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الذي جتاوز في اندفاعه بتأييد
"إســـرائــــيل" مـن ســـبــــقـــوه من
الـــــرئــــاســـــات األمـــــريــــكـــــيــــة
وخــــصــــوصــــاً رئـــــاســــة بــــيل
كـليـنـتون وجـورج دبـليـو بوش
وباراك أوبـاما  الـذين وضعوا
" في بــرامـجـهم " حلّ الـدولــتـ

وإنْ كان بدرجات متفاوتة.
…—UHÝ qI½

 وكــــان تـــــرامب قــــد أعـــــلن في
مــــايـــو(أيـــار)  2018 عـن نـــقل
ســـــفــــارة بـالده إلى الـــــقــــدس
خالفـــاً لــــقـــرار مـــجــــلس األمن
الـــدولي رقم  478الـــصــادر في
 20 أغـــــــســـــــطس (آب) 1980
والقاضي بعدم االعتراف بقرار
الــــكـــنـــيــــست بـــضـم الـــقـــدس
ونـاشد الـدول والـبـلـدان سحب
بـعـثـاتهـا الـدبـلـوماسـيـة مـنـها
كـــمــــا يـــتـــعــــارض مع قـــواعـــد
ـــعـــاصــر الـــقــانـــون الـــدولـي ا
والــقــانــون اإلنـــســاني الــدولي

هـــذا الـــتـــصـــريـح اخلـــالي من
الـــدبـــلــومـــاســـيــة  فـــضالً عن
اجلوانب الـسياسية والـعملية
 الســيّــمــا الــعــســكــريــة وغــيــر
الـعسكريـة  خصوصاً إمـكانية
حتـقيقه والـوسائل الـتي سيتم
دّة الزمنية لوضعه اتباعها وا
موضع الـتطبيق  عـلماً بأنه ال
ا ينبع من يأتي اعتبـاطاً  وإ
خــلــفـــيــة فــكــريــة وســيــاســيــة
اسـتراتـيجـيـة للـدولة الـعبـرية
التي ظلّت تتطلّع إلى استكمال
اخملطط الـصهيـوني بإجراءات
وخــطــوات مـتــواتــرة  وصـوالً
إلـى حتــقـــيـق أهــدافـــهـــا مـــنــذ
قــيــامــهــا في  15مــايــو (أيــار)
الـــــعـــــام 1948. وقــــــد شـــــجّع
نــتــنــيــاهـــو عــلى اســتــهــتــاره
بالقـانون الدولي وجتاسره في
إطالق مـثل ذلـك "الـوعـد"  دعم
ـتحـدة  السيّـما في الـواليات ا
ظـل رئـــاســـة دونـــالـــد تـــرامب

ـــعـــاهــدات واالتـــفـــاقـــيـــات وا
الـدولـيـة  والسـيّـمـا اتـفـاقـيـات
جــــنــــيف األربع لــــعــــام 1949
ومـلـحـقـيـهـا لـعام   1977التي
تعتبر القدس الشرقية "محتلّة"
من جــــانب "إســــرائــــيـل"بــــعـــد
عدوان  5يونيو (حزيران)العام
1967. وفي  25آذار (مــــارس)
 2019 وصـــــفت واشـــــنــــطن "
مـرتـفـعــات اجلـوالن الـسـوريـة"
جـزءًا من السيـادة اإلسرائيـلية
بـحــكم " األمــر الـواقـع"  ومـثّل
ذلك انـتهـاكـاً شـديـداً  لـلـقـانون
تحدة الدولي ولقرارات األ ا
ومـيـثـاقــهـا الـذي ال جتـيـز ضمّ
األراضـي بــالـــقــوة كـــمـــكــاسب
للـحرب بـحـجة " األمـر الواقع"
مــثـــلـــمــا يـــتـــعـــارض مع قــرار
مـجـلس األمن الدولي رقم 497
الصـادر في العام  1981بشأن
"بـطالن ضـمّ اجلـوالن احملـتـلـة"
الــــذي اتــــخــــذه الــــكـــنــــيــــست
"اإلسـرائــيــلي". ويـشــمل "وعـد"
ضم " غـــور األردن" (الــــقـــطـــاع
الشرقـي للضـفة الـغربيـة) نحو
 120كـــلم مـن مــنـــطــقـــة " عــ
يت جنوباً جدي" قرب البـحر ا
ولـغايـة اخلط األخضـر جنوبي
بـيـسـان شـمـاالً  ويـبلـغ عرضه
 15كـــــلـم  وكـــــان الــــــكـــــيـــــان
الــصــهــيــوني قــد وضع عــيــنه
عــلــيـه مــنــذ احــتـالله الــضــفــة
الـــغـــربــيـــة في الـــعــام ?1967
وكثـيراً مـا كان يـلوّح بـ فترة
وأخـرى لـضمّه  خـصـوصاً في
ـنـعطـفـات السـيـاسيـة احلادة ا
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بغداد

