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 چکیده

که در طی آن اسراییل کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را اشغال نمود، دیوان عالی اسراییل  1967از زمان جنگ 
اشغالی رسیدگی نموده  هایسرزمینبه هزاران دادخواست در ارتباط با اقدامات مقامات نظامی و دیگر مقامات در 

. پس از بررسی مسئله نمایدمیدیوان را بر حقوق اشغال نظامی بررسی این رویه قضایی  تأثیراست. این مقاله 
نیازهای نظامی، رفاه مردم محلی، تغییرات ، این مقاله تفسیر دیوان از مسائلی نظیر حاکم صالحیت و قواعد ماهوی

مدت اشغال و  بلند. هم چنین رویکرد دیوان به ماهیت دهدمیقوانین محلی و استفاده از منابع را مورد بحث قرار 
. معرفی شودمیاشغالی بررسی  هایسرزمینیهودی، شهرک نشین ها، و رفت و آمد کنندگان در  هایشهرکوجود 

اشغالی نیز مورد  هایسرزمیندر  هادرگیریهم چنین نظامی و  هایضرورتمعیار سه گانه اصل تناسب در ارزیابی 
مطرح  هاییگیریرویه دیوان بر حقوق اشغال نظامی نتیجه  تأثیر. در بخش نهایی، درباره گیردمیتوجه قرار 

 .شودمی
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 دانش گنج فرهنگ برگردان به فارسی: 1 
 یهاکمکدیوید کرتزمر استاد بازنشسته حقوق بین الملل دانشگاه عبری بیت المقدس و استاد حقوق کالج ساپیر است. نویسنده مایل است از  2

 ( تشکر و قدردانی نماید.Efrat Bouganim-Saagعلمی افرات بوگانیم ساگ )



 

در روابط بین الملل معاصر همواره یادآور اشغال ادامه دار کرانه باختری رود اردن و  «اشغالی هایسرزمین» واژه

اشغال نظامی در روابط بین المللی معاصر است و  ترینطوالنینوار غزه از سوی اسراییل است. این اتفاق محتمال 

این مقاله رویکرد  1بوط به اشغال نظامی داشته است.از ابتدای دهه هفتاد میالدی نقش مهمی در ادبیات حقوقی مر

سطح بررسی خواهد ؛ رویکردی که در دو نمایدمیرا تحلیل دستگاه قضایی نیروی اشغالگر به مسئله اشغال نظامی 

را مدیریت نموده  هاییموقعیتاست که چگونه دیوان عالی اسراییل مربوط  امر شد. سطح اول این تحلیل به این

. این جنبه اندبودهبرداشت دولت از امنیت با حقوق افراد در تعارض با قوانین، و  هاسیاستاست که در آن آشکارا 

از رویه قضایی دیوان از سوی دیگر افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته است و دراینجا کوتاه به آن پرداخته خواهد 

و این موضوع  پردازدمیوان از حقوق بین الملل اشغال نظامی و نحوه اجرای آن سطح دوم تحلیل به تفسیر دی 2شد.

 بحث اصلی این مقاله است.

اختصاص  خاص آن هایویژگیبخش اول این مقاله به بحث مختصر حقوق داخلی و بستر سیاسی اشغال نظامی و 

یافته است که درک آن برای بررسی رویه قضایی دیوان در ارتباط با اشغال نظامی ضرورت دارد. در بخش دوم، 

 1949کنوانسیون چهارم ژنو  ،1907زمینی الهه  هایجنگ هایرویهتفسیر دیوان از مقررات مربوط به حقوق و 

مقررات  43ی نظیر نیازهای نظامی، تفسیر آن از ماده . به ویژه برداشت دیوان از مفاهیمگیردمیمورد بررسی قرار 

مورد توجه اشغالی  هایسرزمیندر  هاشهرکمدت اشغال نظامی و ایجاد  بلندالهه، و رویکرد دیوان به ماهیت 

. است مهمی در بازبینی قضایی اقدامات مقامات نظامی داشته تأثیرمفهوم تناسب خواهد بود. طی دهه گذشته، 

. در بخش چهارم، تصمیمات دیوان در ارتباط با مخاصمات گیردمیاین مفهوم در بخش سوم مورد بررسی قرار 

 .یابدمیپایان  هاییگیریو این مقاله با نتیجه  گیردمیاشغالی مورد توجه قرار  هایسرزمیناتفاق افتاده در 

 پیشینه حقوقی و سیاسی

 صالحیت دادگاه

میان اسراییل و اعراب به اشغال در آمد. پس از آنکه جنگ  1967و نوار غزه در جنگ  کرانه باختری رود اردن

از دیوان درخواست نمودند تا به تصمیمات اداری مقامات نظامی در  هاسرزمینپایان یافت، ساکنان فلسطینی این 

                                                      
1 See, e.g., Adam Roberts, ‘Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967’, 

in American Journal of International Law, Vol. 84, No. 1, 1990, pp. 44–103; Eyal Benvenisti, The 
International Law of Occupation, Princeton University Press, Princeton, 1993; Yoram Dinstein, The Law 
of Belligerent Occupation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
2 See David Kretzmer, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied 

Territories, State University New York Press, New York, 2002; Orna Ben-Naftali, ‘PathoLAWgical 

occupation: normalizing the exceptional case of the Occupied Palestinian Territory and other legal 

pathologies’, in Orna Ben-Naftali (ed.), International Humanitarian Law and International Human Rights 

Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 129–200. 



در آن زمان مئیر شامگار دادستان کل اسراییل و نماینده دولت در تمامی دعاوی  این مناطق رسیدگی نماید.

دادستان کل نظامی اسراییل بود و مدتی بعد به ریاست دیوان عالی اسراییل  1967مطروحه در دیوان بود. وی در 

مربوط به اقداماتی از سوی افراد بیگانه دشمن اسراییل مطرح شده و  هادرخواستبا توجه به این که این رسید. 

صالحیت  توانستمیدر آن زمان  دادستان کلاست که در خارج از قلمرو سرزمینی اسراییل اتفاق افتاده است، 

که نزد دیوان در ابتدای  هاییپروندهاو این کار را نکرد. در اولین  ،این. با وجود دهد دیوان را مورد اعتراض قرار

 3الحیت خود را بر مبنای عدم مخالفت )رضایت ضمنی( دولت پذیرفت.دهه هفتاد میالدی مطرح شد، دیوان ص

بپذیرد که  بایستمیسیاست خود را تغییر دهد، دیوان  خواستمیاین رویکرد بدین معنا بود که اگر دولت 

صالحیت رسیدگی ندارد. اما با ارجاع دعاوی بیشتر به دیوان این موضوع به عنوان مبنای صالحیت آن پذیرفته 

بوده اختیار قانونی صدوردستورات خطاب به مقامات عمومی مبنای صالحیت »دیوان اعالم نمود که  متعاقباً شد.

مبنای اختیار قانونی صدور دستورات خطاب به بر صالحیت دیوان پذیرش  5و نه عدم مخالفت دولت. 4«است

از جمله نیروهای مسلح فارغ از مقامات عمومی به طور ضمنی بدین معنا است که اقدامات تمام مقامات دولتی 

 6محل اجرا در قلمرو صالحیت دیوان است.

اشغالی مطرح شده است. در  هایسرزمینهزاران درخواست در ارتباط با اقدامات انجام گرفته در  1967از سال 

صادر  رأیدر خارج از دادگاه حل و فصل شده است، دیوان در صدها پرونده  هادرخواستحالیکه بسیاری از این 

 اشغالی ایجاد نموده است. هایسرزمینرا در ارتباط با  ساختار حقوقی بزرگینموده است که 

 قواعد حاکم

 هایدادگاهاشغالی شدند،  هایسرزمینوارد  1967به موجب یک دستور نظامی، زمانی که نیروهای اسراییل در سال 

امنیتی ساکنان محلی رسیدگی کنند. دستور نظامی آشکارا اعالم نمود که  جرائمگردید تا به  تأسیسنظامی 

نشان دهنده این نظر بود که حقوق  . این دستورنظامی مفاد کنوانسیون چهارم ژنو را اجرا خواهند نمود هایدادگاه

                                                      
3 See HCJ 256/72, Electricity Company for Jerusalem District v. Minister of Defence et al., 27(1) PD, p. 

124, (1972) (hereafter Hebron Electricity case), in which the Court mentioned (at p. 136) that it was 

following the line taken in the first reported judgment relating to the OT: HCJ 337/71, Christian Society 

for the Holy Places v. Minister of Defence, 26(1) PD, p. 574 (1971). For a review of the Court’s jurisdiction 

in petitions relating to the OT, see Eli Nathan, ‘The power of supervision of the High Court of Justice over 

military government’, in Meir Shamgar (ed.), Military Government in the Territories Administered by 

Israel, 1967–1980: The Legal Aspects, Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative 

Law, Jerusalem, 1982, pp. 170–103. 
قانون اساسی: قوه قضاییه آورده شد که بخشی از قانون  15این ماده در بند دال ماده  1980. در سال 1957 هادادگاهقانون  7بند ب ماده  4

 .باشدیماساسی 
5 HCJ 393/82, Jami’at Ascan et al., v. IDF Commander in Judea and Samaria et al., 37(4) PD, p. 785 (1983). 
6 See HCJ 102/82, Tzemel et al., v. Minister of Defence et al., 37(3) PD, p. 365 (1983) at para. 11, affirming 
that the Court had the competence to examine actions of the IDF in Lebanon during the 1982–1983 Lebanon 

War. 



، اعتراضاتی 9671جنگ  پایان، کمی پس از این با وجود 7اعمال خواهد شد. هاسرزمیناشغال نظامی در تمامی این 

و حقوق دانان مطرح گردید که کرانه باختری رود اردن و نوار غزه بخشی از فلسطین تحت  تمداراناز سوی سیاس

این اعتراضات چند ماه پس  تأثیرتحت  8قیمومت انگلستان است و نباید به عنوان سرزمین اشغالی شناخته شود.

را اصالح نمودند و بخش مربوط به کنوانسیون چهارم ژنو را از پایان جنگ فرماندهان نظامی دستور پیشین خود 

در هر حال دولت اسراییل این موضع را مطرح نمود که وضعیت حقوقی این مناطق نامعلوم است و  9حذف نمودند.

در همان زمان دولت اعالم نمود که نیروهای مسلح مفاد  10اعمال کنوانسیون چهارم ژنو محل تردید است.

 11بشردوستانه کنوانسیون را رعایت خواهند نمود.

اشغالی، معترضین استدالل خود را  هایسرزمینمطروحه علیه اقدامات مقامات نظامی در  هایدرخواستدر اولین 

زمانی که دیوان از مقامات  12و بنا نمودند.بر مبنای قواعد اشغال نظامی منعکس در مقررات الهه و کنوانسیون ژن

مجبور شدند که معلوم نمایند آیا این قواعد قابل اعمال  هاآندر دادگاه پاسخ دهند،  هادرخواستخواست تا به این 

مشخص نیست،  هاسرزمینتالش نمودند که ادعا کنند که اگرچه وضعیت حقوقی این  هاآناست یا خیر. در ابتدا 

بر اساس این قواعد ارزیابی  اقداماتشانحاضرند که  هاآنو  اندشدهواعد حقوقی اشغال نظامی رعایت اما در عمل ق

پس از مدتی چهارچوب قواعد اشغال نظامی رژیم حقوقی استاندارد برای ارزیابی اقدامات مقامات دولتی  13شود.

 14اشغالی گردید. هایسرزمیندر 

                                                      
7 Security Provisions Order (West Bank), 1967, Art. 35, in 1 Proclamations, Orders and Appointments of 
West Bank Command 5. 

8Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and Samaria’, in  See Yehuda Z. Blum, ‘The 

Israel Law Review, Vol. 3, 1968, pp. 279–301. هاییبلندشامل صحرای سینای شمالی و  1967اشغال شده در جنگ  یاراض 

الن هم چنان در اشغال اسراییل است. ادعاهای مربوط به جو هاییبلندجوالن بود که صحرای سینا طی قرارداد صلح به مصر برگردانده شد و 

 see D. Kretzmer, above note 2, pp. 32–34; Behnam نداشت. هاینسرزمکرانه باختری رود اردن و نوار غزه ارتباطی با این 

Dayanim, ‘The Israeli Supreme Court and the Deportations of Palestinians: The Interaction of Law and 

Legitimacy’, in Stanford Journal of International Law, Vol. 30, 1994, pp. 143–150. 
9 Security Provisions Order (West Bank), (Amendment No. 9), (Order No. 144), 22 October 1967, in 8 

Proclamations, Orders and Appointments of West Bank Command 303. 
10 See Meir Shamgar, ‘The Observance of International Law in the Administered Territories’, in Israel 

Yearbook on Human Rights, Vol. 1, 1971, pp. 262–277; D. Kretzmer, above note 2, pp. 33–34. 
11 M. Shamgar, above note 10. For a review of the government’s position on the application of GC IV, see 

Nissim Bar-Yaacov, ‘The applicability of the laws of war to Judea and Samaria (the West Bank) and to the 

Gaza Strip (in response to Prof. R. Lapidoth)’, in Israel Law Review, Vol. 24, 1990, pp. 485–506. 
12 Christian Society case, above note 3; Hebron Electricity case, above note 3; HCJ 302/72, Hilu v. 

Government of Israel, 27(2) PD, p. 169, 1972; HCJ 606/78, Ayyub v. Minister of Defence, 33(2) PD, p. 

113, 1978 (hereafter Beth El case). 
13 D. Kretzmer, above note 2, pp. 35–40. 

14See HCJ 1661/05, Gaza Beach Regional Council et al., v. Knesset of Israel et al., 59(2) PD, p. 481, 2005,  

p. 514,  اسراییل نیز از  یهادولت، دیوان اعالم نمود که دادگاه و 2005ساحل غزه علیه پارلمان اسراییل در سال  یامنطقهدر پرونده شورای



قواعد اشغال نظامی است دیوان را بی نیاز از  هاسرزمینمال در این پذیرش ضمنی این موضوع که قانون قابل اع

، دیوان در زمان حضور این جودبا واین ساخت که تعیین نماید آیا عناصر اشغال نظامی محقق شده است یا خیر. 

