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ىإهداء
 عوناً  لي وكاف العمماء، وتوقير العمـ حب في   زرع مف الكممات، حقو تؤدي ال مف إلى 

 الحياة ىذه في خطوتيا خطوة كؿ في أميناً  وناصحاً  عيناً م

 الغالي أبي

 العطاء وطيب بالدعاء، دائماً  تحفني مف الحب، بستاف الحناف، نبع إلى 

 الغالية أمي

 الشريؾ ِنعـَ  لي كانتف وصب رتني، وآزرتني، والترح، الفرح شاطرتني مف إلى 

 الحبيبة زوجتي

 قمبي وبمسـ حياتي، بسمة إلى 

 شاـ: الحبيبة تيابن

 ورصيدي عزوتي الحياة، وقسوة العيش شظؼ شاركني مف إلى 

 وأخواتي إخوتي

 وآخرتي دنياي في ينفعني حرفاً  عممني مف وُكؿ ،أصدقائيو ،مشايخيو ،أساتذتي إلى 

 استطاعوا ما لمحؽ والتمكيف العدؿ، راية رفع أجؿ مف العامميفو الثائريفو المجاىديف إلى 
 سبيال إليو
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ىوتقدورىذكر
 ُسمطانو وعظيـ وجيو لجالؿ ينبغي كما وأشكره طيبًا، كثيراً  حمداً " وجؿ عز" اهلل أحمد بداية

 ميزاف في يجعمو أف سبحانو أسألو والذي ىذا، بحثي إتماـ عمى وأعانني وفقني أف عطاءه، وجميؿ
 محمد سيدنا لمعالميف رحمة المبعوث عمى وأسمـ وُأصمي، سمميفوالم اإلسالـ بو ينفع وأف حسناتي،

 .الديف يوـ إلى بيداىـ اىتدى ومف أجمعيف وصحبو آلو وعمى ،"وسمـ عميو اهلل صمى"

 ىذه إتماـ عمى ساعدني مف لكؿ االمتناف ووافر الشكر بجزيؿ أتقدـ أف المقاـ ىذا في ليسعدني إنو
 بذلؾ وأخص وجو، أكمؿ وعمى صورة أبيى في كوفت حتى نصيحة أو توجيو، أو بفكرة، الدراسة
 قدـ مالو  جيد، مف معي بذلو لما النحاؿ، نعماف محمد: الدكتور الرسالة، مشرؼ الفاضؿ أستاذي

 .الجزاء خير عني اهلل فجزاه الثمرة، ىذا إلى لموصوؿ وتقويـ وتوجيو نصيحة مف

إبراىيـ نور  الدكتور: مازف الفاضميف أستاذيّ  المناقشة لجنة عضوي إلى موصوؿ الشكر وجزيؿ
 ومناقشتي ىذا، بحثي دراسة عمى بالموافقة تكرما ذيفمال الديف، والدكتور: عفيؼ محمد أبو كموب،

 .الجزاء خير عني اهلل فجزاىما واإلثراء، اإلفادة البناء ونقدىما مالحظاتيما في لتكوف موضوعو، في

 الشريعة كمية في الكراـ أساتذتي جميع إلى واالمتناف الدعاء وعاطر والعرفاف بالشكر وأتوجو كما
 عمميـ بحر مف ونيمت والماجستير، البكالوريوس مرحمتي في أيدييـ عمى تتممذت الذيف والقانوف،
 .الُمعمـ ونعـ القدوة، نعـ فكانوا الزاخر؛

 عميّ  يبخموا لـ الذيف فييا ولمعامميف بغزة، اإلسالمية الجامعة لمكتبة بالشكر أتقدـ أف أنسى وال
 الميزاف مركز لمكتبتي كذلؾ موصوؿ والشكر لمبحث، إعدادي خالؿ المراجع وتوفير بالمساعدة

 .اإلنساف لحقوؽ الفمسطيني والمركز اإلنساف، لحقوؽ

 وشاركوني الكثير، منيـ تعممت الذيف الدراسة مرحمة في وزمالئي إخواني أشكر بآخر وليس وأخيراً 
 . قيـأخال وعظيـ وقتيـ جميؿ
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ىالبحثىملخص

 وضمانة ومبادئو، قواعده إنفاذ في العاـ الدولي القانوف حصف الدولية المسؤولية ُتعتبر
 القانوف إطار وفي. والحرب السمـ حاالت في اإلنساني والقانوف اإلنساف حقوؽ ومبادئ قيـ لتطبيؽ
 التشريعية؛ السمطة عاؿأف ضمنيا ومف أجيزتيا، أفعاؿ عف المسؤولية الدولة تتحمؿ العاـ الدولي
 المناطؽ في تشرع التي االحتالؿ سمطة أو الداخمي، نظاميا في التشريعات تسف التي فالدولة

 .التشريعات ىذه يختص فيما العاـ الدولي القانوف قواعد احتراـ واجبيـ مف المحتمة،

 والدراسات عالمراج فييا تشح التي المواضيع مف ىاماً  موضوعاً  ليتناوؿ البحث ىذا كاف لذا
 الدولية المسؤولية: موضوع وىو أال والدولي، الوطني المستوى عمى وحساسيتيا أىميتيا رغـ

 .التشريعية سمطتيا أعماؿ جراء" إسرائيؿ" عمى المترتبة

 في تحدث فصوؿ، ثالثة إلى تقسيمو وتـ التحميمي، المنيج البحث ىذا في الباحث اتبع وقد
 ومف لتوافرىا، الواجبة والشروط مفيوميا، بياف حيث مف الدولية يةالمسؤول ماىية عف األوؿ الفصؿ

 الدولي الشخص بحؽ اتخاذىا يمكف التي والتدابير الدولية المسؤولية عمى المترتبة اآلثار بياف ثـ
 ال الخصوص بيذا الدولي القانوف قواعد تحميؿ خالؿ مف وذلؾ الدولية؛ المسؤولية بحقو تثبت الذي
 لجنة اعتمدتو الذي دولياً  المشروعة غير األعماؿ عف الدوؿ مسؤولية بشأف لنيائيا المشروع سيما

 الفمسطينية لألراضي القانوني الوضع لبياف الباحث تطرؽ ثـ ومف. ـٕٔٓٓ عاـ الدولي القانوف
 سمطتيا أعماؿ عف الدولة مسؤولية موضوع الباحث تناوؿ الثاني الفصؿ وفي .ٜٚٙٔ عاـ المحتمة

 .المحتمة المناطؽ في والتشريع لمدوؿ، الداخمية بالتشريعات الخاصة الدولية والمعايير التشريعية،

 المخالفة" اإلسرائيمية" التشريعية السمطة أعماؿ البحث ىذا مف الثالث الفصؿ تناوؿ وأخيراً 
 ،المحتمة المناطؽ وفي االحتالؿ دولة في التشريعية الجيات بياف خالؿ مف الدولي، القانوف لقواعد
 بياف إلى وصوالً  الدولي، لمقانوف المخالفة" اإلسرائيمية" التشريعية األعماؿ لبعض نماذج أخذ ثـ ومف
 عمى اتخاذىا يمكف التي والتدابير الصدد، ىذا في" إسرائيؿ" عمى الدولية المسؤولية تحقؽ آثار

 تأكيد إلى كمو ذلؾ خالؿ مف الباحث توصؿ حيث ،"إسرائيؿ" لمحاسبة والدولي المحمي الصعيديف
 .تساؤالتو عف واإلجابة البحث، فرضيات
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Abstract 

International responsibility is considered the protection of the International law 

in enforcing its laws and principles. It is also an enough warranty for applying 

the values and the principles of human rights and the humanitarian International 

law in the states of war and peace.  Within the framework of the public 

international law, every republic is liable to the actions of its institutions 

including the actions of the legislative authority. The republic that enacts laws in 

its rules of procedure or the occupation that makes rules in the occupied 

territories have to respect the rules of the public international law pertaining to 

these legislations.  

This study discusses a topic that doesn’t have many references and previous 

studies nationally and internationally despite its importance. This topic is the 

International responsibility entailed on Israel due to the actions of its legislature.  

The researcher adopted the analytic approach for conducting this study which is 

divided into three chapters. The first chapter discusses the concept of 

international responsibility, the necessary conditions for its existence then the 

impacts of the international responsibility and the procedures that can be taken 

against any person who is proved to be internationally liable. This was explained 

through analyzing the rules of the international law pertaining to this question 

particularly the final draft resolution relevant to the countries’ responsibility 

about the illegal actions internationally that was approved by the international 

law committee in 2001. The researcher, then, explained the legal position of the 

Palestinian territories occupied in 1967.  

The second chapter discusses the countries’ responsibility bout the actions of its 

Legislature, and the international standards pertaining to the countries’ internal 

legislations and the legislation in the occupied territories.  

The third chapter of this study discusses the actions of the Israel legislature that 

preaches the rules of the international law, through explaining the legislative 

authorities in Israel and in the occupied territories. The chapter also exhibits 

some of the Israeli legislation that contradicts with the international law. It also 

explains the impact of applying the international responsibility to Israel and the 

procedures that can be taken local and internationally to hold Israel accountable 

for such action of their Legislature. This led the researcher to approve the 

hypothesis of this study and answer its questions. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المقدمة:

أقرت األمـ المتمدينة مجموعة مف األسس والقواعد الدولية لحماية أشخاص القانوف الدولي 
مف أي انتياؾ أو تنكر لحقوقيـ المشروعة، ومف ضمف المواضيع الُمقرة ضمف ىذه األسس 

طور مفيوـ القانوف موضوع المسؤولية الدولية، والذي بات ُيشكؿ حقيقة ممموسة في مضمار ت
الدولي؛ فقد غدا أحد المجاالت الرئيسية التي انتقؿ القانوف الدولي مف خالليا مف قانوف لجماعة 

 الفرد[. –المنظمة الدولية  –الدوؿ إلى قانوف لممجتمع الدولي بكافة مكوناتو ]الدولة 

دولي _أو حتى في ، فُكؿ حؽ في إطار القانوف الٔال غنى عنو لمحؽ اً فالمسؤولية ُتعد رديف
تحميو وُتشكؿ حصنًا واقيًا لو مف أي تنكر أو انتياؾ،  لحياة اإلنسانية_ ُتعايشو قواعدكؿ مجاالت ا

فااللتزامات ُتعد واجبة التنفيذ بحيث إذا تخمؼ الشخص القانوني عف القياـ بتنفيذ التزامو تحمؿ تبعة 
 .ٕؿ التبعة والمسؤوليةذلؾ، فال معنى اللتزاـ ال ُيرتب عمى عدـ الوفاء بو تحم

ومف ضمف جيود المجتمع الدولي في مجاؿ تقرير مبدأ المسؤولية وتطويره وحماية حقوؽ 
اإلنساف أف رتب مسؤولية عمى الدولة جراء أعماؿ سمطاتيا الثالث: التشريعية، والتنفيذية، 

موظفيف الرسمييف والقضائية. كما رتب مسؤولية في بعض األحياف عف أعماؿ األفراد العادييف أو ال
 فييا.

وفيما يختص بمسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا التشريعية _وىو المكوف الرئيسي 
لموضوع الدراسة_ فإف قواعد القانوف الدولي تتمقى التشريعات الصادرة عف السمطة التشريعية لدولة 

ه التشريعات مخالفة أو ما عمى أنيا سموكيات أو وقائع تعبر عف إرادة الدولة المعنية؛ فإف كانت ىذ
 مخمة بالتزاـ دولي اعتبرت سموكًا غير مشروع ُتسأؿ الدولة عنو في إطار القانوف الدولي.

 

                                                           
1
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 الموضوع: أوًل: طبيعة

دراسة أعماؿ السمطة التشريعية لدولة االحتالؿ مف حيث مدى تدور طبيعة البحث حوؿ  
ية، والمسؤولية الدولية المترتبة عمى دولة مشروعية ىذه األعماؿ في إطار القوانيف واألعراؼ الدول

االحتالؿ جراء أعماؿ سمطتيا التشريعية المخالفة ليذه القوانيف واألعراؼ، والحديث عف الوضع 
ـ؛ لموقوؼ عمى مدى جواز تطبيؽ بعض ٜٚٙٔالقانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 التشريعات واألوامر االسرائيمية عمييا.

 البحث: ثانيًا: أىمية

تبرز أىمية البحث في أنو يسمط الضوء عمى موضوع في غاية األىمية مف الناحيتيف  
العممية والعممية؛ فمف الناحية العممية سيقدـ البحث إجابات موثقة ومستندة إلى أدلة واقعية في 

قيا لة االحتالؿ والتي تطبإطار القانوف الدولي حوؿ مدى مشروعية أعماؿ السمطة التشريعية لدو 
. أما مف الناحية االحتالؿوالفمسطينييف المقيميف في داخؿ دولة  قميـ الفمسطيني المحتؿعمى اإل

قميـ الفمسطيني ف جواز تطبيؽ ىذه األعماؿ عمى اإلالعممية سيعالج البحث جزئيات تتعمؽ ببيا
لمطموب وا عف ىذه األعماؿ المحتؿ مف عدمو، وسيعطي إجابات عف مدى توافر المسؤولية الدولية

القياـ بو عمى صعيد المستويات السياسية والقانونية لفضح ممارسات دولة االحتالؿ بيذا الشأف 
 ومحاسبتيا في إطار المؤسسات الدولية واإلقميمية.

 :ثالثًا: مشكمة البحث

سرائيمية" التي تمس الفمسطينييف دراسة في بحث حالة التشريعات "اإلإشكالية ال تتمخص 
ولية الدولية المترتبة عمى مة مف حيث شرعيتيا في إطار القانوف الدولي، والمسؤ والمناطؽ المحت

 مقواعد الدولية.مخالفة ىذه التشريعات ل

 ويمكف طرح إشكالية البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي/

ىؿ تترتب مسؤولية دولية عمى دولة االحتالؿ االسرائيمي نتيجة تشريعاتيا الداخمية التي تخالؼ 
 د الدولية وتمحؽ الضرر باإلقميـ الفمسطيني المحتؿ؟القواع
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 ًا: أسئمة البحث:رابع

مف خالؿ طرح السؤاؿ الرئيسي الذي يوضح مشكمة البحث يتضح وجود مجموعة مف 
 الؿ البحث، وىي عمى النحو اآلتي:التساؤالت الفرعية التي سيجيب الباحث عنيا مف خ

ـ مف وجية نظر القانوف ٜٚٙٔالمحتمة عاـ ما ىو الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية  -
 الدولي؟

و الفة لقواعد القانوف الدولي، وأوجسرائيمية" المخا ىي أعماؿ السمطة التشريعية "اإلم -
 مخالفتيا لو؟

سرائيمية" لقواعد القانوف السمطة التشريعية "اإل أعماؿ عمى مخالفةما ىي اآلثار المترتبة  -
 الدولي؟

 ًا: فرضيات البحث:خامس

سرائيؿ" عمى خمية، والتشريعات التي تطبقيا "إالدا "سرائيميةعات "اإلؿ الكثير مف التشريشكّ تُ  -ٔ
لقانوف الدولي لقواعد اـ انتياكًا واضحًا ٜٚٙٔاألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 والمعاىدات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف.

ـ أراٍض محتمة وفقًا لمقانوف ٜٚٙٔسرائيؿ" عاـ راضي الفمسطينية التي احتمتيا "إتعتبر األ -ٕ
الدولي؛ وبالتالي تنطبؽ عمييا الشروط والقيود التي تفرضيا القوانيف واألعراؼ الدولية فيما 

 يختص بالتشريعات واألنظمة التي تطبقيا سمطات االحتالؿ عمى المناطؽ المحتمة.

لتشريعات التي تطبقيا تشريعاتيا الداخمية، وابسرائيؿ" فيما يختص تمحؽ مسؤولية دولية بػ "إ -ٖ
 عمى األراضي الفمسطينية المحتمة والتي تعتبر مخالفة لقواعد القانوف الدولي.
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 ًا: أىداؼ البحث:دسسا

المسؤولية الدولية  "اإلسرائيمي" تقديـ رؤية قانونية واضحة حوؿ مدى تحمؿ دولة االحتالؿ -ٔ
إلقميـ الفمسطيني المحتؿ عف تشريعاتيا التي تخالؼ القواعد الدولية، وتمحؽ الضرر با

 وبالمواطنيف الفمسطينييف المقيميف داخؿ حدود دولة االحتالؿ.

 سرائيؿ" فيما يخص أعماؿ سمطتيا التشريعية.ار تحقؽ المسؤولية الدولية عمى "إبياف آث -ٕ

 ًا: نطاؽ البحث:سابع

عاـ  سيأخذ البحث نماذج ألعماؿ تشريعية طبقتيا دولة االحتالؿ عمى المناطؽ المحتمة 
ـ _فيما يسمى اآلف ٜٛٗٔـ بما فييا مدينة القدس، وكذلؾ قوانيف طبقتيا عمى أراضي عاـ ٜٚٙٔ

 سرائيؿ"_ وينظر في مدى مشروعية ىذه األعماؿ في إطار القوانيف واألعراؼ الدولية."إ

سرائيؿ" نماذج منذ إنشاء ما ُيسمى دولة "إوفيما يتعمؽ بالنطاؽ الزماني سيراعي البحث أخذ  
 ـ، وصواًل إلى وقتنا الحالي.ٜٚٙٔـ، مرورًا باحتالؿ باقي فمسطيف عاـ ٜٛٗٔـ عا

 :ثامنًا: منيج البحث

سيتـ استخداـ المنيج التحميمي كركيزة أساسية في معالجة موضوع الدراسة؛ حيث سيتـ 
استعراض البحث بتحميؿ النصوص التشريعية والنظريات الفقيية التي تنظـ موضوعو بغرض 

سرائيمية" لقواعد القانوف الدولي، وكذلؾ ومعرفة مدى مخالفة القوانيف "اإل لحقيقة القانونية،استجالء ا
 تحميؿ القواعد الدولية المتعمقة بالمسؤولية الدولية.

 : الدراسات السابقة:تاسعاً 

ف ُوجدت فيي غالبًا تكوف مقتصرة   ُتعد الدراسات والجيود السابقة في ىذا الموضوع قميمة، وا 
ا الموضوع عالجة جزئيات محددة مف مكونات موضوع البحث، ومف الدراسات السابقة في ىذعمى م
 ما يمي:



  ر

 

 سرائيمياإل االحتالؿ لواقع دراسة) العربية لألراضي االسرائيمي االحتالؿ: بعنواف دراسة -ٔ
 األبحاث، مركز الثانية، الطبعة النابمسي، تيسير: الدكتور ،(الدولي القانوف ضوء في

 .ـٜٔٛٔ

جراءاتو سرائيمياإل االحتالؿ تقييـ الدراسة تناولت يثح  طواؿ العربية األراضي في وا 
 والمقارنة التقييـ وجاء أوروبا، دوؿ مف لعدد األلماني باالحتالؿ ومقارنتو السابقة، االحتالؿ سنوات

 وما ٜٚٙٔ حزيراف حرب الدراسة واستعرضت. نورمبرج ومحاكمات الدولي القانوف أحكاـ ضوء في
 ومبدأ مشروعيتو، ومدى الحربي االحتالؿ تحكـ التي القانونية والمبادئ احتالؿ، مف عنيا تمخض
 .لو حتمية كنتيجة لالحتالؿ المسمحة والمقاومة الدولي، القانوف ضوء في بالقوة االقميـ اكتساب
 في ريعالتش تحكـ التي الدولي القانوف في العامة المبادئ إلى منيا أجزاء في الدراسة وتطرقت
 .المحتمة األراضي

 باحثيف، مجموعة فمسطيف، في الصراع في وأثره االسرائيمي العودة قانوف: بعنواف دراسة -ٕ
 .ـٕٗٓٓ لندف، الفمسطيني، العودة مركز عف صادرة

سرائيمي مف خالؿ تنوعة، تحدثت عف قانوف العودة اإلالدراسة عبارة عف أربعة محاور م
ية، وصواًل إلى التطرؽ إلى قانوف العودة في ضوء القانوف إخضاعو لمقاييس تاريخية اجتماع

سرائيمي ىو عبارة عف تقنيف لمظمـ، وما نتج عنو الدراسة إلى أف قانوف العودة اإلالدولي، وخمصت 
 خارج عف كؿ مبادئ القانوف الدولي.

 في وتطبيقيا ـٜٜٗٔ لعاـ المدنييف لحماية الرابعة جنيؼ اتفاقية: بعنواف دكتوراه أطروحة -ٖ
 .ـٕٓٓٓ القاىرة، جامعة النصر، أبو الرحمف عبد: الباحث المحتمة، الفمسطينية األراضي

 النظرية الناحيتيف مف المدنييف لحماية الرابعة جنيؼ اتفاقية موضوع الدراسة عالجت
 يةوالحما وسريانيا، وأحكاميا، االتفاقية ماىية لبياف الدراسة تطرقت النظرية الناحية فمف والتطبيقية،

 االتفاقية جوانب اسقاط تـ التطبيقية الناحية مف أما. االتفاقية تطبيؽ آليات إلى وصوالً  تقررىا، التي
 في" سرائيؿإ" انتياكات وبياف القدس، فييا بما ـٜٚٙٔ عاـ المحتمة الفمسطينية األراضي عمى

 .االتفاقية ألحكاـ وفقاً  المحتمة الفمسطينية األراضي



  ز

 

 في االحتالؿ لسمطات المخولة لالختصاصات الباحث تطرؽ الدراسة مواضيع وضمف
 .عاـ بشكؿ المجاالت ىذه في االسرائيمية واالنتياكات والتشريعية، والقضائية اإلدارية المجاالت

وحيث إف اإلضافة التي سيضيفيا الباحث تتمثؿ في أنو سيتطرؽ لمعالجة الموضوع مف 
وسيأخذ عدة نماذج مف أفعاؿ السمطة التشريعية  كافة جوانبو في إطار دراسة تخصصية متكاممة،

 االسرائيمية لمنظر في مدى مشروعية ىذه األعماؿ عمى صعيد القانوف الدولي.

 البحث: عاشرًا: ىيكمية

مف أجؿ اإلجابة عمى التساؤالت التي تـ طرحيا في إطار إشكالية الدراسة وتحميؿ مجمميا، 
فصوؿ  ثالثةلدراسة موضوعو تقسيمو إلى  اعتمد الباحثية لموضوع البحث وفي سبيؿ الفكرة الرئيس

 عمى النحو التالي:

ة، والوضع القانوني الدولي لألراضي الفمسطينية المحتمة المسؤولية الدولي ماىيةالفصؿ األوؿ/ 
 ـ، ويشتمؿ عمى مبحثيف:7621عاـ 

 المبحث األوؿ: ماىية المسؤولية الدولية، وطبيعتيا القانونية. -

 ـ.ٜٚٙٔي: الوضع القانوني الدولي لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ المبحث الثان -
 

الفصؿ الثاني/ مسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا التشريعية، والمعايير الدولية الخاصة 
 :، ويشتمؿ عمى مبحثيفبالتشريعات الداخمية لمدوؿ

 المبحث األوؿ: مسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا التشريعية. -

ثاني: المعايير الدولية الخاصة بالتشريعات الداخمية لمدوؿ، والتشريعات في المبحث ال -
 المناطؽ الخاضعة لالحتالؿ.

 

 



  س

 

المخالفة لقواعد القانوف الدولي، واآلثار  سرائيمية""اإل الفصؿ الثالث/ أعماؿ السمطة التشريعية
 :بة عمييا، ويشتمؿ عمى مبحثيفالمترت

 سرائيمية" المخالفة لقواعد القانوف الدولي.ريعية "اإلوؿ: أعماؿ السمطة التشالمبحث األ -

سرائيؿ" فيما يخص أعماؿ سمطتيا ار تحقؽ المسؤولية الدولية عمى "إالمبحث الثاني: آث -
شريعيةالت



1 

 

 ألوؿا الفصؿ

 عاـ المحتمة الفمسطينية لألراضي الدولي القانوني والوضع الدولية، المسؤولية ماىية
 ـ7621

امتناع عف  سواء أكاف فعؿ أـ–ية العامة أف كؿ سموؾ غير مشروع مف المبادئ القانون
آخر ىو االلتزاـ  ُينسب لشخص قانوني ويكوف فيو مخالفة اللتزاـ قانوني يولد التزاماً  -فعؿ

ة ويرتبيا عمى كؿ شخص مف أشخاص والقانوف الدولي العاـ ينظـ موضوع المسؤوليبالمسؤولية. 
ونجد ، بالتزاـ ُممقى عميو في مواجية شخص قانوني دولي آخر يصدر منو إخالؿ القانوف الدولي

العرؼ الدولي عمى مدار سنوات مف تاريخ التنظيـ  لمبادئ التي أقرىامعالـ ىذا التنظيـ عبر ا
 الدولي، وكذلؾ في كثير مف أحكاـ القضاء الدولي، وما سطرتو أقالـ فقياء القانوف الدولي، وتوجت

ىذا التنظيـ عبر اعتمادىا مشروع المواد المتعمقة بمسؤولية الدوؿ عف  لجنة القانوف الدولي جيود
 ـ.ٕٔٓٓعاـ  ٖ٘في جمستيا رقـ  األفعاؿ غير المشروعة دولياً 

 أو انتياؾ أي مف الدولي القانوف أشخاص حمايةوالغرض مف نظاـ المسؤولية الدولية؛ 
 .دوليةال والعالقات الدولي القانوف إطار في المشروعة لحقوقيـ تنكر

وسيتناوؿ الباحث مف خالؿ ىذا الفصؿ ماىية المسؤولية الدولية، ومف ثـ سُيعرج عمى بياف 
ـ في إطار القانوف الدولي؛ ليكوف ىذا ٜٚٙٔالوضع القانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

عات الفصؿ بمثابة األرضية القانونية التي سيؤسس الباحث مف خالليا لمفصوؿ التالية ولمموضو 
التي ستعالجيا؛ فإثبات المسؤولية الدولية لدولة االحتالؿ عف تشريعاتيا في األراضي الفمسطينية 

محتمة وما يترتب عمى  عمى أنيا المخالفة لمقانوف الدولي يتطمب إثبات صفة ىذه األراضي المحتمة
 لقواعد القانوف الدولي ذات الشأف.مف انطباؽ  ذلؾ

 بحثيف عمى النحو التالي/تـ تقسيـ الفصؿ إلى م وعميو

 المبحث األوؿ: ماىية المسؤولية الدولية. -

 ـ.ٜٚٙٔالوضع القانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ المبحث الثاني:  -
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 المبحث األوؿ

 وآثارىا ماىية المسؤولية الدولية

ال بد قبؿ الخوض في جزئيات البحث وتفصيالتو التعرؼ عمى ماىية المسؤولية الدولية؛  
ثبات توافر المسؤولية الدوليةالحكـ عمى الشيء فرع عف تصوره، ف بحؽ أي شخص مف أشخاص  وا 

المسؤولية وعناصرىا وشروط تحققيا ال يتـ دوف معرفة كنو ىذه  القانوف الدولي أو أي قوة احتالؿ
ى عم ، وىو ما سنتطرؽ إليو تفصياًل وتحمياًل مف خالؿ ىذا المبحثواآلثار المترتبة عمى تحققيا

 النحو التالي:

 المطمب األوؿ: مفيـو المسؤولية الدولية. -

 المطمب الثاني: شروط المسؤولية الدولية. -

 المطمب الثالث: آثار المسؤولية الدولية. -
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 المطمب األوؿ

 مفيـو المسؤولية الدولية

 يسأؿ مف صفة أو حاؿ: وتعني مسؤوؿ، المفعوؿ واسـ سأؿ مف مشتقة المغة في المسؤولية
 فتطمؽ األخالقية المسؤوليةُ  أما،  العمؿ ىذا مسؤوليةِ  مف برئ أنا:  فُيقاؿ، ِتبعتو عميو يقع أمر عف
 الواقع الخطأ بإصالح االلتزاـ عمى قانوناً  وتطمؽ، وعمالً  قوالً  عنو يصدر بما الشخص التزاـ عمى
 .ٕ، وىي الواجب عمى اإلنساف أف يفعمو )االلتزاـ(ٔلمقانوف طبقاً  الغير عمى

 تبيف فقيية اتجاىات عدة وردت فقد الدولية لممسؤولية االصطالحي التعريؼ فبشأ أما
 :يمي ما المثاؿ سبيؿ عمى منيا نذكر الدولية المسؤولية ماىية

 الشخص عمى الدولي القانوف يفرضو الذي االلتزاـ ا:بأني عرؼ المسؤولية الدولية مف ىناؾ
 .ٖالمخالفة ىذه جزاء العقاب تحمؿ أو ،امتناع أو تصرؼ ضحية كاف مف لصالح الضرر بإصالح

وىي الجزاء القانوني الذي يرتبو القانوف الدولي العاـ عمى عدـ احتراـ أحد أشخاص ىذا القانوف 
وىناؾ مف يعرفيا بأنيا: رابطة قانونية تنشأ في حالة اإلخالؿ بالتزاـ دولي بيف  ،ٗاللتزاماتو الدولية

ي أخؿ بالتزامو وبيف الشخص القانوني الدولي الذي حدث اإلخالؿ الشخص القانوني الدولي الذ
، ورأي يقوؿ بأف المسؤولية الدولية تقع عند وقوع فعؿ يصمح في نظر القانوف ٘بااللتزاـ في مواجيتو

ىذا الفعؿ إلى دولة ما أو منظمة دولية، وأف يترتب  الدولي أساسًا لممسؤولية بشرط أف يصح نسبة
 .ٙر مف أشخاص القانوف الدوليعميو ضرر بشخص آخ

                                                           
1
 .111 ص ،األولى الطبعة ،األول الجزء ،العربٌة اللغة جمعم عن الصادر الوسٌط المعجم 

6
 .110م، ص6333د. مؤنس رشاد الدٌن، المرام فً المعانً والكالم، الطبعة األولى، دار الراتب الجامعٌة، بٌروت،  

0
 .102ص ، مرجع سابق،الغنٌمً طلعت محمد. د 

1
. د. علً إبراهٌم، القانون الدولً 121م، ص1283لنهضة العربٌة، طبعة د. عبد العزٌز سرحان، مبادئ القانون الدولً العام، دار ا 

 .103، ص1222العام، الجزء األول، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 

2
م،   6313ن، الكتاب الثانً، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عما -د. عبد الكرٌم علوان، الوسٌط فً القانون الدولً العام 

 .121ص

3
القاعدة الدولٌة(، الطبعة السابعة، دار المطبوعات الجامعٌة،  -د. محمد سامً عبد الحمٌد، أصول القانون الدولً العام )الجزء الثانً 

 .031م، ص1222اإلسكندرٌة، 
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 التاسع القرف خالؿ قواعده تكرست األصؿ في عرفي نظاـ ىو الدولية المسؤولية ونظاـ
 ُيعتبر ولذلؾ عرفية؛ أسس عمى اآلف حتى قائماً  يزاؿ ال الذي الدولي التحكيـ نظاـ تطور مع عشر

 .ٔالدولية المسؤولية قواعد مصادر أىـ العرفي القانوف

ولية الدولية مرتبطة بفكرة الشخصية الدولية، ذلؾ أف قياـ الشخص الدولي وفكرة المسؤ 
بإنشاء عالقات دولية ىو األساس الذي تقوـ عميو المسؤولية الدولية، وبما أف أشخاص القانوف 

المسؤولية الدولية ال تنشأ إال نتيجة لقياـ عالقات دولية  الدولي ىـ الدوؿ والمنظمات الدولية، فإف
الدوؿ مف جية، أو بيف الدوؿ والمنظمات الدولية مف جية أخرى، أو فيما بيف المنظمات  فيما بيف

 ٕالدولية بعضيا بعضاً 

والدولة كأحد أشخاص القانوف الدولي تقوـ المسؤولية الدولية في مواجيتيا جراء قياـ أحد 
 .ٖئية( بمخالفة االلتزامات الدوليةسمطاتيا )التنفيذية والتشريعية والقضا

المالحظ مف خالؿ التعريفات السابقة أف المسؤولية الدولية تقوـ في حاؿ اإلخالؿ بأحد  إذ
التقميدي رابطة  االلتزامات الدولية مف قبؿ أحد أشخاص القانوف الدولي، وينتج عنيا حسب الفقو

قانونية بيف مف أخؿ بااللتزاـ الدولي وبيف مف حصؿ اإلخالؿ في حقو يمتـز بمقتضاىا ىذا 
 بإصالح الضرر المترتب عمى ىذا اإلخالؿ. الشخص

د تقنيف إال إنو ومع التطور الذي لحؽ بالقانوف الدولي عمى مدار السنوات السابقة، وجيو 
ىذا القانوف، والتي كاف آخرىا الجيود المبذولة مف قبؿ لجنة القانوف الدولي التي اعتمدت بعد جيد 

المسؤولية الدولية لمدوؿ عف األفعاؿ غير مشروع موادىا النيائي بشأف  امتد لسنوات مضني
                                                           

1
 منشور بحث الفلسطٌنً، بالشعب ألحقتها التً األضرار عن بالتعوٌض ومطالبتها" إسرائٌل" لمساءلة القانونٌة األسانٌد حسن، نافع. د 

 .10 ،16ص م،6336 فلسطٌن، الثامن، العدد والتشرٌع، الفتوى دٌوان عن الصادرة والقضاء القانون مجلة فً

6
 102، 108، ص6332غزة،  –د. محمد نعمان النحال، مدخل إلى القانون الدولً العام، الطبعة األولى، الجامعة اإلسالمٌة  

0
 الحقوق احترام -أ :ات قانونٌة وأخرى أدبٌة ألشخاص القانون الدولً علٌهم مراعاتها وملخص االلتزامات القانونٌة ما ٌلًهناك التزام 

 -ج .مقتضاها على والسٌر العام الدولً القانون مبادئ وقواعد مراعاة -ب .شخص من أشخاص القانون الدولً لكل المقررة األساسٌة

 نٌة. بحسن الدولٌة تعهداتهم وتنفٌذ بها ارتبطوا التً العهود احترام

أما بالنسبة للواجبات األدبٌة فهً تستند على فكرة العدالة أو االنسانٌة وال ٌملك أي من أشخاص القانون الدولً إلزام شخص دولً آخر 

و صحٌة، والتعاون الدولً بالقٌام بها، وهً ال مجال لحصرها، ومنها على سبٌل المثال: معاونة الدول التً تصاب بكوارث طبٌعٌة أ

فً المجاالت الصحٌة ومبادرات الحد من الفقر واألوبئة.. إلخ. ]للمزٌد حول هذا الموضوع انظر: د. علً صادق أبو هٌف، القانون 

 [.616-632الدولً العام، غٌر موضح رقم الطبعة أو تارٌخ النشر، منشأة المعارف، االسكندرٌة، ص 
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ـ في دورتيا الثالثة والخمسيف، بات القانوف الدولي يعرؼ مجموعة مف ٕٔٓٓالمشروعة دوليًا عاـ 
بحيث يكوف لكافة أعضاءه مصمحة  القواعد والمبادئ القانونية التي تيـ المجتمع الدولي ككؿ

ذه القواعد التي تنبثؽ عنيا التزامات تعتبر حجة ، ومف ىقانونية في ضماف احتراـ شرعيتيا الدولية
 .ٔعمى الكافة القواعد األساسية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف

مف المشروع  المادة األولى وترجمت لجنة القانوف الدولي ىذا التطور مف خالؿ نصيا في
 مشروع غير فعؿ كؿبمسؤولية الدولة عف أفعاليا غير المشروعة دوليًا عمى أنو: " النيائي والمعنونة

وع فيما مف ذات المشر  ٓٗ"، كما ونصت في المادة الدولية مسؤوليتيا يستتبع الدولة بو تقوـ دولياً 
 منو عمى التالي: يختص بانطباؽ الفصؿ الثالث

يسري ىذا الفصؿ عمى المسؤولية الدولية المترتبة عمى إخالؿ خطير مف جانب دولة  -ٔ
 القطعية لمقانوف الدولي العاـ. بالتزاـ ناشئ بموجب قاعدة مف القواعد

ؼ جسيـ أو منيجي مف جانب يكوف اإلخالؿ بيذا االلتزاـ خطرًا إذا كاف ينطوي عمى تخم   -ٕ
 الدولة المسؤولة عف أداء االلتزاـ.

محصورة بيف الدولة التي  ىذه المواد أف تكوف الرابطة القانونية يث ُيالحظ أنو لـ تشترطح
نما تعدت ىذه الرابطة لتكوف أيضًا الدولة التي حصؿ اإلخالؿ بحقياأخمت بااللتزاـ الدولي وبيف  ، وا 

طبقًا لتطور القانوف  –، ففي أحواؿ معينة ٕبيف مف أخؿ بااللتزاـ الدولي والمجتمع الدولي بأسره
يتحمؿ الشخص القانوني الدولي المسؤولية تجاه المجتمع الدولي ككؿ؛ وذلؾ في حاؿ  -الدولي

 .موجب قاعدة مف القواعد القطعية أو اآلمرة لمقانوف الدولي العاـخرؽ التزاـ ناشئ ب

 بؿقِ  مف بيا والمعترؼ المقبولة في إطار القانوف الدولي العاـ ىي القاعدة اآلمرة والقاعدة
 مف الحقة بقاعدة إال تعديمياأو  بيا اإلخالؿ يجوز ال التي القاعػدة أنيا عمى ككؿ الدولي المجتمع
. ومف ىذه القواعد القطعية عمى سبيؿ المثاؿ: ٖالطابع ذات ليا الدولي لمقانوف العامة القواعد

                                                           
1
إسناد المسؤولٌة الدولٌة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان "الجزء األول"، بحث محكم منشور على د أشرف عرفات أبو حجازة،  

 . 113، 112م، ص6332المجلة المصرٌة للقانون الدولً، المجلد الخامس والستون، القاهرة، 

6
، 112، مرجع سابق، ص"األول الجزء" إلنسانا حقوق انتهاكات عن الدولة إلى الدولٌة المسؤولٌة إسنادد. أشرف عرفات أبو حجازة،  

183. 

0
 .1232( من اتفاقٌة فٌنا لقانون المعاهدات لعام 20راجع: المادة ) 
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القرصنة، والمبادئ والرؽ، و  القواعد التي تحظر العقوبات الجماعية، والتمييز العنصري بأنواعو،
ومقاصد ىيئة األمـ المتحدة، وااللتزامات الدولية في مجاؿ التي اعتمدتيا اتفاقيات جنيؼ األربعة، 

 وؽ اإلنساف بشكؿ عاـ.حق

مف مستمزمات أىميتيا لممجتمع الدولي ككؿ أنيا تعتبر ذات حجية  فيذه القواعد والمبادئ
ة في ضماف مطمقة تجاه الكافة؛ وبالتالي يكوف لجميع أعضاء المجتمع الدولي مصمحة قانوني

 .احتراـ شرعيتيا الدولية وعدـ انتياكيا بأي حاؿ مف األحواؿ أو إغفاؿ تطبيقيا

وكما ىو معروؼ فإف المجتمع الدولي عبارة عف عدة أجناس وأعراؽ؛ لذا فمف البدييي أف 
تكوف السموكيات التي تقـو عمى أساس الفصؿ والتمييز العنصري واالنتياكات الصارخة لحقوؽ 

وتتمحور الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف أساسًا حوؿ الفرد والحقوؽ  اإلنساف تيـ ىذا المجتمع ككؿ،
لفردية، إذ تستيؿ غالبية النصوص الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف بعبارة: "لكؿ شخص" أو "لكؿ ا

فرد" أو "لكؿ إنساف" الحؽ في.. إلخ، وليس عف المواطف، وىذا يدؿ عمى أف حقوؽ اإلنساف يجب 
 .ٔعاـ أال تبقى مغمقة داخؿ حدود الدوؿ، وأف يكوف تعزيزىا وحمايتيا منوط بالمجتمع الدولي بشكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .06، 01د. محمد علً مخادمه، واجب التدخل اإلنسانً، دار المتنبً للنشر والتوزٌع، عمان، ص 
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 المطمب الثاني 

 شروط المسؤولية الدولية

بناء عمى ما تقدـ في بياف مفيوـ المسؤولية الدولية، والتطورات التي لحقت بيذا المفيوـ 
عمى المستوييف الموضوعي والتطبيقي، يتضح لنا أف لممسؤولية الدولية شروط يجب توافرىا كي 

بمفيوميا في إطار القانوف الدولي العاـ في حاؿ غياب أحد تكوف متحققة، بحيث ال تقـو المسؤولية 
 /ىذه الشروط، وىي عمى النحو التالي

 وقوع سموؾ غير مشروع عمى مستوى القانوف الدولي العاـ:الفرع األوؿ: 

غير المشروع" عمى كؿ مخالفة  ف الدولي عمى إطالؽ اصطالح "السموؾأجمع فقياء القانو  
، والسموؾ غير المشروع يكوف قائمًا ضو قاعدة مف قواعد القانوف الدوليلاللتزاـ الدولي الذي تفر 

حاؿ توافر عنصريف: األوؿ أف يكوف السموؾ منسوبًا إلى الدولة الُممتزمة، والثاني أف يكوف ىذا 
 .ٔالسموؾ مخالفًا لما تقضي بو القاعدة القانونية الدولية

سواء أكاف فعؿ أو امتناع عف فعؿ  فقياـ أحد أشخاص القانوف الدولي بسموؾ غير مشروع
، وعدـ مشروعية السموؾ تحددىا قواعد ومبادئ القانوف الدولي الموضوعية ٕيرتب عميو مسؤولية

والعرفية، فعمى سبيؿ المثاؿ لو قاـ أحد أشخاص القانوف الدولي بتطبيؽ قانوف ينطوي عمى عقاب 
العقوبات  ية التي تنص عمى أنو: ُتحظرنونجماعي ُيعد سموكًا غير مشروع لمخالفتو القاعدة القا

وبالمقابؿ تقوـ المسؤولية الدولية كذلؾ في حاؿ إغفاؿ الدولة النص في قوانينيا عمى ما  ،ٖالجماعية
 يمنع العقوبات الجماعية والتمييز العنصري عمى سبيؿ المثاؿ.

 عف الدوؿ مسؤولية بشأف الدولي القانوف لمجنة( مف المشروع النيائي ٕٔوتنص المادة )
 غير عنيا الصادر الفعؿ كاف متى دولياً  التزاماً  الدولة تخرؽ :أنو عمى دولياً  المشروعة غير األفعاؿ
 .طابعو أو االلتزاـ منشأ عف النظر بغض االلتزاـ، ىذا منيا يتطمبو لما مطابؽ

                                                           
1
 .660، 666د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 

6
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن الدولً القانون للجنة النهائً لمشروعا( من 1راجع المادة ) 

0
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حيث يكمف أساس أي سموؾ غير مشروع دوليًا في عدـ تطابؽ السموؾ الفعمي لدولة ما مع 
كاف يتعيف أف تتبعو بغية االمتثاؿ اللتزاـ دولي معيف، وتنشأ عف ىذا السموؾ عالقات  لسموؾ الذيا

 .ٔقانونية جديدة تندرج كميا تحت اسـ مشترؾ ىو المسؤولية الدولية

( أعاله، بمرونة كافية لتغطية العديد مف ٕٔوتتسـ عبارة "غير مطابؽ لػ" في المادة )
التعبير عف التزاـ ما، إضافة إلى مختمؼ األشكاؿ التي قد يتخذىا  مختمؼ الطرؽ التي يمكف بيا

. كما أف عبارة "بغض النظر عف منشأ االلتزاـ" يتبيف منيا أف المواد الخاصة بالمسؤولية ٕالخرؽ
تنطبؽ انطباقًا عامًا عمى جميع االلتزامات الدولية لمدوؿ ميما كاف منشؤىا، ويمكف أف يتـ إرساء 

ولية كقاعدة عرفية مف قواعد القانوف الدولي، أو بموجب معاىدة، أو مبدأ عاـ ينطبؽ االلتزامات الد
ضمف نطاؽ النظاـ القانوني الدولي، كما يمكف لمدوؿ أف تضطمع بالتزامات دولية باتخاذ إجراء مف 
طرؼ واحد )كالتعيد بمحاربة اإلرىاب الخارج مف حدودىا، أو التعيد بعدـ إجراء تجارب نووية أو 

، إضافة نص عمييا معاىدة مف المعاىداتتيميائية(، وقد ينشأ التزاـ دولي ما عف األحكاـ التي ك
 .ٖإلى أي مصدر مف المصادر الممكنة لاللتزامات الدولية

يـ بيذا الصدد ما تنص عميو القوانيف الداخمية لمدوؿ، فعدـ مشروعية السموؾ يعود وال ي
، إذ قد يكوف تصرؼ ما مشروعًا بنظر القانوف وانيف الداخميةتقديره إلى القانوف الدولي ال إلى الق
، وىو ما نصت عميو المادة الثالثة مف المشروع النيائي حيث ٗالداخمي ومحظورًا في القانوف الدولي

جاء فييا: "وصؼ فعؿ الدولة بأنو غير مشروع دوليًا أمر يحكمو القانوف الدولي، وال يتأثر ىذا 
 موصوفًا بأنو مشروع في القانوف الداخمي". الوصؼ بكوف الفعؿ ذاتو

والجدير بيانو أف الخطأ ليس عنصرًا أساسيًا مف عناصر السموؾ غير المشروع دوليًا الذي 
يرتكبو أشخاص القانوف الدولي؛ إذا كاف ُيفيـ مف "الخطأ" وجود نية بإلحاؽ األذى، وفي حاؿ عدـ 

اـ األولي، فإف سموؾ الشخص الدولي وحده وجود أي اشتراط محدد لعنصر ذىني مف حيث االلتز 

                                                           
1
 .38، المجلد الثانً، الجزء الثانً وثائق الدورة الثالثة والخمسٌن، األمم المتحدة، ص6331حولٌة لجنة القانون الدولً 

6
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1
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، فالمسؤولية متحققة عف السموؾ غير المشروع في جميع ٔىو الميـ، بصرؼ النظر عف أية نية
األحواؿ، إذ المعيار ىو وقوع السموؾ غير المشروع الذي ُيشكؿ خرقًا اللتزاـ دولي بغض النظر 

 عف تعمد ارتكابو أـ ال.