إنـزاله أو حتــمـيــله حتــمـيل أو
إنــزال أي ســلــعــة أو عــمــلــة أو
شـخص خالفا لقـوان وأنـظمة
الدولـة السـاحلـية اجلـمركـية أو
ـتعـلقـة بالـهجرة الضـريبـية أوا
أي عـمل من أعـمـال أو الـصـحــة
ــقـصــود واخلـطــيـر الـتــلـويث ا
أي من يـخــالف هـذه االتــفـاقــيـة
الـقـيـام أنــشـطـة صــيـد الـسـمـك 
بأنـشطة بـحث أومسح أي فعل
يـهـدف إلى الـتـدخل في عمل أي
ــواصالت أو من من شــبــكــات ا
ـــنــــشـــآت األخـــرى ــــرافق أوا ا
لـلـدولـة الـسـاحـلـيـة  أي نـشـاط
آخــر لــيـس له عالقــة مـــبــاشــرة
ــركـبــات الــغــاطــسـة ــرور ا بــا
والغواصات يـجب أن تبحر فيه

رافعة علم دولتها).
dÐUŽ —Ëd

ــرور الـــعــابــر/ هـــو حــريــة 3.ا
الحة لغرض وحـد هو العبور ا
ضـق ـتـواصل والـسـريع في ا ا
بــن جـزء مـن أعـالي الــبــحـار أو
منطقة اقتصادية خالصة وجزء
آخر من أعالي البحار أو منطقة
اقـــتــصــاديــة خـــالــصــة غـــر أن
تواصل العبـور وسرعته ال ـمنع
ــــرور خالل مــــضــق لــــغـــرض ا
الـــدخــول إلى دولـــة مــشـــاطــئــة
للمضـق أو مغادرتها أو العودة
مــــنــــهـــا مـع مــــراعــــاة شـــروط

الدخول إلى تلك الدول. 
ــرور األرخـبــيــلـي / ـــقــصـد 4.ا
بـاألرخــبـل مـجـمـوعـة من اجلـزر
أوأجـزاء من جــزر مـضــافـاً لــهـا
ـا ــمـتـدة فـيـمـا بـيـنـهـا  ــاه ا ا
تـــــشـــــتــــمـل عـــــلـه مـن مــــعـــــالم
وعـنـاصـرطـبــعــة وثــقـة الـترابط
ـرور األرخـبـيلـي هو مـعـهـا  وا
ـتـواصل والــسـرـع غــر الـعـابــرا
ـــــعـــــاق بـن جـــــزء من أعـــــالي ا
الـبـحــار أو مـنـطــقـة إقـتــصـادــة
خالـصة بـالتـالي ـقـتصـر نطاقه
الحــة والـتـحـلـق عــلى حـقـوق ا
وــمــتـد نـطـاق بـالـطـرق الــعـادــة
هـذااحلق لــشمل جـمـع القـنوات
الحـة العادـة شرط أن ال ـكون ا
مـن الـــضــــروري إنـــشــــاء طـــرق
الئـمة بـن جـدـدة تـمـاثلـهـا في ا
نفس نقطتي الدخول واخلروج
ـمــرات الـتي  يـجب أن تــكــون ا
تعينهـا الدولة األرخبـلـة مالئمة
وآمـــنـــة لــلـــمـالحــة الـــبـــحـــريــة
ـستـمرة واجلويـة السـريـعة وا
ـمرات وال يـجوزأن يـقل عرض ا
عن حد مـعـن من األمـال البـحرـة
ـسافة أو عن نـسبة مـئوية من ا