در زمان عقب نشینی نیروها از نوار  مجدداًهم چنین  15به این موضوع پرداخت. 1982اسراییل در لبنان در سال 

به این مسائل در  16یا خیر. شودمیپرداخت که آیا اسراییل به عنوان قدرت اشغالگر شناخته  سؤالغزه به این 

 17.کنیممیجایی دیگر به تفصیل پرداخته شده است و لذا در این جا از پرداختن به ان خودداری 

تی خود در پرونده نتایج حقوقی ساخت یک دیوار در قلمرو فلسطین المللی دادگستری در نظر مشور دیوان بین

 هاآنحقوق بشری نیز که اسراییل به  هایکنوانسیوناشغالی اعالم نمود که همراه با قواعد حقوقی اشغال نظامی، 

از سوی نهادهای ناظر بر اجرای  مکرراًاین نگاه  18 .شودمیپیوسته بر اقدامات انجام گرفته در اراضی اشغالی اعمال 

دولت اسراییل هرگز این موضع را نپذیرفته است. دیوان  19المللی مورد تاکید قرار گرفته است. بین هایکنوانسیون

بین المللی پرهیز نموده است اما در بسیاری از  هایکنوانسیونعالی اسراییل از اعالم نظر در مورد اجرای رسمی 

دیوان  هاپروندهدر بیشتر  20اشغالی در سالهای اخیر به مفاد این اسناد استناد نموده است.اراضی  به آرای مربوط

                                                      
. شهرک نشین های اسراییلی که به دلیل برنامه عقب نشینی ملزم شده بودند اندیرفتهپذچهارچوب حقوقی اشغال نظامی را همواره  1967سال 

 مود.خود در غزه را ترک کنند ادعا نمودند که نوار غزه مشمول حقوق اشغال نظامی قرار ندارد. دیوان این ادعا را رد ن یهاخانهتا 
15 See, e.g., Tzemel case, above note 6, pp. 371–374; HCJ 574/82 Al Nawar v. Minister of Defence et al., 

39(3) PD, p. 449, 1985, pp. 458–459. 
16 HCJ 9132/07, Jaber Al- Bassiouni Ahmed et al., v. Prime Minister et al., Judgment, 30 January 2008, 

available at: http://elyon1.court.gov.il/files_eng/07/320/091/n25/07091320.n25.pdf (last visited 22 May 

2012). 
17 See, e.g., Yuval Shany, ‘The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Coment on Bassiouni v. The 

Prime Minister of Israel’, in Israel Law Review, Vol. 42, No. 1, 2009, pp. 101–116; Shane Darcy and John 

Reynolds, ‘An enduring occupation: the status of the Gaza Strip from the perspective of international 

humanitarian law’, in Journal of Conflict & Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 211–243. 
18 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, 9 July 2004, ICJ Reports 2004, p. 136, paras. 102–114. 
19 See, e.g. Human Rights Committee, Concluding Observations on Third Report of Israel (29 July 2010), 

3 September 2010, UN Doc. CCPR/C/ISR/CO/3, para. 5, available at: 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/51410EBD25FCE78F85257770007194A8 (last visited 22 May 

2012). 
20 HCJ 1890/03, Bethlehem Municipality et al., v. Ministry of Defence et al., 59(4) PD, p. 736, 2005 

(hereafter Rachel Tomb case); HCJ 7957/04, Zaharan Yunis Muhammad Mara’abe et al., v. The Prime 

Minister et al., 60(2) PD, p. 477, 2005 (hereafter Alphei Menashe case); HCJ 10356/02, Yoav Hess et al., 

v. The Commander of IDF Forces in the Judea and Samaria et al., 58(3) PD, p. 443, 2004; HCJ 7015/02, 

Kipah Mahmad Ahmed Ajuri et al., v. IDF Commander in the West Bank et al., 56(6) PD, p. 352, 2002; 

HCJ 769/02, The Public Committee against Torture in Israel et al., v. The Government of Israel et al., 

Judgment, 14 December 2006 (hereafter Targeted Killings case), available at: 

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/02/690/007/e16/02007690.e16.pdf (last visited 22 May 2012); HCJ 

281/11, Head of Beit Icsa Local Council et al., v. Minister of Defence et al., Judgment, 6 September 2011, 

available in Hebrew at: http://elyon1.court.gov.il/files/11/810/002/m12/11002810.m12.pdf (last visited 22 

May 2012). 



که مقامات  باشندمینموده است که مفاد مورد استناد بخشی از مقررات حقوق اشغال نظامی  این دیدگاه را توجیه

 21هستند. هاآنملزم به رعایت 

 اجرای داخلی قواعد بین المللی

واعد از باره اراضی اشغالی نظام حقوقی اشغال نظامی است، اما اعمال این قردقی پذیرفته شده اگرچه رژیم حقو

از لحاظ جایگاه حقوق بین الملل در نظام قضایی داخلی اسراییل مد نظر قرار داد. نظام  بایستمیسوی دیوان را 

اسراییل قواعد عرفی حقوق بین  هایدادگاهکه به موجب آن  کندمیحقوقی اسراییل از روش انگلیسی پیروی 

بین المللی  هایکنوانسیون، در حالیکه نمایندمیالملل را مادامی که با قوانین اصلی مصوب درتعارض نباشند اجرا 

اجرا نخواهند شد مگر آنکه به صورت قواعد عرفی درآیند یا پارلمان  هادادگاهند است در بپای هاآنکه دولت به 

که قوانین را بر اساس این پیش فرض تفسیر نمایند که قوانین  اندمکلف هادادگاهکند.  اسراییل آن را تصویب

تعارضی با تعهدات بین المللی ندارند اما در صورت تعارض آشکار میان قوانین اصلی و یک قاعده عرفی حقوق بین 

 22الملل، قانون برتر خواهد بود.

را بخشی از  هاآنالهه و کنوانسیون ژنو اظهار نظر نمود هر دوی  زمانی که برای اولین بار دیوان در مورد مقررات

بعدها به اشتباه خود اعتراف نمود و بیان نمود که تمام مفاد مقررات الهه  ،اینبا وجود  23حقوق معاهدات دانست.

دارای ماهیت  ضرورتاً از سوی دیگر، دادگاه اعالم نمود که مفاد کنوانسیون چهارم ژنو  24دارای ماهیت عرفی هستند.

ژنو پیوسته  هایکنوانسیونهمه به این نظر از این جهت حائز اهمیت است که اگرچه اسراییل  25 عرفی نیستند.

 را بخشی از حقوق داخلی خود نساخته است. هاآناما هنوز 

مورد علی رغم اظهار نظر فوق و این حقیقت که دولت اجرای رسمی کنوانسیون چهارم ژنو در اراضی اشغالی را 

پس از آنکه نماینده  گاهی اوقات 26در سالهای اخیر دیوان به این کنوانسیون استناد نموده است. ،دهدمیتردید قرار 

                                                      
21 See, e.g., HCJ 3239/02, Marab et al., v. IDF Commander in the West Bank et al., Judgment, 28 July 2002, 

English translation available at: http://elyon1.court.gov.il/files_eng/02/390/032/A04/02032390.a04.htm 

(last visited 4 January 2012); Hess case, above note 20. 
22,829, 817–815, pp. 1988, 801) PD, p. 3(42, Sajedia v. Minister of Defence, 253/88In HCJ    در پرونده ساجدیه

کنوانسیون چهارم ژنو اعمال نمود که بیان  76علیه وزارت دفاع اسراییل دادگاه این اصل را در مورد تعارض میان یک قانون اسراییلی و ماده 

 see David Kretzmer, ‘Israel’, in به ارتکاب جرم در داخل سرزمین اشغالی نگه داشته خواهند شد. افراد حمایت شده متهم نمایدیم

David Sloss (ed.), The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2009, pp. 273–325. 
23 Christian Society case, above note 3; Hilu case, above note 12. 
24 Beth El case, above note 12, p. 120. 
25 Ibid.; HCJ 390/79, Dweikat et al., v. Government of Israel et al., 34(1) PD, p. 1, 1979 (hereafter Elon 

Moreh case); Jami’at Ascan case, above note 5. 
26 See, e.g., Ajuri case, above note 20, p. 364; HCJ 2056/04, Beit Sourik Village Council v. The Government 

of Israel et al., 48(5) PD, p. 807, 2004, p. 827. 

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/02/390/032/A04/02032390.a04.htm


دولت اعالم نموده است که اقدامات مقامات مطابق مفاد کنوانسیون چهارم بوده است، دیوان این چنین نظر داده 

در بسیاری  27ستناد نموده است بدون این که توضیحی ارائه دهد.است و گاهی اوقات دیگر به مفاد این کنوانسیون ا

دیوان به تعهد دولت به رعایت مفاد بشردوستانه این کنوانسیون برای استناد به آن متوسل شده است  هاپروندهاز 

 29در پرونده الفی مناشه 28یا خیر. نمایندمیاعالم نماید آیا این کنوانسیون را دادگاه داخلی اجرا  رسماًبدون این که 

دیوان متذکر شد که آگاه است که دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون چهارم ژنو را در اراضی اشغالی الزم 

با و اعالم نمود این موضوع بستگی به تعهد دولت به رعایت مفاد بشردوستانه این کنوانسیون ندارد.  داندمیاالجرا 

ه همانگونه که دولت لزوم اجرای مفاد بشردوستانه را پدیرفته است، نیازی به اظهار دیوان بیان داشت ک وجود این،

 نظر درباره قابلیت اجرای این معاهده در حقوق داخلی نیست.

شایان ذکر است که بدون اظهار نظر مثبت درباره لزوم اجرای کنوانسیون در اراضی اشغالی یا ماهیت در پایان، 

 30عالی اسراییل بوده است. بط کنوانسیون چهارم بخشی از رویه متداول دیوانعرفی مفاد آن، مقررات مرت

 سیاست و حقوق

اجرای قواعد اشغال نظامی را در اراضی تصرف شده پذیرفته  رسماًیکی از معدود قوای اشغالگری است که  لاسرایی

بنابراین،  گذاشته است. تأثیراست. علی رغم این موضوع، مسائل سیاسی بیشتر از قواعد حقوقی بر اتفاقات روی داده 

 منطبق با قواعد حقوقی اشغال نظامی نبوده است. یکی 1967از سال  هادولت هایسیاستبسیاری از اقدامات و 

یهودی نشین در اراضی اشغالی بوده است. جامعه  هایشهرکاز جنجال برانگیزترین این اقدامات تصمیم به ساخت 

 هاشهرککنوانسیون چهارم ژنو ایجاد این  49ماده  6بین المللی همواره اعالم نموده است که به موجب پاراگراف 

 31جمعیت غیرنظامی خود به اراضی اشغالی نیست.در تعارض با تعهدات دولت اسراییل است که مجاز به انتقال 

                                                      
27 See, e.g., HCJ 5591/02, Yassin et al., v. Commander of Ketziot Detention Facility et al., 57(1) PD p. 403, 

2002, p. 413. 
28 See, e.g., Hess case, above note 20, para. 8; HCJ 3103/06, Shlomo Valero v. State of Israel, Judgment, 6 
February 2011, para. 33, available in Hebrew at: 

http://elyon1.court.gov.il/files/06/030/031/r13/06031030.r13.pdf (last visited 22 May 2012). 
29 Alphei Menashe case, above note 20, p. 523. 

30In HCJ 2690/09, Yesh Din et al., v. Commander of IDF Forces in the Judea and Samaria et al., Judgment  

of 28 March 2010, available in Hebrew at: 

http://elyon1.court.gov.il/files/09/900/026/n05/09026900.n05.pdf (last visited 22 May 2012), هاخواهان 

صادر ننمود اما به رویه  یرأ. دیوان بر اساس این استدالل باشدیمکه تمام مفاد کنوانسیون چهارم ژنو دارای ماهیت عرفی  اندنمودهاستدالل 

 رعایت مفاد عرفی این کنوانسیون به عنوان بخشی از حقوق داخلی ادامه داد.
31See, e.g., UNSC Resolution 446, 22 March 1979, UN Doc. S/RES/446 (1979); UNSC Resolution 452,  

20 July 1979, UN Doc. S/RES/452 (1997); and UNSC Resolution 465, 1 March 1980, UN Doc. S/RES/465 

 seeدر اراضی اشغالی نیست.  هاشهرکا مبنای مخالفت با ساخت کنوانسیون چهارم تنه 49ماده  6ممنوعیت مذکور در پاراگراف  .(1980)

Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, ‘Policy brief: the legal status of Israeli settlements 

under IHL’, available at: http://opt.ihlresearch.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=773 

(last visited 22 May 2012). 



این دیدگاه را دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در پرونده نتایج حقوقی ساخت یک دیوار در 

 32نموده است. تأییداراضی اشغالی 

اشغالی، انتظار برای اتباع اسراییل در اراضی  هاشهرکنظر به تعارض آشکار میان قواعد بین المللی و ساخت 

تنها تصمیمات مهم دیوان مربوط مصادره اموال  با وجود این،که دیوان در این باره اظهار نظر نماید.  رفتمی

. دیوان اعالم نمود که اگر مقامات بتوانند ثابت نمایند که شهرک در یک نقطه هاستشهرکخصوصی برای ایجاد 

از کشور است، تصاحب اراضی به عنوان یک نیاز و ضرورت نظامی استراتژیک ایجاد شده و هدف از آن تقویت دفاع 

از سوی دیگر اگر انگیزه ایجاد شهرک سیاسی باشد و نه حفظ امنیت، تصاحب اراضی خصوصی  33قابل توجیه است.

 34غیرقانونی است.

پرهیز نماید. دیوان مقرر  هاشهرکدیوان تمام تالش خود را نموده است تا از اظهار نظر درباره مشروعیت ایجاد 

 49ماده  6نموده است که ممنوعیت انتقال غیرنظامیان دولت اشغالگر به اراضی اشغالی که مبتنی بر پاراگراف 

هم چنین دادگاه به دلیل  35الزم االجرا در حقوق داخلی نیست.کنوانسیون چهارم ژنو است بخشی از قواعد عرفی 

و  36؛رباره استفاده از اراضی عمومی در پروژه شهرک سازی اظهارنظر کندذی نفع نبودن معترضین نپذیرفت که د

                                                      
32 ICJ, Wall case, above note 18, para. 120. 
33 Beth El case, above note 20; HCJ 258/79, Amira et al., v. Minister of Defence et al., 34(1) PD, p. 90, 

1979. 
34 Elon Moreh case, above note 25. 
35 Beth El case, above note 20, p. 121; Elon Moreh case, above note 25, pp. 14–15. 

361986, 57) PD, p. 2(40, Ayreib v. Appeals Committee et al., 277/84HCJ    در این پرونده، ساکن فلسطینی کرانه باختری

وی است. پس از آنکه ادعای وی از  تدالل نمود که این زمین متعلق بهرود اردن تصمیم مبنی بر دولتی دانستن اراضی را به چالش کشید و اس

سوی کمیته تجدیدنظر که توسط یک دستور نظامی ایجاد شده بود رد شد، وی درخواست خود را نزد دیوان مطرح نمود. وی استدالل نمود که 

مقررات الهه که مرتبط با  55ست و این امر به موجب ماده در آنجا بوده ا هاشهرکدلیل اصلی دولتی اعالم نمودن این اراضی تسهیل ایجاد 

زمین دولتی باشد، از ادبیات  نمود که اگر این زمین در حقیقت یک ، ممنوع است. دادگاه اعالمباشدیماستفاده قوای اشغالگر از اراضی عمومی 

باشد و حق داشته باشد که نحوه استفاده از این اراضی را به  که درخواست کننده در این زمینه ذی نفع آیدینمبه دست  55به کار رفته در ماده 

. این برداشت مضیق از حق اعتراض به (ibid., para. 9)چالش بکشد زیرا همانگونه که گفته شد این اراضی دولتی است و خصوصی نیست 

 ,see, e.g., HCJ 910/86اشته شده است )که در رویه عمومی دیوان کنار گذ هاستمدت هاشهرکاستفاده دولت از اراضی در جهت ساخت 

Ressler v. Minister of Defence, 42(2) PD, p. 441, 1986. درحالی که بیشتر تصمیماتی که قواعد ذی نفع بودن را توسعه داده .)