ًا عمى الدولة في وقت حدوث الفعؿ؛ فإف لـ يكف االلتزاـ نافذًا ويجب أف يكوف االلتزاـ واقع
( مف ٖٔفي حؽ الدولة حيف صدور السموؾ منيا فال تقـو المسؤولية، وفي ذلؾ تنص المادة )

المشروع النيائي عمى أنو: ال ُيشكؿ فعؿ الدولة خرقًا اللتزاـ دولي ما لـ يكف ىذا االلتزاـ واقعًا عمى 
 .الفعؿلؾ ذالدولة وقت حدوث 

وُيعد مف قبيؿ السموؾ غير المشروع القياـ بسموؾ ال تمنعو قواعد القانوف الدولي ولكنو 
ينطوي عمى سوء نية بقصد اإلضرار بدولة أخرى؛ كأف تقـو دولة بحرؽ نفاياتيا عمى أرضيا، ولكف 

ة سكاف قرب حدود دولة مجاورة بقصد اإلضرار بيذه الدولة مف خالؿ تمويث بيئتيا أو جعؿ حيا
جبارىـ بشكؿ غير مباشر عمى الرحيؿ، أو أف تقوـ قوة احتالؿ بالقياـ  المناطؽ الحدودية ال ُتطاؽ وا 

 بإجراء إخالء السكاف المحمييف متذرعة بحجج يجيزىا القانوف الدولي كأف تكوف حجتيا الحفاظ عمى
ؿ سكاف آخريف سالمة السكاف أو لضرورات عسكرية، في حيف تكوف نيتيا مف ىذا اإلجراء إحال

 مكانيـ ونفي السكاف األصمييف وترحيميـ بال رجعة.

كذلؾ تقوـ المسؤولية الدولية في حاؿ تعسؼ أحد أشخاص القانوف الدولي في استعماؿ 
 .ٕنتيجة ىذا التعسؼ حؽ مف حقوقو المشروعة مما أدى إلى تضرر شخص دولي آخر

 

 

 

 

                                                           
1
 .11، مرجع سابق، ص6331حولٌة  

6
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 نوف الدولي:الفرع الثاني: أف ُينسب السموؾ ألحد أشخاص القا

القاعدة أنو ال مسؤولية دوف إسناد؛ بمعنى أنو ال تقوـ المسؤولية الدولية دوف إسناد السموؾ  
 وف الدولي.غير المشروع ألحد أشخاص القان

( مف المشروع النيائي لمجنة القانوف الدولي بشأف مسؤولية الدوؿ ٕوفي ذلؾ تنص المادة ) 
 التصرؼ كاف إذا دولياً  مشروع غير فعالً  الدولةأنو: ترتكب  عف األفعاؿ غير المشروعة دوليًا عمى

 إغفاؿ: أو عمؿ في المتمثؿ

 ُينسب إلى الدولة بمقتضى القانوف الدولي؛ و - أ

 ُيشكؿ خرقًا اللتزاـ دولي عمى الدولة. - ب

بحيث ال يكفي أف يكوف السموؾ غير مشروع في إطار القانوف الدولي كي تثار المسؤولية 
نما يالدولية أشخاص القانوف الدولي، جب أف يكوف السموؾ غير المشروع صادرًا عف أحد ، وا 

صدر مف إحدى سمطاتيا؛ ويقصد  فبالنسبة لمدولة ُيعد السموؾ غير المشروع صادرًا منيا إذا
، والسموؾ غير المشروع قد ٔبسمطات الدولة كؿ فرد أو ىيئة يمنحيا القانوف الداخمي اختصاصاً 

 عف عمؿ كما تقدـ. يكوف عماًل أو امتناعاً 

 األفعاؿ عف لمدوؿ الدولية المسؤولية بشأفوبحسب المشروع النيائي لمجنة القانوف الدولي 
الذي ُينسب إلى الدولة وُيعد فعاًل صادرًا عنيا بمقتضى القانوف  فإف السموؾ دولياً  المشروعة غير

 :إما أف يكوف الدولي

 تصرفات أجيزة الدولة:أوًل: 

أي جياز مف أجيزة الدولة فعاًل صادرًا عف ىذه الدولة بمقتضى القانوف حيث ُيعد تصرؼ 
الدولي سواء أكاف الجياز يمارس وظائؼ تشريعية، أـ تنفيذية، أـ قضائية، أـ أية وظائؼ أخرى، 

                                                           
1
 .218م، ص1222د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولً العام، الطبعة الثانٌة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  
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–ويستوي في ذلؾ أف يكوف جيازًا مف أجيزة الحكومة المركزية أـ جيازًا مف أجيزة وحدة إقميمية 
 .ٔدات الدولةمف وح -المركزية

( مف المشروع النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ ال ٗومصطمح جياز الدولة الوارد في المادة )
يقتصر عمى أجيزة الحكومة المركزية، أو المسؤوليف رفيعي الدرجة عمى المستوى الداخمي لمدولة، 

نما يمتد ل يشمؿ أجيزة الحكومة أو األفراد المنوطة بيـ المسؤولية عف العالقات الخارجية لمدولة، وا 
أيًا كاف نوعيا أو تصنيفيا، وأيًا كانت الوظائؼ التي تمارسيا، وأيًا كاف مستواىا في التسمسؿ 
اليرمي ألجيزة الدولة، بما في ذلؾ األجيزة والييئات عمى المستوى اإلقميمي أو المحمي، وليذا 

و القضائية. وتأكيدًا لذلؾ صرحت الغرض ليس ىناؾ أي تمييز بيف األجيزة التشريعية أو التنفيذية أ
حكاميا محكمة التحكيـ بيف الواليات المتحدة األمريكية والسمفادور بأف: الدولة مسؤولة عف أفعاؿ 
 .ٕوموظفييا، بغض النظر عف السمطة التي ينتموف ليا، ما دامت األفعاؿ تُنفذ بصفتيـ الرسمية

 تصرفات السمطة التشريعية: -ٔ

 :سمطتيا التشريعية في حالتيفالدولة عف تصرفات  ُتسأؿ

الحالة األولى/ أف ُتصدر الييئة التشريعية قانونًا مخالفًا ومخاًل بااللتزامات الدولية لمدولة، فمثؿ ىذا 
 السموؾ يعتبر سموؾ غير مشروع يستوجب تحمؿ تبعة المسؤولية الدولية.

في مجاؿ احتراـ الدولة لتعيداتيا امتناع وتراخي الييئة التشريعية عف اتخاذ الالـز الحالة الثانية/ 
والتزاماتيا الدولية؛ كأف تمتنع الدولة عف إصدار تشريعات ُتجـر التمييز العنصري عمى سبيؿ 

 المثاؿ.

في المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني  حوؿ ىذا الموضوعوسيجري الحديث بالتفصيؿ 
 لمبحث.

 

                                                           
1
 ( من المشروع النهائً بشأن مسؤولٌة الدول عن األفعال غٌر المشروعة دولٌا .1المادة ) 

6
 .23، مرجع سابق، ص6331حولٌة  
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 تصرفات السمطة التنفيذية: -ٕ

سموكيات اإلدارية التي تتخذىا أو تمتنع عف اتخاذىا السمطة تترتب مسؤولية الدولة عف ال
ة؛ وذلؾ متى كاف اتخاذ ىذه السموكيات أو االمتناع عف اتخاذىا جاء مخالفًا في الدول التنفيذية

 .ٔلاللتزامات الدولية لمدولة ولما تنص عميو القوانيف واألعراؼ الدولية

بيؽ ىذه األحكاـ جميع الجيات التي تتولى ويدخؿ في مدلوؿ السمطة التنفيذية بالنسبة لتط
ظفييا، وتشمؿ فروع الدولة شؤوف اإلدارة في الدولة أو ُتشرؼ عمييا كالسمطة المركزية بجميع مو 

اإلدارية في جميع أجزاء اإلقميـ الخاضع لسمطانيا كالمجالس المحمية والبمدية، كما وتشمؿ موظفي 
 .ٕتحاديةالواليات في حالة الدوؿ الفيدرالية أو اال

وفقًا لمقانوف الدولي عماًل أو امتناعًا عف  وُيعد صدور اإلجراء اإلداري أو عدـ صدوره
عمؿ صادر عف الدولة ومنسوب إلييا، فإف كاف ىذا العمؿ أو االمتناع عف العمؿ مخالفًا ومخاًل 

ؿ، واألمر سياف بااللتزامات الدولية وجب عمى الدولة تحمؿ تبعة المسؤولية الدولية جراء ىذا اإلخال
وفي حدودىا أـ غير  في حالة كاف اإلجراء المخالؼ أو االمتناع موافقًا لمتشريعات الداخمية لمدولة

 .ٖإذ ُيعتبر في الحالتيف فعاًل صادرًا عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي موافؽ

 تصرفات السمطة القضائية: -ٖ

وف الداخمي صادرة عف السمطة القضائية ُتسأؿ الدولة عف األعماؿ التي ُتعد في حكـ القان   
في الدولة؛ إذا كانت ىذه األعماؿ مخالفة لقواعد القانوف الدولي ومخمة بااللتزامات الدولية الممقاة 

 .ٗعمى عاتؽ الدولة

                                                           
1
 .266، 261د. محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص 

6
 .606، 601، د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 662د. علً صادق أبو هٌف، مرجع سابق، ص 

0
ا أو ( من المشروع النهائً على أنه: " ٌعتبر فعال  صادرا  عن الدولة بمقتضى القانون الدولً تصرف جهاز من أجهزته1تنص المادة ) 

شخص أو كٌان مخول صالحٌة ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومٌة إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكٌان ٌتصرف بهذه 

 الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعلٌمات".

1
 .601، 600د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 
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استقالؿ القضاء أو حجية األمر المحكـو وال يدفع المسؤولية عف الدولة احتجاجيا بمبدأ 
ضائية المتعارؼ عمييا؛ إذ ُتعد مثؿ ىكذا مبادئ مف المبادئ القانونية فيو أو غيره مف المبادئ الق

الداخمية التي ُيتمسؾ بيا في عالقة السمطة القضائية بغيرىا مف سمطات الدولة، وال ُيحتج بيا في 
 .ٔإطار القانوف الدولي والعالقات الدولية

 /ٕما يمي ومف الحاالت التي ُتسأؿ فييا الدولة عف أعماؿ سمطتيا القضائية

الحكـ أو المبدأ القضائي الذي ُتصدره السمطة القضائية ويكوف مبنيًا عمى خطأ في تفسير أو  -
ىي بطبيعتيا متفقة مع قواعد القانوف الدولي، وال ُتخؿ بااللتزامات  تطبيؽ قاعدة قانونية داخمية

 الدولية التي أخذتيا الدولة عمى عاتقيا.

، بيد أف ىذه القاعدة بيؽ صحيح لقاعدة قانونية داخميةالحكـ الذي يأتي كتفسير سميـ وتط -
الداخمية متعارضة في األساس مع قواعد القانوف الدولي ومخمة بااللتزامات الدولية التي سبؽ أف 

 تعيدت بيا الدولة أماـ دولة أخرى أو أماـ المجتمع الدولي بشكؿ عاـ.

ينطوي عمى خطأ في تفسير ىذه القاعدة أو  الحكـ الذي يأتي تطبيقًا لقاعدة قانونية دولية؛ ولكنو -
 .في تطبيقيا

إنكار العدالة وعدـ إحقاؽ الحؽ؛ كحرماف األجنبي عمى سبيؿ المثاؿ مف االلتجاء إلى القضاء  -
الوطني لمدولة، ورفض النظر في دعواه دوف مبرر قانوني، أو المماطمة في نظر دعوى 

 االجنبي المتضرر دوف مسوغ مقبوؿ.

 ات األشخاص والكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السمطة الحكومية:ثانيًا: تصرف

فمقد اعتبرت لجنة القانوف الدولي أف تصرؼ أي شخص أو كياف ال ُيشكؿ جيازًا مف أجيزة 
الدولة المرسمة، ولكف خولو القانوف الداخمي لمدولة صالحيات ممارسة بعض اختصاصات السمطة 

                                                           
1
 .126، 121جع سابق، ص.  د. سهٌل الفتالوي، مر601د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 

6
 .161، 160. شارل روسو، مرجع سابق، ص601د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 
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ف يكوف تصرؼ بيذه الصفة في الحالة الدولة بشرط أ ادرًا عفالحكومية، اعتبرت تصرفو فعاًل ص
 .ٔالمعينة

فالمعيار األساسي لتكوف تصرفات ىذه الكيانات واألشخاص منسوبة لمدولة ىو: أنيا 
مخولة سمطة ممارسة مياـ محددة مف السمطة الحكومية، وال ضير إذا اقتصر األمر عمى تخويميا 

 .ىذه السمطة في نطاؽ أو سياؽ محدد

والكيانات المقصودة في ىذا المجاؿ ىي تمؾ الييئات التي يجوز أف يخوليا قانوف دولة ما، 
رغـ عدـ كونيا أجيزة، صالحية ممارسة سمطة حكومية، ويمكف أف تشمؿ ىذه الييئات شركات 
حكومية، وكيانات شبو عامة، ووكاالت عامة عمى اختالؼ أنواعيا، وفي حاالت معينة قد تشمؿ 

، شريطة أف يخوؿ قانوف الدولة الكياف في كؿ حالة سمطة ممارسة وظائؼ تتسـ ٕالخاصةالشركات 
 .ٖبطابع عاـ

 تصرفات األجيزة التي توضع تحت تصرؼ الدولة مف ِقبؿ دولة أخرى:ثالثًا: 

فإذا كانت ىذه األجيزة تتصرؼ ُممارسًة لبعض اختصاصات السمطة الحكومية لمدولة التي  
، عتبر تصرفيا فعاًل صادرًا عف ىذه الدولة بمقتضى القانوف الدوليُوضعت تحت تصرفيا؛ ي

 .ٗحاؿ وقوع انتياؾ عمى ىذه الدولةمسؤولية الدولية وتترتب ال

(، ودولة األخرىفينا يوجد لدينا دولة ُموفدة )مف وضعت الجياز تحت تصرؼ الدولة  
مرتيا(، والحديث ىنا الُمستقبمة ) يجري عف تعاوف أو مشاركة  مف أصبح الجياز تحت سمطتيا وا 

نما يصبح الجياز في ىذه الحالة مرتبط وظيفيًا بالدولة المستقبمة، ويعمؿ لمصمحتيا  بيف الدولتيف، وا 
 وألغراضيا الذاتية، وال يتمقى أي أوامر أو مياـ مف الدولة الموفدة.

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 2المادة ) 

6
حكومٌة، كحراسة السجون، حٌث تتاح  حٌث إنه فً بعض الدول ٌتٌح القانون للدولة التعاقد مع شركات خاصة لتنفٌذ مهام ذات طبٌعة 

لهذه الشركات ممارسة سلطات عامة كسلطة االحتجاز، وتطبٌق اللوائح والقوانٌن الخاصة بمراكز اإلصالح، أو توفٌر األمن فً 

 ذلك.مؤسسات معٌنة أو مناطق معٌنة، حٌث قد تتاح لهذه الشركات فً هذه الحالة سلطة التحفظ على األشخاص، أو تفتٌشهم، وغٌر 

0
 .21، مرجع سابق، ص6331حولٌة  

1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 3المادة ) 
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ة والدولة والذي يحدد توافر ىذه الحالة ىو طبيعة االتفاؽ الذي جرى بيف الدولة الموفد 
 المستقبمة، وألييما تعود الرابطة الوظيفية لمجياز المعني. 

 رابعًا: التصرفات التي يتـ القياـ بيا بناء عمى توجييات الدولة أو تحت رقابتيا:

حيث يعتبر فعاًل صادرًا عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ شخص أو مجموعة  
ص يتصرفوف في الواقع بناء عمى تعميمات تمؾ أشخاص؛ إذا كاف الشخص أو مجموعة األشخا

 .ٔالدولة أو بتوجييات منيا أو تحت رقابتيا لدى القياـ بذلؾ التصرؼ

ولـ تشترط لجنة القانوف الدولي أف يكوف ىذا الشخص أو مجموعة األشخاص مف مواطني 
 ىذه الدولة أو ممف يحمؿ جنسيتيا.

ب السمطات الرسمية، أو في حالة عدـ قياميا خامسًا: التصرفات التي يتـ القياـ بيا في غيا
 بمياميا:

وفقًا لمقانوف الدولي  ويمكف أف يثير مسؤوليتيا الدولية فكذلؾ ُيعد فعاًل صادرًا عف الدولة 
إذا كانوا يمارسوف في الواقع بعض اختصاصات السمطة  ؛تصرؼ شخص أو مجموعة أشخاص

 .ٕقياميا بميامياالحكومية وأجيزتيا حاؿ غيابيا، أو في حاؿ عدـ 

وىذه الحاالت نادرة الحدوث، كما في حالة نشوب حرب، أو ثورة داخمية، أو احتالؿ أجنبي  
 إلقميـ مف أقاليـ الدولة أو لمدولة ككؿ.

( مف المشروع النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ ثالثة شروط لُينسب ٜحيث تحدد المادة ) 
أف يكوف التصرؼ متصؿ فعميًا بممارسة بعض  :أوالً  الفعؿ إلى الدولة في ىذه الحالة وىي:

اختصاصات السمطات الحكومية، وثانيًا: أف يكوف التصرؼ قد صدر في غياب السمطات الرسمية 
 .ٖأو في حاؿ تعطميا، وثالثا: يجب أف تستدعي الظروؼ القائمة ممارسة اختصاصات السمطة تمؾ

                                                           
1
 ( من المشروع النهائً بشأن مسؤولٌة الدول عن األفعال غٌر المشروعة دولٌا .8المادة ) 

6
 .دولٌا   المشروعة غٌر ألفعالا عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 2المادة ) 

0
 .36، مرجع سابق، ص6331حولٌة  
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 ادرة عنيا:سادسًا: التصرفات التي تعترؼ بيا الدولة وتعتبرىا ص

قد يقوـ شخص أو مجموعة أشخاص بتصرؼ ال ينسب إلى الدولة وفقًا لما تقدـ مف نقاط،  
؛ إذا اعترفت ىذه الدولة بمقتضى القانوف الدولي إال إنو يمكف أف يعتبر فعاًل صادرًا عف الدولة

اعترافيا  وتساءؿ الدولة في ىذه الحالة عف التصرؼ بقدر، ٔبذلؾ التصرؼ واعتبرتو صادرًا عنيا
إف كاف ُيشكؿ سموكًا غير مشروع وفقًا لمقانوف –واعتبارىا، فإف اعترفت بكؿ السموؾ ُتسأؿ عنو كمو 

ف اعترفت بجزء منو وأقرتو ُتساءؿ بقدر الجزء الذي أقرتو.-الدولي  ، وا 

وُيعتبر عزو التصرفات الصادرة عف األفراد العادييف إلى الدولة وفقًا لما جاءت بو المواد  
مف التطور  ،( مف المشروع النيائي لمجنة القانوف الدولي بشأف مسؤولية الدوؿٔٔ(، )ٜ(، )ٛ)

 التدريجي لقواعد القانوف الدولي، والذي أقرتو ونصت عميو لجنة القانوف الدولي في مشروعيا
 .ٕالنيائي

بقي أف ننوه إلى أف المواد التي تحدثت عف تصرفات األفراد عالجت التصرفات التي  
در في الحدود التي يرسميا وينظميا القانوف الداخمي لمدولة، ففي ىذه الحالة تُنسب ىذه تص

التصرفات مباشرة إلى الدولة كونيا صدرت عف أفراد ىـ أدواتيا في التعبير عف إرادتيا القانونية، 
ولكف قد تصدر عف عضو الدولة تصرفات مخالفة لما جاء بو اختصاصو أو متجاوزة لمحدود التي 

، ففي ىذه الحالة جرى العرؼ عمى أف تصرؼ عضو الدولة في كمتا رسميا لو القانوف الداخمي
 وتساءؿ عميو دوليًا حاؿ كونو غير مشروع عمى المستوى الدولي. الحالتيف ينسب إلى الدولة مباشرة

التي تسند إرادة  القانوف الدولي قواعدوالحكمة مف وراء تقرير ىذا المبدأ ىي عدـ تجاوز  
ما داـ التصرؼ قد صدر عف العضو بوصفو أداة معترؼ  عضو الدولة ونشاطو إلى الدولة مباشرة

موضوع تجاوز الصالحيات  الدولي بيا وفقًا لمقانوف الداخمي لمتعبير عف إرادة الدولة، ويعتبر العرؼ

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 11المادة ) 

6
شور على د. أشرف عرفات أبو حجازة، إسناد المسؤولٌة الدولٌة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان "الجزء الثانً"، بحث محكم من 

 .1، 3م، ص6313المجلة المصرٌة للقانون الدولً الصادرة عن الجمعٌة المصرٌة للقانون الدولً، المجلد السادس والستون، القاهرة، 



17 

 

الداخمي  ُتحدث آثارىا في إطار القانوف مف ِقبؿ عضو الدولة مسألة داخمية أو مخالفة التعميمات
 .ٔدوف تدخؿ مف أي دولة أخرى

 الفرع الثالث: وقوع الضرر:

يشترط القانوف الدولي غالبًا مف أجؿ قياـ المسؤولية الدولية؛ أف ُيمحؽ السموؾ غير 
المشروع ضررًا بمف حدث في مواجيتو. وُيشترط في ىذا الضرر أف يكوف جديًا بمعنى أف يكوف 

بحيث إذا انعدـ الضرر  ،ٕص الدولي الذي يشكو الضررىناؾ إخالؿ فعمي بحؽ مف حقوؽ الشخ
 .ٖانعدمت المسؤولية

ومف األحكاـ الدولية التي تؤكد وجوب توافر الضرر لقياـ المسؤولية الدولية ما ذىبت إليو 
ف ـ في قضية "مافروماتيس" بيف بريطانيا واليوناف في شإٜٔ٘ٔالمحكمة الدائمة لمعدؿ الدولية عاـ 

مافروماتيس في فمسطيف، إذ قالت المحكمة أف الُمدعي لممنوحة لممسيو: عقود االمتياز ا
 مافروماتيس لـ يصبو أي ضرر ومف ثـ فميس لو الحؽ في التعويض.

ـ قامت دورية بحرية تركية بالقبض عمى سفينة إيطالية بطريقة غير مشروعة ٜٛٙٔوفي عاـ 
ؽ السفينة اإليطالية ووجيت الموـ إلى ، وقد اعترفت تركيا بخطأ اإلجراءات التي تمت بحوتفتيشيا

فرنؾ فرنسي  ٓٓٓٓ٘قائد الدورية، إال أف إيطاليا أصرت عمى طمب التعويض وطالبت بمبمغ 
كتعويض مستحؽ لمشركة البحرية، األمر الذي رفضو حكـ التحكيـ مبررًا ذلؾ بأف الشركة لـ يمحقيا 

 .ٗأي ضرر جدي

محؽ بالممتمكات، أو أضرار جسمانية تمحؽ قد يكوف عمى صورة أضرار مادية توالضرر  
باألشخاص، أو أضرار معنوية تمس كرامة أشخاص القانوف الدولي واحتراميـ عمى سبيؿ المثاؿ، 

 وقد تجتمع ىذه األضرار جراء سموؾ غير مشروع واحد.
                                                           

1
 .661، 663د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 

6
 .611د. علً صادق أبو هٌف، مرجع سابق، ص 

0
م، 6332ولً العام، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، د. غازي حسن صبارٌنً، الوجٌز فً مبادئ القانون الد 

 .001ص

1
 .001د. غازي حسن صبارٌنً، الوجٌز فً مبادئ القانون الدولً العام، مرجع سابق، ص 
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والزمًا لتحقؽ المسؤولية الدولية إلى والجدير بيانو أف عنصر "الضرر" ليس شرطًا أساسيًا  
، وىو ما تبنتو ٔانب السموؾ غير المشروع دوليًا؛ إذ األخير يكفي إلثارة وتحقؽ المسؤولية الدوليةج

لجنة القانوف الدولي في مشروع المواد النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ، إذ لـ تشترط المادة الثانية مف 
لية، فضرورة وجود المشروع توافر عنصر "الضرر" كأحد العناصر المطموبة لتوافر المسؤولية الدو 

ىذه العنصر يعتمد عمى مضموف االلتزاـ األولي، وال توجد قاعدة عامة في ىذا الشأف، فعمى سبيؿ 
عند عدـ إصدار ىذا القانوف، وليس مف  المثاؿ ُينتيؾ االلتزاـ بموجب معاىدة بإصدار قانوف موحد

 .ٕالضروري لدولة طرؼ آخر أف ُتشير إلى ضرر محدد تكبدتو بسبب ذلؾ

صدار قانوف   وىذا األمر يتبناه الباحث إذ أنو عمى سبيؿ المثاؿ؛ لو قامت دولة ما بسف وا 
صداره ُيرتب مسؤولية دولية دوف اشتراط انتظار تحقؽ  فيو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف، فإف مجرد سنو وا 

ىذا الضرر؛ كوف أنو مجرد إصدار مثؿ ىكذا قوانيف يجعؿ منيا سيفًا ُمسمطًا عمى رقاب مف يسري 
القانوف بحقيـ، ففيو انتياؾ لمبادئ حقوؽ اإلنساف ولاللتزامات الدولية التي تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف 
األساسية، ووجود ىكذا قوانيف سارية يجعؿ الخوؼ سيد الموقؼ لدى مف تسري بحقيـ ويؤثر عمى 

 سبيؿ المثاؿ عمى حقيـ بحياة آمنة مطمئنة.
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 المطمب الثالث

 الدوليةآثار المسؤولية 

اآلثار والنتائج القانونية في حؽ  يترتب عميو بعض يةروط المسؤولية الدولإف توافر ش
، وتختمؼ ىذه النتائج القانونية حسب توصيؼ كؿ الدولة المنسوب إلييا السموؾ غير المشروع دولياً 

 حالة، وقد تجتمع في حالة واحدة.

عمى المسؤولية الدولية عف السموؾ غير  التي تترتب القانونية واآلثار النتائجمع العمـ أف 
، سواء أكاف ىذا ٔالمشروع ال تمس باستمرار واجب الدولة المسؤولة بالوفاء بااللتزاـ الذي تـ خرقو

 .ٕااللتزاـ تجاه دولة أخرى أو عدة دوؿ، أو المجتمع الدولي ككؿ

 يمي:ر شروط المسؤولية الدولية ما ومف النتائج القانونية المترتبة عمى تواف

 : الكؼ وعدـ التكرارالفرع األوؿ

قبؿ الحديث عف أي نتيجة قانونية تترتب عمى ثبوت المسؤولية الدولية يجب بديييًا عمى 
الدولة المسؤولة عف السموؾ غير المشروع أف تكؼ عف السموؾ إذا كاف مستمرًا، إضافة إلى تقديـ 

 .ة الدوؿ أو لممجتمع الدولي ككؿالضمانات بعدـ تكرار السموؾ لمدولة المتضررة أو لمجموع

"عمى الدولة المسؤولة عف  :( مف المشروع النيائي عمى ما يميٖٓ)وفي ذلؾ تنص المادة 
عف الفعؿ إذا كاف مستمرًا، )ب( تقدـ التأكيدات  ؿ غير المشروع دوليًا التزاـ بأف: )أ( تكؼالفع

 التكرار، إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ". ـوالضمانات المالئمة بعد

والكؼ عف الفعؿ يشمؿ جميع األفعاؿ غير المشروعة التي ال تزاؿ مستمرة بصرؼ النظر 
 عما إذا كاف سموؾ الدولة غير المشروع عبارة عف فعؿ أو امتناع عف فعؿ.

نما  وليست لمدوؿ وحدىا صالحية المطالبة بالكؼ عف السموؾ غير المشروع دوليًا، وا 
مف قبيؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ومجمس األمف في  تطالب بو كذلؾ أجيزة المنظمات الدولية
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، وكذا األجيزة الرقابية األخرى ٔمواجية االنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني
 المختصة بالرقابة عمى بعض مواضيع القانوف الدولي كالمقرريف الخاصيف، ولجنة حقوؽ اإلنساف،

 رفة عمى تطبيؽ بعض المعاىدات.والمجاف الرقابية األخرى المش

ويثور ىنا تساؤؿ مفاده أنو في حاؿ قامت الدولة بإنياء االلتزاـ المخترؽ نفسو المترتب 
عمييا دوليًا مف خالؿ إنياء المعاىدة أو تعميؽ العمؿ بيا في بعض الحاالت، أو في حاؿ إجراء 

 تغيير في القانوف الدولي، فيؿ تبقى المسؤولية الدولية قائمة؟

والجواب أف القانوف الدولي ال يعفي مف المسؤولية الدولية في ىكذا حاالت، فعندما تترتب 
ومف المسؤولية نتيجة سموؾ غير مشروع دوليًا فإنيا ال تتأثر باإلنياء الالحؽ لاللتزاـ ذي الصمة، 
لية في التطبيقات القضائية لمثؿ ىذه الحاالت عمى المستوى الدولي ما قالتو محكمة العدؿ الدو 

حيثيات رأييا: "إذا كاف الوصي خالؿ فترة الوصاية مسؤواًل قضية "شماؿ الكاميروف" حيث جاء في 
عف فعؿ ينتيؾ شروط اتفاؽ الوصاية، ويتسبب في إلحاؽ الضرر بعضو آخر في األمـ المتحدة أو 

التحكيـ في  بأحد مواطنيو، فإنو ال تتـ تصفية المطالبة بالجبر مع إنياء الوصاية". وذىبت ىيئة
/ ٜالقضية المتعمقة بالخالؼ بيف نيوزلندا وفرنسا حوؿ تفسير أو تطبيؽ االتفاقيف المبرميف في 

" Rainbo Warrior" ـ بيف الدولتيف والمتصميف بالمشاكؿ الناشئة عما يسمى قضيةٜٙٛٔيوليو/ 
مرور الوقت فإف  أنو عمى الرغـ مف أف االلتزاـ القائـ بموجب المعاىدة ذات الصمة قد انقضى مع

 .ٕمسؤولية فرنسا عف الخرؽ السابؽ تظؿ قائمة
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 : جبر الضررالفرع الثاني

إلى جانب  بجبر الضرر االلتزاـ العاـ الثاني الواقع عمى الدولة المسؤولة يعتبر االلتزاـ 
 .ٔالتزاـ الكؼ، والمترتب عمى ارتكاب سموؾ غير مشروع دولياً 

ة المسؤولة ىو الجبر الكامؿ عف أية خسارة ناجمة عف السموؾ وااللتزاـ الذي تتحممو الدول 
عمى الدولة المسؤولة  -ٔ( مف المشروع النيائي عمى: "ٖٔغير المشروع، وفي ذلؾ تنص المادة )

تشمؿ الخسارة أي ضرر،  -ٕالتزاـ بجبر كامؿ الخسارة الناجمة عف الفعؿ غير المشروع دوليًا. 
 جـ عف الفعؿ غير المشروع دوليًا الذي ترتكبو الدولة".سواء كاف ماديًا أو معنويًا ين

والجبر الكامؿ لمخسارة يكوف إما عف طريؽ الرد أو التعويض أو الترضية، ويجوز أف  
 .ٕيكوف الجبر بإحداىا أو بالجمع بينيا حسب مقتضيات كؿ حالة

 عميو(: الرد )إعادة الحاؿ إلى ما كاف أوًل:

كصورة مف  ٖأو )اإلرجاع العيني( النيائي والتي تتحدث عف الرد( مف المشروع ٖ٘تنص المادة )
صور الجبر عمى ما يمي: "عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليًا التزاـ بالرد، أي إعادة 
الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب الفعؿ غير المشروع دوليًا، بشرط أف يكوف ىذا الرد وبقدر ما 

 يكوف:

 ماديًا. غير مستحيؿ - أ

 غير مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقًا مع المنفعة المتأتية مف الرد بداًل مف التعويض".  - ب

ومفيوـ الرد فقييًا مختمؼ عميو فيناؾ مف يعرفو بأنو: إعادة الحالة إلى ما كانت عميو؛ 
و إيجاد بمعنى الحالة التي كانت قائمة بالفعؿ قبؿ وقوع السموؾ غير المشروع، وىناؾ مف يعرفو بأن

، حيث يتبنى التعريؼ أو إعادة إيجاد الحالة التي كانت ستقوـ لو لـ ُيرتكب السموؾ غير المشروع
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( آنفة الذكر، ٖ٘األوؿ مفيومًا ضيقًا لمرد كشكؿ مف أشكاؿ جبر الخسارة، وىو ما تبنتو المادة )
يز عمى تقييـ حالة حيث يمتاز التعريؼ المتبنى مف قبؿ لجنة القانوف الدولي بأنو يمتاز بالترك

وقائعية، وعدـ اشتراط إجراء تحقيؽ افتراضي لمعرفة الحالة التي كانت ستنشأ لو لـ ُيرتكب السموؾ 
( مف ٖٙولزوـ التعويض إلى جانب الرد في بعض الحاالت توضحو المادة ) غير المشروع،
 .ٔالمشروع النيائي

عمى التطبيقات العممية في  وفي الحقيقة فإف ىذه االختالفات الفقيية غير ذات تأثير
الدولة أو الشخص القانوني الدولي بشكؿ عاـ ُممـز في حالة ارتكابو حاالت المسؤولية الدولية؛ ف

بالكؼ عف سموؾ غير مشروع دوليًا بإزالة النتائج المادية والقانونية المترتبة عمى سموكو، بدءًا 
عادة الحاؿ إلى كاف عميو ق ف لـ تكؼ ىذه الخطوات لجبر السموؾ إف كاف مستمرًا، وا  بؿ السموؾ، وا 

 الضرر يأِت التعويض كما سنوضح الحقًا. فالرد لو األسبقية فحسب مف الناحيتيف الفقيية والعممية.

والرد أو إعادة الحالة إلى ما كانت عميو تستمـز إلغاء كافة الخطوات التي كونت السموؾ 
امتناع عف فعؿ، إضافة لتدارؾ اآلثار المترتبة  غير المشروع دوليًا سواء أكانت عف طريؽ فعؿ أو

 ،وال غير متناسب ُكمياً  عمى السموؾ غير المشروع بإصالحيا طالما أف ذلؾ غير مستحيؿ مادياً 
بمعنى أال يكوف ىناؾ خمؿ كبير وعدـ تناسب بيف العبء الذي سيفرضو الرد عمى الشخص الدولي 

 ،تي سيجنييا مف الرد الشخص الدولي المتضرروالمنفعة ال المسؤوؿ عف السموؾ غير المشروع
، أما إف كاف الرد وباإلمكاف أف تعود األمور إلى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب السموؾ غير المشروع

لوحده غير كافي إلعادة األمور إلى ما كانت عميو فحينيا يتـ المجوء إلى األشكاؿ األخرى مف 
 ف المشروع النيائي.( مٖٗأشكاؿ الجبر التي نصت عمييا المادة )

ومف أمثمة الرد: إعادة ممتمكات تـ االستيالء عمييا بصورة غير مشروعة ومتنافية مع 
القانوف الدولي العاـ، أو إطالؽ سراح رعايا أجانب تـ احتجازىـ بصورة غير مشروعة مف ِقبؿ 

الدولي، وغير ذلؾ مف  الدولة المستضيفة ليـ، أو إلغاء التشريعات والقرارات المنافية لقواعد القانوف
 أشكاؿ قد تتخذ منحى أبسط أو أكثر تعقيدًا.
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 ثانيًا: التعويض:

ُيدفع مبمغ يساوي في حاؿ تعذر الرد أو عدـ فعاليتو كوسيمة مف وسائؿ جبر الضرر؛ 
 .ٔالتنفيذ العيني، مع دفع تعويضات عف األضرار التي قد ال ُيغطييا الرد أو المبمغ الذي يحؿ محمو

عمى الدولة المسؤولة عف  -ٔ( مف المشروع النيائي عمى أنو: "ٖٙنص المادة )توفي ذلؾ 
مشروع دوليًا التزاـ بالتعويض عف الضرر الناتج عف ىذا الفعؿ، في حاؿ عدـ إصالح فعؿ غير 

يشمؿ التعويض أي ضرر يكوف قاباًل لمتقييـ مف الناحية المالية، بما في  -ٕىذا الضرر بالرد. 
 لكسب، بقدر ما يكوف ىذا الكسب مؤكدًا".ذلؾ ما فات مف ا

وتعتبر صورة التعويض المالي أكثر صور الجبر شيوعًا، وال توجد مبادئ مستقرة لتحديد 
المبمغ المطموب دفعو عمى سبيؿ التعويض النقدي، ولكف العنصر األساس في التقدير أف يكوف 

عتبار الخسائر في الفوائد بالمقارنة لما المبمغ المحكوـ بو مساويًا لمخسائر المادية مع األخذ في اال
 .ٕحققتو األمواؿ المماثمة مف فوائد

فقد عرفتو لجنة القانوف الدولي في المادة  الُمراد جبره بالتعويض الضرر لمفيوـوبالنسبة 
بأنو: أي ضرر، سواء أكاف ماديًا أو معنويًا ينجـ عف الفعؿ غير  مف المشروع النيائي (ٕ/ٖٔ)

المشروع النيائي في بياف مفيـو  ( مفٕ/ًٖٙا الذي ترتكبو الدولة. وتوسعت المادة )المشروع دولي
الضرر ونصت عمى أنو: يشمؿ أي ضرر يكوف قاباًل لمتقييـ مف الناحية المالية، بما في ذلؾ ما 

 فات مف الكسب، بقدر ما يكوف ىذا الكسب مؤكدًا. 

مالية: الضرر الذي لحؽ بالدولة ذاتيا ويشمؿ الضرر الذي يمكف تقدير قيمتو مف الناحية ال
)بممتمكاتيا أو موظفييا، أو فيما يتعمؽ بنفقات تكبدتيا عمى نحو معقوؿ في معالجة أو تخفيؼ 

، وغير ذلؾ مف فئات األضرار القابمة لمتعويض والتي الضرر الناجـ عف الفعؿ غير المشروع دولياً 

                                                           
1
 .100، 106. شارل روسو، مرجع سابق، ص201، 200د. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 

6
، 6331. وانظر كذلك: حولٌة 011، 013م، ص6331علوي أمجد علً، الوجٌز فً القانون الدولً العام، أكادٌمٌة شرطة دبً،  د. 

 .161مرجع سابق، ص



24 

 

ا، أشخاصًا كانوا أو شركات، والذي تطالب (، وكذلؾ الضرر الذي لحؽ بمواطنييال يمكف حصرىا
 .ٔالدولة نيابة عنيـ بالتعويض عنو في إطار الحماية الدبموماسية

وبالنسبة لمجية التي تُقدر التعويض في جميع الحاالت، إذا كانت المخالفة تستند إلى 
تحديد  ؛ فإف المعاىدة ىي التي تحدد الجية التي يحؽ ليا-ثنائية أو جماعية-معاىدة دولية 

ذا لـ تكف ىناؾ معاىدة أو وجدت دوف  تحديد الجية التي التعويض لممتضرر في حاؿ اإلخالؿ، وا 
تقدر التعويض أو تقوـ بالتحكيـ؛ فإف المفاوضات بيف الدولتيف أو جيود الوساطة ىي التي تحدد 

أو محكمة الطريقة التي تحدد بيا التعويض وآلياتو، وقد يكوف عف طريؽ لجنة، أو تحكيـ دولي، 
 .ٕ، أو محاكـ حقوؽ اإلنساف، وغيرىاالعدؿ الدولية

 ثالثًا: الترضية )التعويض المعنوي(:

 ( مف المشروع النيائي موضوع الترضية كأحد أشكاؿ جبر الضرر فيٖٚعالجت المادة ) 
عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع  -ٔالمسؤولية الدولية، إذ نصت عمى ما يمي: " مجاؿ
التزاـ بتقديـ ترضية عف الخسارة التي تترتب عمى ىذا الفعؿ إذا كاف يتعذر إصالح ىذه  دولياً 

قد تتخذ الترضية شكؿ إقرار بالخرؽ، أو تعبير عف  -ٕالخسارة عف طريؽ الرد أو التعويض. 
ينبغي أال تكوف الترضية غير متناسبة  -ٖتذار رسمي، أو أي شكؿ آخر مناسب. األسؼ، أو اع

 ، وال يجوز أف تتخذ شكاًل ُمذاًل لمدولة المسؤولة".مع الخسارة

تطمب الدوؿ الترضية كوسيمة لجبر الضرر في الحاالت التي تتعرض فييا لسموؾ غير  
رمز مف رموز الدولة كالعمـ  إىانةومف أمثمة ذلؾ  مشروع دوليًا ينتج عنو ضررًا غير مادي،

، أو سوء بالشتـ أو بروتوكولياً  قدرىا مف بالحط ةدبموماسي بعثة إلى اإلساءة أو ،أو الدستور الوطني
سواء مف  ، أو انتياؾ حرمة مقار السفارات والبعثات الدبموماسية دوف وجو حؽمعاممة رؤساء الدوؿ

، وغير ذلؾ قبؿ جيات رسمية أو غير رسمية كحالة اقتحاـ جماىير غاضبة لمقر السفارة أو البعثة
 مما ال يمكف حصره.

                                                           
1
 .168، مرجع سابق، ص6331حولٌة  

6
 .162، 168، مرجع سابق، ص6331. حولٌة 231د. سهٌل الفتالوي، مرجع سابق، ص 
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(: اإلقرار واالعتراؼ ٖٚية كما نصت عمييا الفقرة الثانية مف المادة )ومف أشكاؿ الترض
بالخرؽ وعدـ إنكاره أو تسويغو، أو التعبير عف األسؼ، أو اعتذار رسمي مف الدولة أو الشخص 

، وبينت المادة أف ىذه األشكاؿ عبارة عف أمثمة الدولي عف السموؾ غير المشروع الذي بدر منو
والشكؿ المناسب لمترضية  آخر مناسب قد يشكؿ وسيمة فعالة لمترضية،حيف قررت أف أي شكؿ 

 يتوقؼ عمى الظروؼ التي تحيط مالبسات كؿ حالة خرؽ مستقبمية.