ساحلية كـانت أو غيرساحلية 
الحة احلرة '' بدأ ''ا وتخضع 
وكـذلك حـريـة الـتـحـلـيق إضـافة
إلى  إقامـة اجلزر االصـطـناعـية
 وحــــريـــــة صــــيــــد األســــمــــاك
والـبحث الـعلـمي  هنـاك قواعد
دولــيـة حتـكم الــبـحـار الــعـالـيـة
ـثـابـة نـظـام قـانوني وتـعتـبـر 
لهـا نذكـرمنهـا (أنهـا مخـصصة
أي جـزء لألغــراض الـســلــمـيــة 
مـنـهـا اليـخـضع  لـسـيـادة دولـة
تبـحر السفينة حتت علم معينة
دولـة واحــدة اليـجـوزتـغـيـره إال
لكية في حالة نقل حقيقي في ا
يـسـمح الـقـانون أو الـتـسـجـيل 
الــدولي أثــنــاء احلــرب "لــلــدول
احملــايـدة" أن تـواصل الــتـجـارة
مع الــدول األخـرى احملــايـدة أو
تحاربة شـرط أالّ تنقل سفنها ا
الـــــبـــــضـــــائـع احملـــــظـــــورة في

احلرب).
ـرور الــبـريء: كـمـا جـاء في 2.ا
ـادة  18من إتــفــاقـيــة قــانـون ا
الـبــحـار سـنـة  1982هــويـعـني
الحــة خالل الـبـحـر االقـلـيـمى ا
لـغرض إجتـياز هذا الـبحر دون
ـــيـــاه الـــداخـــلـــيـــة أو دخـــول ا
التوقف فى مرسى أو فى مرفق
ـــيـــاه مـــيـــنــــائى يـــقع خـــارج ا
ياه الداخلية  أو التوجه إلى ا
الـداخليـة أو منهـا والتوقف في
ــرافق ـــراسى أو ا أحــد هــذه ا
ــيـنـائــيـة أو مـغــادرتـهـا  وأن ا
يكـون  مـتواصالً وسـريـعاً ومع
ــرور يــشــتــمل عــلى هـذا فــإن ا
الـتوقف والـرسو ولـكن بقـدر ما
الحـة يــكـون من مــقـتــضـيــات ا
األعـتيـاديـة أو تـسـتـلـزمـهـا قوه
قـــاهـــرة أو حـــالـــة شـــدة أو قــد
ساعدة يكـونان لغرض تـقد ا
إلى أشـــــــخــــــاص أو ســــــفن أو
طائرات فى حالة خطر أو شدة.
بــــــخـالف ذلك فــــــأن أي مــــــرور
اليــكـــون بــريــئـــاً في حــال ( أي
تهـديد بـالـقوة أو أي اسـتعـمال
لــــهــــا ضــــد ســــيــــادة الــــدولــــة
الـــســـاحــــلـــيــــة أو سالمــــتـــهـــا
اإلقـــلـــيـــمـــيــــة أواســـتـــقاللـــهـــا
أي مناورة أو تدريب السياسي
أي عـمل بـأسـلـحـة من أي نـوع 
يـهـدف إلى جـمع مـعـلـومات عن
دفــاع الــدولـــة الــســاحـــلــيــة أو
أي عـمـل دعـائي يــهـدف أمــنـهــا
ـــــســـــاس بـــــدفـــــاع الـــــدولـــــة ا
الـساحـليـة أو أمنـها. إطالق أي
طائـرة أو إنزالـها أوحتـميـلها .
إطالق أي جــهـــاز عــســكــري أو

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجرَتْ
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجرَتْ

الــبـحـر في كــتـاب الـله ذو شـأن
عـظــيم  فـتـارة جتـده جـنـدًا مِن
جـنود الله وتـارةً يَحـمل اخلير
اس  وأحـيانًـا محلُّ فع لـلنـَّ والنـَّ
اخـتبار الـلهِ لعـباده وإذا ضاق
عة والرزق ( بـهم البَـرُّ ففـيه السـَّ
رَ لَــكُمُ الْـفُـلْـكَ لِـتَـجْـرِيَ فِي وَسَـخـَّ
الْــبَـــحْـــرِ بِـــأَمْـــرِهِ وَسَـــخَّــرَ لَـــكُمُ
اء الْأَنْهَارَ)  مـعناه في اللغة  ا
الـكثـير ماحلـاً كان أو عذبـاً غير
ـالح ــاء الـكـثــيـر ا أنه خص بـا
غالـباً لـيـخرج بـذلك ماء االنـهار
لـم يــعـد والـعــيــون ونــحــو ذلك
لــلـــبــحــرطــرب وأشــعــار حــتى
ـرحـوم وديع الـصـافي أغـنــيـة ا
(عـــــنــــدك بــــحــــريـــــة يــــاريس )
أصــــبـــــحت مــــنـــــســــيــــة إال في
ـــنــاســـبــات الـــوطــنــيـــة الــتي ا
يـــــحــــــتـــــفل فـــــيـــــهـــــا األخـــــوة
الـلـبـنـانـيـون.تـشـغل الـبـحـار ما
ـقـرب ثالثة أرباع مسـاحة الكرة
االرضـيــة وتـعــد الــطـريق األول
كــمـا أن لــلــمــواصالت الــدولـــة 
الـبــحـار تـزخـر بــثـروات هـائـلـة
ومـــتــــنـــوعـــة من مـــوارد حـــيـــة
ــعــادن وأخــرى غـــيــر حــيــة كــا
والــبــتــرول واحلــديــد الى غــيـر
ذلـك من مـــصــالـح االنــســـانـــيــة
جـمــعــاء  لـكـن أزديـادالــنــشـاط
الـتـجـاري والـصـنـاعي أدى الى
كــثـــرة الـــطـــلب عـــلى الـــطـــاقــة
صادر األمر الذي وغيرهـا من ا
جعل بعض الدول تغير موقفها
الـتــقـلـيـدي من الــبـحـار وتـبـدي
رغـبـتـهـا في مـد سـيـادتهـا عـلى
ـــنــاطق الـــبــحـــريــة اجملــاورة ا
ألقليـمهـا البـحري الى مـسافات
مــتــفــاوتـه..مـايــهــمــنــا فـي هـذا
ـرور وحـرية ـوضـوع أنـواع ا ا
الحـة فـي الـبــحـار والــقـانـون ا
الــذي يــنـظم حــركــتـهــا وبـعض
ــعــتـاد أن مــاله عالقــة بـذلك  ا
ــــرورالــــبـــــحــــري عـــــلى أربع ا

أنواع:-
dŠ —Ëd

ـــــــرور احلـــــــر فـي أعـــــــالي 1.ا
الـبحـار يقـصد بـأعـالي البـحار
ـيــاه الـدولــيـة هي مــنـاطق أو ا
احملـــيـــطـــات الــتـي تــقـع خــارج
وتـبـدأ بـشـكل سـلـطـة أيـة دولـة 
عـــام بـــعـــد  200مـــيل بـــحـــري
ــيل الـبــحـري نــحـو (يــسـاوي ا
1. 9كــــلم) مـن ســـواحـل الـــدول
ـتاخـمة لـلمـحـيطـات  وأعالي ا
الـبحـار مـفتـوحة جلـمـيع الدول