در آن تصمیم منعکس است پس از تصمیم فوق الذکر صادر شده است، با این وجود دشوار است که بپذیریم رویکرد مضیق و شکلی بیان شده 

 ,3125/98)1998کننده رویه عمومی دیوان در آن زمان بوده است. در پرونده ایاد علیه فرمانده نیروهای اسراییل در یهودیه و سامریه در سال 

I’ad v. IDF Commander in Judea and Samaria, 58(1) PD, p. 913, 1998 معترضین به برنامه توسعه یک شهرک در کرانه ،)

 هایینزمثابت نمایند که استفاده از  توانندینمباختری اعتراض نمودند. دیوان تصمیم ایریب را این گونه تفسیر نمود که معترضین فلسطینی 

مبنی بر این که به موجب حقوق بین الملل برنامه از چهارچوب  هاآنو بنابراین استدالل  گذاردیماثر  هاآندولتی تحت پوشش برنامه بر منافع 

 .(ibid., p. 916) ، مبنایی ندارد.رودیماختیارات مقامات فراتر 



از طرف دیگر، دیوان در بیش از یک  37دانست.نقابل رسیدگی قضایی را درخواست ابطال سیاست شهرک سازی 

و  در جای خود باقی خواهند ماند هاشهرکمورد اعالم نموده است مادامی که اسراییل بر این مناطق کنترل دارد، 

و انتقال شهرک نشین ها به داخل اسراییل  هاشهرکیک تصمیم سیاسی به عقب نشینی از اراضی اشغالی برچیدن 

 38.کندمیرا توجیه 

بی تردید به دیوان اجازه داده است که از مواجهه با دولت  هاشهرکپرهیز از اظهارنظر درباره مشروعیت ایجاد 

 همانگونه که در تحلیل اسراییل و افکار عمومی اجتناب نماید. اگرچه این موضوع از لحاظ سیاسی قابل درک است،

وان این پرهیز و اجتناب تا حدی به مواضع دی ایجاد دیوارها و جداسازی نشان داده خواهد شد،رای دیوان در مورد آ

 خلل وارد آورده است.

 

 رویه قضایی مرتبط با اشغال نظامی

دیوان عالی اسراییل بر توسعه قواعد اشغال نظامی کار آسانی نیست. در بسیاری از تصمیمات دیوان  تأثیرارزیابی 

ترجیح داده است که به جای قواعد بین المللی اشغال نظامی بر قوانین اداری اسراییل اتکا نماید. در تصمیمات 

است. در  مرتبط توجه نشان نداده دیگر، دیوان بر مسائل ماهوی خاص پرونده تمرکز نموده و به اصول حقوقی

دیوان تمام تالش خود را کرده است که از طریق تکیه بر تفاوت میان قواعد عرفی و  هاپروندهنهایت در بسیاری از 

از اظهارنظر درباره انطباق تصمیمات دولت با مقررات بین المللی  ،حقوق معاهدات و یا نادیده گرفتن این مسئله

اشغالی را  هایسرزمیندیوان قواعد قابل اجرا در  هاآنکه در  شودمیاجتناب نماید. در این مقاله به مسائلی توجه 

 بررسی نموده است.

 تفسیر قانون: رویه عمومی

                                                      
37.1993, 210) PD, p. 4(47, Bargil et al., v. Government of Israel et al., 4481/91HCJ    در پرونده برجیل علیه دولت

دیگر دولت واگذار  یهابخشنمود که ماهیت اصلی مسئله شهرک سازی سیاسی است و دیوان باید این موضوع را به اسراییل، رییس دیوان اعالم 

نماید. قاضی گلدبرگ به مذاکرات در جریان میان دولت اسراییل و مقامات فلسطین اشاره نمود که در آن مسئله شهرک سازی موضوع مهمی 

، یکی از موارد نادری است که دادگاه باید از اظهارنظر باشدینمونده شامل نقض یک حق فردی نقض شده بود. وی بیان نمود از آنجایی که این پر

 .See also I’ad case, above note 36، اجتناب نماید. دیوان در یک پرونده دیگر )کندیمقضایی که در یک روند سیاسی اختالل ایجاد 

In HCJ 4400/92, Kiryat Arba Local Council v. Government of Israel, 48(5) PD, p. 587, 1992 از همین منطق )

 از سوی دولت را رد نمود. هاشهرک یهاساختمانپیروی نمود و اعتراض یک شهرک نشین به ضبط تمام 
38 Beth El case, above note 12; Kiryat Arba case, above note 37; Gaza Beach case, above note 14. 



دالیل امنیتی مرتبط بود، معترضین استدالل نمودند که پاراگراف که با اخراج افراد مورد حمایت به  39در پرونده آفو

و این  نمایدمیاشغالی را ممنوع  هایسرزمیناخراج تمامی افراد مورد حمایت از  کنوانسیون چهارم 49ماده  1

 دو طریقرا به  49ماده  1ممنوعیت استثنایی ندارد. در پاسخ به این استدالل رییس دیوان اعالم نمود که پاراگراف 

تفسیری را برگزیند که کمترین  بایدمیدادگاه  ایپروندهتفسیر نمود. وی معتقد بود که در چنین  توانمی

این به معنای انتخاب تفسیری است که اجازه  . در این پروندهنمایدمیمحدودیت را برای حق حاکمیت دولت ایجاد 

به این اصل تفسیری که رییس دیوان برگزید، در  40.افراد مورد حمایت به دالیل امنیتی اخراج شوند دهدمی

 تدر تعارض با اصول بنیادین تفسیر معاهدا کامالً کنوانسیون حقوق معاهدات وین اشاره ای نشده است. این دیدگاه 

محافظت از افراد در برابر سواستفاده دولت از  هاآن. اصولی که هدف باشدمیحقوق بشر یا حقوق بشردوستانه 

قوانین  داردمیکه مقرر  باشدمیقدرت است. هم چنین این نظر در تعارض با رویه عمومی دیوان عالی اسراییل نیز 

اگرچه دیوان هرگز این دیدگاه رییس خود را تکرار  41باید به نحوی تفسیر شود که حقوق بنیادین افراد حفظ شود.

دیوان چگونه مفاد حمایتی کنوانسیون ژنو و مقررات که  دهدمیست، در عمل این نظر تا حد زیادی نشان ننموده ا

اکثریت دیوان  42کنوانسیون چهارم ژنو 49مرتبط به پاراگراف یک ماده  هایپرونده. در نمایدمیالهه را تفسیر 

و این کار را بر اساس این پیش فرض مورد تفسیری را برگزیده است که در تعارض با معنای آشکار این ماده است 

اخراج  هایروشتردید انجام داده است که ممنوعیت مطلق اخراج افراد حمایت شده در این ماده برای مقابله با 

کنوانسیون  78دیوان تفسیری پویا از ماده  44در پرونده آجوری، 43استفاده آلمان نازی مطرح شده است.مورد 

شامل  تواندمیامنیتی  هایضرورتبرای  «محل اقامت تعیین شده»مانی که بیان نمود که چهارم ژنو را برگزید، ز

 45باشد. )پیش از انزوای آن( انتقال یک ساکن کرانه باختری به نوار غزه

در یک پرونده اخیر، معترضین مشروعیت نگهداری زندانیان اراضی اشغالی در اسراییل را به چالش کشیدند و 

خود بیان  رأیرییس دیوان در  46کنوانسیون چهارم ژنو است. 76که این اقدام در تعارض با ماده استدالل نمودند 

 بلنداشغال نظامی، به ویژه ماهیت  هایویژگیشرایط خاص و »نمود که درتفسیر کنوانسیون چهارم ژنو باید به 

                                                      
39 HCJ 785/87, Afu et al., v. Commander of IDF Forces in the Judea and Samaria et al., 42(2) PD, p. 4, 

1988, p. 17. 
40 For criticism of the interpretation adopted by the Court, see D. Kretzmer, above note 2, pp. 48–52; Yoram 

Dinstein, ‘Deportations from Occupied Territories’, in Tel Aviv University Law Review, Vol. 13, 1988, 

pp. 403–416. 
41 The leading case is HCJ 73, 87/53, Kol Ha’am v. Minister of Interior, 7 PD, p. 871, 1953. 
42 Article 49, para. 1 of GC IV states: ‘Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of 

protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other 

country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive’. 
43 The cases are discussed in D. Kretzmer, above note 2, pp. 43–52. 
44 Ajuri case, above note 20 
45 For a critical analysis of this case see O. Ben-Naftali, above note 2, pp. 164–171. 
46 Article 76, para 1, GCIV provides: ‘Protected persons accused of offences shall be detained in the 

occupied country, and if convicted they shall serve their sentences therein...’. 



شود. وی اعالم نمود که این توجه  47«شرایط جغرافیایی و امکان حفظ ارتباط میان اسرائیل و منطقه مدت آن،

داده شود. آنچه که اهمیت باالیی به افراد مورد حمایت و به خصوص افراد بازداشت شده باید بدان معناست که 

اهمیت دارد حفاظت از حقوق ماهوی این افراد است و نه تفسیر لغوی کنوانسیون چهارم ژنو. بنابراین اگر مقامات 

ای نگهداری بازداشت شدگان در اسراییل تضمین نمایند، و نه اراضی اشغالی آنگونه شرایط بهتری را بر توانستندمی

 48حقوق ماهوی افراد بازداشت شده را رعایت نموده بودند. هاآن، نمایدمیکنوانسیون چهارم الزام  76که ماده 

ت شده، دیوان از چنین باشد که با تفسیر کنوانسیون به نفع حقوق افراد حمای توانستمیمعنای چنین رایی 

 دادمیرویکردی که در باال توضیح داده شده فاصله گرفته است. آن رویکرد منافع دولت را بر حقوق افراد ترجیح 

با وجود به این معنا باشد که کنوانسیون باید به نفع حقوق افراد حفاظت شده تفسیر شود.  توانستمیو اکنون 

این ادبیات به کار گرفته شده بود تا سرپیچی مقامات از الزامات کنوانسیون چهارم ژنو را توجیه کند. بنابراین  این،

ح داده شد مطابقت دارد. این رویکرد یاز این توضکه این نوع نگاه با رویکرد عمومی دیوان که پیش  رسدمیبه نظر 

 .ندکمیکه موضع دولت را تقویت  دهدمیتفسیری را ترجیح 

 

 نیازهای نظامی و رفاه عمومی

این رویه پذیرفته شده دیوان عالی است که یک فرمانده نظامی در حین اعمال اختیارات خود در اراضی اشغالی 

 نماید و هم رفاه عمومی جمعیت محلی را تأمینباید به دو عامل توجه نشان دهد: هم نیازهای نظامی و امنیتی را 

 را معنا نموده است؟ «نیازهای نظامی و امنیتی»ن واژه چگونه دیوا 49نماید. تأمین

در نقطه ای  هاشهرکخصوصی برای ایجاد  هایزمینمربوط به تصاحب  50پرونده ایوب علیه وزارت دفاع اسراییل

اموال برای نیازهای نظامی قوای اشغالگر  دهدمیمقررات الهه که اجازه  52استراتژیک بود. با اتکا به عبارات ماده 

یستیکی ارتش عنای مضیقی دارد که به نیازهای لجمعترضین استدالل نمودند که این عبارت م تصاحب شود،

. قاضی ویتکُن با رد این شودنمیتر دولت اشغالگر را شامل  و نیازهای امنیتی گسترده شودمیاشغالگر محدود 

ضعیت مخاصمه قدرت اشغالگر مسئولیت حفظ نظم عمومی و امنیت را در اراضی استدالل بیان نمود که در و

که از اراضی اشغالی متوجه همین مناطق اشغالی یا قلمرو کشور اشغالگر  با خطراتیاشغالی بر عهده دارد و باید 

                                                      
47 Yesh Din case, above note 30, para. 7. 
48 Ibid., para. 11. 
49 Jami’at Ascan case, above note 5; Beit Sourik case, above note 26, para. 34, in which the Court refers to 

the many judgments in which it has emphasized this crucial principle of its jurisprudence on belligerent 

occupation. 
50 Beth El case, above note 12. 



پس  52اشاره نمود.مقررات الهه  52قاضی الندو در نظریه موافق خود آشکارا به عبارات ماده  51است، مقابله نماید.

، قاضی الندو نمایدمیاز ذکر منابع مختلفی که تصاحب اموال غیرمنقول را برای نیازهای نظامی گسترده تر توجیه 

 مقررات الهه وظیفه اصلی یک فرمانده نظامی در اراضی اشغالی حفظ نظم 43اضافه نمود که به موجب ماده 

این هدف نیاز است برای اهداف نظامی قدرت اشغالگر  تأمینرای ی افزود که هر آنچه که بعمومی و امنیت است. و

غیرنظامی در یک منطقه  بنابراین، ایجاد یک شهرک 53.باشدمیآمده است، ضروری  52به معنایی که در ماده 

یک نیاز نظامی است که تصاحب اراضی خصوصی  کندمیتسهیل  ادفاع از منطقه ر ،که به گفته مقامات استراتژیک

 .کندمیرا توجیه 

در یک پرونده جدیدتر، دیوان با ارائه نگاهی سیاسی و ایدئولوژیک به منافع بلند مدت دولت، تالش برای گسترش 

 که: به این نظر شدقاضی باراک این امر باعث هدایت  54مفهوم نیاز نظامی و امنیتی را رد نمود.

وظیفه یک فرمانده نظامی در ارتباط با اراضی اشغالی است. فرمانده نظامی اجازه ندارد که منافع  موردهر دو »

دولت خود را در نظر بگیرد تا حدی که این امور بر منافع امنیتی وی یا منافع امنیتی ملی، اقتصادی، و اجتماعی 

ن منطقه است و نه نیازهای امنیت ملی در مردم محلی تاثیری ندارد. حتی نیازهای نظامی نیز نیازهای وی در هما

 55«قرار داد. هابرداریاقتصادی یا دیگر بهره  مورد بهره برداری تواننمیمفهومی وسیع تر. یک منطقه اشغالی را 

، دهدمیمحدود از مفهوم نیاز نظامی ارائه  یکه تفسیر رسدمیعلی رغم این اظهارنظر غیرالزام آور قاضی که به نظر 

؛ رویکردی که حفاظت از باشدمیدیدگاه وسیعی که دیوان در پرونده ایوب مطرح نمود بیانگر رویه عمومی دیوان 

در واقع دیوان رویکرد قاضی الندو را  56.داندمیمنافع امنیتی دولت اشغالگر و اتباع آن را یک نیاز نظامی مشروع 

                                                      
51 Ibid., pp. 117–118. 

مقررات الهه به عنوان مبنای حقوقی تصاحب اراضی استناد نمودند، الندو اشاره نمود که مشخص نیست  52در حالیکه خود مقامات به ماده  52

با این وجود دیوان پذیرفت که به موجب قواعد عرفی حقوق بین الملل  .(ibid., pp. 129–131باشد )این ماده مربوط به اموال غیرمنقول 

 .see Y. Dinstein, above note 1, pp. 226–230 اراضی را برای نیازهای نظامی خود تصاحب نماید. تواندیمقدرت اشغالگر 
53 Beth El case, above note 12, p. 131. Justice Landau repeated this approach in the Elon Moreh case, above 

note 25, p. 16. 
54 Elon Moreh case, above note 25. 
55 Jami’at Ascan case, above note 5, para. 13. 
56 See, e.g., HCJ 202/81, Tabeeb et al., v. Minister of Defence et al., 36(2) PD, p. 622, 1981 (expropriation 

of land for construction of a road to circumvent a town); HCJ 1987/90, Shadid v. IDF Commander in Judea 

and Samaria (unreported judgment of 15 July 1990) (requisition of land for branch of the civil 

administration); HCJ 8286/00, Association for Civil Rights in Israel v. IDF Commander in Judea and 

Samaria (unreported judgment of 13 December 2000) (seizure of four schools to serve as military outposts 

during the first intifada); HCJ 401/88, Rian et al., v. IDF Commander in Judea and Samaria (unreported 

judgment of 24 July 1988) (requisition of a private apartment and roof of a building for a temporary military 

lookout). 