مرتكبي الخرؽ داخميًا مف قبؿ الدولة المسؤولة شكاًل مف أشكاؿ الترضية،  كما ُتعد معاقبة
 .ٔيفكاتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية بحؽ الموظفيف المسؤول

وفي جميع األحواؿ فإف الترضية ال ُيراد بيا أف تكوف ذات طابع عقابي أو أف تناؿ مف 
( ٖٚا كشخص قانوني دولي، ولضماف ذلؾ وضعت الفقرة الثالثة مف المادة )ىيبة الدولة واحترامي

 معياريف أساسييف لمترضية، األوؿ: التناسب بيف الترضية ومقدار الضرر، والثاني: عدـ جواز أف
 تتخذ الترضية طابعًا مذاًل لمدولة المسؤولة.

 

 الثالث: التدابير الجزائيةالفرع 

اللتزاماتيا الدولية، وتنحى منحى خطير في مجاؿ العالقات الدولية،  قد تقوـ الدولة بالتنكر
لية والقانوف اإلنساني، دوف االلتفات لقواعد القانوف الدولي أو لمقرارات الدو  أو انتياؾ حقوؽ اإلنساف

ذات الشأف؛ ففي ىكذا حاالت يتطمب األمر وقفة جادة مف قبؿ المجتمع الدولي لمحفاظ قدر 
اإلمكاف عمى متطمبات حقوؽ اإلنساف، والمبادئ التي أقرتيا األمـ المتمدينة عمى مدار سنوات 
طواؿ مف تاريخ القانوف الدولي، عانت فييا األمـ والشعوب مف ويالت الحروب، والتنكر ألبسط 

 الحقوؽ اإلنسانية.

والجزاء عمى المستوى الدولي في معناه المبسط يعني: رد فعؿ فردي أو جماعي إزاء 
انتياؾ شخص قانوني دولي إلحدى القواعد التي يحرص المجتمع الدولي أو الدوؿ األخرى عمى 

ولي ومقصد التدابير الجزائية ىو حمؿ أشخاص القانوف الد .ٕحمايتيا مف أجؿ المصمحة الدولية
                                                           

1
 .611، ص1221، د. نبٌل بشر، المسؤولٌة الدولٌة فً عالم متغٌر، الطبعة األولى، 101شارل روسو، مرجع سابق، ص 

6
 .1، ص1221د. عبد هللا األشعل، النظرٌة العامة للجزاءات فً القانون الدولً، الطبعة األولى، غٌر موضح جهة النشر، القاهرة،  
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حاؿ تنكرىـ ليا أو تنكرىـ آلثارىا، أو السير النمطي بما  ٔالمخالفيف عمى الوفاء بالتزاماتيـ الدولية
 يخالفيا.

صالح الضرر بالمعنى المتقدـ في الفروع السابقة ليس جزاء بالمعنى الدقيؽ لمفيـو  وا 
ـ، فالسموؾ غير المشروع الجزاء؛ ألنو أثر ترتب عمى اإلقرار بثبوت المسؤولية عف اإلخالؿ بااللتزا

ينتج أثريف متميزيف فيو مف ناحية يبرر تطبيؽ الجزاء، ومف ناحية أخرى يولد االلتزاـ بإصالح 
 .ٕالضرر الذي وقع

ويجب أف تكوف التدابير الجزائية المتخذة مف قبؿ الدولة المتضررة أو مف قبؿ المجتمع 
عف السموؾ غير المشروع، عمى أف  الدولي ككؿ في بعض الحاالت متناسبة مع الضرر الناتج

ويوفر التناسب قدرًا مف ، ٖتوضع في االعتبار جسامة الفعؿ غير المشروع دوليًا والحقوؽ المعنية
الضماف إذ إف التدابير المضادة غير المتناسبة يمكف أف تؤدي إلى المسؤولية مف جانب الدولة أو 

 .ٗمجموعة الدوؿ التي تتخذ ىذه التدابير

الجزائية المشروعة يجوز اتخاذىا مف قبؿ الدولة المتضررة أو مجموعة الدوؿ  والتدابير
المتضررة، ويجوز اتخاذىا مف قبؿ المجتمع الدولي ككؿ حاؿ خرؽ التزاـ يؤثر عمى المجتمع 

( مف ٔ/ٛٗالدولي كحاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف عمى سبيؿ المثاؿ، وفي ذلؾ تنص المادة )
ج بمسؤولية تيحؽ ألي دولة خالؼ الدولة المضرورة أف تح -ٔ" يمي:عمى ما  المشروع النيائي

 :ٕدولة أخرى وفقًا لمفقرة 

إذا كاف االلتزاـ الذي خرؽ واجبًا تجاه مجموعة مف الدوؿ تضـ تمؾ الدولة، وكاف الغرض  - أ
 لممجموعة؛ أو منو ىو حماية مصمحة جماعية

 .ككؿ.." ليإذا كاف االلتزاـ الذي خرؽ واجبًا تجاه المجتمع الدو  - ب
                                                           

1
على أنه: "تقتصر التدابٌر المضادة  دولٌا   المشروعة غٌر ألفعالا عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 12/6تنص المادة ) 

 على عدم الوفاء فً الوقت الحاضر بااللتزامات الدولٌة للدولة المتخذة للتدابٌر تجاه الدولة المسؤولة".

6
 .68د. عبد هللا األشعل، المرجع السابق، ص 

0
 .دولٌا   المشروعة غٌر ألفعالا عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 21المادة ) 

1
 .111، مرجع سابق، ص6331حولٌة  
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والتدابير الجزائية أو المضادة يجب أال تمس بعض االلتزامات األساسية في إطار القانوف 
عمى اإلطالؽ؛ كااللتزامات المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة باالمتناع عف  العاـ الدولي

حقوؽ اإلنساف  ة، وااللتزامات المتعمقة بصوف وحمائالتيديد باستعماؿ القوة أو استعماليا فعالً 
، وااللتزامات ذات الطابع اإلنساني التي تمنع األعماؿ االنتقامية، وااللتزامات األخرى ٕاألساسية

بصوف حرمة القائمة بموجب قواعد قطعية مف قواعد القانوف الدولي العاـ، فضاًل عف االلتزاـ 
 .ٖا يتعمؽ بياالممثميف الدبموماسييف لمدولة المسؤولة واألماكف الدبموماسية وكؿ م

والتدابير الجزائية ليست مؤبدة فيي تنتيي بحالة توقؼ السموؾ غير المشروع دوليًا، أو إذا 
مخولة سمطة إصدار قرارات ممزمة لمطرفيف، وفي  عرض النزاع عمى محكمة أو ىيئة قضائية

 .ٗالقضائيةالحالة األخيرة يمـز لوقؼ التدابير الجزائية االنصياع لقرارات المحكمة أو الييئة 

ومف صور التدابير الجزائية: قطع العالقات الدبموماسية أو تجميدىا بصفة مؤقتة، والرد 
بالمثؿ )كحالة قياـ دولة بفرض تعريفة جمركية في قانونيا عمى بضائع دولة فرضت في وقت 
 سابؽ تعريفة جمركية عمى الدولة األولى بما يخالؼ معاىدة ثنائية بينيما في ىذا الخصوص(،

لى الدولة المسؤولة ، وحظر سفر رعايا الدولة المتضررة لمدولة وحظر الحركة التجارية مف وا 
المسؤولة كعقوبة اقتصادية تؤثر عمى المجاؿ السياحي أو فرض تأشيرة عمى رعاياىا لـ تكف 
مفروضة مف قبؿ، وحظر البضائع التابعة لمدولة المسؤولة )مثؿ حظر بضائع االحتالؿ اإلسرائيمي 

ـ مف قبؿ بعض دوؿ االتحاد األوروبي، ووسـ ىذا النوع ٜٚٙٔمنتجة في األراضي المحتمة عاـ ال
مف البضائع بعالمات تدؿ عمى مكاف إنتاجيا عمى أنو في أراض محتمة بشكؿ غير مشروع(، 
وطرد أو تعميؽ عضوية الدولة المسؤولة مف منظمة دولية ما أو مف األمـ المتحدة ذاتيا في بعض 

                                                           
1
 .1212( من مٌثاق األمم المتحدة لعام 6/1راجع: المادة ) 

6
بحٌث ال ٌجوز اتخاذ تدابٌر جزائٌة تنطوي على انتهاك جسٌم لحقوق اإلنسان، كفرض الحصار المشدد على دولة مسؤولة عن خرق  

داخل الدولة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومن كافة وسائل تمتعهم بحقوقهم األساسٌة، حٌث جاء فً نص  التزام دولً، وتجوٌع المدنٌٌن

ما نصه: "ٌحظر تجوٌع المدنٌٌن كأسلوب من أسالٌب الحرب"،  1212( من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌف 21/1المادة )

 كل األحوال بما فٌها التدابٌر الجزائٌة ضد الدولة المخترقة اللتزام دولً.وغٌر ذلك من الحقوق األساسٌة التً ٌجب أال تمس فً 

0
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 23المادة ) 

1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 26المادة ) 
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حالة ممؼ الدولة المسؤولة إلى محكمة الجنايات الدولية في حاالت معينة أو إلى ، و الحاالت ا 
 مجمس األمف، وغير ذلؾ الكثير مف صور التدابير الجزائية.
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 المبحث الثاني

 ـ7621اضي الفمسطينية المحتمة عاـ الوضع القانوني لألر 
 

تص بانطباؽ وسرياف قواعده ومبادئو في في القانوف الدولي ىناؾ شروط يوجبيا فيما يخ
حاالت معينة؛ فالمبادئ والقواعد الدولية التي تنظـ موضوع االحتالؿ ووضع السكاف المدنييف 
الواقعيف تحت االحتالؿ، وأوضاع األراضي الواقعة تحت االحتالؿ، تستوجب إثبات صفة االحتالؿ 

 بادئ في حاؿ تنكرىا ليا.إلزاـ قوة االحتالؿ بتطبيؽ ىذه القواعد والم مف أجؿ

ىذا المبحث وتفريعاتو سيعمؿ الباحث عمى إثبات صفة األراضي التي احتمتيا  ومف خالؿ
ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى  ـ عمى أنيا أراٍض محتمةٜٚٙٔقوات االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 

، أـ ال، وذلؾ ري عميياريعات والقوانيف التي تسالمناطؽ المحتمة وفقًا لمقانوف الدولي، ال سيما التش
 مف خالؿ المطالب التالية:

 .ٜٚٙٔالتوصيؼ "اإلسرائيمي" لألراضي المحتمة عاـ المطمب األوؿ:  -

 ـ.ٜٚٙٔالتوصيؼ القانوني الدولي لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ المطمب الثاني:  -
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 المطمب األوؿ

 7621التوصيؼ "اإلسرائيمي" لألراضي المحتمة عاـ 

 جنيؼ معاىدات بأف ٜٚٙٔ عاـ المحتمة لألراضي حكميا بداية في" إسرائيؿ" فتاعتر 
 أعمنت عسكرية بالغات ثالثة األوؿ اليوـ في وأصدرت تحتميا، التي األراضي عمى تنطبؽ

 لممحكمة ينبغي أنو عمى ٖ رقـ البالغ مف ٖ٘ المادة ونصت جنيؼ، اتفاقيات تطبيؽ اعتزاميا
 الحرب، أثناء المدنييف بحماية الخاصة الرابعة جنيؼ معاىدة حكاـأ تطبيؽ ورجاليا العسكرية
 إال الرابعة، جنيؼ واتفاقية البالغ بيف تناقض وجود حاؿ لالتفاقية التطبيؽ أولوية البالغ وأعطى

 البالغ مف ٖ٘ المادة فيو وألغت ٗٗٔ رقـ العسكري األمر أصدرت قصيرة زمنية فترة بعد أنيا
 أية مف بدوره خال الذي ٖٛٚ العسكري األمر ٖ البالغ محؿ حؿ ٜٓٚٔ وسنة ،ٖ رقـ العسكري

 .ٔجنيؼ معاىدة إلى إشارة

 :جنيؼ اتفاقية بتطبيؽ العتراؼ عف امتناعيا بخصوص اإلسرائيمية الحجج

 في الشرعي الحاكـ محؿ يحؿ أف أساساً  يشترط الحربي االحتالؿ بحالة اإلقرار أف: األولى الحجة
 الشرعييف الحاكميف مصر وال األردف تكف لـ ألنو ونظراً  المحتمة، القوات قبضة في الواقع اإلقميـ

 الحربي االحتالؿ بحالة لإلقرار الرئيس الشرط فإف غزة، وقطاع الغربية الضفة في السيادييف
 عف عبارة األراضي تمؾ في إلسرائيؿ القانوني الوضع فإف وعميو ينعدـ، االتفاقية انطباؽ وبالتالي

 .احتالالً  وليس إدارة

 المادة في تنص االتفاقية إف بؿ تعاقدي، أـ كاف عرفي قانوني سند أي االدعاء ليذا يوجد ال: الرد
 في األراضي وقوع كيفية عف النظر بغض األحواؿ جميع في تنطبؽ االتفاقية أف عمى منيا الثانية
 وسواء معمنة غير أو معمنة حرب في شرعي غير أو شرعي حاكـ مف سواء المحتمة، الدولة قبضة
 وفي الحرب وقت المدنييف لمسكاف الحماية لتوفير أساساً  تيدؼ فاالتفاقية كميًا، أـ جزئياً  احتمتيا

 الشرعي كالحاكـ أخرى قانونية قضايا نقاش فإف وبالتالي الرئيسي، ىميا ىو وىذا المحتمة األراضي

                                                           
1
، 1223ن المحتل "إسرائٌل والضفة الغربٌة"، الطبعة األولى، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة وجامعة الكوٌت، بٌروت، رجا شحادة، قانو 
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 لمسكاف الحماية مف أدنى حد تمثؿ طبعياب إنسانية ىي والتي االتفاقية بجوىر ليا عالقة ال مثالً 
 .ٔالمدنييف

 فإف وبالتالي نظرىـ وجية مف دفاعية حرباً  كانت ٜٚٙٔ حرب أف إلى بالنظرأنو  :الثانية الحجة
 .عدوانية حرب في احتمت قد األرض تكوف أف يقتضي االتفاقية انطباؽ شرط

 األوقات جميع في احتراميا وجوب عمى تنص فاالتفاقية قانوني، سند لو يوجد ال االدعاء ىذا: الرد
وبغض النظر عف الكيفية أو الظروؼ التي نشأت  ،االحتالؿ الجزئي أو الُكمي حاالت وجميع

 تحـر والتي الدولي القانوف قواعد يخالؼ اإلسرائيمي التبرير أف كما ،ٕبموجبيا حالة االحتالؿ
 .ٖ(ٗ/ٕـ) المتحدة األمـ اؽميث أحكاـ سيما وال بالقوة، الغير أراضي عمى االستيالء

 احتالليا أف أساس عمى الرابعة جنيؼ معاىدة تطبيؽ مف تعفى أف يجب إسرائيؿ أف: الثالثة الحجة
 تطبيؽ عدـ يبرر خاص وضع قياـ إلى أدى االحتالؿ طوؿ أف تصؼ وأخذت نوعو، مف فريد

 .الرابعة االتفاقية

 مف حجج وقبوؿ األحواؿ، جميع في بيقياتط بوجوب واضح الرابعة جنيؼ مف ٕ المادة نص: الرد
 األوضاع ويوصؼ يحدد الذي ىو المحتؿ أف ناحية مف خطير الدولي المستوى عمى النوع ىذا

 ألىوائو، ووفقاً  بسيولة االتفاقية تطبيؽ عدـ تبرير آخر طرؼ ألي يمكف وبالتالي بنفسو، الخاصة
 .ٗحمايةال مف سكانيا وحرماف الغير أراضي عمى يسيطر أف ويمكنو

ومف المعروؼ أف دولة االحتالؿ تأخذ القانوف الدولي الُعرفي كجزء مف المنظومة القانونية  
؛ وبالتالي فقد قبمت "إسرائيؿ" أف تمتـز في إطار حكميا لألراضي المحتمة باتفاقية المحمية داخميا

رفي، إال أف الخبراء ـ واألحكاـ الممحقة بيا، والتي تعتبر جزء مف القانوف الدولي العٜٚٓٔالىاي 
القانونييف "اإلسرائيمييف" تشددوا في تفسير بعض أحكاميا لمتيرب مف الكـ اليائؿ لتجاوزات القانوف 

                                                           
1
غزة،  ،(61) الدراسات سلسلةالمركز الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان، دراسة بعنوان: تسٌٌس القانون الدولً اإلنسانً، الطبعة األولى،  

 .8، 1م، ص6333

6
 من اتفاقٌة جنٌف الرابعة بشأن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب. 6، 1المادة  

0
 .8. المركز الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص3رجا شحادة، مرجع سابق، ص 

1
 .1، 3رجا شحادة، مرجع سابق، ص 
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القوانيف النافذة في  وتعديؿ الدولي التي تقترفيا "إسرائيؿ" في األراضي المحتمة ومف ضمنيا تغيير
ىاي، األمر الذي تقيده ذات المادة بضرورة ( مف أحكاـ الٖٗاستنادًا إلى المادة ) المناطؽ المحتمة

 أف تكوف ىناؾ ضرورة قصوى تدعو لذلؾ.

 

 المطمب الثاني

 ـ7621التوصيؼ القانوني الدولي لألراضي الفمسطينية المحتمة عمـ 

تشكؿ منطقتي قطاع غزة والضفة الغربية جزءًا مف األراضي العربية التي احتمتيا "إسرائيؿ" 
مدينة القدس التي اكتمؿ احتالليا في ذلؾ العاـ بعد أف احتمت "إسرائيؿ" ـ، إلى جانب ٜٚٙٔعاـ 

 ـ.ٜٛٗٔ ي احتمتو في وقت سابؽ بعد حرب عاـلتضمو إلى القسـ الغربي الذ القسـ الشرقي منيا

تمثؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب المؤرخة في 
قانوني الذي يحكـ وضع السكاف المدنييف الذيف يجدوف أنفسيـ اإلطار ال ٜٜٗٔآب/أغسطس  ٕٔ

وديارىـ في لحظة ما تحت تصرؼ قوة محتمة، وتيدؼ االتفاقية إلى حماية السكاف المدنييف، 
حاطتيـ بالضمانات والحقوؽ التي تحمييـ مف قمع قوة االحتالؿ وتنكرىا لحقوقيـ المشروعة.  وا 

 أيضاً  االتفاقية نطبؽجنيؼ الرابعة عمى أنو: ".. ت ( مف اتفاقيةٕوفي ذلؾ تنص المادة )
 لـ لو حتى المتعاقدة، السامية األطراؼ أحد إلقميـ الكمي أو الجزئي االحتالؿ حاالت جميع في

 .مسمحة مقاومة االحتالؿ ىذا يواجو

 األشخاص يحـر ال( مف االتفاقية الرابعة عمى أنو: "ٚٗوفي ذات السياؽ نصت المادة )
 االتفاقية، بيذه االنتفاع مف كيفية بأية وال حاؿ بأي محتؿ إقميـ أي في يوجدوف الذيف المحميوف

 أو حكومتو، أو المذكور اإلقميـ مؤسسات عمى األراضي الحتالؿ نتيجة يطرأ تغيير أي بسبب سواء
 الدولة ىذه قياـ بسبب كذلؾ أو االحتالؿ، ودولة المحتؿ اإلقميـ سمطات بيف يعقد اتفاؽ أي بسبب
 ".المحتمة األراضي مف جزء أو كؿ بضـ
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 حيف محتمة الدولة أرض تعتبر: "أنو عمى ٜٚٓٔ الىاي اتفاقية مف( ٕٗ) المادة تنصو 
 تمارس أف يمكف التي األراضي سوى االحتالؿ يشمؿ وال العدو لجيش الفعمية السمطة تحت تكوف
 ".قياميا بعد السمطة ىذه فييا

اقية جنيؼ عمى األراضي المحتمة والسكاف المدنييف فمثؿ ىذه األحكاـ توجب تطبيؽ اتف
ـ تعتبر منطقة ٜٚٙٔفييا، و"القدس الشرقية" شأنيا شأف األراضي التي احتمتيا "إسرائيؿ" عاـ 

 .محتمة يجب مراعاة أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة فييا مف جميع النواحي التي نظمتيا االتفاقية

 القرار خالؿ مف احتمتيا التي األراضي مف االنسحابب" إسرائيؿ" المتحدة األمـ طالبت وقد
 عسكرية إدارة أنشأت حربي احتالؿ قوات ىي االسرائيمية القوات بأف الدولي المجتمع وأقر ،ٕٕٗ
 اتفاقية أحكاـ انطباؽ يتبعو مما االحتالؿ، حالة عمييا تنطبؽ وبذلؾ الفمسطينية، األراضي في

 ىذه عمى متعاقد طرؼ" اسرائيؿ"و الحرب، وقت المدنييف فالسكا بحماية المتعمقة الرابعة جنيؼ
 .ٕأحكاميا تطبيؽ عمييا ويتحتـ ،ٔاالتفاقية

 االسرائيمي االحتالؿ دولة مع الفمسطينية التحرير منظمة وقعت ـٜٜٗٔ عاـ مف آيار وفي
 عادةبإ االحتالؿ قوات قامت بحيث وأريحا، غزة قطاع مناطؽ حوؿ المرحمية االتفاقية القاىرة في

 في مناطؽ مف" اسرائيؿ" انسحبت حيث منيما، أجزاء عمى الفمسطينية السمطة لتحؿ فييما االنتشار
 لكف ،األراضي المحتمة مف أجزاء عمى ذاتياً  حكماً  لمسمطة فأصبح، والضفة الغربية القطاع

 ينيةالفمسط فالسمطة الحياة، مناحي بشتى ومتحكماً  موجوداً  زاؿ ال كاف األرض عمى االحتالؿ
موجودة عمى  كانت الفعالة االسرائيمية والسيطرة الحدود، أو بالمعابر تتحكـ ال فيي السيادة منقوصة

 السيطرة بؿ االحتالؿ ينو لـ السمطة فوجود لذا كافة مناحي الحياة في األراضي الفمسطينية المحتمة،
 .االحتالؿ لدولة كانت الفعمية

عدة إشكاليات حوؿ استمرار  ٕ٘ٓٓع غزة عاـ وقد أثارت خطوة إعادة االنتشار مف قطا
 االحتالؿ عمى ىذا الجزء مف األرض الفمسطينية، مف عدمو.

                                                           
1
ظر: موسوعة اتفاقٌات القانون ، ان3/1/1221، وصادقت علٌها بتارٌخ 8/16/1212وقعت "إسرائٌل" على اتفاقٌة جنٌف بتارٌخ  

 .623، ص6336الدولً اإلنسانً، بعثة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بالقاهرة، 

6
 .2ص م،6338 ،(11) اإلنسانً الدولً القانون سلسلة اإلنسانً، الدولً القانون فً غزة قطاع مكانة اإلنسان، لحقوق المٌزان مركز 
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 :النتشار إعادة بعد لقطاع غزة القانوني الوضع

" االرتباط فؾ" خطة االحتالؿ دولة نفذت ـٕ٘ٓٓ عاـ مف وسبتمبر أغسطس شيري في
 والتي ـ،ٕٗٓٓ عاـ" شاروف ارئيؿ" آنذاؾ رائيمياإلس الوزراء رئيس عنيا أعمف التي الجانب أحادية
 وتفكيؾ غزة، قطاع أنحاء جميع مف والمستوطنيف االسرائيمية القوات سحب مالمحيا أىـ مف كاف
 عمى األمنية السيطرة الخطة بموجب وتبقى كما الضفة، شماؿ في وأربعة القطاع في مستوطنة ٚٔ

 والبحري الجوي والمجاليف البرية الحدود عمى تامةال السيطرة عمى مشتممة" اسرائيؿ" بيد القطاع
 بمجرد القطاع في المدنييف السكاف عف" اسرائيؿ" مسؤولية إخالء عمى الخطة ونصت كما لمقطاع،

 .ٔالسمطة عاتؽ عمى المسؤولية وتصبح" االرتباط فؾ"

 كبيراً  نصراً  يعتبر شؾ ال مستوطناتو وتدمير القطاع مف االحتالؿ قوات انتشار إعادة إف
 أما، الغاصب المحتؿ براثف مف فمسطيف كؿ فمسطيف تحرير طريؽ عمى الفمسطينية لممقاومة
 ال فالقطاع االسرائيمي، واالحتالؿ القطاع بيف قائمة القانونية الرابطة تزاؿ فال الدولي لمقانوف بالنسبة

 ألف بيذا تعترؼ دةالمتح واألمـ التاريخية، فمسطيف وباقي والقدس الضفة شأف شأنو محتالً  زاؿ
نما العسكري، الوجود مطمقاً  يعني ال فيو الدولي القانوف في تعريؼ لو االحتالؿ  السيطرة يعني وا 
 .ٕاإلقميـ عمى الفعمية

 تحت واقعاً  يعتبر اإلقميـ أف عمى تنص ـٜٜٗٔ وجنيؼ ـٜٚٓٔ الىاي اتفاقيات فقواعد
 موجود ىو ما فعالً  وىذا ،ٖالعدو لقوات ةالفعمي السيطرة أو لمسمطة إخضاعو يتـ عندما االحتالؿ

 وحدوده بمنافذه وتتحكـ القطاع عمى فعمي بشكؿ تسيطر االحتالؿ فدولة اآلف، الواقع أرض عمى
 ويدعـ الصييونية،" االرتباط فؾ" خطة متطمبات مف كانت السيطرة وىذه وسواحمو، وأجوائو البرية
 خبراء مف العديد غزة قطاع عمى االحتالؿ تمرارباس تقوؿ التي والقانونية الواقعية النظر وجية

 المثاؿ سبيؿ فعمى القطاع، عمى لالحتالؿ الفعمية السيطرة الستمرار نظراً  الدولي القانوف ساتذةوأ
 جنوده يكف لـ ولو احتالالً  يكوف االحتالؿ أف" نولتو جورج" ميونخ بجامعة الدولي القانوف أستاذ يرى

                                                           
1
 .2ص سابق، مرجع اإلنسان، لحقوق المٌزان مركز 

6
 بتارٌخ غزة، لقطاع القانونً الوضع: بعنوان حلقة الخبر، وراء ما برنامج فً الجزٌرة قناة مع حوار األشعل، هللا عبد. د 

 .نت الجزٌرة موقع على م،12/8/6313

0
 .1231( من اتفاقٌة الهاي 16المادة ) 
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 والمستوطنيف المستوطنات مف غزة قطاع إخالء أف يرى فإنو لذا يـ،اإلقم أجزاء كؿ عمى منتشريف
 زالت ما اإلسرائيمية العسكرية القوات ألف االنسحاب؛ رغـ محتالً  زاؿ ال فالقطاع االحتالؿ، ُتزيؿ ال

 .ٔوالمعابر الحدود عمى مسيطرة

 ؼ،جني واتفاقيات الىاي لوائح عميو نصت ما استقراء خالؿ ومف سبؽ ما عمى وبناء
 الفعمية السيطرة ويمارس غزة، قطاع في قائماً  زؿ ال االحتالؿ أف نرى الواقع أرض إلى وبالنظر

 عميو ويترتب المحتمة، األراضي الفمسطينية مف المحتؿ الجزء ىذا في الحياة مناحي كافة عمى
نوف الدولي والقا اإلنساني الدولي القانوف قواعد باحتراـ ممزمة فيي عنو، االحتالؿ دولة مسؤولية

 .ٕالقطاع عمى المدنييف بحماية الخاصة الرابعة جنيؼ اتفاقية وتطبيؽ نسافلحقوؽ اإل
 

 الفمسطينية:القرارات الدولية بخصوص الوضع القانوني لألراضي 

عدة قرارات بخصوص الوضع القانوني لألراضي أصدرت األمـ المتحدة ومجمس األمف 
، (ٜٚٙٔ/ ٕٕٗ)أسيا قراري مجمس األمف الشييريف وعمى ر ـ، ٜٚٙٔالفمسطينية المحتمة عاـ 

، المذيف يضعاف األساس القانوني في بياف وضع "إسرائيؿ" كقوة احتالؿ فعمي (ٖٜٚٔ/ ٖٖٛ)و
لألراضي الفمسطينية، ويتضمنا مطالبة صريحة بانسحاب "إسرائيؿ" مف األراضي التي احتمتيا عاـ 

 ـ.ٜٚٙٔ

 المتحدة األمـ لمنظمة التابع الدولي األمف مسمج الصادر عف (ٕٕٗ) رقـ القرارفقد نص 
 التي األراضي مف "اإلسرائيمية" القوات سحابفي المادة األولى منو عمى: ان ٜٚٙٔ نوفمبر ٕٕ في

 اإلنجميزي النص في" األراضي" كممة مف التعريؼ" أؿ" حذفت وقد ".األخير النزاع" في احتمت
ضافة ،قرارال ىذا تفسير في الغموض عمى المحافظة بيدؼ  القرار نص فقد االنسحاب قضية إلى وا 
 .ٖالحرب جميع حاالت إنياء وجوب عمى

                                                           
1
 .00ص م،6333 الخامس، العدد اإلمام، مجلة سحاب،االن بعد غزة لقطاع القانونً الوضع: بعنوان مقال فارس، أشرف. أ 

6
 .الرابعة جنٌف اتفاقٌة من( 3) المادة :انظر 

0
 http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf باللغة اإلنجلٌزٌة على الرابط:القرار نص  
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ـ ٖٜٚٔأكتوبر  ٕٕالصادر عف مجمس األمف في  (ٖٜٚٔ/ٖٖٛ)فيما نص القرار رقـ 
بكافة أجزائو والداعي لالنسحاب  ٕٕٗعمى ضرورة وقؼ إطالؽ النار، والدعوة لتطبيؽ القرار رقـ 

 ٚٔالصادر في  (ٜ٘ٚٔ/ ٖٛٙ)وكذلؾ نص قرار مجمس األمف رقـ  .ٔمف األراضي المحتمة
 ،ٕبشكؿ فوري ٖٖٛـ عمى مناشدة األطراؼ المعنية تنفيذ قرار مجمس األمف رقـ ٜ٘ٚٔنيساف 

 ـ التأكيد عمىٜٓٛٔديسمبر  ٜٔالصادر بتاريخ  (ٜٓٛٔ/ ٗٛٗ)وجاء في قرار مجمس األمف رقـ 
 في "إسرائيؿ" احتمتيا التي العربية األراضي جميع عمى ؽتنطب ٜٜٗٔ لعاـ الرابعة جنيؼ اتفاقية أف
 .ٖاالتفاقية بأحكاـ تتقيد أفالمحتمة  القوة بصفتيا" إسرائيؿ" وطالب القرار ٜٚٙٔ عاـ

وفي المقابؿ أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات تؤكد عمى الصفة القانونية لألراضي 
اتفاقيات جنيؼ واالتفاقيات ذات الصمة، ومف  الفمسطينية بأنيا أراض محتمة تنطبؽ عمييا أحكاـ

 فيو طمبت الذيو  ـٕٜٚٔ/ٕٔ/٘ٔ بتاريخ المتحدة لألمـ العامة الجمعية قرارجممة ىذه القرارات: 
 المحتمة، والكؼ عف العربية األراضي مف جزء أي ضـ عف تكؼ أف "إسرائيؿ" مف العامة الجمعية
، وكذلؾ المحتمة األراضي إلى أجانب سكاف فم أقساـ ونقؿاألراضي  تمؾ في مستوطنات تأسيس
 جميع أف عمى منو األوؿ البند في أكد الذي ـٜٚٚٔ/ٓٔ/ٕٛ في الصادر العامة الجمعية قرار

 العربية األراضي مف وغيرىا الفمسطينية األراضي في "إسرائيؿ" اتخذتيا التي واإلجراءات التدابير
 إلى لمتوصؿ المبذولة لممساعي خطيرة عرقمة عدتُ و  قانونًا، ليا صحة الـ ٜٚٙٔ عاـ منذ المحتمة
 تنفيذ في "إسرائيؿ" الستمرار بشدة العامة الجمعية تأسؼ كما األوسط، الشرؽ في ودائـ عادؿ سالـ
 رقـ القرار، إضافة إلى ٗالمحتمة العربية األراضي في المستوطنات إقامة وخاصة التدابير ىذه
 ٜٚٙٔ منذ المحتمة األراضي وضع أف عمى أكد يالذ ـٕٗٓٓ أيار ٙ في الصادر (ٕٜٕ/ٛ٘)

 المتحدة األمـ وقرارات الدولي القانوف بموجب وأنو عسكريًا، احتالالً  يبقى الشرقية القدس فييا بما

                                                           
1
 http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdfنص القرار باللغة اإلنجلٌزٌة على الرابط:  

6
 http://ppc-plo.ps/ar/print_page.php?id=169مركز التخطٌط الفلسطٌنً، على الرابط االلكترونً:  

0
نص القرار باللغة العربٌة على الرابط االلكترونً:  

http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_484_A.pdf 

1
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136كترونً: وكالة وفا، على الرابط االل 
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  ، وكذلؾ القرار أرضو عمى والسيادة المصير بتقرير الحؽ الفمسطيني لمشعب فإف العالقة، ذات
A/56/550 والقرار ،A/56/550ٔا الكثير.، وغيرى 

 :7621المحتمة عاـ  رأي محكمة العدؿ الدولية بخصوص الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية

تطرقت محكمة العدؿ الدولية إلى الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 ـ، ووضع المستوطنات، ضمف حيثيات الرأي االستشاري الخاص بقضية الجدار العازؿٜٚٙٔ

األراضي الواقعة  ٜٚٙٔوقد احتمت إسرائيؿ في سنة " ـ، حيث قالت فيو ما نصو: ٕٗٓٓالصادر عاـ 
بيف الخط األخضر والحدود الشرقية السابقة لفمسطيف زمف االنتداب خالؿ الصراع المسمح بيف إسرائيؿ 

إلسرائيؿ واألردف، وبموجب القانوف الدولي العرفي كانت ىذه األراضي، بناًء عمى ذلؾ، أراٍض محتمة وكاف 
فييا وضع السمطة القائمة باالحتالؿ. ولـ يكف لألحداث التي حدثت بعد ذلؾ في ىذه األراضي ]معاىدة 
وادي عربة واتفاقيات أوسمو[ أي أثر يؤدي إلى تغيير ىذه الحالة، وجميع ىذه األراضي بما فييا القدس 

 .ٕلقائمة باالحتالؿ"الشرقية ما زالت أراٍض محتمة وما زالت إسرائيؿ ليا وضع السمطة ا

ـ ٜٜٗٔحيث يترتب عمى ىذا الرأي االستشاري انطباؽ أحكاـ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 
عمى األراضي الفمسطينية كونيا أراض محتمة تتمتع بحقوؽ المناطؽ الخاضعة لالحتالؿ، وسكانيا 

ؿ مف حقوؽ محميوف بموجب ىذه االتفاقيات وحقوقيـ مكفولة فييا، وفيو تأكيد عمى حؽ أصي
 الشعب الفمسطيني أال وىو حقو في تقرير مصيره والتخمص مف االحتالؿ بكافة الطرؽ.

 

 

 

 

 
                                                           

1
 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/56/GARes56all1.htmموقع األمم المتحدة، على الرابط:  

6
لٌة، مشاركة تشٌٌد الجدار والرأي االستشاري لمحكمة العدل الدو(، نقال  عن: د. أنٌس فوزي قاسم، 18الرأي االستشاري، الفقرة ) 

 .111م، ص6311ضمن كتاب: إسرائٌل والقانون الدولً، الطبعة األولى، مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات، بٌروت، 
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 الفصؿ الثاني

مسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا التشريعية، والمعايير الدولية الخاصة 
 بالتشريعات الداخمية لمدوؿ وفي المناطؽ المحتمة

عبير الدولة عف احتراميا وتطبيقيا لقواعد ومبادئ ُتعد مف أدوات تدستور الدولة وتشريعاتيا 
القانوف الدولي، ولالتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تكوف الدولة طرفًا فييا، فال معنى النضماـ 

أدوات في الدولة لمعاىدة ما، ما لـ تترجـ نصوص ىذه المعاىدة واقعًا في تشريعاتيا الداخمية و 
 فيا بيف الدوؿ.تطبيؽ ىذه التشريعات عمى اختال

ولما كانت السمطة التشريعية داخؿ الدولة أداة ىامة لمتعبير عف إرادة الدولة، وتصرفيا ُيعد 
فعاًل صادرًا عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي ووفقًا لما نصت عميو المادة الرابعة مف المشروع 

دولة تكوف بالتالي مسئولة ال النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليًا؛ فإف
التشريعية، سواء أكاف ىذا السموؾ  أي سموؾ مخالؼ لو صادر عف سمطتيا أماـ القانوف الدولي عف

 عبارة عف فعؿ مخالؼ أو امتناع عف القياـ بفعؿ.

ية الدولية عمى مدار تاريخو؛ وباستقراء القانوف الدولي وسيره في معالجة موضوع المسؤول
ة معايير يجب االلتزاـ بيا مف قبؿ الدوؿ عند وضعيا لتشريعاتيا الداخمية، إضافة ىناؾ عد نجد أف

إلى معايير أكثر خصوصية يجب أف تتقيد بيا أي قوة احتالؿ بخصوص التشريعات في المناطؽ 
 الخاضعة لالحتالؿ.

 يانو وتفصيمو عمى النحو التالي:كؿ ذلؾ سيتولى الباحث ب

 عف أعماؿ سمطتيا التشريعية. المبحث األوؿ: مسؤولية الدولة -

المبحث الثاني: المعايير الدولة الخاصة بالتشريعات الداخمية لمدوؿ، والتشريعات في  -
 المناطؽ الخاضعة لالحتالؿ.
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 المبحث األوؿ

 مسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا التشريعية

لسموؾ يعتبر ي أف امف القواعد العامة التي أقرتيا لجنة القانوف الدولي في مشروعيا النيائ
رًا عف سمطاتيا أو أجيزتيا الداخمية، وُيقصد بأجيزة الدولة كؿ شخص كاف صادمنسوبًا لمدولة إذا 

 .ٔأو كياف لو ذلؾ المركز وفقًا لمقانوف الداخمي لمدولة

ا ومؤسساتيا وكياناتيا اسطة أجيزتيال يمكف أف تتصرؼ إال بو  بطبيعة الحاؿ فالدولة
 فقًا لمقانوف الداخمي.المقسمة والمنظمة و 

حيث ال ُيفرؽ القانوف الدولي بيف سمطات الدولة وأجيزتيا عمى تعددىا في باب المسؤولية 
. ٕالدولية، فقد يكوف السموؾ المنسوب لمدولة صادرًا عف سمطاتيا التشريعية أو القضائية أو التنفيذية

ال تستطيع  لتي تـ اإلشارة إلييا سابقاً الرابعة مف المشروع النيائي واكما أنو وبناء عمى نص المادة 
الدولة التنصؿ مف مسؤوليتيا الدولية بحجة تقسيماتيا الداخمية لكياناتيا القانونية، أو بحجة وجود 

ؾ لكياف أو جياز ما وفقًا لمقانوف الداخمي، فتساءؿ الدولة إذا صدر سمو  شخصية قانونية منفصمة
؛ إذا الداخمي لمقانوف وفقاً  التشريع بميمة يضطمع كياف أي أوغير مشروع عف سمطتيا التشريعية، 

سواء أكاف عف طريؽ إصدار تشريع مخالؼ  قاـ بسموؾ غير مشروع بمقتضى القانوف الدولي
، أو إغفاؿ إصدار تشريع كاف يجب إصداره تمبية لمتطمبات القانوف الدولي في لمقانوف الدولي
 موضوع ما.

 ث تـ تقسيمو إلى ثالثة مطالب عمى النحو التالي:وفي سياؽ تغطية مواضيع ىذا المبح

 .الدولي لمقانوف مخالفة تشريعات إصدارىا حاؿ الدولة مسؤوليةالمطمب األوؿ:  -

 لتعيداتيا استجابة تشريعات إصدار إىماليا حاؿ الدولة مسؤوليةالمطمب الثاني:  -
 .الدولية

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأنمن المشروع النهائً  1/6المادة  

6
 .218د. محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص 
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 المسؤولية عمى وأثره وليالد والقانوف الداخمي القانوف بيف التعارضالمطمب الثالث:  -
 الدولية

 

 المطمب األوؿ

 مسؤولية الدولة حاؿ إصدارىا تشريعات مخالفة لمقانوف الدولي

يتمقى القانوف الدولي التشريعات التي تصدرىا السمطة التشريعية في الدولة عمى أنيا 
يا، فإذا تصرفات أو وقائع تعبر عف إرادة معينة لمدولة، أو عمى أنيا مظير مف مظاىر نشاط

يوجب  لي أو مخمة بو اعتبرىا عماًل غير مشروع صدر عف الدولة، ومف ثـوجدىا مخالفة اللتزاـ دو 
 .ٔتحمؿ تبعة المسؤولية الدولية

والتشريعات المخالفة قد تكوف عمى شكؿ قانوف أساسي أو دستور، أو قوانيف عادية 
، أو أي شكؿ يرية لمقوانيف، أو قراراتوائح تفستصدرىا السمطات المخولة بالتشريع في الدولة، أو ل

. وال ضير في إف كانت السمطة ٕالتي ينص عمييا دستور الدولة أو قانونيا األساسيمف األشكاؿ 
داخؿ  ناجحيف التي أصدرت التشريع سمطة رسمية، أو سمطة مؤقتة ناتجة عف ثورة أو انقالب

 ، فالمسؤولية قائمة بحؽ الدولة في كمتا الحالتيف.الدولة

ومسؤولية الدولة قد تكوف ِقبؿ دولة أخرى مرتبطة معيا باتفاقية أو معاىدة ثنائية، وقامت 
ما جاء في االتفاقية الثنائية؛ كأف تصادؽ السمطة التشريعية إحدى الدولتيف بإصدار تشريع مخالؼ ل

 داخؿ الدولة معاىدة عقدت مع دولة أخرى تتعمؽ باإلعفاء الضريبي لبضائع تستورد مف ىذه
الدولة، ثـ بعد ذلؾ تصدر السمطة التشريعية قانونًا يقضي بفرض تعريفة جمركية عمى بضائع ىذه 

 .ٖالدولة خالفًا لممعاىدة التي تمت المصادقة عمييا

                                                           
1
 .668مرجع سابق، صد. حامد سلطان،  

6
، د. محمد حسن الحداد، المسؤولٌة الدولٌة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعً، االسكندرٌة، 128د. نبٌل بشر، مرجع سابق، ص 

 .21، 20م، ص6312
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وفي المقابؿ قد تكوف مسؤولية الدولة قبؿ المجتمع الدولي بشكؿ عاـ؛ وذلؾ في حالة 
نتياؾ لحقوؽ اإلنساف، أو بما يخالؼ مقاصد ىيئة إصدار السمطة التشريعية تشريعًا ينطوي عمى ا

مخالؼ لمعاىدة دولية كاتفاقيات جنيؼ عمى سبيؿ المثاؿ. فمو قامت السمطة األمـ المتحدة، أو 
فيو تمييز عنصري بحؽ أقمية موجودة داخؿ الدولة، أو بحؽ األشخاص التشريعية بإصدار تشريع 

قبؿ المجتمع الدولي ككؿ والذي أجمع عمى رفض وتجريـ "الممونيف" قامت المسؤولية الدولية لمدولة 
كاإلعالف  التمييز العنصري بكافة أشكالو، وترجـ ىذا الرفض في عدة اتفاقيات وعيود دولية،

جميع أشكاؿ التمييز العنصري، والعيد الدولي  القضاء عمىاتفاقية العالمي لحقوؽ اإلنساف، و 
 البدييي مفوأعراؽ و  أجناس عدة عف عبارة الدولي تمعالمجف؛ الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

 لحقوؽ الجسيمة واالنتياكات العنصري والتمييز الفصؿ أساس عمى تقـو التي السموكيات تكوف أف
ومف الميـ جدًا أف تكوف سبؿ حماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف منوطة  ،ككؿ المجتمع ىذا تيـ اإلنساف

كومات واألنظمة التي قد تحجـ مف ىذه الحقوؽ بما يتوافؽ بو، وغير متروكة ألىواء الدوؿ والح
 وسياسة كؿ نظاـ أو حكومة.