ــا تـــراه مــنـــاســبــا حتــفـــظي 
لـلــحــفـاظ عــلى حــقــوق أطـراف
الـــــنـــــزاع أو من أجـل تـــــفــــادي
أضــــرار بـــلــــيـــغــــة لـــلــــبـــيــــئـــة
كن لـلمحكمة أن كما  البحـرية
تــفـرض إجـراءات حتــفـظـيـة في
إنتظار تشكـيل محكمة التحكيم
احملـــال عــلـــيــهــا الـــنــزاع خالل
أســــبـــوعــــ من تــــاريخ طــــلب
هـذا إذا لم اإلجـراء الـتــحـفـظي 
يـتفق أطـراف النـزاع خالل هذه
ــدة عـلـى عـرض الــنــزاع أمـام ا
مــحــكــمــة مــا شــرط أن تــتــأكـد
احملكمـة الدولية لقـانون البحار
بـصــورة مـبــدئـيــة أن احملـكــمـة
الــتـحــكـيـمــيـة الــتي سـتــتـشـكل
سـتــكــون ذات إخـتــصـاص وأن
حــالـة اإلســتــعـــــجــال تــتــطـلب

ذلك).
 4.إخــتــصــاصــهــا في طــلــبـات
اإلفـــراج الـــســـريع عن الـــســـفن
وحتــريــر طــواقـمــهــا(احملــكــمـة
مــخـتــصـة بــنـظـر طــلب اإلفـراج
الـسريع عن السـفينـة احملتجزة
ادة أو حتـريـر طاقـمـهـا طبـقـا ا
ـتـحدة  292من إتفـاقـية األ ا
ــادة لــقـــانــون الــبــحــار هــذه ا
تــقـــضي بـــأنه عــنـــدمــا  تـــقــوم
ســــــلـــــطـــــات دولــــــة طـــــرف في
األتـفاقيـة  بحجـز سفيـنة حتمل
عـلم دولـة طـرف آخـر وتدعي أن
الدولة التي حـجزت السفينة لم
حتـتـرم إجـراءات إتـفـاقـية األ
ــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار أن ا
تـــفــرض اإلفـــراج الـــســـريع عن
السفينـة أو حترير طاقمها  إن
مــســـألــة اإلفـــراج الــســـريع عن
الــســفــيــنــة أو حتــريــر الـطــاقم
ـرفــوعـة أمـام احملـكــمـة تـكـون ا
بــعـد عــشــرة أيــام إعــتـبــاراً من
تــاريـخ حــجـــز الـــســـفـــيـــنــة أو
الــقــبض عــلى طــاقــمــهــا إذا لم
يـتــفـق األطــراف عـلـى الــلــجـوء
حملــكـمـة كـمـا أن هـذا الـطـلب ال
ـكن قــبـوله إال من طـرف دولـة
عـلـم الـسـفـيـنـة أو نـيـابـة عـنـهـا
ــــادة"  292فـــــقــــرة  "02 من ا
ـتـحـدة لـقـانون إتـفـاقـيـة األ ا

البحار)
 5.اختصاصها في مجال اآلراء
اإلستـشـاريـة وهو عـلى نـوع
.. األول الــــرأي االســــتــــشــــاري
تحدة بناءاً على إتفاقية األ ا
 عـلى أن يـصدر الـرأي بـصورة
الثـانـي هـو الرأي مـسـتـعـجـلـة 
االستـشاري بـناءاً عـلى إتفـاقية
ــــكن كــــمـــــا  دولـــــيــــة أخـــــرى
للمحكمة إعطاء أراء إستشارية
حـول مـسـألة قـانـونـيـة في حال
كان لـها هـدف متـصل بإتـفاقـية
ـتـحـدة لــقـانـون الـبـحـار األ ا
ـــــادة  138فــــــقـــــرة  01 من (ا

القانون الداخلي للمحكمة)
الــواليـة اجلــنــائـيــة عــلى ظــهـر
سـفـيـنـة أجـنـبـيـة :وفـقـا لـلـمادة
27فـــإنه ال يــــنـــبـــغـي لـــلـــدولـــة
ــارســة الــواليـة الــســاحــلـيــة 
اجلــنـائــيـة عـلـى ظـهــر سـفــيـنـة
أجــنــبـــيــة مــارة عــبــر بــحــرهــا
اإلقـلــيــمي من أجـل تـوقــيف أي