مقررات الهه گره  43را به وظایف این دولت بر اساس ماده اشغالگر دنبال نموده است. این دیدگاه نیازهای ارتش 

 .اندشدهمی زند. این وظایف به موضوع اصلی رویه قضایی دیوان تبدیل 

 

 مقررات الهه 43ماده 

. بنابراین ممکن است که به دهدمیبنیادین یک قدرت اشغالگر را توضیح  هایمسئولیتمقررات الهه  43ماده 

 :داردمیاین ماده مقرر  57ک رژیم حقوقی اشغال نظامی شناخته شود.عنوان قانون اساسی کوچ

پس از انتقال واقعی اقتدار حاکمیتی از دولت ملی به قدرت اشغالگر، این قدرت مکلف است که ضمن رعایت تمام »

نظم عمومی و امنیت انجام  تأمینرا برای بازگرداندن و  در توان خودقوانین جاری کشور اشغالی، تمامی اقدامات 

 «منع شده باشند. مطلقاًاین قوانین رعایت دهد مگر آنکه 

نظم عمومی و امنیت و دوم تعهد  تأمین: اول تعهد دولت اشغالگر به بازگرداندن و پردازدمیاین ماده به دو موضوع 

در پروژه  منع شده باشند. مطلقاًاین قوانین رعایت این قدرت به رعایت قوانین جاری کشور اشغالی مگر آنکه 

در با این حال،  .این دو موضوع در دو ماده جداگانه مطرح شده بود 1880و دستورالعمل آکسفورد  1874بروکسل 

دیوان عالی، از طریق گره زدن مسئله تغییر در قوانین به  58.ندگنجانده شد 43ماده متن نهایی مقررات الهه در 

میان این دو قسمت برقرار نموده است و در اینجا این دو موضوع  ی نزدیکطنظم و امنیت، ارتبا تأمینوظیفه 

 .شودمیجداگانه بررسی 

 

 

 نظم عمومی و امنیت تأمینبازگرداندن و 

                                                      
57See E. Benvenisti, above note 1, p. 9. In HCJ 2164/09, Yesh Din v. Commander of IDF Forces in Judea  

and Samaria et al., Judgment, 26 December 2011 (hereafter Quarries case), available in Hebrew at: 

http://elyon2.court.gov.il/files/09/640/021/N14/09021640.N14.htm (last visited 22 May 2012), para. 8, the 

Courtstated:  در  43در پرونده یش دین علیه فرمانده نظامی نیروهای مسلح در یهودیه و سامریه دیوان اعالم نمود که معلوم است که ماده

ی اجرای وظایف و اختیارات فرمانده نظامی در رویه قضایی به عنوان ماده ای با ماهیت شبه قانون اساسی شناخته شده است که چهارچوب عموم

 .نمایدیماراضی اشغالی را تعیین 
58 Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War, Brussels, 27 August 

1874, Articles 2 and 3; The Laws of War on Land, Oxford, 9 September 1880, Articles 43 and 44. 



منتشر شده در ارتباط با اراضی اشغالی است، قاضی ساسمن بیان  رأیکه اولین  59حیت،یدر پرونده جامعه مس

که به وضوح  نمایدمیاشاره  60«نظم و حیات عمومی»الهه به مفهوم ی فرانسوی مقررات نمود که نسخه اصل

. شودمیزندگی عمومی و مدنی  هایجنبهقلمرویی گسترده تر از نظم و امنیت عمومی دارد. این مفهوم شامل تمام 

اداره مناسب یک نظام اداری با »بعدی دیوان توضیح داده شد، عبارت حیات عمومی شامل  رأیهمانگونه که در 

و این امر شامل امنیت، سالمت،  باشدمیکه امروزه در یک کشور کارآمد پذیرفته شده است، تمامی اجزای آن 

دیوان اعالم نمود که مفهوم اداره مناسب را  61«.شودمیآموزش، رفاه، و هم چنین کیفیت زندگی و حمل و نقل... 

هستند که  هاییهمانسازی زمان تصویب مقررات الهه سنجید. این مفاهیم  بر اساس مفاهیم خصوصی تواننمی

 62برای یک دولت مدرن و متمدن در انتهای قرن بیستم مناسب است.

دیوان تنها به صورت محدود به رفاه  عموماًچه منافعی را برای ارزیابی رفاه مردم فلسطین باید در نظر گرفت؟ 

منافع سیاسی فلسطینیان را که در گروی اجتناب از ادغام بیشتر کرانه باختری و  نمایدمیمادی و اقتصادی توجه 

برق الخلیل دیوان پذیرفت که متصل نمودن . بنابراین، به عنوان مثال در پرونده گیردمی، نادیده باشدمیبا اسراییل 

تنها  63.کندمیا تضمین مطمئن برق ر تأمینشهر الخلیل به شبکه برق اسراییل به نفع فلسطینیان است زیرا که 

مقررات الهه دیوان  43برق بود، دیوان رویکرد متفاوتی برگزید. با اتکا به ماده  تأمیندر یک پرونده که در ارتباط با 

برق بیشتر مناطق نوار غزه به یک شرکت اسراییلی به جای  تأمینبیان نمود که تصمیم فرمانده نظامی به واگذاری 

 تأمینیرقانونی است. دیوان توضیح داد که با توجه به اهمیت انرژی برق واگذاری یک شرکت محلی فلسطینی غ

اقتصادی و فنی این مسئله خواهد  هایجنبهاین انرژی به کسانی در خارج از اراضی اشغالی اثراتی دارد که فراتر از 

 اما این تصمیم استثنایی بود. 64بود.

مدت اشغال،  بلنداز دو موضوع بوده است: ماهیت  متأثرنظم و امنیت عمومی  تأمینبررسی رویکرد دیوان به وظیفه 

 .کنندمیکه در این اراضی رفت و آمد  هاییاسراییلیو حضور شهرک نشینان در اراضی اشغالی و 

 اشغال بلند مدت

 مُره قاضی الندو بیان داشت که: آلندر پرونده 

                                                      
59 Christian Society case, above note 3, p. 581 
60 L’ordre et la vie publique - public order and safety; See Y. Dinstein, above note 1, p. 89. 
61 Tabeeb case, above note 56, p. 629. 
62 Jami’at Ascan case, above note 5, p. 800. 
63 Hebron Electricity case, above note 3. 
64 HCJ 351/80, Electricity Company for Jerusalem District v. Minister of Energy and Infrastructure, 35(2) 

PD, p. 673, 1981, p. 692. For discussion of the difference in the judicial approach between the two electricity 

supply cases, see D. Kretzmer. above note 2, pp. 64–68. 



در منطقه اشغالی برای مقاصد نظامی  تواندنمیهیچ دولت نظامی زمانی که سرنوشت اشغال نظامی نامعلوم است، »

 65«از پایان اشغال نیز باقی بماند. خود چیزی را ایجاد نماید که از همان ابتدا قصد داشته که حتی پس

اسراییلی بود. اما درباره پروژه ای که هدف  هایشهرکاین پرونده مربوط به تصاحب اراضی خصوصی برای ایجاد 

بلند مدتی که پس از  هایپروژهدرباره  تواندمیآن کمک به مردم محلی است، چطور؟ آیا فرمانده نظامی  ظاهری

 ، تصمیم بگیرد؟ماندمیپایان اشغال نیز باقی 

این پرونده مربوط به مصادره اراضی برای ایجاد  به این موضوعات پرداخت. 66قاضی باراک در پرونده جمعیت اَسکان

بلند مدت دو منفعت متضاد در مقابل  هایپروژهیک بزرگراه در کرانه باختری بود. دیوان اعالم نمود که در بررسی 

: از یک سو وظیفه فرمانده نظامی به مراقبت از منافع مردم محلی به عنوان یک دولت کارآمد گیرندمیهم قرار 

حاکمیت ملی را اعمال نماید و اختیار  تواندنمید و از سوی دیگر محدودیت قدرت اشغالگر مطرح است که قرار دار

وی ناشی از حقوق اشغال نظامی است. با اعمال این تئوری که دولت نظامی دارای اختیارات الزم برای یک دولت 

بلند مدتی که پس  هایپروژهیه گذاری و دیوان اعالم نمود که سرما 67مدرن و متمدن در انتهای قرن بیستم است،

مشروع خواهند بود مشروط به این که در جهت منافع مردم محلی برنامه ریزی شده  ماندمیاز پایان اشغال باقی 

دیوان بیان نمود که ساخت  باشند و تغییری در نهادهای اساسی سرزمین اشغالی ایجاد نکنند. بر اساس این اصل،

 این کار در جهت منافع مردم محلی است. دهدمیع است زیرا که دالیلی وجود دارد که نشان یک بزرگراه امر مشرو

-بعدی نیز دنبال شد. در حالیکه هدف از اعمال اختیار دولتی  هایپروندهرویکردی که قاضی باراک ارائه نمود در 

باید با توجه به  شودمیرفته ، روشی که این اختیار به کار گکندنمیدر طول زمان تغییر  -منفعت مردم محلی

 اول صادر شده بود، تکرار کرد: رأیشرایط و وضعیت باشد. قاضی باراک این نظر را در رایی که بیست سال پس از 

میزان اختیارات فرمانده ادامه داشته است. این حقیقت بر  شغال این اراضی برای سالیان درازصحیح است که ا»

اختیارات فرمانده نظامی را به نحوی گسترش دهد که  تواندنمیگذر زمان  وجود این،با .... گذاردمی تأثیرنظامی 

 68«وی اجازه داشته باشد چیزی را ورای اداره مناسب و کارآمد سرزمین اشغالی مد نظر قرار دهد.

خاصی  هایویژگیاشغال نظامی یک منطقه از سوی اسراییل »دیدتر، دیوان توضیح داده است که ج هایپروندهدر 

در  69«با توجه حقایق موجود منطبق شود. قوانین طلبدمیدارد: که خصیصه اصلی آن مدت زمان اشغال است که 

اسراییلی اجازه افتتاح و اداره معدن  هایشرکتآن پرونده، مسئله این بود که آیا قانونی است که مقامات نظامی به 

                                                      
65 Elon Moreh case, above note 25, p. 22. 
66 Jami’at Ascan case, above note 5. 
67 Ibid., p. 800. 
68 Beit Sourik case, above note 26, pp. 829–830.. 
69 Quarries case, above note 57, para. 10. 



این سیاست با  ن غیردولتی اسراییلی بود ادعا نمود کهمعترض که یک سازما 70.سنگ را در کرانه باختری بدهند

مقررات  55تعهد دولت اشغالگر به اداره اموال عمومی به صورت انتفاعی مطابقت ندارد. این تعهد ناشی از ماده 

، شودمیدر اسراییل استفاده  شودمی. عالوه بر این، از آنجایی که بیشتر منابع سنگی که استخراج باشدمیالهه 

 71در جهت منافع مردم فلسطین دانست. تواننمیور مجوز استخراج معدن را صد

برداری معقول  ضمن دفاع از سیاست خود، ادعا نمودند که بهرهاین اعتراضات سبب شرمندگی مقامات دولتی شد. 

مجازاست. هم چنین اعالم نمودند که هیچ مجوز جدیدی  شودنمیکه منجر به تقلیل قابل توجه منابع معدنی 

 اسراییلی اعطا نشده است. هایشرکتبرای استخراج سنگ از کرانه باختری به 

معادن سنگ  بدون ورود به ماهیت دعوا رد نماید. در وهله اول، مسئله توانستمیدادگاه بیان نمود که اعتراض را 

ان اسراییل و مقامات فلسطینی به آن رسیدگی شده و بخشی از توافق موضوع سیاسی بود که در مذاکرات می یک

اسلو بود. از آنجایی که هیچ کسی مدعی نشده بود که حقوق اش با استخراج معدن نقض شده است، این مسئله 

ی را باید به عنوان موضوع سیاسی و غیرقابل رسیدگی قضایی دانست. عالوه بر این، این اعتراض از لحاظ ماهوی کل

در ارائه اعتراض و اثری که  تأخیربود و مبنای ماهوی کافی برای صدور تصمیم قضایی ارائه نشده بود. در نهایت 

استخراج معادن( دادگاه را واداشت تا اعتراض به دلیل سهل  هایشرکتبر حقوق اشخاص ثالث داشت ) تأخیراین 

نای پذیرفته شده رد اعتراض در دیوان محسوب که مبغیر موجه در تسلیم اعتراض  تأخیررد نماید. ) انگاری

 (شودمی

یل فوق الذکر رد شود، دیوان وارد رسیدگی ماهوی شد. ابتدا دگاه که ممکن بود اعتراض به دالعلی رغم این دی

مقررات الهه اختالف نظر وجود دارد؛ به  55تالش نمود که نشان دهد که میان حقوقدانان در مورد تفسیر ماده 

گشایش و اداره یک معدن جدید را  تواندمیکه آیا یک قدرت اشغالگر اختالف وجود دارد این موضوع درباره ویژه 

صادر نمود که گشایش معادن قانونی است.  رأیدیوان به نفع مقامات دولتی  سؤالاجازه دهد. پس از طرح این 

منابع موجود در معدن  شودمیکه استخراج  دیوان دیدگاه خود را به چند دلیل متکی نمود. از آنجایی مقدار سنگی

                                                      
 Naale 9717/03HCJ ,اسراییلی بودند ) یهاشهرکل علیه شورای عالی برنامه ریزی یهودیه و سامریه معترضین ساکنین در پرونده نآ 70

v. Supreme Planning Council in Judea and Samaria, 58(6) PD, p. 97, 2004. آلودگی ناشی از  هاآن(. در حالیکه نگرانی

در نظری مختصر دیوان اعالم نمود که حتی  مقررات الهه در تعارض است. 55ادعا نمودند که صدور مجوز فعالیت با ماده  هاآنایجاد معادن بود، 

ها در کنار  اکر معدن منابع طبیعی را مورد بهره برداری قرار دهد، این امر مجاز است اگر این کار به نفع مردم محلی باشد که شهرک نشنین

را اجازه دهد که تاثیراتی بلند مدت  الوه بر این، مدت اشغال نظامی این اثر را به دنبال دارد که قدرت اشغالگر باید تغییراتی. عاندشدهساکن  هاآن

نیازهای مردم محلی مفید است، دادگاه معتقد است که  ینتأماستخراج شده در جهت  یهاسنگکه  انددادهدارد. از آنجایی که مقامات نشان 

 مقررات الهه در تعارض نیست. 55ماده گشایش معدن با 
71 According to figures submitted to the Court by the authorities, 94% of the stone from the quarries operated 

by Israeli companies was for use in Israel. Quarries case, above note 57, para. 1. 



به عنوان  توانمیدادگاه اعالم نمود که این میزان از استخراج معدن را  72،دهدنمیرا به میزان قابل توجهی کاهش 

دیوان مقرر نمود که در چنین  73استفاده از منافع آن دانست تا آنکه آن را بهره برداری از اصل سرمایه بدانیم.