ف أساس إسناد المسؤولية الدولية إلى الدولة عف  التشريعات المخالفة لمقانوف الدولي مف وا 
قبؿ سمطتيا التشريعية موجود في العديد مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تضمنت أحكاميا 

الالزمة لترجمة ىذه االتفاقيات عمى  لتزاـ مف الدوؿ باتخاذ اإلجراءات والتدابير التشريعيةأخذ ا
ومف أمثمة ذلؾ ما نصت  .ونافذاً  أرض الواقع، وليصبح التمتع بالحقوؽ الموجودة فييا فاعاًل وواقعياً 

: "تتعيد يا أنوحيث جاء في( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ٕ/ٕالمادة ) عميو
كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد، إذا كانت تدابيرىا التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفؿ فعاًل 
إعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد بأف تتخذ طبقًا إلجراءاتيا الدستورية وألحكاـ ىذا العيد 

( ٗفي نص المادة )جاء و  ريعية".ما يكوف ضروريًا ليذا اإلعماؿ مف تدابير تشريعية أو غير تش
أنو: "تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير التشريعية واإلدارية وغيرىا مف  مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ

 .التدابير المالئمة إلعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية.."

ف و  صدار سفمجرد ا  ف الدولي أو لمقانو  لقواعد ومبادئ السمطة التشريعية تشريعًا مخالفاً  وا 
فيو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف؛ يستتبع مسؤوليتيا الدولية، دوف انتظار تطبيؽ ىذا التشريع بشكؿ فعمي 
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وما يترتب  و ونشره في الجريدة الرسمية لمدولة يكفي لثبوت المسؤولية الدولية، فمجرد سنّ ٔوممموس
 عمييا مف آثار قانونية في إطار القانوف الدولي العاـ.

ضد  Marckxيذا المبدأ رفضت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في قضية وتأكيدًا ل
خرؽ الحقوؽ  بأف عف موضوع القضية ا، ما دفعت بو الحكومة البمجيكية لنفي مسؤوليتيابمجيك

مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف في قانونيا المدني غير موجود  ٗٔو  ٛالمقررة في المادتيف 
طبيؽ ممموس وفاعؿ لنصوص القانوف المدني بالشأف المنظور فيو بالقضية، بسبب عدـ وجود ت

تسمح  مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف ٕ٘حيث رفضت المحكمة الدفع مستشيدة بأف المادة 
لألشخاص المحمييف بالطعف في القوانيف التي يدعوف انتياكيا لحقيـ، وىذا ما ُيسمح بو ليـ حتى 

 .ٕقرار فردي تنفيذي، متى كانوا يخشوف تحمؿ اآلثار مباشرةفي ظؿ عدـ وجود 

والجدير ذكره أف الدولة ال يمكف أف تتذرع باستقالؿ سمطتيا التشريعية كي ُتعفى مف 
المسؤولية الدولية عف أعماليا المخالفة لمقانوف الدولي؛ فيذا أمر يتعمؽ في الواقع بما بيف سمطات 

، كما أف نص المادة الرابعة مف المشروع النيائي والذي تحدث ٖيةالدولة المختمفة مف عالقة دستور 
مباشرة بغض النظر عف استقاللية أجيزتيا  عف تصرفات أجيزة الدولة نسب ىذه التصرفات لمدولة

 وسمطاتيا أو ماىية عالقة كؿ سمطة باألخرى داخؿ الدولة.

ت الدولة عمى الصعيد الدولي ميـ بياف أف أعماؿ السمطة التشريعية المخالفة اللتزامامف الو 
ال يعني إبطاؿ عمؿ السمطة التشريعية، وال إبطاؿ عمؿ الدولة عمى الصعيد الدولي، فكؿ منيما 
تصرؼ طبقًا لما يتمتع بو مف اختصاصات، غير أف المشكمة تنشأ بيف السمطة التشريعية والسمطة 

ميا المخالؼ اللتزامات الدولة الخارجية، التنفيذية داخؿ الدولة، وال تتحمؿ السمطة التشريعية تبعة عم

                                                           
1
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بؿ إف السمطة التنفيذية ىي التي تتحمؿ ذلؾ، وعمييا أف توفؽ بيف التزاماتيا الدولية طبقًا لقواعد 
 .ٔالقانوف الدولي، والتزاماتيا أماـ السمطة التشريعية طبقًا لقواعد الدستور

 

 المطمب الثاني

 يعات استجابة لتعيداتيا الدوليةإصدار تشر  مسؤولية الدولة حاؿ إىماليا

ال ُيشترط لمسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا التشريعية أف يكوف ثمة تشريع صادر 
لة في إصدار مخالؼ ألحكاـ القانوف الدولي، فقد تترتب المسؤولية الدولية أيضًا لتراخي الدو 

 .ٕمى المستوى الدوليع لتعيداتيا وواجباتيا إصدارىا تنفيذًا واستجابةً  التشريعات الواجب

الضرورية لتنفيذ تعيداتيا الدولية يمكف تصوره في  وتراخي الدولة عف إصدار التشريعات
 :ٖحالتيف

 إذا لـ تسف السمطة التشريعية التشريعات الضرورية في المجاؿ المنظور. -ٔ

عمى  إذا تغاضت السمطة التشريعية عف إلغاء التشريعات المنافية لاللتزامات الدولية الممقاة -ٕ
 عاتؽ الدولة.

قانوف يتعارض مع تعيدات الدولة عمى المستوى الدولي، إال أف الدولة تترتب فقد ال يوجد 
عمييا مسؤولية دولية بسبب تراخي سمطتيا التشريعية عف إصدار التشريعات الالزمة، والتي تستمـز 

المسؤولية الدولية بحؽ ، كما وتقوـ واجبات الدولة وتعيداتيا الدولية إصدار مثؿ ىذه التشريعات
؛ فقد الدولة إذا تغاضت سمطتيا التشريعية عف إلغاء أو تعديؿ التشريعات المنافية اللتزاماتيا الدولية

يكوف ىناؾ قانوف ساري في الدولة في فترة ما دوف أف يسبب ىذا القانوف إشكالية سواء عمى 
مع دولة أخرى أو االنضماـ لمعاىدة ما المستوى الداخمي أو الدولي، حتى تقوـ الدولة بعقد معاىدة 

مة تشريعاتيا مع ىذه المعاىدة كسبيؿ لتطبيقيا وكفالة إعماؿ الحقوؽ المعترؼ توجب عمييا مواء
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بيا والمنصوص عمييا في ىذه المعاىدة، إال أف السمطة التشريعية تتغاضى عف إلغاء أو تعديؿ ما 
عات السارية فتقوـ حينيا المسؤولية الدولية عمى يتعارض مع ىذه المعاىدة أو االتفاقية في التشري

 الدولة مع ما يترتب عمى توافر المسؤولية الدولية مف آثار.

مة تشريعاتيا لتتناسب مع تفاقية حقوؽ الطفؿ وجب عمييا مواءفمو انضمت الدولة إلى ا
لغاء أو تعديؿ أي نص تشريعي يتعارض مع المبادئ العامة  إلعماؿ متطمبات ىذه االتفاقية، وا 

يجعؿ مف ، وتقصير الدولة في ىذه النواحي يعرضيا لممساءلة عمى المستوى الدولي، و حقوؽ الطفؿ
 التقارير المرفوعة لمجيات الدولية المعنية بحقوؽ الطفؿ ذات صبغة سمبية.

ومف األمثمة الشييرة التي تؤكد مسؤولية الدولة عف تراخييا عف إصدار التشريعات الالزمة 
 في أنو القضية ىذه في الواردة الوقائع وممخص ،داتيا الدولية ما يسمى بقضية "آالباما"لتنفيذ تعي

 اتيمت ألمريكا الشمالية والواليات الجنوبية الواليات بيف دارت التي األمريكية األىمية الحرب فترة
 سري بشكؿ تقدـ لكونيا الدولية؛ والقوانيف لألعراؼ وفقاً  المنظمة الحياد قواعد بخرؽ انجمترا أمريكا

 في وتموينيا السفف ببناء ليا وتسمح المتمردة، الجنوب لواليات والموجستية العسكرية المساعدة
 المشيدة السفف ضمف ومف الشماؿ، واليات ضد الحرب في ذلؾ بعد استعماليا ثـ االنجميزية الموانئ
 الواليات معسكرات في وخسائر اً أضرار  وألحقت الحرب في استخدمت والتي" آالباما" سفينة

 انعقدت دولية تحكيـ محكمة وانجمترا المتحدة الواليات بيف المخاصمة ىذه في فصمت وقد. الشمالية
 النصوص توافر عدـ بسبب األضرار عف مسؤولية أية مف إعفاءىا انجمترا ادعت حيث جنيؼ، في

 وىو المتحاربة، األطراؼ دألح الحربية السفف بناء لمنع الالزمة والقانونية الدستورية واإلجراءات
 ال بإنجمترا الخاصة الداخمية القانونية الوسائؿ نقص أف مقررة التحكيـ محكمة رفضتو الذي االدعاء

 دولة بوصفيا الدولية بالتزاماتيا باإلخالؿ إلنجمترا يسمح مقبوالً  عذراً  المحكمة نظر وجية مف ُيعد
 .ٔاألمريكية األىمية الحرب أثناء محايدة
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 ب الثالثالمطم

 التعارض بيف القانوف الداخمي والقانوف الدولي وأثره عمى المسؤولية الدولية

إف الدولة وبما ليا مف سيادة عمى إقميميا تممؾ عف طريؽ سمطتيا التشريعية أف ُتصدر ما 
رى إصداره مف التشريعات المحمية أو أف تمتنع عف إصدار أو تعديؿ ما تشاء مف تشريعاتيا، غير ت

ف الناحية الدولية ال تستطيع الدولة أف تحتج بتشريعيا الداخمي لمتحرر مف التزاماتيا الدولية أنو م
تجاه دولة أخرى مرتبطة معيا باتفاقية أو معاىدة، أو تجاه المجتمع الدولي بشكؿ عاـ في بعض 

 يجوز اتفقوا عمى معالجتيا عمى نحو ما ال كافة أعضاء المجتمع الدولي والتي القضايا التي تيـ
 .ٔالتصرؼ بخالفو

ففي موضوع المسؤولية الدولية ال يمكف لمدولة التنصؿ مف مسؤوليتيا عمى المستوى الدولي 
عف أعماليا غير المشروعة دوليًا بحجة وجود تشريع داخمي مخالؼ لاللتزاـ الدولي، أو بحجة عدـ 

ع قضية "آالباما"، وفي ذلؾ وجود تشريع داخمي يمنع ما يخالؼ االلتزاـ الدولي كما تقدـ في موضو 
( مف المشروع النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليًا عمى ٖتنص المادة )

، وال يتأثر ىذا الوصؼ أنو: "وصؼ فعؿ الدولة بأنو غير مشروع دوليًا أمر يحكمو القانوف الدولي
نص  ضمناً ، وىو ما نص عميو كذلؾ "بكوف الفعؿ ذاتو موصوفًا بأنو مشروع في القانوف الداخمي

 ( مف المشروع النيائي.ٕالمادة )

الذكر عنصريف، أوليما: أنو ال  ( مف المشروع النيائي سالؼٖادة )وينبثؽ عف نص الم
يمكف وصؼ فعؿ الدولة بأنو غير مشروع دوليًا إال إذا شكؿ إخالاًل بالتزاـ دولي، حتى إذا انتيؾ 

أف الدولة ال تستطيع بحجة أف تصرفيا يتماشى  اص بالدولة، وثانييما:حكمًا مف أحكاـ القانوف الخ
مع أحكاـ قانونيا الداخمي أف تفمت مف وصؼ ذلؾ التصرؼ بأنو غير مشروع دوليًا، ويجب وصؼ 
سموؾ الدولة بأنو غير مشروع دوليًا؛ إذا شكؿ إخالاًل بالتزاـ دولي، ولو لـ يتعارض السموؾ مع 
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لة، وحتى إذا كانت الدولة ممزمة بموجب ذلؾ القانوف بأف تتصرؼ عمى ذلؾ القانوف الداخمي لمدو 
 .ٔالنحو

( ينطبؽ عمى جميع القوانيف واألنظمة المعتمدة في إطار الدولة ٖوالمبدأ الوارد في المادة )
أيًا كانت السمطة التي اعتمدتيا وأيًا كاف مستوى اعتمادىا، وسواء أكانت صادرة عف الييئة 

المركزية، أو عف سمطات المقاطعة أو اإلقميـ أو عف السمطات المحمية، أو عف أي التشريعية 
 جياز أو شخص قانوني ُيعطى صالحية التشريع الدائمة أو المؤقتة حسب النظاـ الداخمي لمدولة.

عاىدات عمى ما يمي: " ال ( مف اتفاقية فينا لقانوف المٕٚوفي ذات السياؽ تنص المادة )
يستظير بأحكاـ قانونو الداخمي لتبرير عدـ تنفيذه معاىدة ما.."، بحيث ال  يجوز ألي طرؼ أف

يجوز ألي دولة أف تستخدـ قانونيا الداخمي كوسيمة لمتنصؿ مف المسؤولية الدولية النابعة مف عدـ 
كما وال يجوز ألي دولة أف تفسر المعاىدة داخميًا بخالؼ ما تـ  تنفيذ الدولة لتعيداتيا الدولية،

 اؽ عميو دوليًا.االتف

وتأكيدًا الحتراـ المعاىدات الدولية والقواعد اآلمرة لمقانوف الدولي، فإف الدولة عند ممارستيا 
( ٜ-ٔ-ٖلحؽ التحفظ عمى المعاىدات ُمقيدة بعدة اعتبارات وقيود، فقد نص المبدأ التوجييي رقـ )

والمعنوف بػ )التحفظات  ،ٕمف مشروع المبادئ التوجييية المتعمقة بالتحفظات عمى المعاىدات
ال يمكف أف يستبعد التحفظ األثر القانوني لممعاىدة أو أف  المخالفة لقاعدة آمرة( عمى ما يمي: "

 يعدِّلو عمى نحو يخالؼ قاعدة آمرة مف قواعد القانوف الدولي العمومي".

ة عف فالتحفظ ال يمكف أف يكوف لو أي أثر عمى مضموف االلتزامات التي ىي آمرة، الناجم
 .ٖينصب عنياالقاعدة اآلمرة التي ُيعبر عنيا الحكـ الذي 

                                                           
1
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وبالنسبة إلبداء التحفظات المتعمقة بالقانوف الداخمي لمدولة المتحفظة، فيو ُمقيد بمزـو  
لمتيرب مف  توافؽ التحفظ مع موضوع المعاىدة والغرض منيا، فال يجوز أف يكوف التحفظ مدخالً 

اىدة، ال سيما المعاىدات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، وال يجوز التذرع االلتزامات األساسية في المع
بالقانوف الداخمي لمتيرب مف تطبيؽ ىذه االلتزامات، إضافة إلى عدـ قبوؿ التحفظات التي مف 

 (ٔٔ-ٔ-ٖشأنيا تقييد ىذه االلتزامات أو التنصؿ منيا، حيث جاء في نص المبدأ التوجييي رقـ )
أنو " ال يجوز إبداء تحفظ ترمي بو دولة  المتعمقة بالتحفظات عمى المعاىداتمف المبادئ التوجييية 

أو منظمة دولية إلى استبعاد أو تعديؿ األثر القانوني لنصوص معينة في معاىدة أو لممعاىدة ككؿ 
صونًا لسالمة معايير محددة لمقانوف الداخمي لتمؾ الدولة أو لقواعد تمؾ المنظمة إال إذا كاف يتوافؽ 

 ع موضوع المعاىدة والغرض منيا".م

وبالنسبة لبعض الحاالت التي تقضي فييا قواعد القانوف الدولي بأف تمتثؿ الدولة ألحكاـ 
قانونيا الداخمي، فال تعتبر استثناًء عمى القاعدة التي تقضي بأف وصؼ سموؾ ما بأنو غير مشروع 

نوف الداخمي، كأف تقضي قاعدة دولية في القانوف الدولي ال يمكف أف يتأثر بوصفو مشروع في القا
؛ في موضوع ما بأف تعامؿ الدولة رعايا دولة أو دوؿ أخرى عمى قدـ المساواة قانونيًا مع مواطنييا

فاالمتثاؿ لمقانوف الداخمي في ىذه الحالة يرتبط بمسألة المسؤولية الدولية، وذلؾ يعود إلى أف قاعدة 
بالموضوع، مثاًل عف طريؽ إدماج معيار االمتثاؿ لمقانوف القانوف الدولي ىي التي تجعمو ذا صمة 

الداخمي بوصفو المعيار الواجب التطبيؽ أو جانبًا مف جوانبو، وفي مجاؿ اإلضرار باألجانب 
وممتمكاتيـ وفي مجاؿ حقوؽ اإلنساف بشكؿ خاص، كثيرًا ما يرتبط مضموف القانوف الداخمي 

جميع الحاالت سوؼ يتبيف عند التحميؿ أف أحكاـ القانوف وتطبيقو بمسألة المسؤولية الدولية. وفي 
الداخمي إما أنيا ذات صمة بالموضوع بصفتيا وقائع في تطبيؽ المعيار الدولي الواجب التطبيؽ، 

ما أنيا قد ُأدمجت فعاًل بشكؿ ما في ذلؾ المعيار، بشروط أو بدوف شروط  .ٔوا 

الدولية عف السموؾ غير المشروع دوليًا ومف السوابؽ القضائية التي تؤكد ثبوت المسؤولية 
ف كاف مشروع وفقًا لمقانوف الداخمي ما قررتو لجنة التحكيـ المختمطة التي اتفقت عمى إقامتيا كؿ  وا 

ال  " بأنو:Shufeldمف الواليات المتحدة األمريكية ودولة جواتيماال في القضية المعروفة باسـ "
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أف ُتصدر أي تشريع تراه مناسبًا وفقًا لتقديراتيا  خالؼ في أنو مف اختصاص حكومة جواتيماال
وألسبابيا في اإلطار الداخمي لمدولة، ومثؿ ىذه األسباب والتقديرات ال تختص ىذه المحكمة ببحثيا، 
ولكف يثبت اختصاص ىذه المحكمة في حالة ما إذا كاف مثؿ ىذا التشريع مخالفًا ألحكاـ ومبادئ 

ميو أف حاؽ ظمـ بأحد الرعايا األجانب؛ فعمى الحكومة في مثؿ ىذه القانوف الدولي العاـ، وترتب ع
الحالة أف تُقدـ تعويضًا عف الضرر الناتج عف ىذا التشريع، وليس ليا أف تحتج بأي تشريع داخمي 

 .ٔلتبرر رفضيا إجراء التعويض كأثر مف آثار ثبوت المسؤولية الدولية عمييا في الموضوع المنظور

ت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي في رأييا اإلفتائي الذي قدمتو وفي قضية أخرى قرر 
ـ لتسترشد بو األخيرة في الفصؿ في النزاع بيف ٕٖٜٔلعصبة األمـ آنذاؾ في الرابع مف فبراير عاـ 

بولندا ومدينة دانزيج، حيث جاء في رأييا االستشاري ما يمي: "ال يحؽ لدولة أف تحتج بأحكاـ 
رى بغية التخمص مف االلتزامات التي يفرضيا عمييا القانوف الدولي أو دستورىا ِقبؿ دولة أخ

االتفاقات التي ىي طرؼ فييا.. ويترتب عمى ذلؾ أف مسألة معاممة الرعايا البولندييف، أو 
األشخاص الذيف مف أصؿ بولندي، أو الذيف يتحدثوف البولندية، إنما يفصؿ فييا عمى أساس قواعد 

 .ٕالمعاىدات القائمة بيف بولندا ودانزيج" القانوف الدولي وأحكاـ

الصادر  ـٜٜٗٔعاـ  االستشاري اوأكدت محكمة الدوؿ األمريكية لحقوؽ اإلنساف في رأيي
نفاذ  مف االتفاقية ٕو ٔلقوانيف بما يخالؼ المادتيف ا بشأف المسؤولية الدولية عف إصدار وا 

مف تمقاء نفسو مع حؽ مف حقوؽ  أنو: "إذا تعارض تشريع نافذ، ٖاألمريكية لحقوؽ اإلنساف
 .ٗاإلنساف؛ فإف انتياؾ حقوؽ اإلنساف، سواء أكاف فرديًا أـ جماعيًا يقع بمجرد اعتماد ىذا التشريع"
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 المبحث الثاني

 المعايير الدولية الخاصة بتشريعات الدوؿ، والتشريعات في المناطؽ المحتمة

ء، وفي ىذا المبحث سيحاوؿ الباحث يعتبر المعيار بمثابة الميزاف الذي يقاس عميو الشي
مف خالؿ استقراء قواعد ومبادئ القانوف الدولي التي تحدثت عف التشريعات في الدوؿ، وفي 
المناطؽ الخاضعة لالحتالؿ الحربي، وضع معايير محددة وموضوعية يجب التقيد بيا وعدـ 

صدار القو   انيف والقرارات التشريعية.تجاوزىا مف قبؿ أي جية تشريعية يناط بيا ميمة التشريع وا 

نما ىي محاولة لتنظيـ المبادئ المتعمقة  والمعايير الموضوعة ليست عمى سبيؿ الحصر، وا 
دراجيا ضمف معايير واضحة وجامعة قدر اإلمكاف.  في التشريعات، وا 

 وتـ تقسيـ المبحث إلى مطمبيف عمى النحو التالي:

 ات الدوؿ.المطمب األوؿ: المعايير الدولية الخاصة بتشريع -

 .المحتمة المناطؽ في بالتشريع الخاصة الدولية المعاييرالمطمب الثاني:  -
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 المطمب األوؿ

 المعايير الدولية الخاصة بتشريعات الدوؿ

 لاللتزامات الدولية التفاقية والعرفية: عدـ جواز مخالفة التشريعاتالمعيار األوؿ: 

سموؾ الصادر منيا غير مطابؽ لما يتطمبو منيا ىذا تخرؽ الدولة التزامًا دوليًا متى كاف ال
 .ٔااللتزاـ، بغض النظر عف منشأ االلتزاـ أو طابعو

فالسمطة التشريعية قد تخرؽ التزامًا دوليًا كما تقدـ إما بإصدار تشريع ينطوي عمى مخالفة 
زامات اء بااللتاللتزامات الدولة عمى المستوى الدولي، أو بعدـ إصدار تشريع كاف يجب إصداره لموف

والتعيدات الدولية لمدولة. فالدولة التي تنضـ مثاًل لمعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 
ال وقعت تحت طائمة  واالجتماعية والثقافية مطموب منيا الوفاء بااللتزامات الواردة في العيد وا 

ة طرؼ في ىذا العيد ( مف العيد عمى تعيد كؿ دولٔ/ٕالمسؤولية الدولية، حيث تنص المادة )
باتخاذ".. ما يمـز مف خطوات لضماف التمتع الفعمي التدريجي بالحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد، 

". فمو قامت السمطة سالكة إلى ذلؾ جميع السبؿ المناسبة، وخصوصًا سبؿ اعتماد تدابير تشريعية
عمؿ بسبب اختالؼ الديف أو التشريعية داخؿ الدولة بإصدار تشريع فيو تمييز في ممارسة حؽ ال

؛ يعتبر التشريع الصادر مخالؼ ويستمـز إثارة ٕالقومية بما يخالؼ التزامات الدولة في العيد
 المسؤولية الدولية بحؽ الدولة المسؤولة.

( مف اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة ٔ/ٕالمادة )وتنص 
ميينة كذلؾ عمى ضرورة إنفاذ االلتزامات الواردة في االتفاقية في القاسية أو الالإنسانية أو ال

جراءاتيا اإلدارية والقضائية حيث جاء فييا: "تتخذ كؿ دولة طرؼ  تشريعات الدولة الطرؼ وا 
إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعماؿ التعذيب في أي 

 ضائي".إقميـ يخضع الختصاصيا الق

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 16المادة ) 

6
( من العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على أنه: "تتعهد الدول األطراف فً هذا العهد 6/6تنص المادة ) 

أو بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص علٌها فً هذا العهد برٌئة من أي تمٌٌز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، 

 الدٌن، أو الرأي سٌاسٌا  أو غٌر سٌاسً، أو األصل القومً أو االجتماعً، أو الثروة، أو النسب، أو غٌر ذلك من األسباب".
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ويندرج ضمف مفيوـ مخالفة االلتزامات الدولية عدـ فعالية النصوص واإلجراءات المتخذة 
مف قبؿ الدولة بناء عمى ما ألزمت بو نفسيا في االتفاقية التي صادقت عمييا؛ فالتشريعات 
 واإلجراءات قد تكوف موجودة، ولكنيا غير مؤثرة أو فعالة كأف تكوف مبيمة تحتمؿ أكثر مف وجو،

يف بتنفيذ التشريعات داخؿ الدولة؛ كأف ينص عمى القائم أو ال تحمؿ صفة اإللزامية ،أو استرشادية
دستور الدولة عمى منع التعذيب، دوف وجود نص جزائي يعاقب مف يمارس التعذيب، أو نص 

 إجرائي يبطؿ ما نتج عف التعذيب مف اعتراؼ عمى سبيؿ المثاؿ.

ا لـ تنص عمى أسموب محدد يتـ بمقتضاه استقباليا في وُيالحظ أف ىذه المعاىدات وغيرى
في القوانيف الداخمية، أو  اندماجيااألنظمة القانونية الداخمية لمدوؿ األطراؼ، فمـ تنص مثاًل عمى 

نما اقتصرت عمى النص عمى تطمب االعتراؼ بالحقوؽ  النظـ اإلدارية والتنفيذية لمدولة، وا 
التدابير التشريعية الالزمة لذلؾ، وتركت ىذه المعاىدات الحرية لمدوؿ وااللتزامات الواردة بيا واتخاذ 

، فالعبرة ىو أف يتضمف النظاـ القانوني الداخمي األطراؼ في اتخاذ اإلجراء المناسب لتحقيؽ ذلؾ
وحماية ما تضمنتو مف حقوؽ، وىذا منيج سميـ لمدولة التشريعات الالزمة والفعالة إلنفاذ المعاىدات 

موضوع إنفاذ المعاىدات نظرًا الختالؼ األنظمة القانونية في طريقة استقباليا  في معالجة
 .ٔلاللتزامات الدولية

ومف األىمية بمكاف مراجعة الدوؿ األطراؼ لتشريعاتيا الداخمية لضماف توافقيا مع ما 
ف كانت بعض ىذه الدوؿ تدمج المعاىدات في نظامي ا التزمت بو في المعاىدات واالتفاقيات، وا 

القانوني الداخمي؛ ألف ىناؾ مف النصوص ما قد يتطمب تشريعًا محددًا لدواعي التطبيؽ القضائي 
إال بعد صدور  ال تنفذ بذاتيا في المعاىدات واإلداري ليا داخؿ نظـ الدولة، حيث ىناؾ نصوص

في ، ومف ذلؾ ما جاء نصوص جزائية عمى مف يخالؼ أو ينتيؾ الحقوؽ الواردة فييا داخؿ الدولة
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية مف نص صريح عمى التزاـ الدوؿ األطراؼ فيو 
بأف تمنع )بحكـ القانوف( كؿ دعاية مف أجؿ الحرب، وكؿ دعوة لمكراىية القومية أو العنصرية أو 

الؼ ذلؾ الدينية مف شأنيا أف تشكؿ تحريضًا عمى التمييز أو المعاداة أو العنؼ. فمحاسبة مف يخ

                                                           
1
د. إبراهٌم علً بدوي الشٌخ، نفاذ التزامات مصر الدولٌة فً مجال حقوق اإلنسان فً النظام القانونً المصري، دار النهضة العربٌة،  

 .131م، ص6330القاهرة، 
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يمزميا نصوص جزائية في النظاـ القانوني الداخمي لمدولة مراعاة لعد تجاوز قاعدة "أال جريمة وال 
 .ٔجزاء جنائي إال بنص"

 المعيار الثاني: مراعاة خصوصية بعض فئات المجتمع:

في معظـ المجتمعات ىناؾ فئات تتسـ ببعض الخصوصيات؛ كأف تختمؼ عف بقية  
أو غير ذلؾ مف األمور التي قد الديني، أو الطائفي، أو العرقي، أو المغة،  المجتمع في االنتماء

يكوف مف مخرجاتيا وجود تمييز عمى ىذا األساس تمارسو األغمبية بحؽ األقمية، أو األبيض بحؽ 
 األسود أو العكس.

والدولة ممزمة حيف تضطمع بميمة التشريع أف تراعي خصوصية ىذه الفئات وغيرىا 
يا بحقوقيا عمى قدـ المساواة مع غيرىا مف فئات المجتمع دوف انتقاص أو تمييز أو لضماف تمتع

محاباة، ولضماف ممارسة خصوصياتيا بحرية ودوف معوقات، او لضماف دمج ىذه الفئات مع 
نصوص المعاىدات واإلعالنات الدولية بيذا ، ومف أمثمة غيرىا مف تكوينات المجتمع والدولة

( مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بأنو: "لكؿ إنساف حؽ ٕالمادة )الخصوص ما نصت عميو 
التمتع بجميع الحقوؽ  والحريات المذكورة في ىذا اإلعالف، دونما تمييز مف أي نوع، وال سيما 
التمييز بسبب العنصر، أو الموف، أو الجنس، أو المغة، أو الديف، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، 

أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر"، وما ورد في نص  أو األصؿ الوطني
تتعيد الدوؿ  -ٔ( مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي جاء فيو: "ٔ/ٗالمادة )

األطراؼ بكفالة وتعزيز إعماؿ كافة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية إعمااًل تامًا لجميع 
. وتحقيقًا ليذه الغاية، تتعيد أي تمييز مف أي نوع عمى أساس اإلعاقةاألشخاص ذوي اإلعاقة دوف 

 الدوؿ األطراؼ بما يمي:

اتخاذ جميع التدابير المالئمة، التشريعية واإلدارية وغيرىا مف التدابير، إلنفاذ الحقوؽ  - أ
 المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية؛

                                                           
1
 .136د. إبراهٌم علً بدوي الشٌخ، مرجع سابق، ص 
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أو إلغاء ما يوجد مف قوانيف ولوائح  اتخاذ جميع التدابير المالئمة، بما فييا التشريع، لتعديؿ - ب
 وأعراؼ وممارسات تشكؿ تمييزًا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة..".

وغير ذلؾ الكثير مف االتفاقيات والمعاىدات التي أفردت موادًا فييا تطمب مراعاة حقوؽ 
 .ٔبعض الفئات دوف تمييز أو انتقاص أو تنكر

 اص القانوف الدولي:: احتراـ السمطاف المكاني ألشخالمعيار الثالث

ال يجوز لمسمطة التشريعية داخؿ دولة ما إصدار تشريعات تنص عمى امتداد نطاقيا 
لدولة أخرى؛ المكاني إلى خارج الحدود المرسمة ليذه الدولة، بحيث تعتدي عمى السمطاف المكاني 
حتى سيناء  كأف ُتصدر السمطة التشريعية في فمسطيف تشريعًا تنص فيو عمى امتداد نطاؽ تطبيقو

المصرية دوف وجود اتفاقية أو تفاىمات رسمية بيذا الصدد، فيذا ُيعتبر اعتداء عمى سيادة أحد 
 أشخاص القانوف الدولي يستوجب المساءلة الدولية.

كما ال يجوز لمتشريعات المساس باالمتيازات الممنوحة دوليًا لممنظمات الدولية المتمتعة 
ألمـ المتحدة، كأف يصدر تشريع يتيح مصادرة ممتمكات األمـ بالشخصية القانونية الدولية كا

المتحدة أو تفتيش مقراتيا، أو أف ينص تشريع ما عمى فرض الضرائب والرسـو الجمركية عمى 
، واألمر ينطبؽ كذلؾ عمى ىيئة "األونروا" في فمسطيف، فيي ىيئة متفرعة ٕمقرات األمـ المتحدة

 ي تتمتع باالمتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمة األمـ المتحدةعف األمـ المتحدة؛ وتبعًا لذلؾ في
، واالمتياز القانوني الممنوح لرئاسة "األونروا" في فمسطيف استثناء عمى مبدأ إقميمية القوانيف، ٖذاتيا

( مف اتفاقية المقر عمى أف يكوف لدى "األونروا" الصالحية لعمؿ األنشطة ٚ/ٖحيث نصت المادة )
 .ٗفي رئاستيا، بغية إرساء الظروؼ المواتية لجميع الجوانب الضرورية لتنفيذ ميماتيا التي ستراعى

                                                           
1
( من العهد الدولً الخاص 6/1( من العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة )0(، والمادة )6/6المادة ) 

 تفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان.( من اال11( من اتفاقٌة حقوق الطفل، المادة )6بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة )

6
 .1213 لعام المتحدة األمم وحصانة امتٌازات اتفاقٌة من (6) المادة نص: انظر 

0
د. محمد نعمان النحال، االمتٌازات والحصانات الممنوحة لموظفً "األونروا" فً السلطة الفلسطٌنٌة "دراسة تحلٌلٌة فً ضوء القانون  

 .112، ص6311، غزة، 6، العدد 12المٌة، المجلد الدولً"، مجلة الجامعة اإلس

1
 .166، مرجع سابق، صالفلسطٌنٌة السلطة فً" األونروا" لموظفً الممنوحة والحصانات االمتٌازاتد. محمد نعمان النحال،  
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 : احتراـ السمطاف المكاني لمسفارات والبعثات الدبموماسية:المعيار الرابع

، حيث تقوـ البعثات الدبموماسية ٔالتمثيؿ الدبموماسي ُيعد مظير مف مظاىر السيادة
دولة أو الدوؿ المعتمديف لدييا، وحماية مصالح الدولة المعتمدة والسفارات بتمثيؿ دوليـ لدى ال

ومصالح رعاياىا في الحدود المقررة في القانوف الدولي، وتنمية عالقات الصداقة وتنمية العالقات 
، وغير ذلؾ مف المياـ الموكمة إلييـ ٕاالقتصادية والثقافية وغيرىا بيف دوليـ والدوؿ المعتمديف لدييا

 نوف الدولي أو االتفاقيات الثنائية والجماعية.بموجب القا

والبعثات الدبموماسية والقنصمية محمية بموجب القانوف الدولي العاـ، فال يجوز انتياؾ 
، سواء أكاف ٖحرمة مبانييا، أو ممثمييا وموظفييا، أو مراسالتيا ووثائقيا، دوف إذف مف رئيس البعثة

ي داخؿ الدولة المضيفة، ويعتبر القرار التشريعي أو ذلؾ بقرار إداري أو قضائي أو بنص تشريع
 .اإلداري أو القضائي بيذا الخصوص مخالؼ ومستوجب لممسؤولية الدولية

: تضميف التعويضات في التشريعات الخاصة بنزع الممكية وتأميـ المرافؽ المعيار الخامس
 والمنشآت األجنبية.

ت والمصالح األجنبية ال ترتب عمى الدولة القوانيف التي تصدرىا الدولة بتأميـ االمتيازا
المؤممة مسؤولية تجاه الدولة المتضررة؛ إذا كانت ىذه القوانيف تتضمف نصوصًا بدفع تعويضات 

 .ٗعادلة وفورية

وفي ذلؾ قرر القاضي "ليفي كارنيرو" في الرأي المخالؼ الذي ألحقو بالحكـ التمييدي 
يراف عاـ الذي أصدرتو محكمة العدؿ الدولية في قضي : أف قوانيف ٕٜ٘ٔة الزيت بيف إنجمترا وا 

ف كانت في بعض األحياف ال تثير عناية القانوف الدولي–التأميـ  إال أف القانوف الدولي يعنى  -وا 
بأمرىا في نطاؽ المسؤولية الدولية عف األعماؿ التي تصدر عف السمطة التشريعية والتي تستوجب 

                                                           
1
 .160د. علً صادق أبو هٌف، مرجع سابق، ص 

6
 .1231( من اتفاقٌة فٌنا للعالقات الدبلوماسٌة لعام 0راجع: المادة ) 

0
( من اتفاقٌة 00(، )06(، )01، والمواد )1231( من اتفاقٌة فٌنا للعالقات الدبلوماسٌة لعام 03(، )61(، )60(، )66راجع المواد: ) 

 .1230فٌنا للعالقات القنصلٌة لعام 

1
 .668، د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص133د. عبد الكرٌم علوان، مرجع سابق، ص 
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األجنبي الذي تـ تأميمو، وىذا التعويض ُيعد ضرورة تحتميا دفع التعويض العادؿ عف رأس الماؿ 
 .ٔقواعد القانوف الدولي التي تنظـ التعاوف الدولي في الميداف االقتصادي والميداف المالي

كما وتأكد مبدأ أف يكوف نزع الممكية والتأميـ بتعويض في بروتوكوؿ باريس 
 .ٕالذي عقد بيف دوؿ مجمس أوروبا ٕٜ٘ٔ/مارس/ٕٓ

 : عدـ المساس بصفة قانونية ثابتة دوليًا:عيار السادسالم

عمى المستوى الدولي ىناؾ صفات قانونية ثابتة ومعترؼ بيا بموجب االتفاقيات 
والمعاىدات واألعراؼ الدولية، وأي مساس أو تحريؼ أو تغيير بيذه الصفات في تشريعات الدوؿ 

 ولي يستوجب المسؤولية.الداخمية ُيعد عماًل غير مشروع في إطار القانوف الد

فعمى سبيؿ المثاؿ لو نص تشريع داخمي لدولة ما بتوصيؼ قانوني لمبعثات الدبموماسية 
والقنصمية الموجودة في نطاقيا اإلقميمي بما يخالؼ التوصيؼ القانوني الُمقر ليذه البعثات في 

، وفينا لمعالقات القنصمية ٜٔٙٔاالتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيتي فينا لمعالقات الدبموماسية لعاـ 
وكذلؾ األمر بالنسبة لمتوصيفات   ؛ فإف مثؿ ىكذا تشريع ُيعتبر مخالفًا لمقانوف الدولي،ٖٜٙٔلعاـ 

القانونية لمجاف الدولية واإلقميمية، والمنظمات الدولية أو اإلقميمية المنصوص عمى توصيفيا 
، وغير ذلؾ مف قيات المقر الخاصة بياوفي اتفا القانوني في اتفاقيات تشكيميا وفي مواثيقيا

 الصفات القانونية الثابتة في القانوف الدولي، والتي ال يمكف إجراء تعديؿ عمييا دوف اتفاؽ دولي.

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .662سابق، صد. حامد سلطان، مرجع  

6
 .212د. محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص 
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 المطمب الثاني

 المعايير الدولية الخاصة بالتشريع في المناطؽ المحتمة

ي المناطؽ المحتمة مف ِقبؿ سمطات قبؿ الولوج في التطرؽ لممعايير المطموب توافرىا في التشريع ف
االحتالؿ، يجب بياف ماىية االحتالؿ الحربي وتوصيفو القانوني، حيث سيتـ تقسيـ المطمب إلى 

يتطرؽ لممعايير الثاني  حتالؿ في القانوف الدولي، والفرعفرعيف: الفرع األوؿ يوضح مفيوـ اال
 الدولية الخاصة بالتشريعات في المناطؽ المحتمة.

 

 األوؿ: ماىية الحتالؿ الحربي رعالف

ُيعرؼ االحتالؿ الحربي بأنو: تمكف قوات دولة محاربة مف دخوؿ إقميـ العدو والسيطرة 
، ويعرؼ كذلؾ بأنو: يعتبر اإلقميـ محتاًل إذا أصبحت الدولة التي ٔعميو كمو أو بعضو بصفة فعمية

ممارسة سمطاتيا العادية  -المعتديةعمى إثر الغزو الذي تقوـ بو الدولة –ينتمي إلييا ال تستطيع 
فوقو مف الناحية الواقعية والفعمية. ويفترض االحتالؿ أمريف: حيازة اإلقميـ، وتوافر نية اكتساب 

 .ٕالسيادة عميو

االحتالؿ بأنو: "تعتبر أرض الدولة محتمة حيف تكوف تحت السمطة  اتفاقية الىايوُتعرؼ  
ؿ سوى األراضي التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد الفعمية لجيش العدو، وال يشمؿ االحتال

 .ٖقياميا"

وباستقراء المبادئ القانونية المتعمقة باالحتالؿ وما نصت عميو اتفاقية جنيؼ الرابعة، فإف 
 ، وىي عمى نحو ما ىو آت/ٗال يجب إغفاليا ىناؾ مبادئ عامة وأساسية لالحتالؿ الحربي
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 االحتالؿ ذو طبيعة مؤقتة. -ٔ

 حتالؿ ال ُيكسب السمطة الفعمية لممحتؿ حؽ السيادة عمى اإلقميـ المحتؿ.اال -ٕ

 سمطة.السيادة مرتبطة بوجود األمة التي وقعت تحت االحتالؿ، وليس اإلقميـ أو ال -ٖ

يمارس االحتالؿ سمطة فعمية واقعية ميمتيا حفظ النظاـ واألمف العاـ خالؿ فترة االحتالؿ،  -ٗ
 بي وليس إلى حؽ السيادة عمى اإلقميـ.تستند إلى قانوف االحتالؿ الحر 

عودة السيادة لألمة التي كانت تحت االحتالؿ ُيبطؿ جميع اإلجراءات والتشريعات التي  -٘
 كانت سمطات االحتالؿ قد أصدرتيا طواؿ فترة االحتالؿ وممارسة السيطرة الفعمية.

اؿ مخالفتيا كافة اإلجراءات والتشريعات التي تصدر عف سمطة االحتالؿ تعتبر باطمة ح -ٙ
االحتالؿ وما يترتب التي عالجت موضوع  لما يسمح بو القانوف الدولي واالتفاقات الدولية

 عميو مف آثار.

أية تغييرات في شؤوف اإلقميـ المحتؿ في مجاؿ الحياة االقتصادية واالجتماعية والقانونية،  -ٚ
اجية متطمبات وفي مجاؿ سير الحياة اليومية لمسكاف، يجب أف تتـ في أضيؽ نطاؽ لمو 

الحياة اليومية المتجددة لمسكاف، وسير إدارتيـ، وضماف أمف سمطات االحتالؿ وقواتيا 
 .ٔالعاممة ضمف نطاؽ اإلقميـ المحتؿ
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 ة بالتشريعات في المناطؽ المحتمةالفرع الثاني: المعايير الدولية الخاص

بميمة التشريع في ىناؾ عدة معايير عمى سمطة االحتالؿ االلتزاـ بيا حيف تضطمع 
ال فأي سموؾ تشريعي يتجاوز ىذه المعايير ُيعد باطاًل ومستوجبًا لممسؤولية  المناطؽ التي تحتميا، وا 

 الدولية بحؽ سمطة االحتالؿ.

 : عدـ المساس بالحقوؽ الممنوحة لسكاف األراضي المحتمة:المعيار األوؿ

األراضي المحتمة وفقًا أي نص تشريعي يمنع أو ُيحجـ مف الحقوؽ الممنوحة لسكاف 
لمقانوف الدولي، ُيعتبر خرقًا يستوجب المساءلة الدولية. فالحقوؽ التي نصت عمييا االتفاقات الدولية 
وجرت عمييا األعراؼ ولـ تشترط إلنفاذىا شروط أو منعت تجاوزىا بحاؿ، يجب إنفاذىا دوف إبطاء 

 ٜٜٗٔ لعاـ الرابعة اتفاقية جنيؼ ( مفٚٗتنص المادة )، وفي ذلؾ عمى سكاف المناطؽ المحتمة
يوجدوف في إقميـ محتؿ بأي حاؿ وال بأية كيفية مف "ال يحـر األشخاص المحميوف الذيف  أنو: عمى

االنتفاع بيذه االتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الحتالؿ األراضي عمى مؤسسات اإلقميـ 
مطات اإلقميـ المحتؿ ودولة االحتالؿ، أو كذلؾ المذكور أو حكومتو، أو بسبب أي اتفاؽ يعقد بيف س

 بسبب قياـ ىذه الدولة بضـ كؿ أو جزء مف األراضي المحتمة".