شــخص أو إجـــراء أي حتــقــيق
ة اُرتـكـبت على بصـدد أي جـر
ظــهـر الــســفــيــنـة إال فـي حـاالت
خاصـة منـها (إذا امـتدت نـتائج
ــــــــــــــــــــــــــــة إلــى اجلـــــــــــــــــــــــــــر
إذا كــانت الــدولـــةالــســـاحــلــيـــة
ــة من نــوع يـخـل بـســلم اجلــر
الــــــبـــــــلــــــد أو الــــــنـــــــظــــــام في
إذا طـلب ربان الـبـحـراإلقـلـيـمي 
ثل دبـلوماسي أو الـسفيـنة أو
مـوظف قــنــصـلـي لـدولــة الــعـلم
إذا مـساعـدة السلـطات احملـلية 
كــانت هــذه الـــتــدابــيــر الالزمــة
ـشـروع ـكـافـحــة االجتـار غـيـرا
واد الـتي تـؤثر بـاخملـدرات أو ا

على العقل ).
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ـــدنــيــة إزاء الـــســفن الـــواليــة ا
ادة 28 األجـنـبيـة:وفـقـاً لـنص ا
فإنه ال ينـبغي للدولة الـساحلية
أن تـوقف سـفيـنـة أجـنبـيـة مارة
خالل بــحــرهــا اإلقــلـيــمي أو أن
ارسة حتوّل إجتاهها لغرض 
ـدنـيــة فـيـمــا يـتـعـلق واليـتـهــا ا
بــشــخص مـــوجــود عــلى ظــهــر
الـــســـفـــيـــنـــة  كـــمـــا ال يـــجـــوز
لــلـــدولــةالـــســاحـــلــيـــة الــقـــيــام
بــإجــراءات الـــتــنــفـــيــذ لــضــبط
السـفيـنة أو احـتجـازها لـغرض
أي دعـوى مدنـية إالفيـما يـتعلق
بــااللـتــزامـات الــتي تــتـحــمـلــهـا
ـسـؤولـيـات التي الـسـفـيـنة أو ا
تقع عـليـها أثـناء رحـلتـها خالل
مـيـاه الـدولـة السـاحـلـيـة  ولكن
ـكن لـلدولـة الـساحـلـية اتـخاذ
إجــراءات الـتــنـفــيـذ لــغـرض أي
دعـوى مــدنـيـة ضـد أي ســفـيـنـة
أجــنــبــيــة راســـيــة في بــحــرهــا
اإلقــــلــــيـــــمي أو مــــارة به أو أن
ـيـاه حتـتـجـزهــا بـعـد مـغـادرة ا
الــــــــداخـــــــلــــــــيـــــــة. الـــــــســــــــفن
احلــربــيـة:الــســفـيــنــة احلـربــيـة
سلحة لدولة ما تابعة للقـوات ا
 وتــــكــــون حتت إمــــرة ضــــابط
معـ رسـميـاً من قـبل احلكـومة
ـالكـة لتـلك الـسفـينـة  ويظـهر ا
أســــمـه في قــــائــــمــــة اخلــــدمــــة
ويـشـغلـهـا طـاقم من األشـخاص
خـــاضع لـــقــواعـــد االنـــضـــبــاط
ـسـلــحـة الـنـظـامـيـة . لـلـقـوات ا
وفي حال عدم امتثال أيةسفينة
حربيـة لقـوان وأنـظمـة الدولة
ــرور عـبـر الـســاحـلــيـة بــشـأن ا
البـحـر اإلقـليـمي أوجتـاهلت أي
طلب يـقدم إلـيهـا لألمتـثال لـتلك
القـوان واألنـظـمة جـاز للـدولة
الــســاحــلـــيــة أن تــطــلب مــنــهــا
مـغـادرة بـحـرهـا اإلقـلـيـمي عـلى
الــــــفـــــور واذا مــــــا تــــــضـــــررت
الـدولـةالـسـاحـلـيـة نـتـيـجـة عـدم
امـــتــثــال الــســـفن احلــربــيــة أو
ـسـتعـملـة ألغراض احلـكومـية ا
غـير جتاريـة تابعـة لدولة أخرى
سؤولية الدولية تتحملها فإن ا
دولـــة الــعـــلم .ومـع ذلك تـــوجــد
اسـتثنـاءات واردة على حـصانة
الـــســـفـن احلـــربـــيــــة والـــســـفن
سـتـعـمـلة احلـكـومـيـة األخـرى ا
ألغــراض غـيــر جتــاريـة ( مــثـال

يخت ملكة بريطانيا).