مقررات الهه  43اساسی این است که آیا چنین اقدامی با تعهد دولت قدرت اشغالگر بر اساس ماده  لسؤاشرایطی 

مطابقت دارد یا خیر. مطابق رویه دیوان که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، این بدان معناست که آیا این اقدام 

ان به چند عامل اشاره نمود: مقداری از ، دیوسؤالبا پاسخ مثبت به این  به نفع رفاه مردم محلی است یا خیر.

استخراج بهره مالکانه به مقامات فلسطینی  هایشرکت. کردندمیاستخراجی را فلسطینیان استفاده  هایسنگ

، تعداد معقولی از فلسطینیان در این معادن شدمیمحلی  هایپروژهکه این منابع صرف توسعه  نمودندمیپرداخت 

عوامل، دادگاه مقرر نمود که  . در پرتو اینکردمیوسعه این معادن به رشد منطقه کمک استخدام شده بودند، و ت

این اعتراض  تواندنمیو فلسطینیان و ماهیت بلند مدت اشغال نظامی  هااسراییلبا توجه منافع اقتصادی مشترک 

دیوان هم چنین اعالمیه دولت را مبنی بر این که  74را که اداره معادن ارتباطی با رفاه مردم محلی ندارد، بپذیرد.

 ، مد نظر قرار داد.کندنمیاسراییلی اعطا  هایشرکتدیگر مجوز جدید استخراج معدن به 

زیادی را مطرح نمود. در وهله اول، چرا میزان سنگ استخراج شده به نسبت  سؤاالتدادگاه در این پرونده  رأی

دادگاه مبنی بر این که این کار استفاده از منافع است یا تقلیل اصل  تصمیممیزان سنگ قابل استخراج باید در 

منافع یک مال دانست. دوم آنکه با بررسی  توانمیبگذارد؟ منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به دشواری  تأثیرسرمایه، 

ع قبلی خود فاصله گرفته اثرات اتفاقی فعالیت اقتصادی به جای مقاصد ظاهری اقدام فرمانده نظامی، دادگاه از موض

که  نمودندمیاست. رویکرد دیوان شباهت زیادی به رویکرد استعماری دارد که به موجب آن استعمارگران ادعا 

که گشایش یک معدن  پذیرفتیممیکمک رسانی به مردم مستعمره است. در نهایت، حتی اگر  فعالیتشانهدف 

به  بایستمیندارد که توضیح دهد چرا فرمانده نظامی ، دلیلی وجود کندمیجدید به اقتصاد محلی کمک 

محلی فلسطینی اجازه دهد در این منطقه فعالیت کنند. تمام منافع جمعیت  هایشرکتاسراییلی و نه  هایشرکت

فلسطینی  هایشرکتسنگ برای ساختمان سازی محلی، و توسعه( با صدور مجوز برای  تأمینمحلی )نظیر اشتغال، 

 .گشتمی تأمیننیز 

 ، شهرک نشین ها، و رفت و آمدکنندگان اسراییلیهاشهرک

                                                      
72 According to an estimate submitted by the authorities, even if the Israeli quarries were to continue to 

operate on the same scale for the next thirty years they would only exploit 0.5% of the quarrying potential 

on the West Bank: ibid., para. 1. 
73 Ibid., para. 11. 
74 Ibid., para. 13. 



 هاشهرکبستر اصلی که در چهارچوب آن دیوان تالش نموده است قوانین را با حقایق موجود تطبیق دهد مسئله 

کنوانسیون چهارم ژنو، این عبارت  4ماده  1است. به موجب پاراگراف  حمایتبر منافع افراد مورد  هاآنو به ویژه اثر 

 75به استثنای اتباع دولت اشغالگر. گیرندمیکه تحت کنترل قدرت اشغالگر قرار  شودمیشامل تمامی افرادی 

 ، دیوان مفهومباشندمیزمانی که دیوان برای اولین بار بررسی نمود که چه افرادی شکل دهنده جمعیت محلی 

افراد مورد حمایت را مورد توجه قرار نداد. بنابراین، زمانی که دیوان درباره رفاه جمعیت محلی در پرونده برق 

که برای این مقصود، ساکنان یک شهرک در حومه الخلیل را باید به  ل نظر خود را اعالم نمود، بیان داشتالخلی

دیوان چند  76از برق به طور ثابت بهره مند شوند. محق هستند که هاآنعنوان بخشی از جمعیت محلی دانست، و 

 77اشاره نمود این دیدگاه را تکرار نمود. حمایتسال بعد زمانی که به وظایف قدرت اشغالگر درباره افراد مورد 

و به نظر  شودمیمقامات دولتی ادعا نمودند که یک تصمیم یا اقدام که به چالش کشیده  هاپروندهدر بسیاری از 

 تأمیناست در حقیقت منافع جمعیت محلی فلسطین را  هااسراییلیمنافع شهرک نشین ها و دیگر در جهت 

اعالم نموده است که صرف این حقیقت  مستمراًدیوان  78. دادگاه اکراه داشت که این ادعا را به چالش بکشد.کندمی

هست، این اقدام را غیرقانونی  که یک اقدام فرمانده نظامی نظیر ساخت یک بزرگراه به نفع شهرک نشین ها هم

این چنین  هاپروندهدر بسیاری از  79منافع مردم فلسطین است. تأمینمشروط به اینکه هدف در جهت  سازدنمی

 قطعاً ، بردمیکه حتی اگر بتوان ادعا نمود که جمعیت محلی فلسطینی از اقدام مورد اعتراض بهره  رسدمیبه نظر 

این هدف اصلی آن اقدام نبوده است. در یک پرونده اخیر در ارتباط با مصادره اراضی خصوصی به منظور ساخت 

را بی پاسخ گذاشت که آیا برای مشروعیت این اقدام  سؤالخط راه آهن میان تل آویو و بیت المقدس، دیوان این 

تصمیمات دادگاه  80ی از اثرات جانبی آن.ضرورت دارد که منفعت جمعیت محلی هدف اصلی اقدام باشد و نه یک

منفعت جمعیت  تأمیندر پرونده معادن سنگ که پیش از آن توضیح داده شد به نظر بدین معناست که حتی اگر 

 81این اقدام قانونی است. محلی از اثرات جانبی یک اقدام باشد،

                                                      
75 Article 4, para. 1, of GC IV states: ‘Persons protected by the Convention are those who, at a given moment 

and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party 

to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals’. 
76 Hebron Electricity case, above note 3, p. 138. 
77 Hess case, above note 20, p. 455; HCJ 9717/03, Naale case, above note 70, p. 104. 
78 See, e.g., Tabeeb case, above note 56. 
79 Jami’at Ascan case, above note 5, p. 811; Head of Beit Icsa Local Council case, above note 20. 
80 Head of Beit Icsa Local Council case, above note 20, para. 27. The Court refused to rule on the merits in 

this case, as it held that the petition should be rejected on the grounds of laches (i.e. undue delay in 

submitting the petition). 
81 See above note 70 and text accompanying notes 69–74. 



جدی میان اسراییل و فلسطینیان  هایتقابلو  1987به ویژه پس از انتفاضه سال  هاشهرکبا گسترش جمعیت 

در کرانه باختری، بروز تضاد منافع میان شهرک نشین ها و فلسطینیان غیرقابل اجتناب بود. چگونه دیوان به این 

 موضوع رسیدگی نمود؟

بپردازد مربوط به ساختمان بیت الحدثه در الخلیل بود. پس از آن که دولت  سؤالپرونده ای که قرار بود به این 

اییل به اتباع اسراییل اجازه داد که طبقات فوقانی را اشغال نمایند، فرمانده نظامی یک حصار اطراف آن اسر

. زمانی که این اقدام در دادگاه ساختمیساختمان ایجاد نمود که رفت و آمد فلسطینیان را به طبقات پایین دشوار 

ی حفظ امنیت شهرک نشین ها ضروری است. به چالش کشیده شد، فرمانده ادعا نمود که وجود این حصار برا

امنیت بسیار گسترده است  تأمینضمن بررسی این ادعا، دیوان این موضوع را بدیهی دانست که اختیار فرمانده در 

هرگاه دیوان به  82و شامل تمامی افراد در منطقه خواهد بود؛ چه از ساکنین دائمی باشد و چه از ساکنان جدید.

 83این موضوع، بن مایه اصلی است. پردازدمیک نشین ها و افراد مورد حمایت تضاد منافع میان شهر

در کرانه باختری برپا شده است پرداخت، امنیت  عموماًزمانی که دیوان به مشروعیت ساخت دیوار حائل که 

 به موضوع اصلی تبدیل شد. این مسئله در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در هاشهرکجمعیت 

دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت  84پرونده نتایج حقوقی ساخت دیوار نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کرانه باختری نقض حقوق بین الملل است، تعیین محل ساخت دیوار به نحوی  هایشهرککه از آنجایی که ساخت 

مورد استناد آن بود که هدف از ساخت دیوار در غرب آن واقع شوند، نیز غیر قانونی است. پیش فرض  هاشهرککه 

دیوان عالی اسراییل با این نظر مخالف بود. دیوان بیان نمود  85به قلمرو اسراییل است. هاشهرکمنضم نمودن این 

 سؤال با وجود این، 86که تعیین محل دیوار بر اساس مسائل امنیتی و نه مالحظات سیاسی امری اثبات شده بود.

                                                      
82.532, p. 1987, 528) PD, p. 1(41, Zalum v. Military Commander, 72/86HCJ   در باید به این نکته اشاره گردد که ؛

مد نظر قرار نداده است. استدالل نکرد که فرمانده نظامی امنیت افراد مورد حمایت را  ظاهراًپرونده زالوم علیه فرماندهی نظامی، وکیل معترضین 

 به جای آن ادعا نمود که دالیل اصلی ساخت حصار این بوده که مغازه داران فلسطینی مجبور به ترک آن ساختمان بشوند.
83See, e.g., HCJ 4363/02, Zinbakh v. IDF Commander in Gaza, Judgment, 28 May 2002, available in  

Hebrew at: http://elyon1.court.gov.il/files/02/630/043/A02/02043630.a02.pdf (visited 22 May 2012); HCJ 

4219/02, Gusin v. IDF Commander in Gaza, 56(4) PD, p. 408, 2002, at p. 611. هردوی این دعاوی دیوان این  در

 استدالل را رد نموده است که حفاظت از شهرک نشین ها یک نیاز امنیتی مشروع نیست. دیوان اعالم کرد که به موجب قرارداد صلح اسلو مسئله

می افراد حاضر در منطقه را و تا آن زمان فرمانده نظامی مکلف است که امنیت تما گیردیمدر مرحله پایانی توافق مورد رسیدگی قرار  هاشهرک

 کند. ینتأم
84 Legal Consequences of Construction of the Wall, above note 18. 
85 For discussion of the reasons for tying the legality of the barrier’s route to the location of settlements, see 

David Kretzmer, ‘The advisory opinion: the light treatment of international humanitarian law’, in American 

Journal of International Law, Vol. 99, No. 1, 2005, pp. 88–102. 
86 Beit Sourik case, above note 26; Alphei Menashe case, above note 20. 



شود. آیا منافع امنیتی اتباع دولت اشغالگر که در اراضی اشغالی  تأمینامنیت چه کسی قرار بود  اصلی این بود که

 که فرمانده نظامی مکلف به حفظ آن است؟ شوندمیسکونت دارند نیز مشمول منافع امنیتی 

در اراضی اشغالی  هاشهرکهمانگونه که در باال توضیح داده شد، دیوان عالی از اظهارنظر درباره مشروعیت ساخت 

را قانونی اعالم نکرد، اما اجتناب از اظهارنظر درباره این موضوع  هاشهرکدر حالیکه آشکارا ساخت  اجتناب نمود.

دیوار حائل نزد دیوان  هایپروندهزمانی که  متعاقباًبه طور ضمنی به معنای مشروعیت بخشی به آن دیده شد. 

پنج سال پس از شروع اشغال نظامی تغییر دهد و و ند نظر خود را سی مطرح شد، در این موقعیت نبود که بتوا

غیرقانونی بوده است. از سوی دیگر قصد نداشت که با نظر دیوان بین المللی  هاشهرکاعالم کند که ایجاد 

که را قانونی اعالم کند. دیوان از این مشکل اجتناب نمود و اعالم کرد  هاآندادگستری مخالفت نماید و وجود 

که آیا فرمانده نظامی باید امنیت شهرک نشین ها را در جهت  سؤالدر پاسخ به این  هاشهرکمشروعیت ایجاد 

حفظ نظم عمومی مدنظر قرار دهد، اثری ندارد. مطابق دیدگاه دیوان، تعهد فرمانده نظامی به حفظ نظم عمومی 

و اهمیتی  شودمیاد حاضر در اراضی اشغالی مقررات الهه شامل وظیفه محافظت از تمامی افر 43به موجب ماده 

مطرح شد که در  87صحیح یا نادرست باشد. برای اولین بار این نظر در پرونده الفی مناشه هاآنندارد که حضور 

آن دیوان توجه ویژه ای به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری نشان داد. از آن زمان به معیار رفتار دیوان 

 88دیوار حائل تبدیل شده است. یهاپروندهدر 

در کرانه باختری را ممنوع  443پرونده ابوسفیه مربوط به یک دستور نظامی بود که استفاده فلسطینیان از بزرگراه 

در پرونده پیشین که در آن مصادره اراضی مورد نیاز برای بزرگراه در حال بررسی بود، دیوان پذیرفته  89.ساختمی

دستور ممنوعیت استفاده پس از آن صادر شد  90راه در جهت منافع مردم فلسطین است.بود که هدف ساخت بزرگ

که تعدادی حمالت با اتومبیل و تیراندازی به خودروهای اسراییلی اتفاق افتاد که منجر به کشته و مجروح شدن 

تفاده از بزرگراه در در این باره، دیوان اظهار داشت که ممنوعیت کامل اس تأملسرنشینان شده بود. پس از مدتی 

خارج از اختیارات فرمانده نظامی است. هم چنین اعالم نمود که در هر حالتی حتی اگر فرمانده نظامی این اختیار 

                                                      
87 Alphei Menashe case, above note 20, p. 498. 

88.g., HCJ 3680/05, Tene Local Committee v. Prime Minister of Israel (2006), para. 8, available in See, e 

Hebrew at: http://elyon1.court.gov.il/files/05/800/036/A13/05036800.a13.htm (last visited 22 May 2012); 

HCJ 11651/05, Beit Aryeh Local Council v. Minister of Defence (2006), para. 8, available in Hebrew at: 

http://elyon1.court.gov.il/files/05/510/116/A05/05116510.a05.htm (last visited 22 May 2012); HCJ 

2577/04, Al Hawaji et al., v. Prime Minister et al. (2007), para. 31, available in Hebrew at: 

http://elyon1.court.gov.il/files/04/770/025/N56/04025770.n56.htm (last visited 22 May 2012).در همه این  ؛

 هایییلیاسراپرونده دیوان تکرار نموده است که اختیار فرمانده نظامی به ساخت دیوار حائل شامل اختیار ساخت یک دیوار برای محافظت از 

 .شوندینماگرچه این افراد بر اساس تعریف ماده کنوانسیون چهارم ژنو اشخاص مورد حمایت محسوب  شودیمساکن در اراضی اشغالی نیز 
89 HCJ 2150/07, Ali Hussein Mahmoud Abu Safiyeh, Beit Sira Village Council Head, et al., v. Minister of 

Defence et al., Judgment, 29 December 2009, available at: 

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/07/500/021/m19/07021500.m19.pdf (last visited 22 May 2012). 
90 Jami’at Ascan case, above note 5. 