واألشخاص الذيف تحمييـ االتفاقية ىـ أولئؾ الذيف يجدوف أنفسيـ في لحظة ما، وبأي 
دولة  شكؿ كاف، في حالة قياـ نزاع أو احتالؿ تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسوا مف رعاياه، أو

 .ٔاحتالؿ ليسوا مف رعاياىا

، في جميع األوقات ومف حقوؽ سكاف األراضي المحتمة حؽ الحماية والمعاممة اإلنسانية
وتضمف ليـ اتفاقية جنيؼ الرابعة حؽ االحتراـ ألشخاصيـ، وشرفيـ، وحقوقيـ العائمية، وعقائدىـ 

التعامؿ مف قبؿ سمطة  في حمييف، ويجب مساواة األشخاص المٕالدينية، وعاداتيـ وتقاليدىـ
 .ٖاالحتالؿ بنفس االعتبار دوف أي تمييز ضار عمى أساس العنصر، أو الديف، أو اآلراء السياسية

                                                           
1
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: حؽ الشعوب المحتمة عمى غرار أىـ الحقوؽ الممنوحة لسكاف األراضي المحتمةومف 
ا في تقرير ، حيث ُيعد مبدأ تساوي الشعوب في الحقوؽ وحقيالشعوب األخرى بتقرير مصيرىا

المصير أحد مكونات القانوف الدولي المعاصر، ويشكؿ ميثاؽ األمـ المتحدة الصؾ القانوني 
. ويعتبر النص المتكرر عمى الحؽ في تقرير ٔاألساسي الذي يمثؿ نقطة تحوؿ في ىذا الميداف

، يضفي المصير في ميثاؽ األمـ المتحدة، وىو القانوف الدستوري لما يقرب مف مجموع دوؿ العالـ
عمى ذلؾ الحؽ صفة القاعدة الوضعية مف قواعد القانوف الدولي العاـ، ويقع عمى عاتؽ الدوؿ 
األعضاء بؿ دوؿ العالـ طرائؽ التزاـ احترامو باعتباره أحد المبادئ العميا المكونة لمتراث القانوني 

 .ٕالمشترؾ لألمـ المتحدة، فيو قاعدة قانونية ممزمة

عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بشأف منح االستقالؿ لمبمداف  جاء في اإلعالف الصادر
 أنو: ٜٓٙٔوالشعوب المستعمرة عاـ 

خضوع الشعوب لمسيطرة األجنبية والقير واالستغالؿ يشكؿ إنكارًا لمحقوؽ األساسية  -ٔ
لإلنساف، ويتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة، ويعتبر عائقًا أماـ تعزيز السالـ والتعاوف 

 .الدولي

لجميع الشعوب الحؽ في تقرير المصير، وبمقتضى ىذا الحؽ، فإف ليا مطمؽ الحرية في  -ٕ
أف تحدد أوضاعيا السياسية، وأف تنتيج بمحض إرادتيا أساليب التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية.

، والذي حددت ٜٗٚٔنوفمبر  ٕٕ( في ٜٕ-)د ٕٕٖٙاعتمدت الجمعية العامة القرار رقـ و 
أف الجمعية  حقوؽ الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ، حيث جاء في الفقرة األولى منوفيو 

 تؤكد مف جديد حقوؽ الشعب الفمسطيني في فمسطيف غير القابمة لمتصرؼ، وخاصة:العامة 

 الحؽ في تقرير مصيره دوف تدخؿ خارجي. - أ
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 الحؽ في االستقالؿ والسيادة لموطنييف. - ب

ومعترفًا بو لمشعوب، فممشعوب الحؽ في  حقًا قانونيًا ممزماً  ولما كاف حؽ تقرير المصير
السعي لنيمو وممارستو بكافة الوسائؿ بما فييا المقاومة المسمحة، إذا حيؿ بينو وبيف ممارستو 

. واستخداـ القوة المسمحة أو اإلجراءات القمعية بغرض دعـ االستعمار أو ٔبالوسائؿ السممية
ب التي تكافح لتقرير مصيرىا بنفسيا والتخمص مف براثف االحتالؿ االحتالؿ األجنبي ضد الشعو 

 .ٕ، كونو يحوؿ بيف الشعب وبيف حقو في تقرير المصيرُيعد عماًل غير مشروع ،واالستعمار

وكذلؾ يعتبر أي تشريع تصدره سمطات االحتالؿ لمنع ممارسة السكاف المحمييف الواقعيف 
جريـ الممارسات المشروعة في القانوف الدولي لحؽ تقرير تحت االحتالؿ لحقيـ بتقرير مصيرىـ، وت

 المصير عماًل غير مشروع يستوجب المسؤولية الدولية.

مف  لسكاف المناطؽ المحتمة التنازؿ في أي حاؿ مف األحواؿ جزئيًا أو كمياً وال يجوز بحاؿ 
أي اتفاقية بيذا  الحقوؽ الممنوحة ليـ بمقتضى اتفاقية جنيؼ التي تنطبؽ في حاالت االحتالؿ أو

 .ٖالخصوص

 :نطاؽ أضيؽ وضمف الضرورة حالة في إل التشريعات إصدار عدـ: الثاني المعيار

 التشريعات تبقى: " أنو عمى ٜٜٗٔ لعاـ الرابعة جنيؼ اتفاقية مف( ٗٙ) المادة تنص
 أمنيا ييدد ما فييا كاف إذا تعطميا أو االحتالؿ دولة تمغيا لـ ما نافذة، المحتمة باألراضي الخاصة

 تطبيؽ ضماف ولضرورة األخير، االعتبار مراعاة ومع. االتفاقية ىذه تطبيؽ في عقبة يمثؿ أو
 المخالفات بجميع يتعمؽ فيما عمميا المحتمة األراضي محاكـ تواصؿ فعاؿ، نحو عمى العدالة

 األراضي سكاف إخضاع االحتالؿ لدولة يجوز أنو عمى. التشريعات ىذه في عنيا المنصوص
 وتأميف االتفاقية، ىذه بمقتضى بالتزاماتيا الوفاء مف لتمكينيا الزمة تراىا التي لمقوانيف المحتمة
 االحتالؿ إدارة أو قوات وممتمكات أفراد وأمف االحتالؿ دولة أمف وضماف لإلقميـ المنتظمة اإلدارة
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مف اتفاقية ( ٖٗوجاء في نص المادة ) ".تستخدميا التي المواصالت وخطوط المنشآت وكذلؾ
أنو: "إذا انتقمت سمطة القوة الشرعية بصورة فعمية إلى يد قوة احتالؿ، يتعيف عمى  ٜٚٓٔالىاي 

ىذه األخيرة قدر اإلمكاف تحقيؽ األمف والنظاـ العاـ وضمانو، مع احتراـ القوانيف السارية في 
 البالد، إال في حاالت الضرورة القصوى التي تحوؿ دوف ذلؾ".

يقاؼ العمؿ بو مف أعماؿ السيادة التي تكوف لمدولة يعتبر إصدار ا لغاؤه وا  لتشريع وتعديمو وا 
، واالحتالؿ ال ُيكسب السمطة المحتمة حؽ السيادة عمى ٔأو لمحكومة صاحبة السيادة عمى اإلقميـ

المحتؿ، فالسمطة التي يمارسيا عمى اإلقميـ المحتؿ تعد سمطة فعمية واقعية مف أجؿ حفظ اإلقميـ 
 .ٕواألمف العاـ خالؿ فترة االحتالؿ، وليست سمطة تستند إلى حؽ السيادة عمى اإلقميـ النظاـ

ت السارية والمعموؿ بيا في فسمطات االحتالؿ يتعيف عمييا قدر اإلمكاف احتراـ التشريعا
نفاذ ىذه التشريعات أو بعضيا أو استبداليا بغيرىا إال في إ ، وال يجوز ليا إيقاؼٖاإلقميـ المحتؿ

، وىما واعي تطبيؽ االتفاقيات الدوليةت الضرورة الممحة كدواعي أمف االحتالؿ أو دحاال
 ( أعاله.ٗٙاالستثناءاف الوارداف في المادة )

والذي يحدث عادة أال تتعرض سمطات االحتالؿ لمقوانيف المدنية والتجارية لعدـ وجود 
رىا مف القوانيف ذات وانيف اإلدارية وغيحاجة لتغييرىا، والتعديؿ أو االستبداؿ يتناوؿ في الغالب الق

، أما انيف الصحافة والتجنيد واالنتخابات وتنظيـ حمؿ السالح وما شابيياكقو  الصفة السياسية
القوانيف الجنائية فإنيا تظؿ نافذة بحالتيا ومنطبقة عمى جميع الجرائـ الوارد ذكرىا فييا فيما عدا ما 

مة الدولة المحتمة فحينيا تتوفر دواعي التغيير أو يوجو منيا ضد جيش االحتالؿ أو ضد سال
، وكذلؾ لسمطات االحتالؿ إيقاؼ القوانيف التي تتعارض مع مبادئ اإلنسانية مثؿ قوانيف اإللغاء

 .ٗالتفرقة العنصرية
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ومف القرارات القضائية التي تؤكد ذلؾ ما ذىبت إليو المحكمة اليونانية في "تورنتو" حيث 
التي تصدرىا السمطات المحتمة والمتعمقة بحقوؽ األفراد المالية وتصرفاتيـ  اعتبرت أف القوانيف

 .ٔالمالية وممكياتيـ مف األمور التي ال تتعمؽ بأمف قوات االحتالؿ

الباحثة في ومف الميـ اإلشارة إلى أنو في دراسة مسحية أجرتيا الباحثة "إيما بميفير" 
رية "اإلسرائيمية" الصادرة في معظـ فترة مؤسسة الحؽ في الضفة ذكرت أف األوامر العسك

% منيا ال تذكر أي مبرر إلصدارىا، أما ٘ٚ، يظير أف ٜٛٛٔوعاـ  ٜٓٛٔالثمانينيات بيف عاـ 
% تذكر المنافع العائدة عمى ٕٓ% منيا فقط تذكر الضرورات األمنية، و ٕٔ% الباقية فإف ٕ٘الػ 

 .ٕالسكاف

ات ومخالفات لمقانوف الدولي، والتي كانت سارية وفيما يخص القوانيف المحتوية عمى انتياك
ال فيي باستمرار  العمؿ قبؿ مجيء االحتالؿ، فإف سمطات االحتالؿ مطالبة بإيقاؼ العمؿ بيا؛ وا 

بيا ُتعتبر ممارسة لمخالفة دولية، فإقرار االنتياؾ أو السكوت عنو يكوف انتياؾ سواء أكاف مف 
واقعية كسمطة االحتالؿ، فكالىما يممؾ سمطة إزالة  فعمية سمطة شرعية ليا سيادة، أو سمطة

 االنتياؾ.

وعند التعارض بيف تشريع كاف ساريًا قبؿ االحتالؿ عمى اإلقميـ المحتؿ وبيف ما نصت 
عميو اتفاقية جنيؼ أو االتفاقيات ذات الشأف، فإف األولوية تكوف لمنص الوارد في اتفاقية جنيؼ أو 

ر ذكره أف سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي" لـ تعط األولوية لمنصوص ، والجديٖاالتفاقيات ذات الشأف
، فبعد أف ي اتفاقية جنيؼ الرابعة بالنسبة لمتشريعات التي أصدرتيا في مجاؿ العقوباتفالواردة 

 .ٗنصت عمى أولويتيا في التطبيؽ عادت وألغت النص الذي يعطي اتفاقية جنيؼ ىذه األولوية

 

                                                           
1
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 يؽ قانوف الدولة المحتمة عمى المناطؽ المحتمة:المعيار الثالث: عدـ تطب

ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ لمطرؼ القائـ باالحتالؿ أف يبدؿ قوانيف العدو بقوانيف 
، فإصدار التشريع ٔبالده؛ إال إذا زالت السيادة الشرعية، أو إذا ُضمت األراضي المحتمة إلى أراضيو

ف أعماؿ السيادة التي تكوف لمدولة أو لمحكومة صاحبة أو تعديمو أو إلغاؤه أو إيقاؼ العمؿ بو م
 السيادة عمى اإلقميـ.

الصالحيات المتاحة لسمطات االحتالؿ في القانوف الدولي بخصوص التشريع وضعت و 
بشروط وىي: الدواعي األمنية، ودواعي تطبيؽ االتفاقية، واالتفاقيات ذات الشأف طمبت احتراـ 

وىذه الصالحيات المشروطة استثناء عمى القواعد العامة القاضية بعدـ  ،ٕالقوانيف السارية في البالد
 .ٖإحداث أية تغييرات أو تعديالت، واالستثناء يجب تفسيره في أضيؽ نطاؽ

ومف شأف تطبيؽ قانوف الدولة المحتمة عمى المناطؽ واألقاليـ التي تحتميا أف تكوف خطوة 
ى ضـ اإلقميـ المحتؿ لدولة االحتالؿ، وىو األمر أولى، باتجاه خطوات قانونية ومادية تعمؿ عم

الذي يخالؼ قواعد القانوف الدولي التي تمنع ضـ المناطؽ المحتمة، وبالتالي تمنع أي خطوة مف 
 شأنيا أف تؤدي لذلؾ.

: ل سمطاف لتشريعات الحتالؿ عمى األعماؿ السابقة أو الالحقة لالحتالؿ، أو رابعالمعيار ال
 خالؿ تعميقو:

أف تعاقب عمى أعماؿ سابقة أو الحقة لفترة االحتالؿ، أو  يجوز لتشريعات االحتالؿال 
 .ٗ، باستثناء مخالفات قوانيف وأعراؼ الحرب-إف تـ تعميقو–األعماؿ المرتكبة خالؿ فترة تعميقو 

                                                           
1
دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، غٌر موضح  جٌرهارد فان غالن، القانون بٌن األمم، الجزء األول، تعرٌب: عباس الُعمر، الطبعة الثانٌة، 
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6
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ف كاف مخالفًا لـ ُيمارس خالؿ النطاؽ الزماني لالحتالؿ، ال يجوز لسمطات فأي  عمؿ وا 
تحاسب عميو في تشريعاتيا أو في محاكميا؛ فال ىو مس أمف قوات وسمطات االحتالؿ أف 

االحتالؿ، وال ىو معيؽ لتطبيؽ اتفاقية جنيؼ واالتفاقيات األخرى ذات الشأف، وىي القيود التي 
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.ٗٙنصت عمييا المادة )

 :ـ المحتؿ، أو تييئ لضمو: المتناع عف إصدار أية تشريعات بضـ اإلقميخامسالمعيار ال

ال يترتب عمى االحتالؿ الحربي انتقاؿ ممكية اإلقميـ المحتؿ إلى الدولة المحتمة ما دامت 
الحرب قائمة ولـ تنتو باالتفاؽ عمى ضـ اإلقميـ إلى ىذه الدولة، وأي إجراء تشريعي أو تنفيذي 

 .ٔـ يمزمو اتفاؽ دوليبالضـ غير جائز قانونًا وال يترتب عميو أي أثر قانوني؛ ألف الض

 لذا ال تنتقؿ السيادة لسمطات االحتالؿ، ؛ٕوالقاعدة أف االحتالؿ ال ينتج عنو فقدًا لمسيادة
ضـ أو نقؿ ممكية اإلقميـ المحتؿ إلى دولة االحتالؿ، فالضـ أو التنازؿ مف  اجوز ليوبالتالي ال ي

 ؿ فال يجوز لو القياـ بأعماليا.أعماؿ السيادة التي تمارسيا األمة، وطالما ال سيادة لالحتال

، وال تبقى األمواؿ العقارية الممموكة لمدولة والموجودة في اإلقميـ المحتؿ في ممكيتيابحيث 
يكوف لسمطات االحتالؿ سوى حؽ إدارتيا واستغالليا مع التزاميا بالمحافظة عمييا ومراعاة القواعد 

، وأي تشريع  يجوز مف غير صاحب سيادةكونو ال أما التصرؼ فغير جائز .ٖالخاصة باالستغالؿ
 ولية، ومستوجب لممسؤولية الدولية.ينص عمى ذلؾ مخالؼ لمقوانيف واألعراؼ الد

وحيازة األراضي بالقوة محظورة في القانوف الدولي، لذا فكؿ ما يؤدي إلى ىذه الحيازة أو 
 ة أـ قرارًا عسكريًا، أـ غير ذلؾ.يسيميا محظور سواء أكاف تشريعًا أـ قرارًا إداريًا مف السمطة المحتم

صفتو المؤقتة في القانوف الدولي؛ كما أف ضـ األراضي يناقض تعريؼ االحتالؿ و 
فاالحتالؿ ىو حالة مادية واقعية مؤقتة، بينما الضـ ذو طبيعة مستمرة ودائمة، وال يرتب االحتالؿ 

                                                           
1
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نما  يؤثر فقط عمى ممارستيا لسيادتيا حرماف الدولة المحتمة مف أراضييا وفقًا لمقانوف الدولي، وا 
 .ٔالفعمية، بينما الضـ يترتب عميو اكتساب الدولة القائمة باالحتالؿ لألراضي المحتمة التي ضمتيا

: عدـ قانونية ٜٛٙٔأيار/مايو  ٕٔالصادر عف مجمس األمف بتاريخ  ٕٕ٘جاء في القرار 
اضي واألمالؾ العقارية اليادفة إلى اإلجراءات المتخذة مف قبؿ "إسرائيؿ" بما فييا استمالؾ األر 

، وطمب مجمس األمف مف سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي" الكؼ عف مثؿ ىذه تغيير وضع القدس
 اإلجراءات.
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 الفصؿ الثالث

أعماؿ السمطة التشريعية "اإلسرائيمية" المخالفة لقواعد القانوف الدولي، واآلثار 
 المترتبة عمييا

 

ـ، دأبت سمطات االحتالؿ ٜٚٙٔلألراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ  منذ احتالليا
 "اإلسرائيمي" عمى إصدار العديد مف التشريعات واألوامر العسكرية والمناشير في األراضي المحتمة
دارة  لغاء أخرى، تارة مف أجؿ تسيير أمور األراضي المحتمة وا  أو تعديؿ بعض القوانيف القائمة، وا 

 ي والصفة القانونية ليذه األراضي.القانون، وتارة مف أجؿ تغيير الواقع شؤونيا اليومية

بخصوص  وىذه التشريعات توضع في ميزاف القانوف الدولي فإف كانت متوافقة مع مبادئو
التشريعات فال تثير أي مسؤولية، أما إف كانت مخالفة فحينيا تثير المسؤولية الدولية عمى الدولة أو 

نفاذ التشريعات المخالفة لمقانوف الدولي.الحكومة المسؤولة   عف إصدار وا 

وثبوت المسؤولية الدولية بخصوص التشريعات المخالفة لمقانوف الدولي يستتبع نتائج 
سبؽ شرحيا في ىذا البحث، إال  قانونية متعددة نص عمييا المشروع النيائي لمجنة القانوف الدولي

شريعات اإلسرائيمية المخالفة لمقانوف الدولي، بعد إثبات أنو سيتـ إسقاط ىذه النتائج عمى حالة الت
 مخالفة ىذه التشريعات لمقانوف الدولي.

 ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ تقسيـ الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحو التالي/

 المبحث األوؿ: أعماؿ السمطة التشريعية "اإلسرائيمية" المخالفة لقواعد القانوف الدولي. -

تحقؽ المسؤولية الدولية عمى "إسرائيؿ" فيما يخص أعماؿ سمطتيا المبحث الثاني: آثار  -
 التشريعية.
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 المبحث األوؿ

 أعماؿ السمطة التشريعية "اإلسرائيمية" المخالفة لقواعد القانوف الدولي

مارس الحكـ العسكري "اإلسرائيمي" الصالحية التشريعية في بداية عيد االحتالؿ بحذر 
، حيث كاف يبحث عف المبررات األمنية ٜٚٓٔيؼ الرابعة واتفاقية الىاي شديد، متقيدًا باتفاقية جن

إلصدار أوامره وتسييؿ إجراءات األمر العسكري، كأف يكوف األمر ضروريًا ألسباب أمنية، أو 
ضروريًا لتسييؿ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ واالتفاقيات ذات العالقة، إال أف ىذا األمر لـ يستمر طوياًل، 

أخذت تشرع بحرية وعمى نطاؽ واسع دوف البحث عف مبررات أو التقيد بشروط إذ أف السمطات 
، وأصبح الحاكـ العسكري ذو صالحيات واسعة في الجانب التشريعي دوف ٔاتفاقية جنيؼ الرابعة

رقيب أو حسيب، ودوف وزف أوامره وتشريعاتو بميزاف القانوف الدولي مما أدى لخمؽ واقع قانوني 
 .ٕيصعب تجاوزه

شريعات التي مست جميع جوانب الحياة في األرض المحتمة، والالجئيف الفمسطينييف، والت
واألرض وغيرىا، لـ تصدر عف الحاكـ العسكري فحسب، بؿ كاف لمبرلماف "اإلسرائيمي" "الكنيست" 

حداث ىذا الواقع القا نوني المعقد في األراضي داخؿ دولة االحتالؿ دورًا كذلؾ في التشريع وا 
 المحتمة.

 ومف أجؿ تغطية مواضيع المبحث تـ تقسيمو إلى مطمبيف عمى النحو التالي:

المطمب األوؿ: الجيات التشريعية في دولة االحتالؿ، وفي المناطؽ المحتمة عاـ  -
 ـ.ٜٚٙٔ

المطمب الثاني: نماذج مف أعماؿ السمطة التشريعية "اإلسرائيمية" المخالفة لقواعد  -
 القانوف الدولي.

 

                                                           
1
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 المطمب األوؿ

 ـ7621وفي المناطؽ المحتمة عاـ  ،جيات التشريعية في دولة الحتالؿال
 

 الفرع األوؿ: الحاكـ العسكري

، تولى ٜٚٙٔعاـ  قطاع غزة والضفة الغربية" إسرائيؿكما ىو معروؼ فإنو بعد احتالؿ "
باتت تمؾ المناطؽ تحت اإلشراؼ المباشر حيث  زماـ األمور في ىذه األراضي الحكـ العسكري،

، وقد تألؼ ىذا "اإلسرائيمية"شمولي تعينو وزارة الحرب  حتالؿ اإلسرائيمي ولنظاـ حكـ عسكريلال
 الحكـ مف منسؽ عاـ في وزارة الدفاع اإلسرائيمية، وحاكـ عسكري لمضفة الغربية وآخر لقطاع غزة

، يساعدىـ مجموعة مف ضباط الجيش اإلسرائيمي يتولى كؿ منيـ إدارة قطاع أو وشماؿ سيناء
 .ٔطاعات معينةق

وىو يمثؿ دولة والحاكـ العسكري يعيف مف قبؿ ما يسمى وزارة الدفاع "اإلسرائيمية"، 
االحتالؿ داخؿ اإلقميـ الذي تحتمو، ويمارس صالحيات واسعة في المناطؽ المحتمة بتفويض مف 

 دولتو.

ة مف ( الذي أصدره جيش االحتالؿ "اإلسرائيمي" بعد فترة قصير ٕوبموجب المنشور رقـ )
( منو أف: "كؿ صالحية مف صالحيات الحكـ ٔ/ٖاحتالؿ الضفة والقطاع، ورد في المادة )

والتشريع والتعييف واإلدارة بخصوص المنطقة أو سكانيا تخوؿ إلى الحاكـ اإلسرائيمي فقط وتمارس 
ف جميع ( إٔ، وجاء في المادة الخامسة مف المنشور رقـ )مف قبمو أو مف ُيعينو أو يعمؿ نيابة عنو"

والعوائد والرسـو والدفعات أيًا كاف نوعيا المستحقة لمؤسسات الحكـ المركزي، والتي لـ الضرائب 
 .ٕتسدد بعد حتى تاريخ وقوع االحتالؿ تعود إليو

حيث منح المنشور الحاكـ العسكري صالحيات مطمقة في جميع الجوانب خاصة التشريعية 
 الممنوحة لو لمساعديو أو نوابو. نقؿ الصالحيات، ومجاز لو كذلؾ واإلدارية

                                                           
1
 plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=(1967- 1994)موقع المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً على الرابط:  
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 الفرع الثاني: الكنيست

الكنيست ىو البرلماف "اإلسرائيمي"، وبالتالي ىو بمثابة السمطة التشريعية في نظاـ الحكـ 
 .ٔ"في "إسرائيؿ"، وعممو يتركز عمى إصدار التشريعات ومراقبة الحكومة "اإلسرائيمية

" أي "المجمس األكبر"، والذي كاف بمثابة واسـ الكنيست مأخوذ مف لفظ "ىكنيست ىغدوال
عصر "الييكؿ الثاني"، وقد جاء الكنيست ليحؿ  بزعميـ الييئة التشريعية لمييود في بداية ما يسمى

محؿ "جمعية المنتخبيف" عبر مرحمتيف انتقاليتيف: األولى: تأليؼ مجمس الشعب عقب انتياء 
مجمس الدولة المؤقت، وذلؾ بعد ما يسمى "قياـ  االنتداب البريطاني في فمسطيف، والثانية: تأليؼ

ـ، وبعد ذلؾ ٜٜٗٔ/ديسمبر/ٔٔيعقد جمساتو في تؿ أبيب حتى دولة إسرائيؿ". وظؿ الكنيست 
ـ انتقؿ إلى المبنى الحالي في القدس والذي أقيـ بيبة ٜٙٙٔانتقؿ إلى القدس بصورة دائمة، وعاـ 

 .ٕشيمد"مالية مف الثري الييودي الفرنسي "جيمس دي روت

عضوًا يتـ انتخابيـ باالقتراع  ٕٓٔويتكوف الكنيست "اإلسرائيمي" مف مجمس واحد يضـ 
 ، إال إذا ُحؿ  الكنيست قبؿ ذلؾ وفقًا لمقانوف.ٖكؿ أربع سنوات السري، وعمى أساس التمثيؿ النسبي

 وظائؼ الكنيست:

، ومراقبة عمميا، وسف يضطمع الكنيست "اإلسرائيمي" بثالث وظائؼ أساسية ىي تأليؼ الحكومة
 القوانيف.

فبعد انتياء االنتخابات وفرز القوائـ الفائزة ُيجري رئيس دولة االحتالؿ  تأليؼ الحكومة: -ٔ
مشاورات مع الكتؿ البرلمانية لتحديد المرشح األكثر قدرة عمى تأليؼ الحكومة، ويقوـ بتكميفو 

عطاءه ميمة محددة، وبعد أف يقوـ الشخص المكمؼ بتشكيؿ ح كومتو يعرض برنامج حكومتو وا 
                                                           

1
ؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، إلٌاس شوفانً، دراسة بعنوان نظام الحكم فً إسرائٌل منشورة ضمن: دلٌل إسرائٌل العام، الطبعة الثالثة، م 

. وكذلك: الموقع الرسمً للكنٌست "اإلسرائٌلً" باللغة العربٌة على الرابط: 23م، ص1221بٌروت، 

https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal0_arb.htm 

6
 .28 -23إلٌاس شوفانً، مرجع سابق، ص 

0
نٌست، موجود نسخة باللغة العربٌة على موقع وزارة الخارجٌة "اإلسرائٌلٌة" الك -( من قانون أساس8ً( و )1( و )0راجع المواد: ) 

-http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/basic%20lawعلى الرابط: 

%20the%20knesset.aspx 
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عضوًا عمى األقؿ، والذي يمكنو  ٔٙوتوزيع الحقائب فييا عمى الكنيست الذي يمنحو الثقة بأكثرية 
 .ٔبالمقابؿ حجب الثقة عف الحكومة أو أحد أعضائيا

يراقب الكنيست عمؿ الحكومة "اإلسرائيمية" مف خالؿ عدة وسائؿ منيا:  مراقبة عمؿ الحكومة: -ٕ
خالؿ االستجوابات واالقتراحات لجدوؿ األعماؿ، ومف خالؿ لجاف عمؿ الكنيست عمى  المراقبة مف
، ومف خالؿ لجاف التحقيؽ البرلمانية، إضافة إلى المراقبة مف خالؿ حسب اختصاصو تنوعيا وكؿٌ 

ميزانية الدولة التي ال تُقر إال بعد مصادقة الكنيست عمييا، والمراقبة مف خالؿ مراقب الدولة الذي 
 .ٕعينو الكنيست مف خالؿ تصويت سري، وكذلؾ المراقبة مف خالؿ مكتب شكاوى الجميوريُ 

 سف ىو التشريعية كونيا السمطة بحكـ األساسية الكنيست كما تقدـ فإف وظيفة التشريع: -ٖ
 الكنيست أعضاء أو مف قبؿ، الحكومة قبؿ مف معيف قانوف لسف المبادرة تأتي قد القوانيف، حيث

 قانوف مشروع القانوف مشروع يكوف قد الكنيست، كما لجاف قبؿ مف أو ،(شخصي قانوف) منفرديف
وتأتي أغمبية مشاريع القوانيف التي تطرح عمى  موجود، لقانوف إلغاء أو تعديؿ مشروع أو، جديد

الكنيست مف جانب الحكومة، حيث يتـ إعدادىا في الوزارات، وترفع إلى وكيميا العاـ والذي بدوره 
الوزير، وىذا بدوره يطرحيا في الحكومة، وعند الموافقة عمييا تطرح بحسب النظاـ  يعرضيا عمى

، وبالنسبة لممشاريع الخاصة فيي يتقدـ بيا أفراد نيابة عف أحزابيـ، التي في الكنيست باسـ الحكومة
يحؽ لكؿ منيا تقديـ ثالثة مشاريع في كؿ دورة لمكنيست، وعميو ال يستطيع أي عضو كنيست تقديـ 
مشروع قانوف دوف موافقة رئيس حزبو، والمالحظ أف الغالبية العظمى لمتشريعات مصدرىا 

 .ٖالحكومة

وبالنسبة لما ُيسمى قانوف األساس في دولة االحتالؿ فإف عممية سنيا ال تختمؼ عف سف 
 .ٗأي قانوف عادي مف ناحية اإلجراءات المتبعة، والغالبية المطموبة

                                                           
1
ن كتاب دلٌل "إسرائٌل" العام، مؤسسة الدراسات دراسة منشورة ضم ٌوسف جبارٌن، ومهند مصطفى، نظام الحكم فً "إسرائٌل"، 

 .13، 32م، ص6311الفلسطٌنٌة، الطبعة األولى، رام هللا وبٌروت، 

6
 .16 -13ٌوسف جبارٌن، ومهند مصطفى، مرجع سابق، ص 

0
: الرابط على العربٌة باللغة" اإلسرائٌلً" للكنٌست الرسمً الموقع. وكذلك: 133إلٌاس شوفانً، مرجع سابق، ص 

https://knesset.gov.il/description/arb/work_mel_legislation_arb.htm 

1
 .1السابق فً الهامش رقم الرابط على العربٌة باللغة" اإلسرائٌلً" للكنٌست الرسمً الموقع 
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 :7لجاف الكنيست

لجنة برلمانية في مختمؼ المجاالت والتخصصات، وىناؾ أربعة  ٛٔست غالبًا يضـ الكني 
 أنواع مف المجاف العاممة في الكنيست:

لجنة، وىي ترافؽ عمؿ كؿ دورة كنيست ألف  ٕٔويصؿ عددىا إلى  لجاف الكنيست الثابتة:
، المالية، ، وىذه المجاف ىي: الكنيستالقضايا التي تعالجيا تتعمؽ بصمب عمؿ دولة االحتالؿ

الدستور والقانوف والقضاء، اليجرة واالستيعاب،  الداخمية وحماية البيئة، الخارجية واألمف،االقتصاد، 
التعميـ والثقافة والرياضة، العمؿ والرفاه االجتماعي، شؤوف مراقبة الدولة، رفع مكانة المرأة، البحث 

جاف في بداية عمؿ كؿ دورة كنيست والتطور العممي والتكنولوجي. ويتـ انتخاب أعضاء ىذه الم
حسب نسبة تمثيؿ الكتؿ البرلمانية المتعددة. ومف مياـ ىذه المجاف مناقشة اقتراحات القوانيف حسب 

 اختصاص كؿ منيا، بحيث تشكؿ المجنة الحمقة المينية في عممية التشريع.

ف محدد إلى حيث إف مدة عمميا محصورة في زم لجاف الكنيست التي تنحصر في موضوع معيف:
أف تتـ معالجة الموضوع الُمقدـ، وتشمؿ: لجنة مكافحة المخدرات، لجنة حقوؽ الطفؿ، لجنة شكاوى 

 الجميور، المجنة الخاصة بشؤوف العماؿ األجانب.

تجتمع بحسب الحاجة عند وجود قضية مدرجة بحاجة لعالج، مثؿ: المجنة  المجاف الخاصة:
 األخالقية في الكنيست.

وُتشكؿ مثؿ ىذه المجاف لمعالجة قضايا ذات أىمية وحساسية، أو  البرلمانية: لجاف التحقيؽ
 لمتحقيؽ في بعض القضايا كإخفاقات الحروب عمى سبيؿ المثاؿ.

 

 

 

 
                                                           

1
 .32 -32للمزٌد انظر: ٌوسف جبارٌن، ومهند مصطفى، مرجع سابق، ص 



72 

 

 المطمب الثاني

 الدولي القانوف لقواعد المخالفة" اإلسرائيمية" التشريعية السمطة أعماؿنماذج مف 

ر تاريخو الكثير مف التشريعات والمراسيـ واألوامر أصدر االحتالؿ "اإلسرائيمي" عمى مدا
ـ، إضافة إلى تشريعاتو الداخمية التي كانت تمس في الكثير منيا ٜٚٙٔفي األراضي المحتمة عاـ 

األوضاع في األراضي المحتمة، وأوضاع الالجئيف الفمسطينييف، والفمسطينييف الذيف بقوا في 
 ".ٛٗ، والذيف يطمؽ عمييـ اصطالحًا "عرب الػأراضييـ داخؿ ما يسمى حاليًا "إسرائيؿ"

بإدارة  ٜٚٙٔوالذي يالحظ أف ىذه التشريعات اتسمت في األشير األولى لالحتالؿ عاـ 
شؤوف المناطؽ المحتمة، وتثبيت األمف، وتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة، إال أنو سريعًا بدأ النيج 

بإرساء االحتالؿ األوامر والتشريعات التشريعي ينحى منحى آخر مختمؼ بالكمية، حيث بدأت 
قانونيًا وماديًا، مف نواحي متعددة كإباحة التصرؼ في األمالؾ غير المنقولة بيعًا وشراًء، 
واالستيالء عمى األراضي بحجج متنوعة، وتسييؿ االستيطاف الييودي في المناطؽ المحتمة وتطبيؽ 

مر المطبقة في المناطؽ المحتمة مف قبؿ الحاكـ القوانيف "اإلسرائيمية" عمييـ دوف القوانيف واألوا
العسكري، أضؼ إلى ذلؾ التشريعات "اإلسرائيمية" التي تنكرت لحقوؽ الالجئيف الفمسطينييف 

طبقة داخؿ "دولة" موالمعترؼ بيا عمى مستوى القانوف الدولي، والتمييز في كثير مف التشريعات ال
 ثير.بيف الييود والعرب، وغير ذلؾ الك االحتالؿ

وسيتـ مف خالؿ ىذا المطمب أخذ نماذج معينة مف األوامر والتشريعات "اإلسرائيمية" سواء 
الصادرة عف الحاكـ العسكري في المناطؽ المحتمة، أو الصادرة عف الكنيست في داخؿ "دولة" 

ذات القانوف الدولي العاـ بقواعده العرفية والتعاقدية االحتالؿ، ووضع ىذه التشريعات تحت مجير 
 الشأف.
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 الفرع األوؿ: نماذج ألوامر عسكرية تشريعية صادرة عف الحكـ العسكري في األراضي المحتمة:

تـ الحديث عف النيج التشريعي لسمطات االحتالؿ في المناطؽ المحتمة في مقدمة ىذا 
ا في المبحث، حيث اعترفت سمطات االحتالؿ بتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة في أوامرىا وتشريعاتي

المناطؽ المحتمة بداية االحتالؿ، لكف ما لبثت بعد فترة قصيرة أف بدأت بتغيير ىذا النيج وفؽ 
خطة مسبقة تيدؼ إلى تغيير الوضع القائـ قانونيًا وماديًا، والتمييد لضـ أجزاء مف المناطؽ 

 المحتمة إلى "إسرائيؿ".

ـ، ٜٚٙٔمف حزيراف/يونيو ( الصادر عف جيش االحتالؿ بتاريخ السابع ٕفي األمر رقـ )
تولي قائد المنطقة السمطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كافة، وأعمف في ىذا  تـ النص عمى

ف صدرا في نفس اليوـ معو لمذاا (ٖ)و  (ٔ)األمر العسكري وفي األمريف العسكرييف اآلخريف رقـ 
تـ  (ٖ)مف األمر العسكري رقـ  ٖ٘أف "إسرائيؿ" تعتـز تطبيؽ مواد معاىدات جنيؼ، وفي المادة 

النص عمى أنو: ينبغي لممحكمة العسكرية ورجاليا تطبيؽ أحكاـ معاىدة جنيؼ الرابعة الخاصة 
بحماية المدنييف أثناء الحرب، وفي حاؿ التعارض بيف مواد األوامر العسكرية واتفاقية جنيؼ 

مف األمر  ٖ٘، تـ حذؼ المادة ٜٚٙٔأكتوبر فاألولوية في التطبيؽ التفاقية جنيؼ، إال أنو وفي 
حؿ األمر العسكري رقـ  ٜٓٚٔ(، وعاـ ٗٗٔ( بموجب األمر العسكري رقـ )ٖالعسكري رقـ )

 .ٔ(ٖ( والذي خال مف أي إشارة التفاقية جنيؼ في التطبيؽ محؿ األمر رقـ )ٖٛٚ)

ًا أف النص عمى انطباؽ اتفاقيات جنيؼ في البداية ثـ التراجع عف ذلؾ ضمن يرى الباحثو 
( يشكؿ انتياكًا مف خالؿ إحجاـ السمطة ٖبحذؼ المادة التي تنص عمى ذلؾ في األمر رقـ )

التشريعية المتمثمة في الحاكـ العسكري عف النص عمى انطباؽ اتفاقية جنيؼ واالتفاقيات ذات 
 و ٗو  ٕفي المواد  الرابعة الشأف عمى األراضي المحتمة، وىو األمر الذي أوجبتو اتفاقية جنيؼ

( مف شأنو أف يؤدي إلى عدـ تقيد المحاكـ ٗٗٔ، وحذؼ ىذه المادة في األمر العسكري رقـ )ٚٗ
نفاذ الحقوؽ الممنوحة بموجب االتفاقية عمى األشخاص  أو الجيات التشريعية بتطبيؽ النصوص وا 

 المحمييف، وعمى األراضي المحتمة.

                                                           
1
 .2رجا شحاده، مرجع سابق، ص 
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قيود اتفاقية جنيؼ مف  وىو األمر الذي تبعو بالفعؿ خطوات عممية وتشريعية تجاوزت
خالؿ النيج التشريعي الذي تـ إتباعو بعد ذلؾ، كما بدأ فقياء القانوف الدولي مف الييود بوضع 

 .ٔالحجج والمبررات القانونية إلغفاؿ تطبيؽ االتفاقية

تـ إدخاؿ تعديالت عمى قانوف تنظيـ المدف والقرى  ـٜٔٚٔعاـ  (ٛٔٗوفي األمر رقـ )
ذي كاف مطبقًا في منطقة الضفة الغربية المحتمة، وىذا التعديؿ يتيح لسمطات واألبنية األردني ال

االحتالؿ تخصيص مساحات واسعة مف الضفة الغربية لالستعماؿ المطمؽ لممستوطنات 
، وتـ فيو نقؿ الصالحيات المتاحة في القانوف مف الوزير األردني إلى القائد العسكري، "اإلسرائيمية"

وعمى ذات النيج ومف أجؿ الغاية  .ٕة إلى مجمس التنظيـ األعمى "اإلسرائيمي"ومف المجاف الموائي
 )"اإلسرائيمية" وغيرىا( ( الذي أجاز لمييئات القانونية األجنبيةٜٔٗنفسيا صدر األمر رقـ )

( ٖٛٚاالستيالء عمى األرض عمى نحو أسيؿ مما كاف عميو في ظؿ القانوف األردني، واألمر رقـ )
 .خمسة مجالس إقميمية ييودية تشمؿ جميع أنحاء الضفة الغربية المحتمةنص عمى إنشاء 

ومثؿ ىذه األوامر العسكرية في الشأف التشريعي في المناطؽ المحتمة تؤدي إلى تسييؿ 
، وبناء المستوطنات، حيث تنتيؾ ىذه السياسة االستيطاف "اإلسرائيمي" في الضفة الغربية المحتمة

ددتو اتفاقية جنيؼ الرابعة بأف التشريع في المناطؽ المحتمة يكوف لغايات التشريعية المعيار الذي ح
منية، وتسييؿ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ، وباحتراـ التشريعات السارية مسبقًا، وىي المعايير الضرورة األ

( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، حيث ٗٙ، والمادة )ٜٚٓٔ( مف اتفاقية الىاي ٖٗالواردة في المادة )
والتي تعترؼ بيا دولة االحتالؿ كجزء مف القانوف الدولي -( مف اتفاقية الىاي ٖٗادة )نصت الم

عمى أنو: "إذا انتقمت سمطة القوة الشرعية بصورة فعمية إلى  -العرفي الذي تستند إليو في تشريعاتيا
مع يد قوة احتالؿ، يتعيف عمى ىذه األخيرة قدر اإلمكاف تحقيؽ األمف والنظاـ العاـ وضمانو، 

احتراـ القوانيف السارية في البالد، إال في حاالت الضرورة القصوى التي تحوؿ دوف ذلؾ"، وفي 
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.ٗٙذات السياؽ تحدثت المادة )

                                                           
1
 .01 -62فً البحث، صراجع ما تقدم  

6
. رندة نعٌم صوصو، مراجعة كتاب التنظٌم الهٌكلً اإلسرائٌلً للمدن فً الضفة الغربٌة، منشور على 0رجا شحادة، مرجع سابق، ص 

، على الرابط: 8، 1، ص 62/1/6332موقع دنٌا الوطن بتارٌخ 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/170554.html 
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والتعديالت الواردة مف خالؿ األوامر العسكرية السابقة ال تمثؿ ضرورة أمنية، وال تمثؿ 
نحو فعاؿ في األرض المحتمة، كما أنيا تغير مف التقسيـ ضرورة لضماف تطبيؽ العدالة عمى 

(، وىو التقسيـ الذي يدعـ ٖٛٚ)اإلداري داخؿ منطقة الضفة المحتمة كما ورد في األمر رقـ 
الوجود االستيطاني داخؿ األرض المحتمة، ويعمؿ عمى إجراء تغييرات دائمة غير مبررة في األرض 

 .ٔتفاقية جنيؼ وأنظمة "ىاغ"وىو األمور المحظور وفقًا ال المحتمة

وبشأف مصادرة األراضي لصالح االستيطاف عبر األوامر العسكرية ففيو مخالفة جسيمة 
لمقانوف الدولي، حيث تحظر اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى دولة االحتالؿ أف ترحؿ أو تنقؿ جزءًا مف 

 أو إدارية عممية أو تشريعية ، وبالتالي تحظر كؿ خطوةٕسكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا
 مف شأنيا أف تميد أو تسيؿ أو تشجع ىكذا مخالفات.