بــن أقــــــرب الــــــنـــــــقــــــاط عــــــلى
ـيـاه األرخـبــلـة أخـيـراً  ا اجلـزر
ـرور بــأكـمــلـهــا تـخــضع حلق ا
الـبـريء الـذي ال يـجـوز أن تـقرر
الــدولــة الـــســاحــلـــيــة وقــفه إال
لضرورة تتعلق بأمنها.احملكمة
I T L الدولـيـة لقـانـون البـحار
  O Sأسـسـتـهــا إتـفـاقـيـة األ
ـوقعة تـحدة لـقانـون البـحارا ا
في جاميكا  10ديسمبر 1982
دخلـت األتفـاقـيـة حـيز الـتـنـفـيذ
في  16 تــشــرين الــثــاني1994
وأسـست إطــار دولي لــلـقــانـون
يــــــســــــري عــــــلـى كـل فــــــضـــــاء
احملــيــطــات وأســتــخــدامــاتــهــا
مقرها في هامبورگ وثرواتها 
كـما أسـست األتـفاقـية لـلـسلـطة
الــدولـــيـــة عـــلى قـــاع الـــبـــحــار
ـسـئـولـة عن تـنـظـيم الـتـعـدين ا
فـي قـــاع الــــبـــحــــر وراء حـــدود
االخــتـصـاص الــوطـني أي بـعـد
نطقة حدود البـحر اإلقليـمي وا
اجملــاورة والـــرصــيف الــقــاري
لـــــــهـــــــذه احملـــــــكـــــــمـــــــة عــــــدة

إختصاصات:
ــنــازعــاتي 1.إخــتـــصــاصــهــا ا
(وفـقـاً لـلـمادة  287من إتـفـاقـية
ـتـحـدة لـقـانـون الـبـحار األ ا
تـكـون الـدولة عـنـد تـوقيـعـها أو
تـصــديـقــهـا عــلى اإلتـفــاقـيـة أو
إنــضــمــامــهــا إلـيــهــا أو في أي
وقت بــــــعــــــد ذلك حــــــرة في أن
تخـتـار بواسـطـة إعالن مكـتوب
واحـــد أو أكــثـــر مـن الــوســـائل
احملـددة بــاإلتــفـاقــيـة لــتـســويـة
ـتعـلقـة بتـفسـير أو نـازعات ا ا
تـــطــبــيق اإلتـــفــاقــيــة وإذا كــان
أطـراف النزاع لم يـقبلـوا بنفس
اإلجراء حلل النزاع فإنه يطرح
عــلـى إجــراء حتـــكــيـــمي وفـــقــا
لـلـمـرفق الـسـابع من  األتـفـاقـية
ـذكورة إال إذا إتفـقت األطراف ا

على خالف ذلك)
 2.إخــتـــصــاصــهـــا في الــنــزاع
حــول قــاع الـــبــحــار(احملـــكــمــة
ـتعـلقة مختـصة في الـنزاعات ا
بـنـشـاط إسـتـكـشـاف وإسـتغالل
مــوارد مــنــطـــقــة قــاع الــبــحــار
واحملـــيــطـــات وبـــاطن أرضـــهــا
خـارج حـدود الواليـة الـوطـنـية
ـــــكن أن وأطـــــراف الــــــنـــــزاع 
يــــــكــــــونـــــــوا دول أطــــــراف في
األتــفـــاقــيــة أو ســلـــطــة دولــيــة
مـــعـــيـــنـــة وأهم مـــيـــزات هـــذه
الواليـة بأنـهـا تسـمح للـشخص
تـعـاقد مع ـعـنـوي ا ادي أو ا ا
الـسلـطة و بـالرغم من خـضوعه
لــلــقــانــون اخلــاص بــأن يــكـون
طـرفـاً في نـزاع تـكـون فيـه دولة
من الـدول أو الــسـلـطــة الـطـرف
األخـروهـنـا يـكـمـن أكـبـر جتـديد
أدخلـته اإلتـفاقـية عـلى القـانون
الـدولي الـتقـلـيـدي الـذي يرفض
مبدئيا دخول فرد من األفراد أو
ذات مـعنـوية خـاضـعة لـلقـانون
اخلـاص في نزاع أمـام مـحـكـمة