ممکن  91را داشت که مانع از دسترسی فلسطینیان به بزرگراه شود، ممنوعیت کامل با اصل تناسب هم خوانی ندارد.

 تأمینه ظاهر این بزرگراه در جهت منافع جمعیت محلی ساخته شده بود، و است که گمان شود که از آنجایی که ب

رفاه مردم فلسطین از جمله وظایف فرمانده است که در تصمیمات اش مدنظر دارد، دیوان ممکن بود که اعالم 

ن اقداماتی فرمانده مکلف است که به همه فلسطینیان اجازه دهد که از بزرگراه استفاده کنند و در صورت امکا نماید

اسراییلی انجام دهد. اما دیوان عالی اسراییل چنین کاری را نکرد. تنها اعالم نمود  خودروهایامنیت  تأمینرا برای 

که دستور ممنوعیت مطلق غیرقانونی و بالاعتبار است و اجازه داد که فرماندهی نظامی دستور جدیدی صادر کند 

دروهای اسراییلی هم پیش فرض ضمنی این است که خو 92تا امنیت الزم برای رانندگان اسراییلی را فراهم کند.

دیوان به  اساساًاز بزرگراه استفاده کنند و فلسطینیان دسترسی محدودی به آن خواهند داشت.  توانندمیچنان 

 .هاستاسراییلیآزادی تردد  شودمی تأمینطور ضمنی پذیرفته است که منفعت اصلی که برای استفاده از بزرگراه 

ا تکرار نمود که شهرک نشین های اسراییلی جزیی از جمعیت محلی در پرونده هس، دیوان این دیدگاه خود ر

این پرونده مربوط به مصادره اراضی خصوصی  93کند. تأمینرا  هاآنکه فرمانده نظامی باید رفاه  شوندمیمحسوب 

یل درکنار مسیری است که شهرک نشین ها و دیگر بازدیدکنندگان در راه زیارت مقبره حضرت ابراهیم )ع( در الخل

امنیت بیشتر شهرک نشینان بود. در حالیکه دادگاه به وظیفه  تأمین. هدف از مصادره اراضی گذشتندمیاز آن 

مقررات الهه اشاره نمود، بیشتر نظر خود را  43رفاه افراد مورد حفاظت به موجب ماده  تأمینفرماندهی نظامی به 

مصادره اراضی، دیوان اهمیت  تأییدتصاص داد. ضمن اساسی مذهب و مالکیت اخ هایآزادیبه ایجاد تعادل میان 

 94چندانی به وظیفه محافظت از حقوق افراد مورد حمایت نداده است.

 43مذکور در ماده  «حیات و امنیت عمومی»به طور خالصه، دیوان عالی اسراییل معنای گسترده ای به عبارت 

ی دولت در یک جامعه منظم در جهان معاصر است. مقررات الهه داده است که متضمن تمامی اقدامات الزم از سو

با برگزیدن تفسیر پویا از قواعد حقوقی اشغال نظامی با هدف درنظر گرفتن مالحظات سیاسی و ماهیت بلند مدت 

قانونی  هایحمایتبرده است. دیوان عالی اسراییل  سؤالاشغال، دیوان عالی تا حدی معنای اصلی این قواعد را زیر 

که در  هاییاسراییلیاز افراد حفاظت شده را تضعیف نموده است زیرا که امنیت شهرک نشینان و  بین المللی

 تأمینرا به عنوان منفعت مورد حمایت در نظر گرفته است، و هم زمان اولویت  کنندمیاراضی اشغالی عبور و مرور 

                                                      
91 Abu Safiyeh case, above note 89. 

92.39Ibid., para.   دیوان نظر خود به عدم مشروعیت ممنوعیت استفاده از بزرگراه را برای مدت پنج ماه تعلیق کرد تا فرماندهی نظامی ؛

 هاییتمحدوددادگاه منجر به  یرأامنیتی سخت گیرانه و دستور جدید نظامی صادر شده پس از  هاییستابتواند ترتیبات جدید را برقرار کند. 

 See B’Tselem (The Israeli Information Center for Human Rights in the ن شده است.جدی برای استفاده فلسطینیا

Occupied Territories), ‘Route 443 – West Bank road for Israelis only’, available at: 

http://www.btselem.org/freedom_of_movement/road_443 (last visited 22 May 2012). 
93 Hess case, above note 20. 
94 See also Rachel Tomb case, above note 20. 



ادیده گرفته، و رفاه جمعیت محلی را به ، ننمایدمیمنافع افراد مورد حمایت را که کنوانسیون چهارم ژنو الزام 

 95عنوان هدف اصلی قرار نداده است.

 تغییرات قانون

قانون  ،مربوط به دستوری نظامی بود که برای تسهیل حل و فصل اختالفات حقوق کار 96پرونده جامعه مسیحیت

مقررات الهه  43این بود که آیا با توجه به ماده  سؤالمحلی را تغییر داده و ارجاع به داوری را اجباری ساخته بود. 

 .خلی کشور اشغالی منطبق بوده استاین تغییر با تعهد دولت اشغالگر به رعایت قوانین دا

دچار اختالف شد. اکثریت قضات  «منع شده باشد مطلقاًمگر اینکه رعایت قوانین داخلی »دادگاه در بررسی عبارت 

حیات و نظم عمومی دانستند و معتقد  نیتأمتعهد دولت اشغالگر به بازگرداندن و  به ناظردادگاه این عبارت را 

 مخالف اکثریتضروری است. قاضی  مطلقاًبودند که هر تغییری در قوانین داخلی که هدف آن انجام این تعهد باشد 

. وی اعالم داشت دیگویمسخن نظم عمومی  نیتأممقررات الهه از وظیفه بازگرداندن و  43معتقد بود که ماده 

آنچه را که پیش از آن وجود داشته است بازگرداند و اقدامات تامینی نباید ماهیت حیات  تواندیمکه یک فرد تنها 

و نظم عمومی را که پیش از آن وجود داشته است، تغییر دهد. عالوه بر این، وی افزود که از آنجایی که ارجاع 

ادعا کند گزینه ای جز ایجاد آن  تواندینم، قدرت اشغالگر یل وجود ندارددر نظام حقوقی اسرایاجباری به داوری 

شده  دییتأکه در ادبیات حقوقی تا حدی  کردیمدر اراضی اشغالی نداشته است. بنابراین وی از دیدگاهی حمایت 

امی است: صرف این حقیقت که قانون خاصی در کشور اشغالگر وجود دارد بدین معنا نیست که فرماندهی نظ

 تواندیمآن را به قوانین اراضی اشغالی بیافزاید. اما این حقیقت که قانونی در کشور اشغالگر وجود ندارد  تواندیم

 97مانع از معرفی آن به نظام حقوقی منطقه اشغالی باشد.

در زمانی که اشغال  ،سنجدیمچه که پیش از آن وجود داشته است با توجه به آن که تغییرات قانون رادیدگاه اقلیت 

قابل اعمال نیست. این دیدگاه هرگز در دیوان پذیرفته نشد و نظر اکثریت به کرسی  ،انجامدیمنظامی به درازا 

                                                      
95 For development of the argument that, in applying universal standards to all persons in the occupied 

territories, the Court has weakened the special protection that an Occupying Power is supposed to extend 

to protected persons, see Aeyal M. Gross, ‘Human proportions: are human rights the emperor’s new clothes 

of the international law of occupation?’, in European Journal of International Law, Vol. 18, No. 1, 2007, 

pp. 1–35. 
96 Christian Society case, above note 3. 
97 See Y. Dinstein, above note 1, p. 122, and the authorities cited there. 



که فرماندهی  بیشتر مورد نیاز است به این دلیل امنیت یا رفاه نیتأمنشست. بنابراین تغییرات قانونی که برای 

 98ه است نامشروع نخواهد بود.منع شد هاآناز معرفی  مطلقاًنظامی 

نام  (Benevolent Occupier) «اشغالگر خیرخواه»با عنوان رویرکرد  توانیمرویکرد دیوان به تغییرات قانون را 

به نام ایجاد تغییرات در جهت منافع مردم محلی، راه برای ایجاد تغییرات وسیع در قانون کرانه  99گذاری کرد.

فراهم شده است. زمانی که این تغییرات مورد اعتراض  (پیش از عقب نشینی اسراییل نوار غزه)باختری رود اردن و 

 ، مقامات دولتی تنها کافی است که ادعا کنند که این تغییرات در جهت منافع مردم محلی است.رندیگیمقرار 

رسیدگی شد. متعاقب تصویب قانونی که مالیات ارزش افزوده  1980بود که در دهه  100بهترین مثال پرونده ابوعطا

را در اراضی اشغالی وضع  هااتیمالکه همان  را صادر کردرا در اسراییل وضع نمود، فرماندهی نظامی دستورات 

اعتراض کردند. پس از نمودند، بازرگانان فلسطینی به دیوان  هااتیمالنمود. زمانی که مقامات شروع به اخذ این 

بررسی نظرات مختلف، قاضی شامگار به این نتیجه رسید که هیچ قاعده غیرقابل انعطافی علیه وضع مالیات جدید 

در سرزمین اشغالی وجود ندارد. وی اعالم نمود که همانند دیگر قوانین نظامی، قانون وضع کننده مالیات نیز با 

خواهد شد. زمانی که مالیات وضع گردید، مرزها میان اسراییل و اراضی  مقررات الهه ارزیابی 43توجه به ماده 

، مجبور بود که تبادل کاال و خدمات نمودینماشغالی باز بود. و اگر دولت مالیات مشابهی را در اراضی اشغالی وضع 

محلی داشته  اثرات مخربی بر جمعیت توانستیممحدود نماید و این موضوع  امیان اسراییل و اراضی اشغالی ر

که عواقب امنیتی در پی  دیگردیمباشد. عالوه بر این مشکالت اقتصادی در اراضی اشغالی منجر به نارضایتی 

به عنوان اقدامی در جهت منافع محلی و نیازهای نظامی توجیه  توانیمداشت. بنابراین، وضع مالیات جدید را 

 نمود.

مقررات الهه که از ممنوعیت تغییر قوانین محلی سخن  43 در حقیقت، علی رغم ادبیات قوی و آشکار ماده

 آیا هدف از این تغییر مشروع است: این است که تنها موضوع اسراییل اعالم نموده است که ، دیوان عالیدیگویم

منافع  نیتأمرفاه بیشتر جمعیت محلی. دیوان هرگز در مورد قانونی که تنها برای  نیتأممحافظت از امنیت و یا 

 اظهارنظر نکرده است. ،شهرک نشینان اسراییلی است

با وجود رویکرد وسیع دیوان به اختیار فرمانده نظامی در تغییر قوانین محلی، دیوان در مواردی آماده بوده است 

 که محتوای قانون را تغییر دهد زیرا که فرماندهی نظامی میان نیازهای نظامی و رفاه مردم محلی تعادل برقرار

کانون وکال بر اساس قانون اردن را نمودند،  سیتأسنکرده است. زمانی که حقوقدانان در کرانه باختری تقاضای 

                                                      
98 HCJ 69/81, Abu Itta et al., v. IDF Commander in Judea and Samaria et al., 37(2) PD, p. 197, 1983 

(hereafter VAT case). 
99 See D. Kretzmer, above note 2, pp. 64–72. 
100 VAT case, above note 98. 



فرماندهی نظامی قانون مورد نظر را اصالح نمود تا اعضای شورا به جای انتخاب برگزیده شوند. درحالیکه دیوان 

کانون وکال وجود دارد، اما فرماندهی نظامی به  پذیرفت که دالیل امنیتی معتبری برای محدود نمودن استقالل

تعادل میان امنیت و استقالل کانون توجه کافی نکرده است. بنابراین دستور داد تا فرماندهی نظامی فرمان خود را 

 101اصالح نموده تا استقالل محدودی برای کانون وکال وجود داشته باشد.

 آن: تناسب یهاتیمحدودضرورت نظامی و 

د مورد که بعضی از حقوق افرا دهدیمقواعد حقوقی اشغال نظامی به قدرت اشغالگر اجازه  هاپروندهدر بسیاری 

در  102محدود کند. «دالیل نظامی مهم»، یا «دالیل امنیتی مهم»، «نیازهای نظامی» نیتأمحمایت را بر مبنای 

نظامی مداخله نماید.  یهاضرورت ازآغاز دوره اشغال نظامی، دیوان اکراه داشت که در ارزیابی فرماندهی نظامی 

 هاآناگر ارزیابی انجام شده است، اما  اینکه به دادگاه نشان دهند که  ساختیمع مقامات را مکلف دیوان در واق

دادگاه در اختیارات نظامی متکی بوده است،  یهارورتضکه تصمیم گیری بر ارزیابی منطقی  دادندیمنشان 

در سالهای اخیر، دیوان با توجه به معیار سه گانه تناسب که در حقوق عمومی  103.کردینمفرماندهی دخالتی 

اشتراک  ،این معیار تناسب 104آلمان ایجاد شده است رویکردی جدید به مفهوم ضرورت نظامی ارائه داده است.

باید متذکر شد که اصل تناسب تنها در  با وجود این، 105در حقوق مخاصمات مسلحانه دارد. کمی با اصل تناسب

                                                      
101 HCJ 507/85, Tamimi et al., v. Minister of Defence et al., 41(4) PD, p. 57, 1987. 
102 See, e.g., Hague Regulations, Art. 52 (requisitions in kind and services not to be demanded ‘except for 

the needs of the army of occupation’); GC IV, Art. 27, para. 4 (permitting ‘such measures of control and 

security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war’); GC IV, Art. 49, para. 2 

(total or partial evacuation of a given area permitted where ‘imperative military reasons so demand’); GC 

IV, Art. 53 (destruction of property forbidden except when ‘rendered absolutely necessary by military 

operations’); GC IV, Art. 78 (internment or assigned residence of protected persons where the Occupying 

Power ‘considers it necessary, for imperative reasons of security’). 
103 See, e.g., Hilu case, above note 12; Beth El case, above note 12, pp. 125–126. 

104In German law, the notion is called Verhältnismäßigkeit.  و  شودیماین مفهوم در اصل در حقوق اداری به کار گرفته ؛

شامل بررسی سه پرسش است: آیا ارتباط منطقی میان اقدام اداری و هدف مشروع آن وجود دارد، آیا این اقدام کم ضررترین اقدام ممکن است، 

شده اد آیا مزایا این اقدام بر مضرات وارده به حقوق دیگران رجحان دارد. این مفهوم را دیوان عالی کاندا در ارتباط با بررسی محدویت های ایج

بر  بر حقوق بنیادین افراد در یک جامعه آزاد و دموکراتیک به کار گرفت و اکنون در اسراییل برای ارزیابی مشروعیت اقدامات دولت و محدودیت

 see Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and their .شودیممورد حمایت به کار گرفته  هاییآزاد

Limitations, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. 
105 The classic definition of proportionality in ius in bello appears in Article 51, para. 5 of the First 

Additional Protocol to the Geneva Conventions, according to which an attack will be regarded as 

indiscriminate if it ‘may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to 

civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct 

military advantage anticipated’. According to the ICRC Study on Customary International Law, this 

principle is a norm of customary international law in both international and non-international armed 

conflicts: Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 

Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 46. 



این  نقشهدایت مخاصمات اهمیت دارد و هیچ جایگاهی در اعمال اختیارات نظامی در اراضی اشغالی ندارد. 