عف مجمس األمف: أف  ٜٜٚٔ مارس ٕٕالصادر في  (ٙٗٗ) رقـ وقد جاء في القرار
مجمس األمف يوجب الكؼ عف الممارسات "اإلسرائيمية" اليادفة إلى إنشاء مستوطنات في األراضي 

، ويعمف بأف ىذه الممارسات "ال ٜٚٙٔي العربية المحتمة منذ حزيراف الفمسطينية وفي باقي األراض
"إسرائيؿ احتراـ اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية  تتمتع بأي شرعية قانونية" ويطمب مف

المدنييف وقت الحرب. وتندرج التشريعات واألوامر العسكرية ضمف ىذه الممارسات اليادفة إلى 
 المحتمة كما جاء في القرار. إنشاء مستوطنات في األرض

 

 

 

 

 
                                                           

1
بعنوان: سلب األراضً وسٌاسة االستٌطان "اإلسرائٌلً" فً الضفة الغربٌة، مجلة  6336أٌار/ماٌو  -لخص تقرٌر بتسٌلمراجع: م 

 .123م، ص6336، صٌف 21الدراسات الفلسطٌنٌة، العدد

6
 .1212( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 12راجع: المادة ) 



76 

 

 ة صادرة عف "الكنيست اإلسرائيمي"الفرع الثاني: نماذج لتشريعات وتعديالت تشريعي

 ـ:7696ـ، وقانوف الجنسية لعاـ 7691العودة لعاـ قانوف  -7

، وقد كاف غرضو حيف صدوره تسييؿ ىجرة ٜٓ٘ٔصدر قانوف العودة "اإلسرائيمي" عاـ 
وكاف بمثابة أداة فعالة لدى دولة االحتالؿ حيث أعطاىا حقيف: حؽ استقداـ  الييود إلى "إسرائيؿ"،

 .ٔمواطنيف إلى بمد ُىجر منو سكانو، وحؽ طرد السكاف األصمييف أو منع عودتيـ

وتضمف قانوف العودة "اإلسرائيمي" نصوصًا تنظـ موضوع ىجرة الييود إلى فمسطيف، حيث 
، عدا عف حاالت استثنائية قميمة نص ٕلى "إسرائيؿ"نص عمى أنو: يحؽ لكؿ ييودي أف يياجر إ

، وىو بيذا يحجب بصورة ضمنية ىذا الحؽ عف غير الييود، فضاًل عف الالجئيف عمييا القانوف
ـ ليكوف مكماًل لقانوف العودة، واشترط قانوف ٕٜ٘ٔ. وصدر قانوف الجنسية عاـ ٖالفمسطينييف

، فقد نص القانوف عمى عف العربي داخؿ "إسرائيؿ"الجنسية شروطًا لمنح الجنسية لمييودي تختمؼ 
 منح الجنسية تمقائيًا لكؿ مياجر ييودي إلى "إسرائيؿ"، وكذا غير الييود المتزوجيف مف ييود.

وبالمقابؿ اشترط القانوف لمنح الجنسية لمسكاف العرب ما يمي: أواًل: في يـو 
، ثانيًا: في يوـ بدء ٜٜٗٔاف عاـ كاف مسجاًل قاطنًا بموجب مرسوـ تسجيؿ السك ٕٜ٘ٔ/مارس/ٔ

"إسرائيؿ" إلى يـو بدء العمؿ  كاف قاطنًا في "إسرائيؿ"، ثالثًا: مف يوـ إنشاء ٗالعمؿ بقانوف الجنسية
 .٘بقانوف الجنسية كاف في "إسرائيؿ" أو في أراض صارت "إسرائيمية" بعد إقامة الدولة

                                                           
1
، بٌروت، 31ً" وأثره فً الصراع فً فلسطٌن، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، العددأمل عٌتانً، عرض لكتاب: قانون العودة "اإلسرائٌل 

 .633، ص6332خرٌف 

6
( من قانون العودة، نسخة إلكترونٌة إنجلٌزٌة، على الرابط: 1المادة ) 

http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Discriminatory-Laws-Database/English/36-Law-of-

Return-1950.pdf 

0
بعنوان: الوضع  1211صبري جرٌس، مذكرة مقدمة إلى المؤتمر الثانً للحقوقٌٌن الفلسطٌنٌٌن المنعقد فً الجزائر بتارٌخ ماٌو/ 

 .06، ص1211، بٌروت، ٌونٌو 01القانونً للسكان العرب فً المناطق المحتلة، منشورة على مجلة شؤون فلسطٌنٌة، العدد

1
 .06، انظر: صبري جرٌس، مرجع سابق، ص11/1/1226الجنسٌة بتارٌخ بدأ العمل بقانون  

2
( من قانون الجنسٌة "اإلسرائٌلً"، نسخة إنجلٌزٌة، موقع المركز القانونً لحقوق األقلٌة العربٌة فً "إسرائٌل" )عدالة(، 0المادة رقم ) 

-http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Discriminatory-Lawsعلى الرابط االلكترونً: 

Database/English/37-Citizenship-Law-1952.pdf 
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لفة لمقانوف ر مف نصوصيما مخاوفي الحقيقة فإف القانونيف المذكوريف يشكالف في كثي
 الدولي مف عدة نواحي وىي:

يشكالف انتياكًا لقواعد القانوف الدولي التي تمنع التمييز بأي شكؿ كاف، فقد ميزت  أوًل:
والتمتع  ىذه القوانيف بإعطاء حؽ اليجرة أو العودة إلى فمسطيف المحتمة، وحؽ اكتساب الجنسية

عمى أساس عرقي بيف الييود والعرب فيو يفضؿ مجموعة مف الناس  بمميزاتيا القانونية والمجتمعية
( مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنو: "لكؿ إنساف ٕ، تنص المادة )عمى مجموعة أخرى

حؽ التمتع بجميع الحقوؽ والحريات المذكورة في ىذا اإلعالف، دونما تمييز مف أي نوع.."، وفي 
مف  (ٕوتنص المادة )( أنو: "لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية ما"، ٔ/٘ٔنفس اإلعالف تنص المادة )

 عمى أنو: منيا، ٕو  ٔفي الفقرتيف  العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد باحتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا فيو، وبكفالة ىذه الحقوؽ  -ٔ
داخميف في واليتيا، دوف أي تمييز بسبب العرؽ، أو لجميع األفراد الموجوديف في إقميميا وال

الموف، أو الجنس، أو المغة، أو الديف، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو األصؿ القومي 
 أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلؾ مف األسباب.

التشريعية القائمة تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد، إذا كانت تدابيرىا التشريعية أو غير  -ٕ
ال تكفؿ فعاًل إعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد، بأف تتخذ طبقًا إلجراءاتيا 

ليذا اإلعماؿ مف تدابير تشريعية أو غير  الدستورية وألحكاـ ىذا العيد ما يكوف ضرورياً 
 تشريعية.

"إسرائيؿ"، ولكف والجدير ذكره أف سكاف فمسطيف كانوا يتمتعوف بالجنسية قبؿ قياـ ما يسمى 
توقؼ مفعوؿ الجنسية الفمسطينية بعد قياـ دولة االحتالؿ وأصبح سكاف "إسرائيؿ" ما بيف 

دوف جنسية، وتعمدت السمطات "اإلسرائيمية" ذلؾ لتسييؿ عممية  ٕٜ٘ٔ/ٚ/ٗٔو ٜٛٗٔ/٘/ٗٔ
ء تيجير السكاف العرب، وحرماف مف نزح منيـ طوعًا أو كرىًا مف حؽ العودة، حيث قرر القضا
 "اإلسرائيمي" أف الجنسية الفمسطينية قد توقفت بمجرد قياـ "إسرائيؿ" في تجاوز صريح وصارخ
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( مف ٔف في الداخؿ تبعًا لذلؾ دوف جنسية، وقد نصت المادة )لمبادئ العدالة، وأصبح الفمسطينيو 
 ٔقانوف الجنسية "اإلسرائيمي" أنو: "ال تكوف جنسية إسرائيمية إال بموجب ىذا القانوف"

يشكؿ قانوف العودة انتياكًا لقرارات األمـ المتحدة ومجمس األمف بخصوص عودة  ثانيًا:
ـ، القاضي بحؽ ٜٛٗٔ ديسمبر ٔٔلصادر في ا (ٜٗٔ)الالجئيف، فيو يتجاوز القرار الممـز رقـ 

الالجئيف الفمسطينييف في العودة، والذي ينص عمى تمكيف الالجئيف الراغبيف في العودة مف الرجوع 
منازليـ في أقرب وقٍت ممكف والعيش بسالـ مع جيرانيـ، وتعويض بقية الالجئيف عف  إلى

 ممتمكاتيـ "عمى سبيؿ المقاصة".

القانونيف المبادئ والقواعد التي تتضمنيا االتفاقات واألعراؼ الدولية المتعمقة  لـ يراع ثالثًا:
مبدأ اإلقميـ، أي الوالدة فوؽ إقميـ فالقانوف الدولي يعترؼ بطريقتيف الكتساب الجنسية: بالجنسية، 

أحد  ، وقد تبنت كؿ دولةالدولة مانحة الجنسية، ومبدأ الدـ، بمعنى التحدر مف أحد رعايا الدولة
المبدأيف أو كمييما، في حيف أف القانوف "اإلسرائيمي" تبنى مف ناحية مبدأ الدـ، وتبنى مف ناحية 

 يودي.أخرى طريقة جديدة وشاذة أال وىي العودة لمي

 ٜ رقـ تعديؿالضمنيا ىذا وقد أدخمت عدة تعديالت عمى قانوف الجنسية أو المواطنة ومف 
كؿ مواطف إذا ما قاـ  جنسيةالذي يسمح بسحب و  ٕٛٓٓلعاـ  "سحب المواطنة"في قانوف  ٔٔلمبند 

واسع  مصطمح"خيانة األمانة"  ، ومصطمحإسرائيؿ""لدولة  "خيانة األمانة"بعمؿ فيو شيء مف 
ة واإلسالمي ةالعربي الدوؿ إحدى أو مجرد زيارةضفاض قد يتضمف أيًضا أخذ جنسّية أو إقامة وف

التعديؿ يمّكف مف سحب الجنسّية حتى دوف  ، كما أفّرفة كدولة عدو، وأيًضا قطاع غزةالتسعة المع
 .ٕتجريـ جنائي

 

 
                                                           

1
د. محمد المجذوب، عرض لكتاب: قانون العودة وقانون الجنسٌة اإلسرائٌلٌان "دراسة فً القانونٌن المحلً والدولً"  من تألٌف  

، بٌروت، أغسطس 61ٌة، مجلة شؤون فلسطٌنٌة، العددالدكتور: أنٌس قاسم والصادر عن مركز األبحاث فً منظمة التحرٌر الفلسطٌن

 .180، ص1210

6
انظر: المركز القانونً لحقوق األقلٌة العربٌة فً "إسرائٌل" )عدالة(، على الرابط االلكترونً:  

http://www.adalah.org/ar/law/view/341 
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 وتعديالتو: 7630لعاـ  قانوف أنظمة السمطة والقضاء -6

ر الكنيست قانونًا بتعديؿ قانوف أنظمة السمطة والقضاء بإضافة أق ٜٚٙٔ يونيو ٕٚفي 
دارتيا عمى كؿ مساحة مف ٔٔالمادة ) ( إليو، والتي تنص عمى أنو: "يسري قانوف الدولة وقضاؤىا وا 

صار في إمكاف  ، حيث إنو وبموجب ىذا التعديؿٔأرض "إسرائيؿ" تحددىا الحكومة بمرسوـ"
، وقد تقرر العمؿ بيذا رض بمجرد إصدار مرسوـ في ىذا الشأفالحكومة "اإلسرائيمية" ضـ أي أ

التعديؿ بمجرد إقراره مف قبؿ "الكنيست" وليس مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفي اليـو التالي 
يومًا فقط مف احتالؿ القدس أصدرت الحكومة  ٛٔأي بعد  ٜٚٙٔ يونيو ٕٛمباشرة بتاريخ 

دارتيا" عمى "اإلسرائيمية" مرسومًا باالستن اد لمتعديؿ السابؽ يسري بموجبو "قانوف الدولة وقضاؤىا وا 
والتي  ألؼ دونـ تضـ القدس القديمة باإلضافة إلى المناطؽ المحيطة فييا ٓٚمساحة تبمغ نحو 

أصدر وزير الداخمية إعالنًا في الجريدة تمتد مف صور باىر جنوبًا إلى مطار قمنديا شمااًل، كما 
منطقة القدس الموسعة بمنطقة صالحية مجمس بمدية القدس تمييدًا لضـ كافة ىذه الرسمية بإلحاؽ 

 .ٕالمناطؽ لدولة االحتالؿ

وفي ذات اليوـ الذي أدخؿ فيو التعديؿ عمى قانوف أنظمة السمطة والقضاء، أقر "الكنيست" 
أخرى دوف أتيح بموجبو لوزير الداخمية إلحاؽ منطقة ب ٖٜٗٔتعدياًل عمى قانوف البمديات لسنة 

أقر "الكنيست" قانوف المحافظة عمى األماكف  ٜٚٙٔ يونيو ٕٛوفي  استطالع رأي سكانيا،
، والذي ىدؼ إلى المحافظة عمى ما تضمو القدس القديمة مف مقدسات بما ٜٚٙٔالمقدسة لسنة 

 فييا ما يسمى "حائط المبكى".

اآلثار القانونية، فيي تكمؿ  تترتب عمى ىذه التعديالت والقوانيف المذكورة أعاله العديد مف
في األراضي المحتمة وعمى رأسيا مدينة  واقع قانوني وماديبعضيا البعض في طريؽ تثبيت 

القدس، فالمرسـو الذي صدر باالستناد ليذه القوانيف ضـ مناطؽ جديدة ووسع مف نفوذ بمدية القدس 

                                                           
1
عن: د. حسام أحمد هنداوي، الوضع القانونً لمدٌنة  ، نقال  161، ص68/3/1231، 122"الوقائع اإلسرائٌلٌة"، كتاب القوانٌن رقم  

 .180القدس، دار النهضة العربٌة، القاهرة، غٌر موضح سنة النشر، ص

6
، 636، مرجع سابق، صالعام إسرائٌل دلٌل: ضمن منشورةخالد عابد، دراسة بعنوان: الوجود االستٌطانً فً األراضً المحتلة،  

. د. نزار أٌوب، الوضع القانونً لمدٌنة القدس بٌن االنتداب والتسوٌة 181، 180سابق، ص. د. حسام أحمد هنداوي، مرجع 630

 وما بعدها. 16، ص6331السٌاسٌة، مؤسسة الحق، رام هللا، 
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يعيا ضمف سمطة ما يسمى لتشمؿ القدس الشرقية وصور باىر والقرى المجاورة ليا، لتصبح جم
 بمدية القدس "اإلسرائيمية"، وفي نطاؽ خطة تيويد وضـ األراضي المحتمة.

كما أف قانوف المحافظة عمى األماكف المقدسة ييدؼ لوضع المقدسات في القدس القديمة 
 تحت نفوذ وسيادة السمطات "اإلسرائيمية"، وىي مقدسات إسالمية ومسيحية.

 لدولي عمى النحو التالي:وأوجو مخالفة القانوف ا

الذي حظرتو  ـ أراض محتمة إلى دولة االحتالؿ، وىو األمرىذه القوانيف تعمؿ عمى ض -ٔ
اتفاقية جنيؼ الرابعة، وقواعد الحرب العرفية، وقرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

 ومجمس األمف.

لتشريع داخؿ األرض ال يجوز تطبيؽ قانوف الدولة المحتمة عمى اإلقميـ المحتؿ، وسمطة ا -ٕ
المحتمة يجب أف تكوف في أضيؽ نطاؽ، ومقيدة بالضرورة األمنية، أو ضرورة تطبيؽ 

 االتفاقيات الدولية، وعمى رأسيا اتفاقية جنيؼ.

تنتيؾ ىذه التشريعات حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره، والمكفوؿ لو في القانوف  -ٖ
 نساف، وقرارات األمـ المتحدة ذات الشأف.الدولي اإلنساني، والقانوف الدولي لحقوؽ اإل

 :7620قانوف التنظيمات القانونية واإلدارية لعاـ  -4

وأعمف عف سرياف مفعولو مف نفس اليوـ الذي  ٜٛٙٔ أغسطس ٖٕصدر ىذا القانوف في   
، وأبرز ما ورد فيو أنو فرض عمى أصحاب الميف والحرفييف مف سكاف القدس التقدـ صدر فيو

جازات والرخص الالزمة لمزاولة مينيـ، وىو األمر الذي يتطمب منيـ االنتساب اإللمحصوؿ عمى 
إلى النقابات والجمعيات "اإلسرائيمية" لتنطبؽ عمييـ شروط الرخصة، األمر الذي رفضو أصحاب 
الميف العرب، فقامت سمطات االحتالؿ بتطبيؽ القانوف واعتبرتيـ حائزيف لمرخص تمييدًا لتطبيؽ 

سرائيمي" عمييـ. كما وأخضع القانوف جميع أراضي وعقارات األوقاؼ اإلسالمية لمقوانيف القانوف "اإل
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واألنظمة اإلسرائيمية، واعتبر القانوف جميع أمالؾ وعقارات الغائبيف مف العرب أمالؾ عدو، 
 .ٔووضعيا تحت تصرؼ حارس األمالؾ الذي ُأعطي مطمؽ السمطة لبيعيا أو تأجيرىا أو تصفيتيا

لقانوف شأنو شأف القوانيف السابقة، فيو مف ضمف النيج التشريعي لضـ مدينة القدس وىذا ا  
، وىما األمراف قانوف دولة االحتالؿ عمى األراضي المحتمة، وتطبيؽ االحتالؿالمحتمة لدولة 

 المخالفاف لقواعد القانوف الدولي كما تقدـ.

 ـ وتعديالتو:7601قانوف القدس الكاممة والموحدة عاصمة لػ "إسرائيؿ" لسنة  -3

قانوف عرؼ باسـ: "قانوف أساس: القدس عاصمة  ٜٓٛٔ يونيو  ٖٓأقر "الكنيست" بتاريخ   
، والذي تقرر المادة األولى فيو: أف القدس الكاممة والموحدة ىي عاصمة "إسرائيؿ"، وتقرر ٕإسرائيؿ"

 لمحكمة العميا".المادة الثانية منو أف: القدس ىي مقر رئيس الدولة، الكنيست، الحكومة، ا

جاء ىذا القانوف كثمرة لمكثير مف التشريعات والمراسيـ واألوامر المؤقتة الصادرة فيما   
يختص بضـ مدينة القدس كاممة بشقييا الشرقي والغربي لػ "إسرائيؿ"، متجاوزًا كافة القوانيف الدولية، 

نسحاب مف األراضي المحتمة والقرارات األممية التي أوجبت عدـ تغيير وضع القدس أو ضميا، واال
 .ٜٚٙٔعاـ 

، ٜٓٛٔ/ٛ/ٕٓفي  (ٛٚٗ)ومباشرة بعد صدور ىذا القانوف اتخذ مجمس األمف القرار رقـ   
والذي أداف بموجبو "إسرائيؿ" عمى سنيا ليذا القانوف، ولعدـ االمتثاؿ لقرارات مجمس األمف األخرى 

تياكًا لمقانوف الدولي، وال يؤثر في ذات الصمة، كما نص القرار عمى أف قانوف القدس يعد ان
استمرار تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة، وأكد مجمس األمف في القرار عمى عدـ اعتراؼ مجمس األمف 

 بيذا القانوف وبغيره مف األعماؿ التي تسعى إلى تغيير طابع ووضع القدس.

 
 

                                                           
1
 .132، 131د. تٌسٌر النابلسً، مرجع سابق، ص 

6
انظر: الموقع الرسمً للكنٌست باللغة العربٌة على الرابط:  

https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#7 
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 ـ:6176ونية" ( عمى قانوف األضرار المدنية "مسؤولية الدولة القان0التعديؿ رقـ ) -9

 مسؤولية أية مف كامؿ بشكؿ دولة االحتالؿ يعفي عديؿ عمى تسعة مواد، وىويحتوي الت  
 .عسكرية عممية أو قتالي عمؿ خالؿ "معادية منطقة" لسكاف بيا تتسبب التي األضرار عف تنشأ

( /أٜحسب المادة ) ٕ٘ٓٓ سبتمبر ٕٔتاريخ  مف بدءاً  رجعي بأثر طبؽيُ التعديؿ  ىذاو   
 قوات بيا تقوـ عمميات أية لتشمؿ ( منؤ" حسب المادة )القتالية األعماؿ" نطاؽ وسعوقد  ،ٔومن

 أعماالً  طبيعتيا في كانت إذا "التمردات" أو "العدائية األعماؿ" أو "اإلرىاب" عمى رداً  االحتالؿ
 لموقعوا العمؿ، ىذا مف اليدؼ ذلؾ في بما المحيطة، الظروؼ االعتبار في األخذ مع قتالية،

 .العمؿ ىذا تنفيذ في المشاركة قواتال ألفراد المصاحب والتيديد الجغرافي،

 بقانونية تتعمؽ ىامة مسألة التعديؿ ىذا تجاىؿقد بالنسبة ألوجو مخالفة القانوف الدولي فو   
 في يأخذ وال ،التي ُيعفي االحتالؿ نفسو مف المسؤولية عف األضرار المترتبة عمييا اليجمات ىذه
 سموؾ تحكـ التي لمقواعد انتياكاً  يشكؿ قد ما وىو نتيجتيا، بالضحايا تمحؽ التي األضرار بافالحس
ينص عميو القانوف الدولي  لما وفقاً  العسكرية العمميات خالؿو  في الميداف المسمحة القوات

 .اإلنساني

قد ال  وال يفرؽ التعديؿ بيف الظروؼ النافية لعدـ المشروعية، وغيرىا مف الظروؼ التي  
تنفي عدـ مشروعية سموؾ القوات المسمحة، وفي جميع األحواؿ فإف األضرار الناتجة عف اليجمات 

  .ٕال تعفي الدولة مف مسؤوليتيا عف جبر الضرر الالحؽ بالمدنييف واألعياف المدنية

 الدولة بأف تقضي التي الدولي القانوف معايير مع مباشر بشكؿ( ٛ) رقـ التعديؿ ويتناقض  
" إسرائيؿ" أف كما المسمحة، قواتيا مف جزء ىـ أشخاص يرتكبيا التي األفعاؿ كافة عف ؤولةمس

 في المدنييف األشخاص حماية بشأف ٜٜٗٔ لعاـ الرابعة جنيؼ اتفاقية عمى متعاقد ساـٍ  كطرؼ
 أو الجسيمة بالمخالفات يتعمؽ فيما عاتقيا عمى تقع مسئولية أية مف تعفى أف يمكف ال الحرب وقت

 .العسكرية العمميات خالؿ المدنييف السكاف بحؽ ترتكب التي الخطيرة النتياكاتا
                                                           

1
النص الرسمً للتعدٌل باللغة العبرٌة موجود على موقع مركز عدالة على الرابط:  

http://www.adalah.org/ar/law/view/294 

6
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 61المادة ) 
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 التي اإلجراءات مف سمسمة مف جزءاً  شكؿي التشريعات ىذا النوع مف أف إلى اإلشارة ويجب  
 القضايا، مف كبير عدد شطب عنيا نتج والتي األخيرة، السنوات في االحتالؿ سمطات اتخذتيا
 .الدولي لمقانوف إسرائيؿ انتياكات بشأف بتعويضات المطالبة مف ييفالفمسطين منع بيدؼ

 الوصوؿ في حقيـ مف الفمسطينييف الضحايا حرماف التشريعات مف النوع ىذا شأف ومف  
، سواء حد عمى والجنائية المدنية بالدعاوى يتصؿ فيما فعاؿ قضائي إنصاؼ في والحؽ العدالة إلى

 العمميات ضحايا تجاه القانونية بالتزاماتيا الوفاء عف ممتنعة ئيؿإسرا بأف اإلجراءات ىذه وتثبت
 .الداخمية آلياتيا خالؿ مف العسكرية

 )التغذية القسرية( :6179قانوف "منع أضرار اإلضراب عف الطعاـ"  -2

 القانوف عمى والثالثة الثانية بالقراءة ٕ٘ٔٓ يوليو ٖٓ  بتاريخ "اإلسرائيمي الكنيست" صادؽ  
 اإلضراب أضرار منع" قانوفب لألسرى والمعتقميف، والمسمى رسمياً  القسري اإلطعاـ زةبإجا الخاص

، "الميكود" حزب مف ارداف جمعاد الداخمي األمف وزيربصفة شخصية  بو تقدـ والذي  ،"الطعاـ عف
 .ٔصوتاً  ٓٗصوتًا بمقابؿ معارضة  ٙٗوأقر بغالبية 

ـ أسرى أو معتقميف مضربيف عف الطعاـ وبحسب القانوف فإنو يمكف إلدارة السجوف إطعا  
بشكؿ قسري إذا "تعرضت حياتيـ لمخطر"، ويتـ ذلؾ وفقًا لمقانوف إذا صرح الطبيب بأنو دوف ذلؾ 

فإف حياة المعتقؿ "قد تتعرض لمخطر خالؿ وقت قصير"، أو "يصاب  -أي دوف اإلطعاـ القسري–
 بإعاقة خطيرة غير قابمة لمعالج".

 تناوؿ عمى الطعاـ عف المضرب أو المعتقؿ سيراأل رغاـبارة عف إوالتغذية القسرية ع  
 ذلؾ كاف إذا ممرضوف أو سجانوف، بالقوة بو يمسؾ أو بكرسي، ربطو يتـ حيث والسوائؿ، الطعاـ

 بالستيؾ أنبوب بإدخاؿ آخر شخص يقوـ ثـ التحرؾ، مف لمنعو رأسو تثبيت ويتـ المستشفى، في
 حقيقة خطورة يشكؿ مما المعدة إلى لزج سائؿ يضخ ثـ عدة،الم إلى يصؿ حتى األنؼ طريؽ عف
 .ٕمف تتـ ىذه العممية بحقو حياة عمى

                                                           
1
 http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=267068جدٌدة، الموقع االلكترونً، على الرابط: جرٌدة الحٌاة ال 

6
دراسة حول قانون التغذٌة القسرٌة، إعداد: مركز أسرى فلسطٌن للدراسات، منشور على موقع وكالة معا اإلخبارٌة على الرابط:  

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=792949 
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ويشكؿ القانوف مف وجية نظر القانوف الدولي تشريعًا لمتعذيب والمعاممة الالإنسانية   
 ، والحؽ في االحتجاج، والكرامة اإلنسانية، وىو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف بكؿ المقاييسٔوالميينة
 السممي.

 ال، حيث جاء في إعالف طوكيو أنو: "عالني مالطا وطوكيوكما يعتبر القانوف تجاوزًا إل 
 فيو يرى الذي الوقت في الطعاـ برفض سجيف قياـ حاؿ في الصناعية التغذية إلى المجوء ينبغي

 اـلمطع رفضو عمى المترتبة العواقب يخص فيما سميـ عقالني حكـ اتخاذ عمى قادر أنو الطبيب
 إصدار عمى السجيف بقدرة الخاص القرار آخر مستقؿ طبيب األقؿ عمى يعزز أف ينبغيو . طوًعا
 .ٕ" الطعاـ عف امتناعو عمى المترتبة النتائج لمسجيف الطبيب ويشرح ،الحكـ ىذا مثؿ

، والتي الصحييف الموظفيف بدور المتصمة الطب مينة آداب مبادئوجاء في إعالف 
 مخالفة يمثؿأنو: " ٕٜٛٔ ديسمبر/ األوؿ كانوف ٛٔ يوـ المتحدة لألمـ امةالع الجمعية اعتمدتيا
 الموظفوف يقوـ أف المنطبقة، الدولية الصكوؾ بموجب وجريمة الطب، مينة آلداب جسيمة

 وغيره التعذيب في مشاركة تشكؿ بأعماؿ سمبية، أو إيجابية بطريقة األطباء سيما وال الصحيوف،
 تحريضاً  أو تواطؤ أو بالكرامة ةالحاطّ  أو الالإنسانية أو القاسية قوبةالع أو المعاممة ضروب مف
 .ٖ"الرتكابيا محاوالت أو األفعاؿ ىذه عمى

 ـ:7639لعاـ  (الطوارئ) نظاـ الدفاع -1

ـ، وىي تنتيج سياسة ىدـ ٜٚٙٔمنذ احتالؿ "إسرائيؿ" لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
ونشاطات عسكرية ضد قوات االحتالؿ، وفي يذ عمميات منازؿ الفمسطينييف الذيف يقوموف بتنف

محاولة إضفاء الصفة القانونية عمى ىذا اإلجراء تستند سمطات االحتالؿ في إجراءاتيا تمؾ بنظاـ 
طبيقو بعد االحتالؿ الصادر إباف االنتداب البريطاني لفمسطيف، والذي استمر ت ٜ٘ٗٔالطوارئ لعاـ 

 عمى تمديد العمؿ بأحكامو عمى الدواـ."اإلسرائيمي"، وتحرص "إسرائيؿ" 
                                                           

1
( من اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو 1عرٌف التعذٌب فً المادة )راجع ت 

 المهٌنة.

6
 .1212(، إعالن طوكٌو 3المادة ) 

0
فً القرار  المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها والتً الصحٌٌن، الموظفٌن بدور المتصلة الطب مهنة آداب مبادئ( من 6المبدأ رقم ) 

01 /121. 
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 ودونما محاكمة دونما يتـ إداري إجراء المنازؿ مف ِقبؿ قوات االحتالؿ عبارة عف ىدـو 
 ٜٔٔوتمنح المادة  ،قضائية جية أية أماـ اليدـ يتـ بسببو الذي الشخص تيمة اثبات الى حاجة

 سكانو قاـ بيت لكؿ اليدـ أمر رإصداالعسكري ب لمقائد الصالحية ٜ٘ٗٔمف نظاـ الطوارئ لعاـ 
 تقديـ الُمراد ىدـ منزليا لمعائمة "اإلسرائيمي" الجيش أتاح عمميات عسكرية ضد االحتالؿ، وقد بتنفيذ

 محكمة عف الصادر القضائي الحكـ في وجاء ،ساعة ٛٗ خالؿ العسكري القائد الى استئناؼ
 العائمة أفراد أماـ الفرصة إتاحة يجب االستئناؼ، يرفض عندما أنو ،ٜٜٛٔ عاـ في العميا العدؿ

، وفي الغالب كانت المحكمة العميا ترفض ٔاليدـ تنفيذ قبؿ العميا العدؿ محكمة أماـ لاللتماس
 االلتماسات تحت مبررات كثيرة عمى رأسيا تيديد األمف وتحقيؽ "الردع".

سكري أف يحؽ لمقائد العأنو: " ٜ٘ٗٔلعاـ  مف نظاـ الطوارئ ٔ/ٜٔٔالمادة  وجاء في
أرض ال يوجد لديو شؾ بأنو تـ  مصادرة ُيصدر أمرًا لصالح حكومة "إسرائيؿ" ليدـ أي بناء أو

إطالؽ النار مف أسمحة خفيفة مف داخمو، أو تـ إلقاء الحجارة منو، أو إلقاء قنبمة، أو استعمؿ 
 أو القرية أو المدينة أو المنطقة سكاف بأف اقتنع ذاأو مواد حارقة بشكؿ مخالؼ لمقانوف، أو إ متفجراً 
 أو العنؼ عمى ينطوي جـر ارتكاب حاولوا أو جرماً  ارتكبوا قد منيـ بعضاً  أو الشارع أو المحمة

 محكمة أماـ المحاكمة تستوجب التي الجرائـ مف جـر أي ارتكاب حاولوا أو ارتكبوا أو ،التخويؼ
 وقوعو..". بعد تكابوار  في شركاء كانوا أو ارتكابو عمى ساعدوا أو أعانوا أو ،عسكرية

حيث خولت المادة القائد العسكري "اإلسرائيمي" صالحيات واسعة في تقدير إعطاء الضوء 
األخضر ليد أو مصادرة أي منزؿ أو أرض في األراضي الفمسطينية المحتمة، كما أنو ووفقًا لممادة 

لة الواقعية تقديره بيذا الخصوص عمى الشؾ وحده دوف تدعيمو باألد لو الحرية في تأسيس
 والمبررات المنطقية التي تسمح بيا القوانيف واألعراؼ الدولية.

 و التالي:عمى النح لمقانوف الدولي ومن ٜٔٔ لمادةنظاـ الطوارئ وخاصة اوأوجو مخالفة 

المحظور ، وىو األمر آخريف ناسأُ  أفعاؿ بسبب ناسأُ  عقاب أيعي؛ تنطوي عمى عقاب جماأواًل: 
 ٖٖالمادة ف واألعراؼ الدولية، وعمى رأسيا اتفاقية جنيؼ الرابعة، حيث نصت بدوره وفقًا لمقواني

                                                           
1
 http://www.btselem.org/arabic/punitive_demolitions/legal_basisموقع بتسٌلم، على الرابط االلكترونً:  
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 تحظر. شخصياً  ىو يقترفيا لـ مخالفة عف محمي شخص أي معاقبة يجوز المنيا عمى أنو: "
مف الئحة الىاي  ٓ٘"، وتنص المادة اإلرىاب أو التيديد تدابير جميع وبالمثؿ الجماعية العقوبات

: "ال ينبغي إصدار أي عقوبة جماعية، مالية أو غيرىا، ضد السكاف بسبب عمى أنو ٜٚٓٔلعاـ 
 أعماؿ ارتكبيا أفراد ال يمكف أف يكوف ىؤالء السكاف مسئوليف بصفة جماعية".

فالمتضرريف األساسييف مف عمميات اليدـ ىـ ُأناس لـ يشاركوا في العمميات العسكرية ال مف قريب 
 لنفس أسرة الشخص المراد معاقبتو مف ِقبؿ سمطات االحتالؿ. أو بعيد، وكؿ ذنبيـ أنيـ ينتموف

ث إنو ووفقًا ىدـ المنازؿ مف أجؿ العقاب وبصورة نمطية يعتبر جريمة ضد اإلنسانية، حيثانيًا: 
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية فإف األفعاؿ الدارجة ضمف اختصاص المادة  ٚلممادة 
 السكاف مف مجموعة أية ضد موجو منيجي أو النطاؽ واسع وـىج إطار في رتكبوالتي ت
 المعنييف األشخاص قؿ، بمعنى نٔلمسكاف القسري النقؿ أو السكاف إبعاد، ومف ضمنيا: المدنييف

 مبررات دوف، آخر قسري فعؿ بأي أو بالطرد، مشروعة بصفة فييا يوجدوف التي المنطقة مف قسراً 
األمر وكؿ ما يساعد عميو كالقوانيف مثاًل كمو يندرج ضمف إطار فيذا  .ٕالدولي القانوف بيا يسمح

 الجرائـ ضد اإلنسانية.

 إلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف،ا لعدة نصوص في مخالفة وثالثًا: استمرار تطبيؽ ىذا القانوف في
مف اإلعالف العالمي والتي تنص عمى عدـ  ٕ/ٚٔفعمى سبيؿ المثاؿ يخالؼ القانوف نص المادة 

 ز تجريد أحد مف ممكو تعسفًا ودوف وجو حؽ أو مبرر يقبمو القانوف.جوا

مف العيد الدولي الخاص  ٔ/ٔٔكما أنو ينتيؾ مبدأ الحؽ في السكف، فقد جاء في نص المادة 
 كؿ بحؽ العيد ىذا في األطراؼ الدوؿ تقربالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى أنو: "

 والمأوى، والكساء الغذاء مف بحاجتيـ يفي ما يوفر وألسرتو، لو كاؼ معيشي مستوى في شخص
 إلنفاذ الالزمة التدابير باتخاذ األطراؼ الدوؿ وتتعيد. المعيشية لظروفو متواصؿ تحسيف في وبحقو
 ..".الحؽ ىذا

                                                           
1
 .1228/د من النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة لعام 1/1المادة  

6
 .1228ولٌة لعام /د من النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الد1/6المادة  
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مف خالؿ تمديدىا لمعمؿ  حيث يبدو جميًا عدـ احتراـ "إسرائيؿ" ليذه المبادئ والنصوص
عمى مخالفات جسيمة لمقوانيف  ٜٔٔالذي ينطوي في كثير مف مواده وخاصة المادة بنظاـ الطوارئ 

 واألعراؼ الدولية.
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 المبحث الثاني

 آثار تحقؽ المسؤولية الدولية عمى "إسرائيؿ" فيما يخص أعماؿ سمطتيا التشريعية

الجزاء  تي تعرؼ بأنيا:تـ التطرؽ في المواضيع السابقة إلى ماىية المسؤولية الدولية، وال
القانوني الذي يرتبو القانوف الدولي العاـ عمى عدـ احتراـ أحد أشخاص ىذا القانوف اللتزاماتو 
الدولية، ثـ تـ بياف شروط توافر المسؤولية الدولية، وىي كما بينت المادة الثانية مف المشروع 

لى الدولة بمقتضى القانوف الدولي، النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ: أف ينسب السموؾ غير المشروع إ
 وأف يشكؿ السموؾ خرقًا اللتزاـ دولي عمى الدولة.

وتـ بياف المعايير التي تتطمبيا قواعد القانوف الدولي في التشريعات التي تصدر عف 
الدولة، أو عف سمطات االحتالؿ في المناطؽ التي تحتميا، وىي معايير تـ استخالصيا مف اتفاقية 

، وقواعد القانوف الدولي اإلنساني، والقانوف الدولي لحقوؽ ٜٚٓٔعة، والئحة الىاي عاـ جنيؼ الراب
 اإلنساف بشكؿ عاـ.

وبوضع بعض مف كثير مف نماذج القوانيف واألوامر واالقتراحات التشريعية تحت مجير 
 لي.القانوف الدولي العاـ، تبيف أنيا تشكؿ انتياكًا لمقانوف الدو 

إسرائيؿ" ىي أحد أشخاص القانوف الدولي، فيي عضو كامؿ وكما ىو معروؼ فإف "
الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة  ٖٕٚالعضوية في األمـ المتحدة بناء عمى القرار رقـ 

 ـ.ٜٜٗٔ/مايو/ٔٔبتاريخ 

وبالتالي وبناء عمى كؿ ما سبؽ فإف شروط المسؤولية الدولية متوافرة مف جية صدور 
عف أحد أشخاص القانوف الدولي بصفتو عضو في المجتمع الدولي وبصفتو السموؾ غير المشروع 

سمطة احتالؿ، ومف جية ثبوت ارتكابو سموكيات غير مشروعة في إطار القانوف الدولي مف خالؿ 
 سنو لتشريعات وأوامر قانونية فييا انتياؾ لمقانوف الدولي.

لمخالفة لمقانوف الدولي تتوافر آثار وتبعًا لثبوت المسؤولية الدولية عف األعماؿ التشريعية ا
 المسؤولية الدولية.
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 وتـ تغطية مشتمالت ىذا المبحث مف خالؿ ثالثة مطالب عمى النحو التالي:

 .التكرار وعدـ الكؼالمطمب األوؿ:  -

 المطمب الثاني: جبر الضرر. -

 المطمب الثالث: التدابير الجزائية. -

 

 المطمب األوؿ

 الكؼ وعدـ التكرار

سؤولية الدولية لػ "إسرائيؿ" عف األفعاؿ غير المشروعة الصادرة عف سمطتيا بإقرار الم
، وأوؿ خطوة يجب القياـ بيا ىي التزاميا بوقؼ التشريعية، تتحمؿ "إسرائيؿ" تبعة مسؤوليتيا

 ، وذلؾ بوقؼ سف التشريعات العنصريةٔانتياكات القانوف الدولي الصادرة عف سمطتيا التشريعية
التي تستيدؼ الشعب الفمسطيني والمواطنيف العرب داخؿ "إسرائيؿ"، والتي تجسد و  عمى سبيؿ المثاؿ

 الفصؿ العنصري والتمييز والمذيف حظرىما القانوف الدولي.

وكذلؾ وقؼ سف التشريعات التي تعمؿ عمى تغيير الوضع القانوني لألراضي المحتمة، وىو 
ؼ التشريعات التي تعمؿ عمى ضـ الوضع المكفوؿ ليا في القوانيف الدولية، حيث يجب وق

 األراضي المحتمة وخاصة القدس إلى أراضي "إسرائيؿ".

وبشكؿ عاـ "إسرائيؿ" ممزمة بوقؼ كافة التشريعات المخالفة والمراسيـ والقرارات المنبثقة 
وكذا وقؼ كافة اآلثار  عنيا، فما صدر لتثبيت أو تنفيذ أو تنظيـ عمؿ مخالؼ فيو مخالؼ كذلؾ،

 عمى صدور ىذه التشريعات إف كاف ذلؾ في المستطاع ومما يمكف تداركو. المترتبة

                                                           
على أنه: "على الدولة  بشأن مسؤولٌة الدول عن األفعال غٌر المشروعة دولٌا   ( من المشروع النهائ03ًنصت المادة ) 1

المسؤولة عن الفعل غٌر المشروع دولٌا  التزام بأن: )أ( تكف عن الفعل إذا كان مستمرا ، )ب( تقدم التأكٌدات والضمانات 

 ، إذا اقتضت الظروف ذلك".المالئمة بعد التكرار
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لى جانب ذلؾ فإف "إسرائيؿ" مطالبة أماـ المجتمع الدولي واألطراؼ السامية األخرى  وا 
الموقعة معيا عمى االتفاقيات الدولية، والمنظمات الدولية ذات الشأف، بتقديـ التأكيدات والضمانات 

 .بعدـ تكرار إصدارىا ليكذا أنواع مف التشريعاتالمالئمة والمعقولة 

وقد تكوف الضمانات المطموبة في ىذه الحالة ىي إعادة النص في التشريع "اإلسرائيمي" 
، واالعتراؼ بأف ىذه ٜٚٙٔى األراضي التي احتمتيا عاـ عمى انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عم

 ة جنيؼ.األراضي محتمة وسكانيا محميوف بموجب تعريؼ اتفاقي

 

 المطمب الثاني

 جبر الضرر

إف االلتزاـ الذي تتحممو "إسرائيؿ" ىو الجبر الكامؿ عف أية ضرر أو خسارة ناجمة عف   
سموؾ سمطتيا التشريعية غير المشروع، وعف ما ترتب عمى أعماؿ سمطتيا التشريعية مف نتائج 

 .ٔوآثار، فيي مطالبة بجبر أي ضرر مادي أو معنوي

إف جبر الخسارة قد يكوف إما بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو، أو بالتعويض، وكما تقدـ ف  
 .ٕأو بالترضية، بإحدى ىذه الوسائؿ أو بالجمع بينيا حسب مقتضيات كؿ حالة

 )التعويض العيني(إعادة الحالة إلى ما كانت عميو  :الفرع األوؿ

امر العسكرية التي تنطوي عمى إف االحتالؿ "اإلسرائيمي" مطالب بإلغاء التشريعات واألو   
مخالفة لمقانوف الدولي، إلى جانب إصالح ما ترتب عمى ىذه التشريعات مف أضرار طالما أف ذلؾ 

 غير مستحيؿ مف ناحية مادية.

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 01المادة ) 

6
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 01المادة ) 
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التشريعات – ذاتو المخالؼ فإعادة الحالة إلى ما كانت عميو ال تتوقؼ عمى السموؾ  
نما تمتد إ-المخالفة لمقانوف الدولي لى ما لمتشريعات مف آثار قانونية ومادية نتجت عنيا منذ ، وا 

 صدورىا ولغاية إلغائيا أو وقؼ العمؿ بيا إذا تـ ذلؾ.

 الصور القانونية لمتعويض العيني:

عف أعماؿ السمطة التشريعية "اإلسرائيمية"  تتمثؿ الصور القانونية لمرد أو لمتعويض العيني  
التي  لتشريعات واألوامر العسكرية"إسرائيؿ" لكافة ا بإلغاء يعف األعماؿ المخالفة لمقانوف الدول

تشكؿ انتياكًا لقواعد القانوف الدولي ولحقوؽ اإلنساف وحقوؽ سكاف المناطؽ المحتمة، وكذلؾ إلغاء 
لغاء األحكاـ  المراسيـ والقرارات واإلجراءات اإلدارية التي تمت انطالقًا مف ىذه القوانيف المخالفة، وا 

 التي ترتبت عمى تطبيؽ ىذه القوانيف في المحاكـ.القضائية 

، فقد تكوف مف صور التعويض فقط واألمر ال يتوقؼ عمى إلغاء التشريعات المخالفة  
إصدار تشريع، أو تعديؿ تشريع كاف يجب النص عميو  أو صور الوصوؿ لمتعويض العيني العيني

النص عمى ية، واحترامًا لتعيداتيا، مثؿ أو تعديمو مف البداية ترجمة اللتزامات "إسرائيؿ" الدول
، وتطبيؽ كؿ ما يترتب عمى ٜٔٚٙٔانطباؽ اتفاقيات جنيؼ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

ذلؾ مف ناحية قانونية وعمى رأسيا انسحاب االحتالؿ مف كافة األراضي التي يحتميا مخالفًا بذلؾ 
 القانوف الدولي ونصوص القرارات الدولية.