عمومی را انجام دهد نظم و حیات  نیتأماست که به فرماندهی نظامی اجازه بدهد که وظیفه خود به این اختیارات 

 در این چهارچوب است که معیار تناسب باید بررسی شود. و از منافع امنیتی نیروهای اشغالگر حمایت کند.

اظهار نمود که معیار سه گانه تناسب به طور کلی به یک معیار عمومی در حقوق  وانید در پرونده بیت سوریک،

ساخت  ،در این پرونده 106 تبدیل شده است.  داخلی و در حقوق بین الملل، و به طور ویژه در حقوق اشغال نظامی

ات شده است که که اثب از آنجاقسمتی از دیوار حائل در کرانه باختری به چالش کشده شد. دادگاه اعالم نمود 

 را برای ساخت دیوار این اختیار را دارد که اراضی الزم اساساًفرماندهی نظامی  ،هدف از ساخت دیوار امنیتی است

، برای بررسی این که آیا استفاده از این اختیار برای امنیت ضروری بوده است، بنا شد با وجود این،تصاحب کند. 

معیار تناسب سنجیده شود. این بدان معنا بود که سه عامل سنجیده شود: تا تصمیم فرماندهی نظامی بر اساس 

آیا ارتباط منطقی میان تصاحب اراضی و هدف مشروع )امنیت( وجود داشته است؛ آیا راه برگزیده شده کم 

انتخاب شده بر ضررهای وارده  ه این هدف است؛ و آیا منفعت امنیتی مسیرضررترین مسیر ممکن برای دستیابی ب

وجود داشت که امنیت را  خر بدین معناست که اگر راه جایگزینیص در نتیجه آن رجحان دارد. پرسش آبه اشخا

با منفعت راه جایگزین برای معترضین مقایسه نمود. در این  ی امنیتی راه برگزیده شده رامزایاباید ، کند نیتأم

ر مسیر مشخص شده امنیت و ایجاد دیوار حائل د نیتأمپرونده مشخص، دیوان اعالم نمود که ارتباط منطقی میان 

که فرماندهی نظامی نشان داده است که چرا از نظر وی این مسیر از لحاظ  وجود دارد، و هم چنین بیان داشت

بر اساس ادله ارائه شده از سوی معترضین، دادگاه بیان داشت که راه جایگزینی  با وجود این،امنیتی بهترین است. 

از نظر فرمانده نظامی مزایای امنیتی کمتری دارد اما خسارات به مراتب کمتری نیز به معترضین وجود دارد که 

در پرونده  107عدم انتخاب این راه بدان معنا بود که تصمیم فرمانده با معیار تناسب هم خوانی ندارد. .کندیموارد 

جایگزینی  یهاراهای دیگر دیوان اعالم نمود که مسیر انتخاب شده بر خالف معیار تناسب است زیرا که فرمانده 

 108بررسی نکرده است. ،ضرر کمتری داشته باشد توانستیمرا که 

دیوار تبدیل  یهاقسمتمتعاقب پرونده بیت سوریک، معیار سه گانه تناسب به معیاری استاندارد برای بررسی دیگر 

است،  نظامی حاکم یهاضرورتشد و دیوان اکنون آن را به عنوان قاعده عمومی که بر تمامی تصمیمات مرتبط با 

                                                      
106 Beit Sourik case, above note 26, para. 36. 
107 Ibid., paras. 84–85. 

108554. In HCJ 9593/04, Moraar v. IDF Commander in –Alphei Menashe case, above note 20, pp. 553 

Judea and Samaria, 2006 Dinim (38), p. 345, ؛ در پرونده مرار علیه فرماندهی نظامی یهودیه و سامریه دیوان به عنصر اول این

امنیت است. دادگاه اعالم کرد که اقدامی که ناعادالنه غیرمنطقی مستبدانه  ینتأممعیار اشاره کرد که همان لزوم ارتباط منطقی میان اقدام و 

در برابر حمالت احتمالی  هاآنبود. بنابراین تحمیل محدودیت رفت و آمد بر فلسطینیان با هدف حفاظت از  باشد منطبق با معیار تناسب نخواهد

  .شهرک نشین ها یک اقدام متناسب نیست



اختیار فرماندهی نظامی گذاشته  یهاتیمحدودمهمی بر  ریتأثبه ظاهر، رویه دادگاه در این باره  109.شناسدیم

و دیگر منافع متضاد تهیه  هاضرورتضرورت نظامی و ایجاد تعادل میان این است. معیاری شفاف برای ارزیابی 

زیرا که نظر وی را قوه قضایی بررسی  دهدینمشده است. فرماندهی نظامی نظر نهایی را در مورد ضرورت نظامی 

اولین و  ،یمشکل در جزییات است. همانند مسئله بررسی حیات و نظم عموم هاپرونده. اما همانند بیشتر کندیم

مختلف چه منافعی باید در نظر گرفته شود؟ کدام  یهابخشاین است که برای ایجاد تعادل میان  سؤال نیترمهم

؟ همانطور که در باال شودیمبررسی  ییهانیگزیجامنافع امنیتی اهمیت دارد؟ هنگام ارزیابی کم ضررترین راه چه 

ا شامل امنیت نیروهای مسلح قدرت اشغالگر نیست و امنیت گفته شد، دیوان اعالم نموده است که امنیت تنه

. حتی اگر شهرک ردیگیم، نیز در بر کنندیمو یا رفت و آمد  کنندیمرا که در اراضی اشغالی زندگی  ییهایلییاسرا

 طریق، در بررسی کم ضررترین اندشدهکه بر خالف حقوق بین الملل ایجاد  کنندیمنشینان در اماکنی زندگی 

الم در نظر گرفته نشده است. هم چنین در ارتباط با بزرگراهی که بنا به اع هاشهرک، لزوم ترک هاآنامنیت  نیتأم

لی است نیز، این فرض در نظر گرفته نشده است که اتباع دولت مقامات ساخت آن در جهت منافع جمعیت مح

سبب تضعیف  ار تناسب را به کار گرفته،معیاشغالگر از آن استفاده نکنند. ادعا شده است که روشی که دیوان 

 110حفاظت از حقوق افراد مورد حمایت است.

اسیری دید که به مقامات میزانی تف ده ازافید در راستای تمایل دیوان به استاستفاده از معیار تناسب را هم چنین با

دیوان اعالم نمود که  111ذکر شد، . در پرونده ابو صفیه که در باالدهدیمدر اجبار یا منع اعمال دیگران  اختیار

 تفرمانده نظامی این اختیار را ندارد که عبور خودروهای فلسطینی را از بزرگراهی منع کند که به ظاهر در جه

، دیوان با وجود این،، نظر محکمی بود. شدیمساخته شده است. اگر این نظر به تنهایی در نظر گرفته  هاآنمنافع 

فرماندهی نظامی یافت: معیار تناسب رعایت نشده است. همانطور   عدم مشروعیت اقدام توضیح جایگزینی را برای

الزم برای جمعیت محلی را تضعیف  یهاتیحماتناسب در این پرونده تا حد زیادی به نشان داده شد، رویکرد که 

 112ساخته شده است. منافعشان، جمعیتی که بزرگراه در جهت کندیم

نقش مهم معیار تناسب در رویه دیوان به طور کلی و به ویژه در ارتباط با حقوق اشغال یکی از عواقب مشکل ساز 

اختیار حقوقی را نادیده گرفته و هر موضوعی را از منظر تناسب معیار نظامی این است که دادگاه تمایل دارد که 

                                                      
109 Abu Safiyeh case, above note 89. 
110 Guy Harpaz and Yuval Shany, ‘The Israeli Supreme Court and the Incremental Expansion of the Scope 

of Discretion under Belligerent Occupation Law’, in Israel Law Review, Vol. 43, 2010, pp. 514–550. 
111 Abu Safiyeh case, above note 89. 
112 See G. Harpaz and Y. Shany, above note 110. The writers argue that by including the interests of Israeli 

commuters on the road when assessing the proportionality of the commander’s decision to prohibit use of 

the road by Palestinian vehicles the Court expanded the powers of a military commander in occupied 

territory. 



مسئله اختیار قانونی مرتبط با  113بسنجد. این موضوع در دو پرونده اخیر قابل مشاهده است. پرونده معادن سنگ

منابع  هاشرکتاین اسراییلی بود که به واسطه آن  یهاشرکتفرماندهی در اعطای مجوز گشایش معادن جدید به 

مورد اشاره قرار نداد، اعالم  حاً یصر. در حالیکه دیوان معیار تناسب را نمودندیمطبیعی تجدیدناپذیر را استخراج 

نگ استخراج شده در ارتباط منابع موجود در کرانه باختری اندک است، بهره برداری از که میزان س از آنجانمود 

و تنها استفاده از منافع این منابع است. اما همانگونه که  شودینممعدن به عنوان تقلیل اصل سرمایه محسوب 

ن سنگ استخراجی مسئله میزا ،پیش از این گفته شد، اگر فرماندهی نظامی نباید مجوزهای جدید صادر کند

. به نحو مشابه، در پرونده ابوصفیه دیوان اعالم نمود که فرماندهی نظامی اجازه خواهد بود)تناسب( بی اهمیت 

همانگونه که در باال گفته شد با معرفی معیار تناسب  مجدداً  114ندارد. 443 را از بزرگراه اخراج خودروهای فلسطینی

خود را مبنی بر این که فرماندهی از اختیارات خود  یرأاندهی، دیوان اثر به عنوان مبنای جایگزین رد تصمیم فرم

 115فراتر رفته است، تضعیف نمود.

که دیوان معیار تناسب را برای ارزیابی تصمیم یک فرمانده نظامی در اراضی اشغالی به کار  یاپروندهدر اولین 

تخریب تنبیهی خانه ای بود که یکی از ساکنان . پرونده مربوط به میشویمنیز با وضعیت مشابهی روبرو  ،گرفت

دادگاه از مداخله در تصمیمات مشابه  ،در حالیکه پیش از این 116اش در عملیات تروریستی شرکت نموده بود.

تخریب خانه ای که در آن اعضای خانواده که در نظریه مخالف، یک قاضی بیان داشت  117،کردیمنظامی اجتناب 

در چهارچوب به خودی خود این اقدام  118یک نوع مجازات دست جمعی است. ،نندکیمپرجمعیت مجرم زندگی 

دیوان پذیرفته است که فرماندهی نظامی  ،پرونده در حال بررسی یارات فرماندهی نظامی نیست. در یکاخت

اما  119باشد.  تخریب خانه افرادی به جز بستگان درجه یک مجرم یخانه را تخریب کند اگر این به معنا تواندینم

به جای اشاره به عدم وجود اختیارات قانونی، دیوان ترجیح داد که بگوید این اقدام به دلیل مغایرت با معیار تناسب 

 نامشروع است.

گفت که دیوان عالی اسراییل با برگزیدن معیار سه گانه تناسب برای ارزیابی ضرورت نظامی  توانیمدر پایان، 

که بر  دهدیمل بشردوستانه معرفی نموده است. در حالیکه این مفهوم اجازه مفهوم نوینی را به حقوق بین المل

به کار گرفته شکل استفاده از اختیارات فرماندهی نظامی نظارت قضایی وجود داشته باشد، و در مواردی این معیار 

                                                      
113 Quarries case, above note 57. 
114 Abu Safiyeh case, above note 89. 
115 See G. Harpaz and Y. Shany, above note 110. 
116 HCJ 5510/92, Turkmahn v. Minister of Defence, 48(1) PD, p. 217, 1992. 
117 See D. Kretzmer, above note 2, pp. 145–163. 
118 See the dissenting opinions of Justice Cheshin in HCJ 5359/91, Khisrahn v. IDF Commander in Judea 

and Samaria, 46(2) PD, p. 150, 1992; HCJ 2722/92, Alamarin v. IDF Commander in Gaza, 46(3) PD, p. 

693. 
119 Turkmahn case, above note 116. 



تا استفاده از اختیارات نظامی را محدود کند، اما این مفهوم مورد سو استفاده قرار گرفته و بیش از حد به کار  شده

را جایی به کار برد که بررسی وجود اختیار قانونی مناسب تر تناسب مفهوم  رفته شده است. دیوان ممکن استگ

رزیابی تناسب را گسترش دهد به نحوی که منجر است. هم چنین ممکن است که منافع در نظر گرفته شده برای ا

 به گسترش اختیارات فرماندهی نظامی در اراضی اشغالی شود.

 مخاصمات در اراضی اشغالی

قدرت اشغالگر وظیفه دارد تا نظم عمومی در سرزمین اشغالی را حفظ نماید. در این راستا باید قدرت انتظامی خود 

و رابطه میان دولت و جمعیت غیرنظامی هماهنگ  یباید با چنین اختیارات هدرگیری مسلحانرا اعمال کند. قواعد 

نظامی سازمان یافته و قدرت اشغالگر اتفاق بیافتد، وضعیت چگونه  هایگروهاگر درگیری و رویارویی میان  120باشد.

انجام وظایف انتظامی و پلیسی و یا شرایط مربوط به عملیات جنگی در  -خواهد بود؟ در مواجهه با این شرایط

 چه قواعدی حاکم بر رفتار قدرت اشغالگر خواهد بود؟ -مخاصمه مسلحانه

برقراری  برای ت. بعضی معتقدند که در اراضی اشغالی تنها قواعد انتظامیمتفاوت اس سؤاالتنظرات درباره این 

ندارد. در  اجراو وجود درگیری مسلحانه در این منطقه تاثیری بر رژیم حقوقی قابل  شودمیاعمال نظم عمومی 

وع نپرداخت نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نتایج حقوقی ساخت یک دیوار، دیوان به این موض

در تعیین قواعد  ینقش هادرگیریو اگر چنین باشد آیا این  افتدمیکه آیا مخاصمه مسلحانه در کرانه باختری اتفاق 

مقررات الهه که در بخش مربوط به  23دیوان اظهار نظر نمود که ماده  متعاقباً  121حقوقی قابل اعمال دارد یا خیر.

به وضوح میان  دیگر حقوقدانان 122مشروعیت ضبط اموال ندارد. تعیینمقررات مخاصمات مسلحانه است، نقشی در 

 123.شوندمیتمایز قائل  ،شودمیاجرا مخاصمات  دربر عملکردهای انتظامی قدرت اشغالگر و قواعدی که حاکم قواعد 

مود ، قاضی نظامی نیروهای مسلح اسراییل اعالم ن2000در اراضی اشغالی در سال  هاخشونتاندکی پس از آغاز 

عقیده  124مسلحانه است بدون این که به حد جنگ برسد. هایدرگیریاشغالی وضعیت  هایسرزمینکه وضعیت در 

جاری در  هایدرگیریبه صرف اشغال نظامی  شرایطاین بود که با توجه به قلمرو و شدت خشونت، وضعیت از 

رش خود به کمیسیون میچل برگزید یک مخاصمه مسلحانه تبدیل شده است. دولت اسراییل این موضع را در گزا

                                                      
120 See Kenneth Watkin, ‘Maintaining Law and Order during Occupation: Breaking the Normative Chains’, 
in Israel Law Review, Vol. 41, 2008, pp. 175–200. 
121 See D. Kretzmer, above note 85. 
122 Legal Consequences of the Construction of the Wall, above note 18, para. 124. 
123 See K. Watkin, above note 120; Y. Dinstein, above note 1, pp. 99–101. 
124 See Giora Eiland, ‘The IDF in the second intifada: conclusions and lessons’, in Strategic Update, Vol. 

13, No. 3, 2010, pp. 27–37, available at: http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1289896504.pdf. In blue and 
hyperlinked (last visited 2 July 2012). It has never been clear why the words ‘short of war’ were added. 

The idea was probably to make clear that the armed conflict was not one of an international character. 



در اراضی  موجود طبقه بندی وضعیت نیزدیوان عالی اسراییل  125که برای بررسی علل خشونت تشکیل شده بود.

در این راستا دیوان بر معیاری اتکا نمود که برای ارزیابی وجود  126.به عنوان مخاصمات فعال پذیرفت اشغالی را

دیوان  127. این معیار مربوط به دامنه و درجه خشونت مسلحانه است.شودمیمخاصمه مسلحانه داخلی استفاده 

 توجه نکرد. -درجه سازماندهی سازمان درگیر در مخاصمه مسلحانه–هرگز به معیار دوم برای این ارزیابی 

ن پرونده نتایج حقوقی ساخت یک دیوار، دیوان بی در نظریه مشورتیدیوان متذکر شد  128در پرونده الفی مناشه،

مقررات الهه را قابل اعمال ندانست زیرا که این ماده در بخش مخاصمات مسلحانه قرار  23المللی دادگستری ماده 

این دیدگاه را از دوجهت مورد انتقاد قرار داد: اول آنکه بعضی از حقوق دانان معتقدند اسراییل دارد. دیوان عالی 

اشغالی را نیز دربرگیرد؛ و دوم آنکه وضعیت در سرزمین  هاینسرزمیگسترش داد تا  توانمیرا  23که قلمرو ماده 

که قواعد قابل  کندمیدیوان تاکید  129.یابدمیتغییر  پویاآرامش به شرایط درگیری  هایدورهاشغالی ثابت نیست و 

پس از بیان این مطلب،  130در مخاصمات مسلحانه است. هادرگیریهمان قواعد  هاییدرگیریاعمال به چنین 

وان آشکارا اعالم ننمود که قاعده حاکم بر ضبط اموال برای ساخت دیوار قاعده موجود در حقوق مخاصمات دی

کنوانسیون چهارم ژنو  53مقررات الهه و ماده  52و  43مسلحانه است زیرا که اختیارات عمومی مبتنی بر مواد 

 131برای توجیه ساخت حصار کافی است.

رفتار در مخاصمات مسلحانه و قواعد مربوط به کنترل اراضی اشغالی دیوان عالی تضاد بالقوه میان قواعد حاکم بر 

دیوان تالش نموده است که این اصل را  هاپروندهدر این  132به خود مشغول داشته است. هاپروندهرا در بعضی 

رفاه جمعیت  تأمینمسلحانه فرماندهی نظامی هم چنان مکلف به  هایدرگیریحفظ کند که حتی در صورت وقوع 

دیوان مسئله بازداشت افراد در حین درگیری را بررسی نمود وبیان  134در پرونده مراب، 133غیرنظامی محلی است.

                                                      
125 See Report of the Sharm el-Sheikh Fact-finding Committee (the Mitchell Report), citing statements 
submitted by the Government of Israel, available at: http://www.mideastweb.org/mitchell_report.htm (last 
visited 22 May 2012). 
126 Ajuri case, above note 20, pp. 358–359; Targeted Killings case, above note 20. 
127 Ajuri case, above note 20. The Court listed the number of attacks on Israel and Israeli nationals, and the 
number of casualties that had been caused since violence started in October 2000. 
128 Alphei Menashe case, above note 20. 
129 Ibid., para. 17. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 For a principled discussion of this issue, see K. Watkin, above note 120. 
133 The main judgment on this question was handed down in HCJ 4764/04, Physicians for Human Rights v. 

Commander of the IDF in the Gaza Strip, Judgment, 30 May 2004, English translation available 

at:http://62.90.71.124/eng/verdict/framesetSrch.html (last visited 22 May 2012). For a detailed review of 

the cases, see David Kretzmer, ‘The Supreme Court of Israel: Judicial Review During Armed Conflict’, in 

German Yearbook of International Law, Vol. 47, 2004, pp. 392–456. 
134 Marab case, above note 21. 



اما داشت که حتی اگر در زمان مخاصمه اعمال نظارت قضایی بر بازداشت افراد در منطقه درگیری ممکن نباشد، 

موضوع رسیدگی  هاآن، مشروعیت بازداشت شوندمی زمانی که بازداشت شدگان به بیرون از آن منطقه منتقل

 بازداشت شده حق دسترسی به وکیل را دارد.فرد قضایی خواهد بود و 

غیردولتی در ارتباط با استفاده ارتش اسراییل از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی در  هایسازمانبه دنبال شکایت 

اییل دستوراتی را صادر کرد که استفاده از فلسطینیان را ، ارتش اسر2002زمان عملیات سپر محافظتی در سال 

، این دستورات همچنان به فرماندهان نظامی با وجود این،به عنوان سپر انسانی یا گروگان به کلی ممنوع نمود. 

د بدانن هاآنکه از کمک داوطلبانه ساکنین فلسطینی برای هشدار به همسایگان خود استفاده کنند تا  دادمیاجازه 

 135مشروط به این که جان این افراد به خطر نیافتد. ،بودکرده ه عمراج هاآنیل برای بازداشت که ارتش اسرای

، دیوان اعالم با وجود این 136مقامات دولتی ادعا نمودند که این روش تعداد تلفات فلسطینیان را کاهش داده است.

کنوانسیون چهارم ژنو استفاده از افراد مورد  51ماده نمود که به دالیلی این روش غیرقانونی است: اصل مندرج در 

از  بهره برداری و دیوان از این اصل استنتاج نمود که سازدمیحمایت برای خدمت به نیروهای مسلح را ممنوع 

 .قدرت اشغالگر وظیفه دارد که جمعیت غیرنظامی را از عملیات نظامی دور نگاه داردممنوع است. نیز  هاآنکمک 

؛ و در نهایت ان فلسطینی رضایت واقعی داشته باشنده به عدم توازن رابطه قدرت، محل تردید است که ساکنبا توج

است  هاییپروندهاین یکی از معدود  137از پیش بدانیم آیا جان فلسطینیان در خطر خواهد بود.که غیرممکن است 

المللی بشردوستانه  در تعارض با مقررات بینکه مقامات به دالیل امنیتی توجیه نمودند را روشی دیوان که در آن 

به جای آنکه به  کندمیبه کل ممنوع اعالم را . این یکی از معدود آرایی است که در آن دیوان یک رویه اعالم کرد

 مقامات اجازه داده شود که بر اساس اختیار خود به صورت متناسب رفتار کنند.

در ارتباط با کشتن هدفمند مظنونین به مبارزه نیز همواره اجرای موازی قواعد اشغال نظامی و قواعد مخاصمات 

به کار ببرد، بدون ه زروی مرگ بار علیه یک مظنون به مباکه دولت نیربحث مسلحانه دارای اهمیت بوده است. این 

در آمریکا موضوع بحث بوده  2001حمالت سال  از زمان ،که در آن زمان در مبارزه مسلحانه شرکت ندارداین

مستدلی صادر نمود  رأی 2006در سال  139در حالیکه دیوان ابتدا اکراه داشت که به این مسئله بپردازد، 138است.

                                                      
135 HCJ 3799/02, Adalah et al., v. Officer Commanding IDF Central Command et al., 60(3) PD, p. 67, 2006. 
136 Ibid., para. 3. 
137 Ibid., para. 24. 
138 For the most comprehensive discussion of this topic, see Nils Melzer, Targeted Killing in International 
Law, Oxford University Press, Oxford, 2008. See also David Kretzmer, ‘Targeted Killing of Suspected 
Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Self-Defence?’, in European Journal of 
International Law, Vol. 16, No. 2, 2005, pp. 171–212; Orna Ben-Naftali and Keren Michaeli, ‘ “We Must 

Not Make a Scarecrow of the Law”: A Legal Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings’, in Cornell 
International Law Journal, Vol. 36, 2003, pp. 233–292. 
139 See HCJ 5872/01, Barakeh v. Prime Minister, 56(3) PD, p. 1, 2002, in which the Court dismissed a 

petition relating to the issue as non-justiciable. 



و در اینجا  141انددادهل نموده و مورد انتقاد قرار دیوان را دیگران تحلی رأی 140 که به این بحث اختصاص داشت.

 به مسئله مورد نظر محدود خواهد شد.مقاله مطرح در مالحظات 

دیوان مشروعیت هدف قرار دادن افراد را از نظر قواعد مخاصمات مسلحانه بررسی نمود واعالم داشت که اعضای 

حمله  هاآنبه  توانمی مشارکت در مخاصماتنیروهای مسلح فلسطینی غیرنظامیانی هستند که تنها در زمان 

، مشارکتو بازه زمانی  مشارکت در مخاصماتنمود. پس از ایجاد این چهارچوب حقوقی، و انتخاب تفسیر موسعی از 

برای استفاده از نیروی مرگبار مقرر نمود. محدودیت اول این است که نیروی مرگبار را نباید  هاییمحدودیتدیوان 

باشد. این که آیا چنین شرایطی در حقوق مخاصمات  استفاده نمود اگر روش کم ضررتر دیگری وجود داشته

دیوان نظر خود را بر مفهوم تناسب متکی نمود که اصل اما  142مسلحانه وجود دارد به چالش کشیده شده است،

 هایروشامکان استفاده از حاکم بر تمام اقدامات دولتی است. دیوان معترف بود که در بسیاری از شرایط جنگی 

 وجود ندارد اما اضافه نمود که: -نظیر بازداشت فرد -کردن خطر بی اثر جایگزینِ

از لحاظ  کامالًشرایط اشغال نظامی  دراحتمالی است که همواره باید مد نظر قرار بگیرد.  هاروشتفاده از این اس

 5. )ماده کردافراد را بازداشت و محاکمه  کندمیکه در منطقه عملیاتی که ارتش کنترل  ممکن استعملی 

 143کنوانسیون چهارم ژنو(

صرف کنوانسیون چهارم ژنو چه ارتباطی با این مسئله دارد.  5برای نویسنده این مقاله روشن نیست که ماده  اساساً

. سازدمی، دیوان تضاد بالقوه میان قواعد اشغال نظامی و قواعد مخاصمات مسلحانه را آشکار نظر از هر نوع ارتباط

است. این حقیقت که  ارتش اشغالگر بودن مؤثر، تحت کنترل واقعی و اشغالی ویژگی تعیین کننده سرزمین

یک مخاصمه مسلحانه محسوب شود و نه یک شورش، به  از لحاظ شدت و دامنه به درجه ای برسد که هادرگیری

باید انجام تنهایی به این معنا نیست که قدرت اشغالگر کنترل منطقه را از دست داده است. بنابراین وظایف خود را 

افراد مورد  هاآنجایگاهی دوگانه دارند: از یک سو  جنگندمینظامی که با قدرت اشغالگر  هایگروهاعضای  144دهد.

و رزمندگان  اندداشتهمستقیم  مشارکت مخاصماتغیرنظامیانی هستند که در  هاآنحمایت هستند، و از سوی دیگر 

                                                      
140 Targeted Killings case, above note 20. 
141 For discussion of various aspects of the Court’s decision, see the articles in the Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 5., No. 2, 2007: Roy S. Schondorf, ‘The Targeted Killings Judgment: A Preliminary 
Assessment’, pp. 301–309; Amichai Cohen and Yuval Shany, ‘A Development of Modest Proportions: The 
Application of the Principle of Proportionality in the Targeted Killings Case’, in Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 5, No. 2, 2007, pp. 310–321; Orna Ben-Naftali, ‘A Judgment in the Shadow of 
International Criminal Law’, pp. 322–331; William J. Fenrick, ‘The Targeted Killings Judgment and the 
Scope of Direct Participation in Hostilities’, pp. 332–338; Antonio Cassese, ‘On Some Merits of the Israeli 
Judgment on Targeted Killings’, pp. 339–345. See also O. Ben-Naftali, above note 2, pp. 171–177. 
142 Targeted Killings case, above note 20. 
143 Ibid., para. 40. 
144 See Y. Dinstein, above note 1, p. 100. 



مسلحانه در  هایدرگیریود که تعادل مورد نظر دیوان در تمامی . حتی اگر تردید ششوندمیمحسوب بدون امتیاز 

که  دهدمیروشی را ارائه در وضعیت اشغال نظامی اما این رویکرد  145شرایط اشغال نظامی قابل اعمال نیست،

 .دهدمیاشغالگر را کاهش دولت  اختیارتنش میان دو 

 

 نظرات پایانی

است، بسیار طوالنی تر از چیزی که بتوان آن را یک اشغال نظامی متداول اشغال فلسطین بسیار به درازا انجامیده 

با چنین شرایط نا به سامانی به صورت  تواندمی ت که گمان کنیم یک دادگاه داخلیساده لوحانه اس 146دانست.

ا یک نهاد خارجی، بی طرف، و ناظر برخورد نماید به گونه ای که نسبت به حقایق سیاسی کشور خود بی اعتن

به رویکرد دیوان در موضوعات فراوانی انتقاد نمایند؛ نظیر مسئله  ی موجهبه نحوحقوق دانان باشد. ممکن است 

. اما باید در نظر داشت که در اسراییل نیز دیوان مورد انتقاد بوده است. هاشهرکاجتناب از بررسی مشروعیت ایجاد 

همواره مورد استقبال نبوده  -خله گاه به گاه در اقدامات امنیتیو مدا-تمایل دیوان به ارزیابی تمام اقدامات نظامی 

 گذاشته است. تأثیراست و بر مشروعیت دیوان در نظر قسمت بزرگی از افکار عمومی اسراییل 

مقررات الهه صحه گذاشته است؛ فرماندهان نظامی را مکلف نموده است که تعادلی میان  43دیوان بر اهمیت ماده 

و رفاه جمعیت محلی برقرار نمایند، و هم چنین این تعادل را با معیار تناسب سنجیده است. با این نیازهای نظامی 

بکاهیم، به  تأثیراقدامات دیوان کمک کرده است که حقوق اشغال نظامی توسعه یابد. بدون این که از اهمیت این 

یشه در تمایل آن به اعمال نظارت قضایی اصلی دیوان مربوط به مسائل ماهوی نبوده است و ر تأثیرکه  رسدمینظر 

آوری مطلوب بوده است. اثر محدودکننده این نظارت بر ت نظامی دارد. چنین نظارتی یک نوبر اقدامات مقاما

تهدید وجود نظارت قضایی  هاپروندهبا نگاه به رویه دیوان درک نمود. در بسیاری  تواننمیاقدامات مقامات را تنها 

ه دیوان و اظهارات قضات در حین جلسات رسیدگی مقامات را ناچار ساخته است که در مواضع و تسلیم اعتراض ب

عالوه بر اثر محدود کننده نظارت قضایی، مکلف  147خود تجدید نظر نمایند یا از این مواضع صرف نظر کنند.

ل نظامی و به بحث گذاشتن در دادگاه بر اساس قواعد بین المللی اشغا اقداماتشانساختن مقامات نظامی به دفاع از 

 .باشدکمک دیوان به توسعه حقوق اشغال نظامی بوده  ترینمهم شاید این قواعد در یک مرجع قضایی

   

 

                                                      
145 See A. Cohen and Y. Shany, above note 141. 
146 See O. Ben-Naftali, above note 2. 
147 See D. Kretzmer, above note 2, pp. 189–191. 