 ر المادية لمتعويض العيني:الصو 

تنتج التشريعات العديد مف النتائج القانونية والمادية في نطاؽ سريانيا وتطبيقيا، والتشريع   
المخالؼ لمقانوف الدولي يجب حيف إقامة المسؤولية الدولية عمى الدولة التي أصدرتو أف تمغي قدر 

ي، جميع اآلثار المادية المترتبة عميو إلى ( مف المشروع النيائٖٗاإلمكاف وبما ال يخالؼ المادة )
 جانب اآلثار القانونية.

                                                           
1
األراضً المحتلة فً األوامر العسكرٌة الثالثة األولى، ثم عاد  نص االحتالل "اإلسرائٌلً" على انطباق اتفاقٌة جنٌف الرابعة على 

 .02وتراجع عن ذلك فً أوامر الحقة، راجع ما تقدم من البحث، ص
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وتتمثؿ الصور المادية ىنا وعمى سبيؿ المثاؿ برد األمواؿ والعقارات واألراض التي تـ   
مصادرتيا أو حجزىا باالستناد إلى تشريع مخالؼ لمقانوف الدولي، وكذا رد الضرائب أو الرسـو التي 

المقامة في  مف تشريعات مخالفة، واألىـ مف ذلؾ أف المستوطنات اإلسرائيمية تـ جبايتيا انطالقاً 
أقرت أو سيمت إقامتيا، األمر الذي ينطوي مقامة مف خالؿ نصوص تشريعية  المناطؽ المحتمة

عمى مخالفة جسيمة لمقانوف الدولي، وكأثر لثبوت مسؤولية إسرائيؿ عف ىذه التشريعات المخالفة 
إللغاء ىذه التشريعات بإلغاء ما ترتب عمييا كذلؾ مف خالؿ إزالة المستوطنات  فيي مطالبة تبعاً 

ناطؽ المحتمة جميعيا بال استثناء، واإلفراج عف األسرى والبؤر االستيطانية أو إخالئيا مف الم
 والمعتقميف.

 

 الفرع الثاني: التعويض

، أو مستحيؿ ماديًا، فحينيا قد ال يكوف التعويض العيني كافيًا لجبر الخسارة، أو غير فعاؿ  
يتـ المجوء إلى التعويض المالي، وكما تقدـ في البحث فإف الضرر ىو أي ضرر ينجـ عف الفعؿ 

ترتكبو الدولة، وىو ما يكوف قاباًل لمتقييـ مف الناحية المالية بما في ذلؾ  غير المشروع دوليًا الذي
 .ٔما فات مف كسب مؤكد

يض كؿ متضرر مف تشريعاتيا المخالفة لمقانوف الدولي؛ فدولة االحتالؿ مطالبة بتعو   
وتعديالتو يحؽ  ٕٜ٘ٔ، وقانوف الجنسية ٜٓ٘ٔالفمسطيني الذي تضرر مف قانوف العودة فالالجئ 

لو التعويض عما أصابو مف ضرر، فإلى جانب إعادة أرضو أو بيتو إليو يحؽ لو أف يتـ تعويضو 
جئ الذي ال يرغب بالعودة يحؽ لو تعويض مالي عما فاتو مف كسب مف أرضو أو عقاره، والال

 يوازي قيمة األضرار التي أصابتو نتيجة التشريعات التي منعتو مف العودة إلى بمده.

الخاص بالالجئيف  (ٜٗٔ)وقد نصت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في القرار رقـ   
اح لالجئيف الراغبيف في العودة الفمسطينييف، عمى المطالبة بمعالجة مشكمة الالجئيف، ووجوب السم

 بالعودة، ووجوب دفع تعويضات عف ممتمكات الذيف يقرروف عدـ العودة.

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 03( و )01راجع المواد ) 
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وقرارات أخرى في ذات الشأف جاء  (ٜٗٔ)والتعويض المقرر في ىذه الحالة وفقًا لمقرار   
: التعويض عف األمواؿ لمف ال يختار العودة، أو التعويض عف الخسائر واألضرار عمى نمطيف

 .ٔوىذا يشمؿ مف يريد العودة ومف ال يريد

وفي األراضي المحتمة صدرت العديد مف األوامر العسكرية والقوانيف التي تعمؿ عمى ىدـ   
المنازؿ ومصادرة األراضي بدوف مبرر قانوني وبما يخالؼ شروط اتفاقية جنيؼ الرابعة، وقواعد 

وقوانيف منتيكة لمقانوف الدولي، وكؿ ما  الحرب، وقواعد القانوف الدولي بشكؿ عاـ، فيذه أوامر
 يصدر عنيا غير جائز ويستحؽ التعويض عما تسببت بو مف أضرار مادية.

والتعويض المالي يشمؿ كذلؾ األضرار المعنوية، فكؿ أسير أو معتقؿ عمى سبيؿ المثاؿ   
ريعات المخالفة تعرض لمتعذيب والمعاممة الالإنسانية كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتطبيؽ التش

لمقانوف الدولي عميو يحؽ لو التعويض عف األضرار المعنوية المتسببة لو، فمو تعرض أسير لمتغذية 
"منع أضرار اإلضراب عف الطعاـ" والمعروؼ  القسرية كترجمة لما نص عميو ما يسمى قانوف

مالي بحسب  تعويض بقانوف التغذية القسرية، فيو عمميًا قد مورس التعذيب بحقو وبالتالي يحؽ لو
 عما ُسبب لو مف ضرر معنوي ومادي إف وجد كحصوؿ إعاقة أو ما شابو. جسامة االنتياؾ

 الفرع الثالث: الترضية

قد يتعذر إصالح الضرر عف طريؽ التعويض العيني والمالي، أو قد ال تكفي ىذه الوسائؿ   
ضية عف الخسارة المترتبة عمى لجبر الضرر، فحينيا تمتـز الدولة المتسببة بالضرر بتقديـ التر 

سموكيا غير المشروع، والترضية قد تكوف عمى شكؿ اعتراؼ بالخرؽ، أو تقديـ األسؼ، أو اعتذار 
 .ٕرسمي، أو محاسبة المسؤوليف عنو إداريًا أو قضائيًا، أو أي شكؿ آخر مناسب

معاناة ىذا وقد سببت تشريعات االحتالؿ إلى جانب األضرار المادية، الكثير مف ال  
واألضرار المعنوية والنفسية لمشعب الفمسطيني عمى مدار سنوات االحتالؿ، إضافة إلى المعاناة 

                                                           
1
ون الدولً، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، غٌر موضح رقم الطبعة أو تارٌخ النشر، النفاتً زراص، اتفاقات أوسلو وأحكام القان 

 .021ص

6
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 01المادة ) 
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واألضرار التي تسببيا التشريعات لممواطنيف العرب داخؿ "إسرائيؿ" بسبب التمييز والتنكر لمحقوؽ 
 المشروعة.

ا، أو مف قبؿ المجتمع وفي ىذه الحالة فالترضية الزمة سواء مف قبؿ دولة االحتالؿ ذاتي  
الدولي الذي وقؼ متفرجًا عمى معاناة الشعب الفمسطيني عمى مدار سنوات االحتالؿ، والترضية قد 
تكوف بتقديـ اعتذار لمشعب الفمسطيني بعد إعطاءه حقوقو، وتقديـ المتسببيف في معاناتو 

ة حقوقو، واإلقرار بأف لممحاكمات، أو االستبعاد مف مناصبيـ، واالعتراؼ لمشعب الفمسطيني بكاف
ما تـ مف الجيات التشريعية واإلدارية والقضائية "اإلسرائيمية" عبارة عف انتياكات لمقوانيف الدولية 

 ولمحقوؽ المشروعة.
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 المطمب الثالث

 التدابير الجزائية

ال تيـ  حقوقاً  تمس التشريعات "اإلسرائيمية" في األراضي المحتمة، وداخؿ "إسرائيؿ" نفسيا  
نما تيـ المجتمع الدولي ككؿ، فاالنتياؾ المنظـ والمنيجي لحقوؽ اإلنساف  الفمسطينييف فحسب؛ وا 

وحقوؽ األشخاص المحمييف بموجب اتفاقية جنيؼ الرابعة في التشريعات والتدابير "اإلسرائيمية" 
 .ٔالمتضررة يستوجب وقفة مف المجتمع الدولي ككؿ، إلى جانب دولة فمسطيف

 لتي يمكف لمفمسطينييف القياـ بياالتدابير اع األوؿ: الفر  

تنتيؾ التشريعات "اإلسرائيمية" الكثير مما تـ االتفاؽ عميو مع منظمة التحرير  -
الفمسطينية في اتفاقية أوسمو، وبالتالي وكرد جائز في إطار القانوف الدولي مف باب 

العمؿ باتفاقية أوسمو كتدبير  أو تجميد المعاممة بالمثؿ بإمكاف السمطة الفمسطينية وقؼ
 جزائي بحؽ االحتالؿ "اإلسرائيمي".

أخذ خطوات تشريعية مف الجانب الفمسطيني مف باب الرد بالمثؿ، كرد عمى عمميات  -
التشريع في الجانب "اإلسرائيمي"، بما ال يخالؼ القانوف الدولي، كتشريع جزاءات عمى 

 سطينية، ردًا عمى تشريع "إسرائيمي"تسويؽ ودعـ منتجات المستوطنات في السوؽ الفم
 أو المنظمات المواطنيف "اإلسرائيمييف" يدعـ منتجات المستوطنات مف خالؿ منع

 أو اإلسرائيمية المؤسسات عمى المقاطعة فرض ألجؿ العمؿ مف "اإلسرائيمية"
 .ٕالغربية والمناطؽ المحتمة الضفة في القانونية غير "اإلسرائيمية" المستوطنات

ع تمثيؿ صفة فمسطيف في األمـ المتحدة إلى دولة مراقب عير عضو، أصبح بعد رف -
 المتعمقة القضايا في فتوى إلصدار الدولية العدؿ محكمة إلىمتاحًا لمفمسطينييف التوجو 

 العديد مف المخالفات التشريعية لسمطات االحتالؿ دوف الحاجة لموافقة "إسرائيؿ". في

                                                           
1
 .6316حازت فلسطٌن على صفة دولة مراقب غٌر عضو فً األمم المتحدة فً نوفمبر/ 

6
 م.6311ٌولٌو  11"، تمت المصادقة علٌه بتارٌخ المقاطعة بواسطة إسرائٌل بدولة المس منعن بقانون "ٌُسمى هذا القانو 
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ة تديف اإلجراءات التشريعية "اإلسرائيمية" المخالفة استصدار قرارات مف األمـ المتحد -
لغاء ما ترتب عمييا مف آثار. لغائيا، وا   لمقانوف الدولي، والمطالبة بوقفيا، وا 

التوجو إلى مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة، وعرض قضايا انتياكات حقوؽ  -
ائيمي" القائـ عمى اإلنساف في األراضي المحتمة مف خالؿ النيج التشريعي "اإلسر 

 التمييز العنصري، وتقنيف انتياؾ حقوؽ اإلنساف.

حوؿ انتياؾ  ٔرفع تقارير إلى األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة -
قواعد االتفاقية، وتضميف التقارير لمتشريعات "اإلسرائيمية" في المناطؽ المحتمة التي 

 محمية بموجبيا.تنتيؾ االتفاقية، وتتجاوز الحقوؽ ال

تقدـ السكاف الفمسطينييف والمؤسسات الحقوقية داخؿ "إسرائيؿ" بشكاوى ضد "إسرائيؿ"  -
أماـ المجاف الدولية، والمقرريف الخاصيف، بخصوص التشريعات التمييزية و التشريعات 
التي تنتيؾ حقوقيـ، وذلؾ بشكؿ منيجي ودائـ إلثبات وجود نمط تشريعي مخالؼ 

ومنتيؾ لحقوؽ اإلنساف داخؿ "إسرائيؿ"، وذلؾ بعد استنفاد سبؿ التظمـ لمقانوف الدولي 
 الداخمية حسب األصوؿ.

المجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، فيما يخص االستيطاف، وجرائـ الفصؿ العنصري،  -
وتضميف التشريعات "اإلسرائيمية" المقننة لالستيطاف والفصؿ العنصري في ممفات 

 االحتالؿ. القضايا الجنائية بحؽ

وغير ذلؾ مف اإلجراءات والتدابير التي يمكف المجوء إلييا فمسطينيًا لمحاسبة دولة  
 االحتالؿ عمى انتياكاتيا المتعددة خاصة في الجانب التشريعي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 م.6311انضمت فلسطٌن إلى اتفاقٌات جنٌف األربعة فً نٌسان/أبرٌل  
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 يمكف لممجتمع الدولي القياـ بيا الفرع الثاني: التدابير التي

فقد  ، ٔكنيا أف تحتج بمسؤولية دولة أخرىكقاعدة عامة ليست الدولة المتضررة وحدىا يم 
أو جميعيا، وقد يكوف  يكوف االلتزاـ الذي تـ خرقو واجبًا تجاه مجموعة مف الدوؿ فتحتج إحداىا

 االلتزاـ واجبًا تجاه المجتمع الدولي ككؿ، كالتزامات حقوؽ اإلنساف فيحتج أحد أعضاؤه أو أشخاصو.

وؿ األخرى ولممجتمع الدولي بشكؿ عاـ اتخاذىا ومف التدابير الجزائية التي يمكف لمد 
 لمحاسبة "إسرائيؿ" عمى أعماؿ سمطتيا التشريعية المخالفة لمقانوف الدولي ما يمي:

، ال عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة ةمتعاقداؼ الطر أحد األأف تقوـ إحدى الدوؿ بصفتيا  -
عاقدة لالجتماع مف سيما سويسرا بصفتيا راعية التفاقيات جنيؼ، بدعوة األطراؼ المت

أجؿ بحث انتياؾ قواعد االتفاقية مف خالؿ الممارسات واإلجراءات "اإلسرائيمية" في 
األراضي المحتمة، والتي مف ضمنيا اإلجراءات التشريعية غير المتقيدة بقيود االتفاقية 

 بيذا الشأف.

األحمر ، يجب عمى المجنة الدولية لمصميب ٕبصفتيا حارس لمقانوف الدولي اإلنساني -
متابعة ىذا النيج التشريعي المخالؼ التفاقية جنيؼ الرابعة، والذي تمارسو سمطات 
االحتالؿ في األراضي المحتمة التي تنطبؽ عمييا االتفاقية، وتقديـ التقارير والرأي بيذا 

 الشأف، وفضح الممارسات "اإلسرائيمية".

فتاكًا ومؤثرًا في زمف العولمة،  المقاطعة: ُتشكؿ المقاطعة االقتصادية والسياسية سالحاً  -
وقد قامت عدة دوؿ، وعمى رأسيا االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات مف ىذا القبيؿ، 
حيث أقر االتحاد األوروبي وسـ بضائع المستوطنات المقامة عمى األراضي المحتمة 
بعالمة تدؿ عمى مكاف إنتاجيا عمى أنو في أراض محتمة، ومنعت دوؿ أخرى منتجات 

ستوطنات بشكؿ كامؿ. مما حذا بػ "إسرائيؿ" التخاذ خطوات قانونية ودبموماسية في الم

                                                           
1
 .دولٌا   المشروعة غٌر األفعال عن الدول مسؤولٌة بشأن( من المشروع النهائً 18المادة ) 

6
ف ومهام اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر: انظر: الموقع االلكترونً للجنة باللغة العربٌة على الرابط: للمزٌد حول تعرٌ 

https://www.icrc.org/ar/who-we-are 
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 محاولة لتحجيـ آثار ىذه المقاطعة التي بدأت بالتأثير عمى الوضع االقتصادي
 "اإلسرائيمي.

وقؼ أو تجميد العمؿ باتفاقيات مشتركة تشترط في بنودىا احتراـ حقوؽ اإلنساف،  -
 وقؼ اتفاقية الشراكة بينو وبيف "إسرائيؿ"، مف خالؿ تفعيؿ فبإمكاف االتحاد األوروبي

 تشترط والتي ،ٜٜٔ٘ٔاألوروبية لعاـ  اإلسرائيمية الشراكة اتفاقية مف الثانية المادة
، وىو األمر الذي لـ تمتـز بو "إسرائيؿ" االتفاؽ لتطبيؽ اإلنساف لحقوؽ "إسرائيؿ" احتراـ

لتشريعات العنصرية والمجحفة بحقوؽ فانتياؾ حقوؽ اإلنساف مستمر مف خالؿ ا
 اإلنساف، والممارسات عمى األرض ترجمة ليذه التشريعات.

"إسرائيؿ"، أو وقؼ، أو تجميد عضويتيا في المجاف واألجساـ الدولية المعنية طرد  -
نفاذ االتفاقيات المتعمقة بيذه الحقوؽ.  بحقوؽ اإلنساف وا 

نساف في األراضي المحتمة، تشمؿ إرساؿ بعثات تقصي الحقائؽ حوؿ حالة حقوؽ اإل -
انتياج نيج التقصي عف كافة التدابير "اإلسرائيمية" بما فييا التشريعية، والتي يتـ فييا 

 يتعارض مع الحقوؽ األساسية لممدنييف في األراضي المحتمة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 للمزٌد حول اتفاق الشراكة بٌن "إسرائٌل" واالتحاد األوروبً: انظر: الموقع  االلكترونً لوزارة الخارجٌة "اإلسرائٌلٌة" على الرابط: 

http://mfa.gov.il/MFAAR/KeyDocuments/BilateralAgreements/Pages/The%20Israel-

EU%20Association%20Agreement%20-%20June%202000%2026062008.aspx 
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 الخاتمة

وف الدولي، تعتبر المسؤولية الدولية أحد أىـ حصوف القانوف الدولي العاـ في إنفاذ القان 
وضماف احتراـ قواعد القانوف الدولي والعالقات الدولية بيف أشخاصو، كما أنيا ضمانة لتطبيؽ قيـ 

 ومبادئ حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني في السمـ والحرب.

لذا وبعد استعراض موضوع المسؤولية الدولية المترتبة عمى "إسرائيؿ" جراء أعماؿ سمطتيا 
ىذا البحث المتواضع، ومف خالؿ الحديث عف ماىية المسؤولية الدولية  التشريعية في صفحات

باالستناد إلى ما وصؿ إليو الفقو الدولي، وجيود لجنة القانوف الدولي في ىذا المجاؿ مف خالؿ 
 .ٕٔٓٓمشروعيا النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة لعاـ 

ثبات انطباؽ اتفاقية جنيؼ ثـ الحديث عف الوضع القانوني لألراض ي الفمسطينية المحتمة، وا 
 اؿ.الرابعة عمييا كونيا واقعة تحت االحتالؿ المستمر والفعّ 

ثـ الحديث بشكؿ أكثر تعمقًا وخصوصية حوؿ مسؤولية الدولة عف أعماؿ سمطتيا 
المناطؽ التشريعية، ووضع معايير يجب التقيد بيا عند االضطالع بميمة التشريع في الدولة، وفي 

 المحتمة.

وأخيرًا الحديث عف نماذج ألعماؿ تشريعية "إسرائيمية" تنطوي عمى مخالفة لمقانوف الدولي، 
قوؽ اإلنساف، وبياف آثار تحقؽ المسؤولية الدولية عمى "إسرائيؿ" فيما والتفاقية جنيؼ، واتفاقيات ح

 يخص أعماؿ سمطتيا التشريعية المخالفة لمقانوف الدولي.

احث جممة مف النتائج والتوصيات، والتي تمثؿ خالصة البحث، ونوردىا عمى استخمص الب
 النحو التالي/

 أوًل: نتائج البحث:

تعتبر المسؤولية الدولية حصف القانوف الدولي العاـ في إنفاذ قواعده ومبادئو، وضمانة  -ٔ
 لتطبيؽ قيـ ومبادئ حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني في حاالت السمـ والحرب.
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 أحد احتراـ عدـ عمى العاـ الدولي القانوف يرتبو الذي القانوني الجزاءمسؤولية الدولية ىي ال -ٕ
 .الدولية اللتزاماتو القانوف ىذا أشخاص

 التاسع القرف خالؿ قواعده تكرست األصؿ في عرفي نظاـ ىو الدولية المسؤولية نظاـ -ٖ
 عرفية؛ أسس عمى اآلف حتى قائماً  يزاؿ ال الذي الدولي التحكيـ نظاـ تطور مع عشر
 .الدولية المسؤولية قواعد مصادر أىـ العرفي القانوف ُيعتبر ولذلؾ

( والقضائية والتشريعية التنفيذية) سمطاتيا أحد قياـ جراء بحؽ الدولة الدولية المسؤولية تقوـ -ٗ
 التعاقدية والعرفية. الدولية االلتزامات بمخالفة

انات التي تمارس بعض اختصاصات الدولة تصرفات أجيزة الدولة، أو األشخاص والكي -٘
وفقًا لمقانوف الداخمي لمدولة، وتصرفات األجيزة التي توضع تحت تصرؼ الدولة مف ِقبؿ 
دولة أخرى، والتصرفات التي يتـ القياـ بيا بناء عمى توجييات الدولة أو تحت رقابتيا، 

صادرة عف الدولة بمقتضى  والتصرفات التي تعترؼ بيا الدولة وتُقرىا، جميعيا تعد أفعاالً 
القانوف الدولي، وبالتالي تترتب عمى الدولة مسؤولية دولية حاؿ مخالفة ىذه التصرفات 

 لمقانوف الدولي.

الدولة التي تثار بحقيا المسؤولية الدولية عف سموكيا غير المشروع دوليًا، تترتب عمييا  -ٙ
عطاء ضمانات بعد تك راره، وجبر أي ضرر ناتج عف آثار قانونية منيا: الكؼ عف الفعؿ وا 

سموكيا غير المشروع سواء بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو، او بالتعويض المالي، أو 
 بالترضية، أو بالجمع بينيا جميعًا.

 ال المشروع غير السموؾ عف الدولية المسؤولية عمى تترتب التي القانونية واآلثار النتائج -ٚ
 .خرقو تـ الذي بااللتزاـ بالوفاء المسؤولة الدولة واجب باستمرار تمس

قد تمجأ الدولة المتضررة أو المجتمع الدولي إلى تدابير جزائية بحؽ الدولة منتيكة  -ٛ
قؼ االلتزاـ الدولي، إما باتخاذ تدابير مضادة، أو بقطع العالقات الدبموماسية، وتجميد أو و 

 .االتفاقيات الموقعة، وغير ذلؾ
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محتمة وفقًا لمقانوف الدولي، ولقرارات األمـ المتحدة  األراضي الفمسطينية تعتبر أراض -ٜ
ومجمس األمف، ورغـ وجود سمطة حكـ ذاتي إال أف السيطرة الفعمية ال زالت لػ "إسرائيؿ" 

نما عمى جميع األراضي الفمسطينية بما فييا قطاع   .غزةليس فقط عمى مناطؽ "ج" وا 

 المؤرخة الحرب وقت في دنييفالم األشخاص حماية بشأف الرابعة جنيؼ اتفاقية تمثؿ -ٓٔ
 الذيف المدنييف السكاف وضع يحكـ الذي القانوني اإلطار ٜٜٗٔ أغسطس/آب ٕٔ في

 حماية إلى االتفاقية وتيدؼ محتمة، قوة تصرؼ تحت ما لحظة في وديارىـ أنفسيـ يجدوف
حاطتيـ المدنييف، السكاف  االحتالؿ قوة قمع مف تحمييـ التي والحقوؽ بالضمانات وا 

 .المشروعة لحقوقيـ كرىاوتن

تضع اتفاقية جنيؼ الرابعة قيود ال يجب تجاوزىا بخصوص التشريعات التي يطبقيا أو  -ٔٔ
يقرىا االحتالؿ عمى األراضي المحتمة، كقيد الضرورة األمنية، وضماف سرياف وفعالية 

 اتفاقية جنيؼ عمى ىذه األراضي.

يرب مف تطبيؽ االلتزامات الدولية، ال يجوز لمدولة أف تحتج بأحكاـ قانونيا الداخمي لمت -ٕٔ
والدولة وكذلؾ سمطة االحتالؿ مسؤولة عف التشريعات التي تصدرىا بما يخالؼ قواعد 

تطبيقًا القانوف الدولي، وكذلؾ مسؤولة عف عدـ إدراج تشريعات كاف يجب إدراجيا 
 لاللتزامات والتعيدات الدولية.

د قياميا بميمة التشريع، ومنيا: عدـ ىناؾ عدة معايير يجب عمى الدوؿ التقيد بيا عن -ٖٔ
جواز مخالفة التشريعات لاللتزامات الدولية االتفاقية والعرفية، ومراعاة خصوصية بعض 

بينيـ وبيف الفئات األخرى، واحتراـ السمطاف  السمبي فئات المجتمع مف خالؿ عدـ التمييز
ًا لألعراؼ واالتفاقيات المكاني ألشخاص القانوف الدولي، واحتراـ الحصانات الُمقرة وفق

 الدولية، وعدـ المساس بصفة قانونية ثابتة دوليًا، وغيرىا.

ىناؾ معايير عمى سمطات االحتالؿ التقيد بيا عند التشريع في اإلقميـ المحتؿ، منيا:  -ٗٔ
أف االحتالؿ ال ُيكسب السمطة الفعمية لممحتؿ حؽ السيادة عمى اإلقميـ المحتؿ، فالسيادة 

تمة، وعدـ المساس بالحقوؽ الممنوحة لسكاف األراضي المحتمة، ومنع تبقى لألمة المح
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إصدار التشريعات إال في حالة الضرورة وضمف أضيؽ نطاؽ؛ كالضرورات األمنية، 
وضماف تطبيؽ اتفاقية جنيؼ، وعدـ تطبيؽ قانوف الدولة المحتمة عمى اإلقميـ المحتؿ 

 ميـ المحتؿ أو التييئة لذلؾ.فالسيادة ليست ليا، وحظر إصدار تشريعات بضـ اإلق

المخالفة  سرائيمية"اإلىناؾ أعداد يصعب حصرىا مف األوامر العسكرية والتشريعات " -٘ٔ
لمقانوف الدولي، والتي تطبقيا "إسرائيؿ" عمى الفمسطينييف في الداخؿ، وعمى األراضي 

عمى  ؛ فمنيا ما ىو مخالؼ التفاقية جنيؼ الرابعة، ومنيا ما ينطويٜٚٙٔالمحتمة عاـ 
نكار لمح  .قوؽ األساسية لإلنساف، وغير ذلؾتمييز عنصري، وا 

االحتالؿ "اإلسرائيمي" مطالب بالتعويض عف األضرار المترتبة عمى تشريعاتو المخالفة  -ٙٔ
لمقانوف الدولي، سواء بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، وبالتعويض المالي، والترضية، وغير 

 ذلؾ مف األساليب المناسبة.

ت محاسبة دولة االحتالؿ عمى تشريعاتيا المخالفة المجوء إلى األمـ المتحدة مف آليا -ٚٔ
لزاميا بتغيير نيجيا التشريعي المخالؼ لمقانوف  الستصدار قرارات إدانة بحؽ "إسرائيؿ" وا 

، والمجوء إلى محكمة العدؿ الدولية إلعطاء رأي إفتائي بيذا الدولي ومبادئ حقوؽ اإلنساف
ت والتدابير التشريعية اإلسرائيمية، وتضميف التشريعات المخالفة في الصدد يفضح الممارسا

ممفات جرائـ الحرب وجرائـ ضد اإلنسانية، كالتشريعات المقننة لالستيطاف ولمفصؿ 
العنصري، ودعوة األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقيات جنيؼ إلدانة الممارسات 

 قية، وغير ذلؾ.التشريعية "اإلسرائيمية" التي تنتيؾ االتفا

 ثانيًا: التوصيات:

إجراء دراسات تخصصية متعمقة في كؿ قانوف مف القوانيف "اإلسرائيمية" المؤثرة عمى  -ٔ
الوضع القانوني في فمسطيف، والمخالفة لمقرارات الدولية؛ وتضميف التعديالت التي ُأدخمت 

، وغير ـ القدسعمييا عمى مدار سنوات االحتالؿ؛ وذلؾ مثؿ قانوف الجنسية، وقانوف ض
 ذلؾ.
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عمؿ قاعدة بيانات عمى المستوى الحكومي، وعمى مستوى المؤسسات الحقوقية، تحتوي  -ٕ
عمى مجمؿ التشريعات "اإلسرائيمية" التي تنطوي عمى مخالفة صريحة أو ضمنية لقواعد 

 القانوف الدولي.

اضي المجوء إلى األمـ المتحدة عمى الدواـ، وعند إصدار أي تشريع مخالؼ في األر  -ٖ
المحتمة، الستصدار قرارات تديف التدابير التشريعية المخالفة لمقانوف الدولي مف قبؿ 

 "إسرائيؿ".

الطعف عمى األوامر والتشريعات والمراسيـ "اإلسرائيمية" أماـ المحكمة "اإلسرائيمية" العميا مف  -ٗ
لمحتمة قبؿ المؤسسات الحقوقية في الداخؿ المحتؿ، والمؤسسات الحقوقية في األراضي ا

بالنسبة لمقوانيف المطبقة عمييا، وذلؾ تمييدًا لتدويؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف مف خالؿ ىذه 
 التشريعات بعد استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية.

إضافة مادة أو تعديؿ عمى المشروع النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ مؤداىا: أف الدولة ُتسأؿ  -٘
مدنية التي تُنشؤىا في المناطؽ التي تحتميا، أو عف أعماؿ حكميا العسكري أو اإلدارة ال

 تسيطر عمييا بشكؿ فعمي.

دعوة األطراؼ المتعاقدة عمى اتفاقيات جنيؼ لالنعقاد مف أجؿ إدانة "إسرائيؿ" عمى  -ٙ
، ووضع ىذه اتفاقية جنيؼ الرابعة لمقواعد التي نصت عمييا المخالفة ممارساتيا التشريعية

 أكيدًا لوجود نمط مستمر بيذا الصدد.التشريعات في بوتقة واحدة؛ ت

جعؿ التشريعات "اإلسرائيمية" المخالفة لمقانوف الدولي جزءًا ال يتجزأ مف الممفات المرسمة  -ٚ
مف المرافعات القانونية بيذا الصدد؛ فعمى سبيؿ المثاؿ لو  وجزءاً لممحاكـ والييئات الدولية، 

فصؿ العنصري مف الميـ جدًا تضميف رفع ممؼ لمحكمة الجنايات الدولية يتعمؽ بجريمة ال
التشريعات "اإلسرائيمية" التي تدعو وتثبت وتنظـ ليذا الفصؿ في ممؼ القضية إلى جانب 

 الممارسات األخرى بيذا الشأف.
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تكثيؼ البحث األكاديمي في مجاؿ المسؤولية الدولية، والتطرؽ لمواضيع المسؤولية الدولية  -ٛ
ضائية، وكذا عف أعماؿ سمطتيا التنفيذية، ومسؤوليتيا لػ "إسرائيؿ" عف أعماؿ سمطتيا الق

 عف سرقة الثروات الطبيعية في فمسطيف واألراضي المحتمة ومصادر المياه وغير ذلؾ.
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 الممحؽ

 7المشروع النيائي بشأف مسؤولية الدوؿ عف األعماؿ غير المشروعة دولياً 

 

 الباب األوؿ

 اً ػوع دولير ػمشػر الػيػة غػؿ الدولػعػف

 الفصؿ األوؿ

 مبادئ عامة

 7المادة 

 مسؤولية الدولة عف أفعاليا غير المشروعة دوليا

 .الدولة يستتبع مسؤوليتيا الدوليةكؿ فعؿ غير مشروع دوليا تقـو بو 

 6المادة 

 عناصر فعؿ الدولة غير المشروع دوليا

 عمؿ أو إغفاؿ:ترتكب الدولة فعال غير مشروع دوليا إذا كاف التصرؼ المتمثؿ في 

 ؛ ولى الدولة بمقتضى القانوف الدوليإ سبني - أ
 يشكؿ خرقا اللتزاـ دولي عمى الدولة. - ب

 4المادة

 وصؼ فعؿ الدولة بأنو غير مشروع دوليا

. وال يتأثر ىذا الوصؼ بكوف دوليا أمر يحكمو القانوف الدوليوصؼ فعؿ الدولة بأنو غير مشروع 
 .انوف الداخميلقاالفعؿ ذاتو موصوفا بأنو مشروع في 

                                                           
1
 ،6380، فً جلستٌها رقم 6331بعد جهود مضنٌة امتدت لسنوات طوال، عام  لجنة القانون الدولً التابعة لألمم المتحدة اعتمدته 

 ، ضمن أعمال دورتها الثالثة والخمسٌن.6131و
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 الفصؿ الثاني

 نسب التصرؼ إلى الدولة

 3المادة

 تصرفات أجيزة الدولة

ه الدولة بمقتضى القانوف يعد تصرؼ أي جياز مف أجيزة الدولة فعال صادرا عف ىذ -ٔ
ذية أـ قضائية أـ أية وظائؼ كاف الجياز يمارس وظائؼ تشريعية أـ تنفيأسواء ، الدولي
، وسواء أكانت صفتو أنو جياز مف يشغمو في تنظيـ الدولةمركز الذي ، وأيا كاف الأخرى

 .زة وحدة إقميمية مف وحدات الدولةأجيزة الحكومة المركزية أـ جياز مف أجي

 .ركز وفقا لمقانوف الداخمي لمدولةيشمؿ الجياز أي شخص أو كياف لو ذلؾ الم -6

 9المادة

 ة الحكوميةتصرفات األشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السمط

القانوف الدولي تصرؼ شخص أو كياف ال يشكؿ جيازًا مف  يعتبر فعال صادرا عف الدولة بمقتضى
سة بعض اختصاصات ولكف يخولو قانوف تمؾ الدولة صالحية ممار  ٗالمادة  أجيزة الدولة بمقتضى

 .معينةرؼ بيذه الصفة في الحالة ال، بشرط أف يكوف الشخص أو الكياف قد تصالسمطة الحكومية

 2المادة

 بؿ دولة أخرىتصرفات األجيزة التي توضع تحت تصرؼ الدولة مف قِ 

يعتبر فعال صادرا عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ جياز يوضع تحت تصرؼ ىذه 
الدولة مف قبؿ دولة أخرى إذا كاف ىذا الجياز يتصرؼ ممارسة لبعض اختصاصات السمطة 

 .جياز تحت تصرفياولة التي يوضع الالحكومية لمد
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 1المادة

 تجاوز حدود السمطة أو مخالفة التعميمات

عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ جياز مف أجيزتيا أو شخص أو  يعتبر فعال صادراً 
كياف مخوؿ صالحية ممارسة بعض اختصاصات السمطة الحكومية إذا كاف الجياز أو الشخص أو 

 .وز حدود سمطتو أو خالؼ التعميماتولو تجا الكياف يتصرؼ بيذه الصفة، حتى

 0المادة

 التصرفات التي يتـ القياـ بيا بناء عمى توجييات الدولة أو تحت رقابتيا

شخص أو مجموعة أشخاص إذا  ؼعف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصر  صادراً  يعتبر فعالً 
مات تمؾ الدولة أو كاف الشخص أو مجموعة األشخاص يتصرفوف في الواقع بناء عمى تعمي

 .رقابتيا لدى القياـ بذلؾ التصرؼ بتوجييات منيا أو تحت

 6المادة

 التصرفات التي يتـ القياـ بيا في غياب السمطات الرسمية أو في حالة عدـ قياميا بمياميا

عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ شخص أو مجموعة أشخاص إذا  صادراً  يعتبر فعالً 
جموعة األشخاص يمارسوف في الواقع بعض اختصاصات السمطة الحكومية في كاف الشخص أو م

وؼ تستدعى ممارسة تمؾ غياب السمطات الرسمية أو في حالة عدـ قياميا بمياميا وفي ظر 
 .االختصاصات

 71المادة

 تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية

ىي  رؼ أي حركة تمردية تصبحعف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تص صادراً  يعتبر فعالً  -ٔ
 .الحكومة الجديدة لتمؾ الدولة

عف الدولة الجديدة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ أي حركة تمردية أو  صادراً  يعتبر فعالً  -ٕ
غير تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء مف أراضي دولة كانت موجودة قبؿ قياـ 

 .لحركة أو في أراضي تخضع إلدارتياا
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 صادراً  فعالً  ٜإلى  ٗىذه المادة ما يمس نسب أي تصرؼ يعتبر بموجب المواد ليس في  -ٖ
 .عينةمذلؾ التصرؼ بتصرؼ الحركة العف الدولة إلى ىذه األخيرة، ميما تكف صمة 

 
 77المادة

 التصرفات التي تعترؼ بيا الدولة وتعتبرىا صادرة عنيا

عف ىذه  صادراً  يعتبر مع ذلؾ فعالً التصرؼ الذي ال ينسب إلى الدولة بموجب المواد السابقة 
عنيا وبقدر  الدولة بمقتضى القانوف الدولي إذا اعترفت ىذه الدولة بذلؾ التصرؼ واعتبرتو صادراً 

 ىذا االعتراؼ واالعتبار.

 الفصؿ الثالث
 خرؽ التزاـ دولي

 
 76المادة 

 وقوع خرؽ للتزاـ دولي
عنيا غير مطابؽ لما يتطمبو منيا ىذا االلتزاـ، تخرؽ الدولة التزاما دوليا متى كاف الفعؿ الصادر 

 .النظر عف منشأ االلتزاـ أو طابعوبغض 
 74المادة 

 إزاء الدولة وجوب أف يكوف اللتزاـ الدولي نافذاً 
 ال يشكؿ فعؿ الدولة خرقا اللتزاـ دولي ما لـ يكف ىذا االلتزاـ دولي ما لـ يكف ىذا االلتزاـ واقعاً 

 .ذا الفعؿعمى الدولة وقت حدوث ى
 

 73 المادة
 الدولي اللتزاـ لخرؽ الزمني المتداد

 لو حتى الفعؿ، بذلؾ القياـ وقت استمراري طابع لو ليس بفعؿ دولي اللتزاـ الدولة خرؽ يقع -ٔ
 .آثاره استمرت

 وبقائو الفعؿ استمرار فترة طواؿ استمراري طابع ذي بفعؿ دولي اللتزاـ الدولة خرؽ يمتد -ٕ
 .الدولي لاللتزاـ مطابؽ غير

 ويمتد الحدث، ىذا وقوع عند معينا حدثا تمنع أف الدولة مف يتطمب دولي اللتزاـ خرؽ يقع -ٖ
 . االلتزاـ لذلؾ مطابؽ غير وبقائو الحدث استمرار فترة طواؿ الخرؽ



119 

 

 79 المادة
 مركب فعؿ بارتكاب الخرؽ

 
 بأنيا مجموعيا في محددة إغفاالت أو أعماؿ سمسمة خالؿ مف دولي اللتزاـ الدولة خرؽ يقع -ٔ

 اإلغفاالت أو األعماؿ مع أخذ إذا يكوف، الذي اإلغفاؿ أو العمؿ وقوع وقت مشروعة، غير
 .    المشروع غير الفعؿ لتشكيؿ كافياً  األخرى،

 أو األعماؿ أوؿ وقوع مع تبدأ التي الفترة كامؿ طواؿ الخرؽ يمتد الحالة، ىذه مثؿ وفي -ٕ
 غير وبقيت اإلغفاالت أو األعماؿ ىذه تكررت طالما ويستمر السمسمة، تشكؿ التي اإلغفاالت

 .الدولي لاللتزاـ مطابقة

 الرابع الفصؿ

 أخرى دولة بفعؿ يتصؿ فيما الدولية مسؤولية

 72 المادة

 دوليا مشروع غير فعؿ لرتكاب المساعدة أو العوف تقديـ

 ىذه جانب مف ولياً د مشروع غير فعؿ ارتكاب عمى أخرى دولة تساعد أو تعاوف التي الدولة تكوف
 :إذا دولياً  ذلؾ عف مسؤولة األخيرة

 ؛ ودوليا مشروع الغير بالفعؿ المحيطة بالظروؼ تعمـ وىي ذلؾ الدولة تمؾ فعمت - أ

 .الدولة تمؾ ارتكبتو لو دولياً  مشروع غير الفعؿ ىذا كاف - ب

 71 المادة

 دولياً  مشروع غير فعؿ لرتكاب السيطرة وممارسة التوجيو

 مشروع غير فعؿ ارتكاب في عمييا السيطرة ممارسةبو  أخرى دولة بتوجيو تقوـ تيال الدولة تكوف
 :إذا دولياً  الفعؿ ذلؾ عف مسؤولة األخيرة ىذه جانب مف دولياً 

 .دولياً  مشروع الغير بالفعؿ المحيطة بالظروؼ تعمـ وىي ذلؾ الدولة تمؾ فعمت - أ

 .الدولة تمؾ ارتكبتو لو دولياً  مشروع غير الفعؿ ىذا كاف - ب
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 70 المادة

 أخرى دولة إكراه

 :إذا دوليا الفعؿ ذلؾ عف مسؤولة فعؿ ارتكاب عمى أخرى دولة كرهتُ  التي الدولة تكوف

 التي الدولة عف صادرا دوليا مشروع غير فعال يكوف أف ،اإلكراه لوال ،الفعؿ شأف مف كاف - أ
 ؛ واإلكراه عمييا مورس

 .بالفعؿ المحيطة الظروؼب مـتع وىي ذلؾ تفعؿ اإلكراه تمارس التي الدولة كانت - ب

 

 76 المادة

 الفصؿ ىذا أثر

 الدولة عمى المواد، ىذه مف أخرى أحكاـ بموجب تقع، التي الدولية بالمسؤولية الفصؿ ىذا يخؿ ال
 .أخرى دولة أي عمى أو المعني الفعؿ ترتكب التي

 الخامس الفصؿ

 المشروعية لعدـ النافية الظروؼ

 61 المادة

 الموافقة

 مشروعية عدـ اءانتف إلى معينا فعال أخرى دولة ارتكاب عمى األصوؿ بحسب الدولة فقةموا تؤدي
 .الموافقة تمؾ حدود في الفعؿ ذلؾ داـ ما الموافقة الدولة إزاء الفعؿ ذلؾ

 67 المادة

 النفس عف الدفاع

 عف فاعلمد مشروعاً  تدبيراً  ؿيشكِّ  الفعؿ ىذا كاف إذا الدولة فعؿ عف المشروعية عدـ صفة تنتفي
 .المتحدة األمـ لميثاؽ طبقا خذاتُ  النفس
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 66 المادة

 دوليا مشروع غير بفعؿ يتصؿ فما المضادة التدابير

 إذا أخرى دولة تجاه دولي اللتزاـ مطابقا يكوف ال الذي الدولة فعؿ عف المشروعية عدـ صفة تنتفي
 ألحكاـ وفقا كذلؾ يكوف ما روبقد األخيرة الدولة ضد متخذا مضادا تدبيرا ؿيشكِّ  الفعؿ ىذا كاف

 .الثالث الباب مف الثاني الفصؿ

 64 المادة

 القاىرة القوة

 الدولة لتمؾ دولي اللتزاـ مطابقا يكوف ال الذي الدولة فعؿ عف المشروعية عدـ صفة تنتفي -ٔ
 غير حدث أو مقاومتيا إلى سبيؿ ال قوة حدوث أي قاىرة، لقوة راجعا الفعؿ ذلؾ كاف إذا

 الظروؼ ىذه في االلتزاـ ذلؾ أداء يجعؿ بما الدولة، تمؾ إرادة عف فيخرجا متوقع،
 .مادياً  مستحيالً 

 :التاليتيف الحالتيف في ٔ الفقرة تنطبؽ ال -ٕ

 الدولة تصرؼ إلى أخرى؛ عوامؿ مع باالقتراف أو منفردة تعزى، القاىرة القوة كوف حالة في ( أ)
 ؛ أوبيا تتذرع التي

 .لحالةا تمؾ نشوء تبعة الدولة تحممت إذا ( ب)

 

 63 المادة

 الشدة حالة

 الدولة لتمؾ دولي اللتزاـ مطابقاً  يكوف ال الذي الدولة فعؿ عف المشروعية عدـ صفة تنتفي -ٔ
 معقولة وسيمة شدة، حالة في وىو المذكور، بالفعؿ قاـ الذي الشخص لدى تكف لـ اذا

 .يتيـرعا ليوإ الموكمة اآلخريف األشخاص حياة أو حياتو إلنقاذ أخرى

 :  التاليتيف الحالتيف في ٔ الفقرة تنطبؽ ال -ٕ
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 التي الدولة تصرؼ الي أخرى عوامؿ مع باالقتراف أو منفردة عزىتُ  التي الشدة حالة في ( أ)
  أو بيا؛ تتذرع

 .كبرأ أو مماثؿ خطر حدوث الي المعني الفعؿ يؤدي فأ ترجيح حالة في ( ب)

 69 المادة

 الضرورة

 مطابؽ غير فعؿ عف المشروعية عدـ يلنف مبررك بالضرورة تحتج فأ لدولة يجوز ال -ٔ
 :  التاليتيف الحالتيف في الإ الدولة لتمؾ دولي اللتزاـ

 مف ساسيةأ مصمحة لصوف الدولة ىذه أماـ الوحيد السبيؿ ىو الفعؿ ىذا كوف حالة في ( أ)
 و يتيددىا؛ وشيؾ جسيـ خطر

 التي مدوؿل أو لمدولة أساسية مصمحة عمى جسيماً تأثيرًا  يؤثر ال الفعؿ ىذا كوف حالة في ( ب)
 .ككؿ الدولي لممجتمع أو تجاىيا، قائما االلتزاـ كاف

 :المشروعية عدـ لنفي كمبرر بالضرورة دولة تحتج أف حاؿ أية في يجوز ال -ٕ

  أو ؛ بالضرورة االحتجاج مكانيةإ ينفي المعني الدولي االلتزاـ كاف ذاإ ( أ)

 .الضرورة حالة حدوث في أسيمت قد الدولة كانت ذاإ ( ب)

 62  المادة

 اآلمرة لمقواعد المتثاؿ

 مع متفقاً  يكوف ال الدولة أفعاؿ مف فعؿ أي عف المشروعية عدـ صفة ينفي ما الفصؿ ىذا في ليس
 .العاـ الدولي القانوف قواعد مف آمرة قاعدة بمقتضى ناشئ التزاـ
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 61 المادة

 المشروعية عدـ ينفي بظرؼ الحتجاج عواقب

 :يمي بما يخؿ ال الفصؿ ىذا بموجب عيةالمشرو  عدـ ينفي بظرؼ االحتجاج

 يعود ال ما وبقدر قائماً  المشروعية لعدـ النافي الظرؼ يعد لـ ذاإ المعني بااللتزاـ التقيد ( أ)
 قائمًا؛

 .الفعؿ ذلؾ فييا تسبب مادية خسارة أي عف التعويض مسألة ( ب)

 

 الثاني الباب

 ةلمدول الدولية وليةالمسؤ  مضموف

 األوؿ الفصؿ

 عامة مبادئ

 60 دةالما

 دولياً  المشروع غير لمفعؿ القانونية النتائج

 األوؿ الباب ألحكاـ طبقاً  دولياً  مشروع غير فعؿ عمى تترتب التي لمدولة الدولية وليةالمسؤ  تنطوي
 .الباب ىذا في المبينة القانونية النتائج عمى

 66 المادة

 الوفاء واجب استمرار

 ولةالمسؤ  الدولة واجب باستمرار الباب ىذا بموجب ولياً د مشروع غير لفعؿ القانونية النتائج تمس ال
 .ُخرؽ الذي بااللتزاـ بالوفاء
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 41 المادة

 التكرار وعدـ الكؼ

 :بأف االلتزاـ دولياً  المشروع غير الفعؿ عف ولةالمسؤ  الدولة عمى

  مستمرًا؛ كاف ذاإ الفعؿ، عف تكؼ ( أ)

 .ذلؾ الظروؼ اقتضت ذاإ التكرار، بعدـ المالئمة والضمانات التأكيدات تقدـ ( ب)

 47 المادة

 الجبر

 .دولياً  المشروع غير الفعؿ عف الناجمة الخسارة كامؿ بجبر التزاـ ولةالمسؤ  الدولة عمى -ٔ

 دولياً  المشروع غير الفعؿ عف ينجـ معنويًا، أو مادياً  كاف سواء ضرر، أي الخسارة تشمؿ -ٕ
 .الدولة ترتكبو الذي

 46 المادة

 الداخمي بالقانوف الحتجاج جواز عدـ

 بموجب اللتزاماتيا االمتثاؿ لعدـ كمبرر الداخمي قانونيا بأحكاـ تحتج أف ولةالمسؤ  لمدولة يجوز ال
 .الباب ىذا

 44 المادة

 الباب ىذا في المبينة الدولية اللتزامات نطاؽ

 واجبة الباب ىذا في والمبينة ولةالمسؤ  الدولة عمى تقع التي االلتزامات تكوف أف يجوز -ٔ
 االلتزاـ لطبيعة خاص، بوجو تبعًا، ككؿ، الدولي المجتمع أو دوؿ، عدة أو أخري ةدول تجاه

 .الخرؽ فييا وقع التي لمظروؼ وتبعا ومضمونو الدولي

 ألي مباشرة يترتب وقد لدولة الدولية وليةلممسؤ  نتيجة ينشأ حؽ بأي الباب ىذا يخؿ ال -ٕ
 .الدولة غير آخر كياف أو شخص
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 الثاني الفصؿ

 ةالخسار  جبر

 43 المادة

 الجبر أشكاؿ

 والتعويض الرد طريؽ عف دولياً  المشروع غير الفعؿ عف الناجمة لمخسارة الكامؿ الجبر يكوف
 .الفصؿ ىذا ألحكاـ وفقاً  بينيا، بالجمع أو بإحداىا والترضية،

 49 المادة

 الرد

 عميو كانت ما ليا الحالة عادةإ أي بالرد، التزاـ دوليا مشروع غير فعؿ عف ولةالمسؤ  الدولة عمى
 : يكوف ما وبقدر الرد ىذا يكوف فأ بشرط دوليا، المشروع غير الفعؿ ارتكاب قبؿ

  ماديًا؛ مستحيؿ غير ( أ)

 .التعويض مف بدالً  الرد مف المتأتية المنفعة مع إطالقا يتناسب ال لعبء مستتبع غير ( ب)

 42 المادة

 التعويض

 عف الناتج الضرر عف بالتعويض ـالتزا دولياً  مشروع غير فعؿ عف ولةالمسؤ  الدولة عمى -ٔ
 . بالرد الضرر ىذا إصالح عدـ حالة في الفعؿ، ىذا

 مف فات ما ذلؾ في بما المالية، الناحية مف لمتقييـ قابالً  يكوف ضرر أي التعويض يشمؿ -ٕ
 .مؤكدا الكسب ىذا يكوف ما بقدر الكسب،
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 41المادة

 الترضية

 التي الخسارة عف ترضية بتقديـ التزاـ ياً دول مشروع غير فعؿ عف ولةالمسؤ  الدولة عمى -ٔ
 .التعويض وأ الرد طريؽ عف الخسارة ىذه إصالح يتعذر كاف ذاإ الفعؿ ىذا عمى تترتب

 أي أو رسمي، اعتذار وأ األسؼ، عف تعبير أو بالخرؽ، قرارإ شكؿ الترضية تتخذ قد -ٕ
 . مناسب آخر شكؿ

 لمدولة ذالً مُ  شكال تتخذ أف يجوز الو  الخسارة، مع متناسبة غير الترضية تكوف أال ينبغي -ٖ
 المسؤولة.

 40 المادة

 الفائدة

 أجؿ مف الفصؿ ىذا إطار في الدفع واجب أصمي مبمغ أي عمى فائدة االقتضاء عند تدفع -ٔ
 .النتيجة تمؾ تحقيؽ نحو عمى الحساب وطريقة الفائدة سعر ويحدد. الكامؿ الجبر ضماف

 بالتزاـ الوفاء تاريخ حتى صمياأل المبمغ دفع فيو يجب الذي التاريخ مف الفائدة سرياف يبدأ -ٕ
 .الدفع

 46 المادة

 الضرر في المساىمة

 إىمالي، أو مقصود إغفاؿ، أو عمؿ عف الناجمة الضرر في  المساىمة الجبر تحديد عند تراعى
 .الجبر لو ُيمتمس كياف أو شخص أي جانب مف أو المضرورة الدولة جانب مف
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 الثالث الفصؿ

 العاـ الدولي لمقانوف القطعية القواعد بمقتضى بالتزامات الخطيرة لتاإلخال

 31 المادة

 الفصؿ ىذا انطباؽ

 دولة جانب مف خطير إخالؿ عمى المترتبة الدولية المسؤولية عمى الفصؿ ىذا يسري -ٔ
 .العاـ الدولي لمقانوف القطعية القواعد مف قاعدة بموجب ناشئ بالتزاـ

 جانب مف منيجي أو جسيـ ؼتخم   عمى ينطوي كاف إذا خطيرا زاـااللت بيذا اإلخالؿ يكوف -ٕ
 .االلتزاـ أداء عف المسؤولة الدولة

 37 المادة

 الفصؿ ىذا بموجب بالتزاـ خطير إخالؿ عمى مترتبة معينة نتائج

 بالمعنى خطير إخالؿ ألي المشروعة، بالوسائؿ حد، وضع سبيؿ في الدوؿ تتعاوف -ٔ
 .ٓٗ المادة في المقصود

 المادة في المقصود بالمعنى خطير إخالؿ عف ناجـ وضع بشرعية دولة أي عترؼت ال -ٕ
 .الوضع ذلؾ عمى لمحفاظ مساعدة أو عوف أي تقدـ وال ،ٓٗ

 نتائج مف يترتب قد بما وال الباب ىذا في إلييا المشار خرىاأل بالنتائج المادة ىذه تخؿ ال -ٖ
 .الدولي فالقانو  بمقتضى الفصؿ ىذا عميو ينطبؽ إخالؿ عمى أخرى

 

 

 

 

 

 



118 

 

 الثالث الباب

 لمدولة الدولية المسؤولية إعماؿ

 األوؿ الفصؿ

 دولة بمسؤولية الحتجاج

 36 المادة

 أخرى دولة بمسؤولية المضرورة الدولة احتجاج

 :واجباً  خرؽ الذي االلتزاـ كاف إذا أخرى دولة بمسؤولية مضرورة كدولة تحتج أف لمدولة يحؽ

 ؛بمفردىا الدولة ىذه تجاه ( أ)

 وكاف ككؿ، الدولي المجتمع تجاه أو الدولة، تمؾ فييا بما الدوؿ مف مجموعة تجاه أو ( ب)
 :االلتزاـ خرؽ

 ؛الدولة تمؾ خاص بوجو يمس -ٔ

 فيما تجاىيا واجباً  االلتزاـ يكوف التي األخرى الدوؿ جميع موقؼ جذرياً  يغير طابع ذا أو -ٕ
 . بااللتزاـ الوفاء بمواصمة يتعمؽ

 34 المادة

 لطمبيا المضرورة ةالدول إبالغ

  .الدولة ىذه إلى طمبيا أخرى دولة بمسؤولية تحتج التي المضرورة الدولة تبمغ -ٔ

 :خاص بشكؿ تحدد أف المضرورة لمدولة يجوز -ٕ

 يزاؿ ال كاف إذا المشروع غير الفعؿ لوقؼ  المسؤولة الدولة تتبعو أف ينبغي الذي السموؾ ( أ)
 ؛مستمراً 

 .الثاني الباب ألحكاـ فقاً و  الجبر، يتخذه أف ينبغي الذي الشكؿ ( ب)
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 33 المادة

 الطمبات قبوؿ

 :ةدول بمسؤولية االحتجاج يجوز ال

 ؛الطمبات بجنسية يتعمؽ فيما التطبيؽ الواجبة لمقواعد وفقاً  الطمب ـيقد   لـ إذا . أ

ذا الداخمية االنتصاؼ سبؿ استنفاد لقاعدة يخضع الطمب كاف إذا . ب  جميع ستنفدتُ  لـ كانت وا 
 .والفعالة المتاحة داخميةال االنتصاؼ سبؿ

 39 المادة

 بالمسؤولية الحتجاج في الحؽ سقوط

 :دولة بمسؤولية االحتجاج يجوز ال

 وأ الطمب؛ عف صحيحاً  تنازالً  المضرورة الدولة لتتناز  إذا . أ

 سقوط عمى صحيحة موافقة وافقت قد تصرفيا، بسبب المضرورة، الدولة أف براعتُ  إذا . ب
 .الطمب تقديـ في حقيا

 32ة الماد

 تعدد الدوؿ المضرورة

عندما تتضرر عدة دوؿ مف نفس الفعؿ غير المشروع دوليًا، يجوز لكؿ دولة مضرورة أف تحتج، 
 بصورة منفصمة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعؿ غير المشروع دوليًا.
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 31 المادة

 المسؤولة الدوؿ تعدد

 االحتجاج يمكف ،اً يدول المشروع يرغ الفعؿ نفس عف مسؤولة دوؿ عدة ىناؾ تكوف عندما -ٔ
 .الفعؿ بذلؾ يتعمؽ فيما دولة كؿ بمسؤولية

 :ٔالفقرة -ٕ

 الذي الضرر قيمة مف اكثر التعويض، بواسطة تسترد، أف مضرورة دولة ألية تجيز ال ( أ)
 تكبدتو؛

 .األخرى المسؤولة الدولة ضد الشكوى في حؽ بأي تخؿ ال ( ب)

 30 المادة

 أخرى دولة ةبمسؤولي مضرورة غير دولة احتجاج

 :ٕ لمفقرة وفقاً  أخرى دولة بمسؤولية تحتج أف المضرورة الدولة ؼخال دولة ألي يحؽ -ٔ

 الغرض وكاف الدولة، تمؾ تضـ الدوؿ مف مجموعة تجاه واجباً  خرؽ الذي االلتزاـ كاف إذا ( أ)
  أو لممجموعة؛ جماعية مصمحة حماية ىو منو

 .ككؿ الدولي المجتمع تجاه واجباً  خرؽ الذي االلتزاـ كاف إذا ( ب)

 مف تطمب أف ٔ الفقرة بموجب أخرى دولة بمسؤولية تحتج أف ليا يحؽ دولة ألية يجوز -ٕ
 :المسؤولة الدولة

 لممادة طبقا التكرار بعدـ وضمانات تأكيدات وتقديـ دولياً  المشروع غير الفعؿ عف الكؼ ( أ)
 ؛ٖٓ

 المستفيدة الجيات أو رةالمضرو  الدولة لصالح السابقة، لممواد طبقاً  بالجبر، بااللتزاـ الوفاء ( ب)
 .بو خؿأُ  الذي االلتزاـ مف

 و ٗٗ و ٖٗ المواد بموجب أخرى دولة بمسؤولية المضرورة الدولة احتجاج شروط تنطبؽ -ٖ
 .ٔ الفقرة بموجب ذلؾ ليا يحؽ التي الدولة احتجاج عمى ٘ٗ
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 الثاني الفصؿ

 المضادة التدابير

 36 المادة

 وحدودىا المضادة التدابير موضوع

 مشروع غير فعؿ عف مسؤولة دولة ضد مضادة تدابير تتخذ فأ مضرورة لدولة وزيج ال -ٔ
 .الثاني الباب بموجب اللتزاماتيا االمتثاؿ عمى الدولة ىذه حمؿ أجؿ مف إال دولياً 

 لمدولة الدولية بااللتزامات الحاضر الوقت في الوفاء عدـ عمى المضادة التدابير تقتصر -ٕ
 .المسؤولة الدولة تجاه لمتدابير المتخذة

 .ةالمعني بااللتزامات الوفاء استئناؼ تتيح بطريقة اإلمكاف، قدر المضادة، التدابير تخذتُ  -ٖ

 

 91 المادة

 المضادة بالتدابير تتأثر ل التي اللتزامات

 :التالية بااللتزامات المضادة التدابير تمس ال -ٔ

 أو القوة باستعماؿ تيديدال عف  باالمتناع المتحدة مـاأل ميثاؽ في عميو المنصوص االلتزاـ ( أ)
 فعال؛ استعماليا

 األساسية؛ نسافاإل حقوؽ بحماية المتعمقة االلتزامات ( ب)

 االنتقامية؛ عماؿاأل تمنع التي نسانياإل الطابع ذات االلتزامات ( ت)

 .العاـ الدولي القانوف قواعد مف قطعية قواعد بموجب القائمة خرىاأل االلتزامات ( ث)

 :بالتزاماتيا الوفاء مف مضادة رتدابي تتخذ التي الدولة تعفى ال -ٕ

 المسؤولة؛ الدولة وبيف بينيا سارياً  يكوف المنازعات لتسوية إجراء أي بموجب ( أ)
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 المحفوظات أو األماكف أو القنصمييف أو الدبموماسييف الممثميف حرمة بصوف يتعمؽ فيما ( ب)
 .القنصمية أو الدبموماسية الوثائؽ أو

 97 المادة

 التناسب

 جسامة االعتبار في توضع أف عمى المتكبد، الضرر مع متناسبة المضادة رالتدابي تكوف فأ يجب
 .المعنية والحقوؽ دولياً  المشروع غير الفعؿ

 96 المادة

 المضادة التدابير الى بالمجوء المتعمقة الشروط

 :ميي بما المضرورة الدولة تقوـ مضادة، تدابير اتخاذ قبؿ -ٔ

 الثاني؛ الباب بموجب بالتزاماتيا الوفاء ،ٖٗ لممادة وفقا المسؤولة، الدولة مف تطمب ( أ)

 .معيا التفاوض عمييا وتعرض مضادة، تدابير باتخاذ قرار بأي المسؤولة الدولة رطِ ُتخْ  ( ب)

 الالزمة العاجمة المضادة التدابير تتخذ أف المضرورة لمدولة يجوز ،(ب) ٔ الفقرة مف بالرغـ -ٕ
 .حقوقيا لحفظ

ذا مضادة، تدابير اتخاذ يجوز ال -ٖ  :لو مبرر ال تأخير دوف تعميقيا وجب خذتاتُ  قد كانت وا 

 و ؛دولياً  المشروع غير الفعؿ توقؼ إذا ( أ)

 . لمطرفيف ممزمة قرارات إصدار سمطة مخولة قضائية ىيئة أو محكمة عمى النزاع رضعُ  إذا ( ب)

 . نية بحسف النزاع تسوية إجراءات المسؤولة الدولة تنفذ لـ إذا ٖ الفقرة تنطبؽ ال -ٖ
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 94 المادة

 المضادة التدابير إنياء

 يتصؿ فيما الثاني الباب بموجب اللتزاماتيا المسؤولة الدولة تمتثؿ حالما المضادة التدابير تنيى
 .دولياً  المشروع غير بالفعؿ

 93 المادة

 المضرورة الدولة خالؼ دوؿ جانب مف المتخذة التدابير

 بمسؤولية تحتج أف ،ٛٗ المادة فم ٔ الفقرة بموجب ليا، يجوز دولة أي بحؽ الفصؿ ىذا يخؿ ال
 الدولة لصالح ولمجبر الخرؽ لوقؼ ضماناً  الدولة تمؾ ضد مشروعة تدابير اتخاذ في أخرى، دولة

 .خرؽ الذي االلتزاـ مف المستفيديف لصالح أو المضرورة

 الرابع الباب

 عامة أحكاـ

 99 المادة

 التخصيص مبدأ

 مشروع غير فعؿ بوجود المتصمة الشروط تكوف ما وبقدر تكوف حيثما المواد ىذه أحكاـ تسري ال
 خاصة قواعد بموجب منظمة المسؤولية ىذه إعماؿ أو لمدولة الدولية المسؤولية مضموف أو دولياً 
 .الدولي القانوف قواعد مف

 92 المادة

 المواد ىذه تنظميا ل والتي الدوؿ بمسؤولية المتعمقة المسائؿ

 غير الفعؿ عف الدولة بمسؤولية المتعمقة المسائؿ تحكـ التطبيؽ ةالواجب الدولي القانوف قواعد تظؿ
 .المواد بيذه منظمة المسائؿ تمؾ تكوف ماال بقدر دولياً  المشروع
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 91 المادة

 دولية منظمة عمى تقع التي المسؤولية

 منظمة سموؾ عف دولة أي مسؤولية أو دولية منظمة بمسؤولية تتعمؽ مسألة بأي المواد ىذه تخؿ ال
 .الدولي القانوف بموجب وليةد

 90 المادة

 الفردية المسؤولية

 يعمؿ شخص ألي الدولي القانوف بموجب الفردية بالمسؤولية تتصؿ مسألة بأي المواد ىذه تخؿ ال
 .الدولة عف نيابة

 96 المادة

 المتحدة األمـ ميثاؽ

 .المتحدة األمـ ميثاؽ بأحكاـ المواد ىذه تخؿ ال

  

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ىالمراجع
 كتب المغة:: أولً 

 الجامعية، الراتب دار األولى، الطبعة والكالـ، المعاني في المراـ الديف، رشاد مؤنس. د 
 .ـٕٓٓٓ بيروت،

 األولى الطبعة، األوؿ الجزء، العربية المغة مجمع عف الصادر الوسيط المعجـ. 

 التفاقيات والتشريعات:ثانيًا: 

 التفاقيات: -7

 المشروعة غير األفعاؿ عف الدوؿ مسؤولية بشأف لدوليا القانوف لمجنة النيائي المشروع 
 ـ.ٕٔٓٓلعاـ  دولياً 

 آب/أغسطس ٕٔالمؤرخة في  الرابعة جنيؼ اتفاقية ٜٜٔٗ. 

 جنيؼ التفاقيات األوؿ اإلضافي البروتوكوؿ. 

 البرية الحرب وأعراؼ بقوانيف الخاصة الرابعة الىاي اتفاقية ٜٔٓٚ. 

 لعاـ المعاىدات لقانوف فينا اتفاقية ٜٜٔٙ. 

 المتحدة األمـ ميثاؽ. 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد. 
 والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد. 
 لعاـ المتحدة األمـ وحصانة امتيازات اتفاقية ٜٔٗٙ. 
 ـٜٜٙٔ عاـل اإلنساف لحقوؽ األمريكية االتفاقية. 
  اإلنساف.االتفاقية األوروبية لحقوؽ 
 الطفؿ حقوؽ اتفاقية ٜٜٔٛ. 
 لعاـ الدبموماسية لمعالقات فينا اتفاقية ٜٔٙٔ. 
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 لعاـ القنصمية لمعالقات فينا اتفاقية ٜٖٔٙ. 
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاممة ضروب مف وغيره التعذيب مناىضة اتفاقية 

 .الميينة
 طوكيو إعالف ٜٔٚ٘. 
 الجمعية اعتمدتيا والتي الصحييف، الموظفيف بدور صمةالمت الطب مينة آداب مبادئ 

 .ٜٗٔ/ ٖٚ القرار في المتحدة لألمـ العامة
  ٜٜٛٔنظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية. 
 
 التشريعات واألوامر "اإلسرائيمية": -6
  وتعديالتو. ٜٓ٘ٔقانوف العودة "اإلسرائيمي" لعاـ 
  وتعديالتو. ٕٜ٘ٔقانوف الجنسية "اإلسرائيمي" لعاـ 
  وتعديالتو. ٜٛٗٔقانوف أنظمة السمطة والقضاء لعاـ 
  ٜٛٙٔقانوف التنظيمات القانونية واإلدارية لعاـ. 
  ٜٚٙٔقانوف المحافظة عمى األماكف المقدسة لعاـ. 
  وتعديالتو. ٜٓٛٔقانوف القدس الكاممة والموحدة عاصمة لػ "إسرائيؿ" لعاـ 
 ٕ٘ٔٓـ" لعاـ قانوف "منع أضرار اإلضراب عف الطعا. 
  ٕٔٔٓقانوف "منع المس بدولة إسرائيؿ بواسطة المقاطعة" لعاـ. 
 ( ٛالتعديؿ رقـ )( عمى قانوف األضرار المدنية )مسؤولية الدولة القانونيةٕٕٓٔ. 
 ( الصادرة عف سمطات االحتالؿ بتاريخ ٖ(، )ٕ(، )ٔاألوامر رقـ ،)ٚ  ٜٚٙٔيونيو. 
 ( عاـ ٗٗٔاألمر رقـ )ٜٔٙٚ. 
 ( عاـ ٖٛٚ) األمر رقـٜٔٚٓ. 
 ( ٛٔٗاألمر رقـ)  ٜٔٚٔعاـ. 
 ( ٜٔٗاألمر رقـ.) 
 ( ٖٛٚاألمر رقـ.) 
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 :العربية بالمغة القانونية الكتبثالثًا: 
 

 القاىرة، الجامعي، الفكر دار الرابعة، الطبعة العاـ، الدولي القانوف بشير، الشافعي. د 
ٜٜٔٚ. 

 غير اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة ي،الدول القانوف وأحكاـ أوسمو اتفاقات زراص، النفاتي 
 .النشر تاريخ أو الطبعة رقـ موضح

 في اإلنساف حقوؽ مجاؿ في الدولية مصر التزامات نفاذ الشيخ، بدوي عمي إبراىيـ. د 
 .ـٖٕٓٓ القاىرة، العربية، النيضة دار المصري، القانوني النظاـ

 القاىرة، العربية، النيضة دار الدولية، والعالقات الدولي القانوف الوفا، أبو أحمد. د 
 .ـٕٙٓٓ

 منظمة في األبحاث مركز العربية، لألراضي اإلسرائيمي االحتالؿ النابمسي، تيسير. د 
 .ٜ٘ٚٔ بيروت، الفمسطينية، التحرير

 الثانية، الطبعة الُعمر، عباس: تعريب األوؿ، الجزء األمـ، بيف القانوف غالف، فاف جيرىارد 
 .النشر سنة موضح غير وت،بير  الجديدة، اآلفاؽ دار

 النيضة دار السادسة، الطبعة السمـ، وقت في العاـ الدولي القانوف سمطاف، حامد. د 
 .القاىرة ـ،ٜٙٚٔ العربية،

 غير القاىرة، العربية، النيضة دار القدس، لمدينة القانوني الوضع ىنداوي، أحمد حساـ. د 
 .النشر سنة موضح

 دراسة مع الحرب جرائـ عمى والعقاب المسؤولية الشيخة، الخالؽ عبد عمي حساـ. د 
 .ـٕٗٓٓ لمنشر، الجديدة الجامعة دار واليرسؾ، البوسنة في الحرب جرائـ عمى تطبيقية

 الثالثة الدورة وثائؽ الثاني الجزء الثاني، المجمد ،ٕٔٓٓالدولي القانوف لجنة حولية 
 .المتحدة األمـ والخمسيف،

 الدراسات مؤسسة األولى، الطبعة ،"الغربية والضفة يؿإسرائ" المحتؿ قانوف شحادة، رجا 
 .ٜٜٓٔ بيروت، الكويت، وجامعة الفمسطينية
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 الدولية، غير المسمحة المنازعات في المدنية واألعياف المدنييف حماية عواشرية، رقية. د 
 .ـٕٔٓٓ شمس، عيف جامعة دكتوراه، رسالة

 لمنشر الثقافة دار األولى، الطبعة ،السمـ في العاـ الدولي القانوف الفتالوي، سييؿ. د 
 .ـٕٓٔٓ عماف، والتوزيع،

 ـٕٜٛٔ بيروت، والتوزيع، لمنشر األىمية دار العاـ، الدولي القانوف روسو، شارؿ. 
 ـٜٓٛٔ طبعة العربية، النيضة دار العاـ، الدولي القانوف مبادئ سرحاف، العزيز عبد. د. 
 األولى، الطبعة الثاني، الكتاب -العاـ وليالد القانوف في الوسيط عمواف، الكريـ عبد. د 

 .ـٕٓٔٓ عماف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار
 غير األولى، الطبعة الدولي، القانوف في لمجزاءات العامة النظرية األشعؿ، اهلل عبد. د 

 .ٜٜٚٔ القاىرة، النشر، جية موضح
 ـٕٗٓٓ دبي، طةشر  أكاديمية العاـ، الدولي القانوف في الوجيز عمي، أمجد عموي. د. 
 العربية، النيضة دار األولى، الطبعة األوؿ، الجزء العاـ، الدولي القانوف إبراىيـ، عمي. د 

 .ٜٜ٘ٔ القاىرة،
 النشر، تاريخ أو الطبعة رقـ موضح غير العاـ، الدولي القانوف ىيؼ، أبو صادؽ عمي. د 

 .اإلسكندرية المعارؼ، منشأة
 دئ القانوف الدولي العاـ، الطبعة األولى، دار د. غازي حسف صباريني، الوجيز في مبا

 .ـٕ٘ٓٓالثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 
 األولى، الطبعة األساسية، وحرياتو اإلنساف حقوؽ في الوجيز صباريني، حسف غازي. د 

 .ٜٜ٘ٔ عماف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار مكتبة
 مصر، نيضة مطبعة الثانية، ةالطبع العاـ، الدولي القانوف مبادئ غانـ، حافظ محمد. د 

 .ـٜٜ٘ٔ القاىرة،
 الجامعي، الفكر دار األولى، الطبعة الدولية، المسؤولية الحداد، حسف محمد. د 

 .ـٕ٘ٔٓ اإلسكندرية،
 (الدولية القاعدة -الثاني الجزء) العاـ الدولي القانوف أصوؿ الحميد، عبد سامي محمد. د، 

 .ـٜٜ٘ٔ اإلسكندرية، ة،الجامعي المطبوعات دار السابعة، الطبعة
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 دار الدولييف، والقضاء التشريع ضوء في لمدولة الدولية المسؤولية سعادي، محمد. د 
 .ـٖٕٔٓ اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة

 أحكاـ ضوء في قانونية سياسية دراسة) الفمسطينية الدولة حافظ، العاؿ عبد شوقي محمد 
 .ٕٜٜٔ لمكتاب، مةالعا المصرية الييئة مطابع ،(الدولي القانوف

 المعارؼ، منشأة، ـ ٕٜٛٔ طبعة، السالـ قانوف في الوسيط الغنيمي، طمعت محمد. د 
 .اإلسكندرية

 غير عماف والتوزيع، لمنشر المتنبي دار اإلنساني، التدخؿ واجب مخادمو، عمي محمد. د ،
 موضح سنة النشر.

 الجامعة األولى، عةالطب العاـ، الدولي القانوف إلى مدخؿ النحاؿ، نعماف محمد. د 
 .ٜٕٓٓ غزة، – اإلسالمية

 بالقاىرة، األحمر لمصميب الدولية المجنة بعثة اإلنساني، الدولي القانوف اتفاقيات موسوعة 
ٕٕٓٓ. 

 األولى، الطبعة متغير، عالـ في الدولية المسؤولية بشر، نبيؿ. د ٜٜٔٗ. 
 مؤسسة السياسية، التسويةو  االنتداب بيف القدس لمدينة القانوني الوضع أيوب، نزار. د 

 .ٕٔٓٓ اهلل، راـ الحؽ،
 
 الكتب بالمغة اإلنجميزية:رابعًا: 

Herbert  W.Briggs, The Law  Of Nations (Cases, Documents, and Notes), 
F. S. Crofts & Co. New York, 1938. 

 
 :والدراسات الرسائؿ واألبحاث العمميةخامسًا: 
 الطبعة اإلنساني، الدولي القانوف تسييس: بعنواف دراسة نساف،اإل لحقوؽ الفمسطيني المركز 

 .ـٕٓٓٓ غزة، ،(ٕٔ) الدراسات سمسمة األولى،
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 .مشاركة الدولية، العدؿ لمحكمة االستشاري والرأي الجدار تشييد قاسـ، فوزي أنيس د 
 لمدراسات الزيتونة مركز األولى، الطبعة الدولي، والقانوف إسرائيؿ: كتاب ضمف
 .ـٕٔٔٓ بيروت، شارات،واالست

 العاـ، "إسرائيؿ" دليؿ: ضمف منشورة إسرائيؿ في الحكـ نظاـ بعنواف دراسة شوفاني، إلياس 
 .ـٜٜٚٔ بيروت، الفمسطينية، الدراسات مؤسسة الثالثة، الطبعة

   حقوؽ انتياكات عف الدولة إلى الدولية المسؤولية إسناد حجازة، أبو عرفات أشرؼ د 
 المجمد الدولي، لمقانوف المصرية المجمة عمى منشور محكـ بحث ،"وؿاأل الجزء" اإلنساف
 .ـٜٕٓٓ القاىرة، والستوف، الخامس

 حقوؽ انتياكات عف الدولة إلى الدولية المسؤولية إسناد حجازة، أبو عرفات أشرؼ. د 
 الصادرة الدولي لمقانوف المصرية المجمة عمى منشور محكـ بحث ،"الثاني الجزء" اإلنساف

 .ـٕٓٔٓ القاىرة، والستوف، السادس المجمد الدولي، لمقانوف المصرية الجمعية عف
 دليؿ: ضمف منشورة المحتمة، األراضي في االستيطاني الوجود: بعنواف دراسة عابد، خالد 

 .ـٜٜٚٔ بيروت، الفمسطينية، الدراسات مؤسسة الثالثة، الطبعة، العاـ "إسرائيؿ"
 لمقانوف المصرية المجمة المحتمة، األراضي في المستوطنات عامر، الديف صالح. د 

 .ٜٜٚٔ ،ٖ٘العدد الدولي،
 المصرية المجمة المحتمة، العربية األراضي في التعميـ في الحؽ عامر، الديف صالح. د 

 .ٜٛٚٔ ،ٖٗ المجمد الدولي، لمقانوف
 قياوتطبي ـٜٜٗٔ لعاـ المدنييف لحماية الرابعة جنيؼ اتفاقية النصر، أبو الرحمف عبد. د 

 .ـٕٓٓٓ األولى، الطبعة دكتوراة، رسالة المحتمة، الفمسطينية األراضي في
   لموظفي الممنوحة والحصانات االمتيازات بحث بعنواف: النحاؿ، نعماف محمد. د 

 الجامعة مجمة ،"الدولي القانوف ضوء في تحميمية دراسة" الفمسطينية السمطة في" األونروا"
 .ٕٔٔٓ غزة، ،ٕ العدد ،ٜٔ المجمد اإلسالمية،

 سمسمة اإلنساني، الدولي القانوف في غزة قطاع مكانة اإلنساف، لحقوؽ الميزاف مركز 
 .ـٕٛٓٓ ،(ٔٔ) اإلنساني الدولي القانوف
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 موقع عمى منشور، القسرية التغذية قانوف حوؿ دراسة، لمدراسات فمسطيف أسرى مركز 
 :الرابط عمى اإلخبارية معا وكالة

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=792949 
 التي األضرار عف بالتعويض ومطالبتيا" إسرائيؿ" لمساءلة القانونية األسانيد حسف، نافع. د 

 ديواف عف الصادرة والقضاء القانوف مجمة في منشور بحث الفمسطيني، بالشعب ألحقتيا
 .ـٕٕٓٓ فمسطيف، الثامف، العدد والتشريع، فتوىال

  يوسؼ جباريف، وميند مصطفى، نظاـ الحكـ في "إسرائيؿ"، دراسة منشورة ضمف كتاب
دليؿ "إسرائيؿ" العاـ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الطبعة األولى، راـ اهلل وبيروت، 

 .ـٕٔٔٓ
 التقارير والدوريات:سادسًا: 
 اإلماـ، مجمة االنسحاب، بعد غزة لقطاع القانوني الوضع: افبعنو  مقاؿ فارس، أشرؼ. أ 

 .ـٕٙٓٓ الخامس، العدد
 مجمة فمسطيف، في الصراع في وأثره" اإلسرائيمي" العودة قانوف: لكتاب عرض عيتاني، أمؿ 

 .ٕ٘ٓٓ خريؼ بيروت، ،ٗٙالعدد الفمسطينية، الدراسات
 الغربية، الضفة في لممدف ئيمياإلسرا الييكمي التنظيـ كتاب مراجعة صوصو، نعيـ رندة 

 ، عمى الرابط:ٜٕٓٓ/ٚ/ٜٕ بتاريخ الوطف دنيا موقع عمى منشور
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/170554.html 

 الجزائر في المنعقد الفمسطينييف لمحقوقييف الثاني المؤتمر إلى مقدمة مذكرة جريس، صبري 
 منشورة المحتمة، المناطؽ في العرب لمسكاف القانوني الوضع: بعنواف ٜٗٚٔ/مايو بتاريخ
 .ٜٗٚٔ يونيو بيروت، ،ٖٗالعدد فمسطينية، شؤوف مجمة عمى

 ضعالو : بعنواف حمقة الخبر، وراء ما برنامج في الجزيرة قناة مع حوار األشعؿ، اهلل عبد. د 
 .نت الجزيرة موقع عمى ـ،ٕٓٔٓ/ٛ/ٜٔ بتاريخ غزة، لقطاع القانوني

 في دراسة" اإلسرائيمياف الجنسية وقانوف العودة قانوف: لكتاب عرض المجذوب، محمد. د 
 األبحاث مركز عف والصادر قاسـ أنيس: الدكتور تأليؼ مف"  والدولي المحمي القانونيف

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=792949
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=792949
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/170554.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/170554.html
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 أغسطس بيروت، ،ٕٗالعدد فمسطينية، ؤوفش مجمة الفمسطينية، التحرير منظمة في
ٜٖٔٚ. 

 االستيطاف وسياسة األراضي سمب: بعنواف ٕٕٓٓ مايو/أيار -بتسيمـ تقرير ممخص 
 .ـٕٕٓٓ صيؼ ،ٔ٘العدد الفمسطينية، الدراسات مجمة الغربية، الضفة في" اإلسرائيمي"

 
 المواقع اللكترونية:سابعًا: 
 الرابط عمى العربية بالمغة يب األحمرالدولية لمصم لمجنة االلكتروني الموقع: 

are-we-https://www.icrc.org/ar/who 
 االلكتروني بالمغة العربية. "اإلسرائيمية" الخارجية وزارة موقع 

http://mfa.gov.il/MFAAR/Pages/default.aspx 
 العربية بالمغة" ئيمياإلسرا" لمكنيست الرسمي الموقع. 

https://knesset.gov.il/main/arb/home.asp 
 (عدالة" )إسرائيؿ" في العربية األقمية لحقوؽ القانوني المركز موقع. 

http://www.adalah.org 
  ،االلكتروني، الموقع ،فمسطيف - الجديدة الحياة جريدةمقاؿ حوؿ قانوف التغذية القسرية 

 :الرابط عمى
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=267068 

  عمى الفمسطيني التشريعي المجمس موقعاالحتالؿ، النظاـ التشريعي في قطاع غزة قبؿ 
 :الرابط

%201994)-http://plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=(1967 
 :موقع األمـ المتحدة، عمى الرابط 

http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf 
 :موقع األمـ المتحدة، عمى الرابط 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/56/GARes56all1.htm 
 

https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=267068
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=267068
http://plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=(1967-%201994)
http://plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=(1967-%201994)
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/56/GARes56all1.htm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/56/GARes56all1.htm
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 :موقع مركز التخطيط الفمسطيني، عمى الرابط 
plo.ps/ar/print_page.php?id=169-http://ppc 

 

  :موقع وكالة وفا، عمى الرابط 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ppc-plo.ps/ar/print_page.php?id=169
http://ppc-plo.ps/ar/print_page.php?id=169
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136
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ىالفكرس

 الصفحة الموضوع

 أ آية قرآنية

 ب اإلىداء

 ت الشكر والتقدير

 ث ممخص البحث بالمغة العربية

 ج البحث بالمغة اإلنجميزية ممخص

 ح مقدمة البحث

 األوؿ الفصؿ

 ـ7621 عاـ المحتمة الفمسطينية لألراضي الدولي القانوني والوضع الدولية، المسؤولية ماىية

 ٕ المبحث األوؿ: ماىية المسؤولية الدولية

 ٖ المطمب األوؿ: مفيـو المسؤولية الدولية

 ٚ وليةالمطمب الثاني: شروط المسؤولية الد

 ٚ العاـ. الدولي القانوف مستوى عمى مشروع غير سموؾ وقوع: األوؿ الفرع

 ٓٔ الدولي. القانوف أشخاص ألحد السموؾ ُينسب أف: الثاني الفرع

 ٜٔ المطمب الثالث: آثار المسؤولية الدولية

 ٜٔ التكرار وعدـ الكؼ: األوؿ الفرع
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 ٕٔ الضرر. جبر: الثاني الفرع

 ٕ٘ الجزائية. التدابير :الثالث الفرع

 عاـ المحتمة الفمسطينية لألراضي القانوني المبحث الثاني: الوضع
7621 

ٕٜ 

 ٖٓ ٜٚٙٔ عاـ المحتمة لألراضي" اإلسرائيمي" التوصيؼالمطمب األوؿ: 

 المحتمة الفمسطينية لألراضي الدولي القانوني التوصيؼ المطمب الثاني:
 ـٜٚٙٔ عمـ

ٖٕ 

 الثاني الفصؿ

 الداخمية بالتشريعات الخاصة الدولية والمعايير التشريعية، سمطتيا أعماؿ عف الدولة يةمسؤول
 المحتمة المناطؽ وفي لمدوؿ

 ٜٖ التشريعية سمطتيا أعماؿ عف الدولة المبحث األوؿ: مسؤولية

 لمقانوف مخالفة تشريعات إصدارىا حاؿ الدولة المطمب األوؿ: مسؤولية
 الدولي.

ٗٓ 

 استجابة تشريعات إصدار إىماليا حاؿ الدولة ي: مسؤوليةالمطمب الثان
 الدولية لتعيداتيا

ٖٗ 

 عمى وأثره الدولي والقانوف الداخمي القانوف بيف المطمب الثالث: التعارض
 الدولية المسؤولية

ٗ٘ 

 والتشريعات الدوؿ، بتشريعات الخاصة الدولية الثاني: المعايير المبحث
 المحتمة المناطؽ في

ٜٗ 

 ٓ٘ الدوؿ بتشريعات الخاصة الدولية األوؿ: المعايير مطمبال
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 ٙ٘ المحتمة المناطؽ في بالتشريع الخاصة الدولية الثاني: المعايير المطمب

 ٙ٘ الحربي. االحتالؿ ماىية: األوؿ الفرع

 ٛ٘ المحتمة. المناطؽ في بالتشريعات الخاصة الدولية المعايير: الثاني الفرع

 الثالث الفصؿ

 عمييا المترتبة واآلثار الدولي، القانوف لقواعد المخالفة" اإلسرائيمية" التشريعية السمطة ؿأعما

 لقواعد المخالفة" اإلسرائيمية" التشريعية السمطة األوؿ: أعماؿ المبحث
 الدولي القانوف

ٙٚ 

 المناطؽ وفي االحتالؿ، دولة في التشريعية الجيات: األوؿ المطمب
 .ـٜٚٙٔ عاـ المحتمة

ٙٛ 

 ٛٙ العسكري. الحاكـ: األوؿ الفرع

 ٜٙ الكنيست.: الثاني الفرع

 المخالفة" اإلسرائيمية" التشريعية السمطة أعماؿ مف نماذج: الثاني المطمب
 الدولي. القانوف لقواعد

ٕٚ 

 العسكري الحكـ عف صادرة تشريعية عسكرية ألوامر نماذج: األوؿ الفرع
 المحتمة. األراضي في

ٖٚ 

 الكنيست" عف صادرة تشريعية وتعديالت لتشريعات نماذج: ثانيال الفرع
 ."اإلسرائيمي

ٚٙ 

 يخص فيما" إسرائيؿ" عمى الدولية المسؤولية تحقؽ الثاني: آثار المبحث
 التشريعية. سمطتيا أعماؿ

ٛٛ 
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 ٜٛ التكرار. وعدـ األوؿ: الكؼ المطمب

 ٜٓ الضرر. الثاني: جبر المطمب

 ٜٓ .(العيني التعويض) عميو كانت ما إلى الةالح إعادة: األوؿ الفرع

 ٕٜ التعويض.: الثاني الفرع

 ٖٜ الترضية.: الثالث الفرع

 ٜ٘ الجزائية. الثالث: التدابير المطمب

 ٜ٘ بيا. القياـ لمفمسطينييف يمكف التي التدابير: األوؿ الفرع

 ٜٚ بيا. القياـ الدولي لممجتمع يمكف التي التدابير: الثاني الفرع

 الخاتمة

 ٜٜ البحث نتائج

 ٕٓٔ التوصيات

 غير األعماؿ عف الدوؿ مسؤولية بشأف النيائي المشروع الممحؽ:
 دوليًا. المشروعة

ٔٓ٘ 

 ٕ٘ٔ المراجع

 ٖٗٔ فيرس الموضوعات

 