دولية).
 3.إخـــتــصــاصــهـــا الــنــظــر في
ـكن اإلجـراءات الــتــحـفــظــيــة(
لــلــمـــحــكــمـــة فــرض أي إجــراء
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والصراعات احلزبية الشديدة.
جــديــر بــالــذكــر أن "إســرائــيل"
أقامت أكـثر من  26 مسـتوطنة
ـنـاطق خالل الـعـقود في هـذه ا
ــاضــيـــة  وكــانت اخلــمــســـة ا
تــــــنـــــــظــــــر إلـى "غــــــور األردن"
بـاعـتـبـاره عـمـقـاً "إسـرائـيـلـيـاً"
مـتــجــاهــلــة اتــفــاقــيــة أوســلـو
ـــــــوقــــــعـــــــة بـــــــ اجلـــــــانب ا
الــفـلــسـطــيـنـي و"اإلسـرائــيـلي"
الـــعــام  1993عـــلـى الـــرغم من
أنــهـا لم تـلــبي احلـد األدنى من
مــــطــــالب الــــشــــعـب الــــعــــربي
الفـلسـطيـني. وكان إيـغال ألون
منذ العام  1982قد أطلق فكرة
اسـتـراتـيـجـيـة مـفـادهـا اعـتـبـار
نـــهـــر األردن حـــدوداً شـــرقـــيــة
لـلدولـة العبـرية  وأكّـد اسحاق
رابـ عـلى ضـرورة "مـنع كـيان
فــلــسـطــيــني مــشـاطـئ لـلــبــحـر
ـيت" لـلـحـيلـولـة دون حـصول ا
تــمـاس جــغــرافي مع أي رقــعـة
عـربــيــة وذلك إلحــداث نـوع من
االنسجام بـ   وهكذا جتتمع
عـــوامل اجلــيــوبـــولــتـــيــكــا مع
ــوغـرافــيـا حتت عـنــاصـر الــد
عـنــوان "أمن إســرائــيل"  وهـو
مـا حـاول نتـنـيـاهـو اسـتـثـماره
ألغـراض انتخـابيـة  ح جعل
ذلك هدفـاً يسعى إلـيه وبالتالي

أساساً ألية تسوية سياسية.
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 وتـــركّـــز االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة "
اإلسرائـيليـة" على "غور األردن"
بـــدالً مـن ضم كــــامل الــــضـــفـــة
الــغـربــيـة إلــيـهــا ذات الـكــثـافـة

الــســكـــانــيـــة حــيث يـــبــلغ عــدد
نــفــوســـهــا أكــثــر من  3 مالي
نـسـمة  في حـ إن غور األردن
ال تــزيـد نـفــوسه عـلى  200ألف
ــــكن إجالءهم فــــلـــســـطـــيـــني 
بـــالــــتـــدرّج وعـــبـــر عـــمـــلـــيـــات
ترانسفـير  أو حتى احتجازهم
ـــرّات أقــرب إلى فـي أســوار و
ــعـــســكــرات. وحــسب وجــهــة ا
الـنـظـر "اإلسرائـيـلـية" سـيـكون "
غــــــــــور األردن " حــــــــــاجــــــــــزاً "
إسـرائيـليـاً" أمـنيـاً في التـصدي
ألي تــهــديـــد يــأتي من الــضــفــة
الــشــرقــيــة  وهــو مــا اعــتــبــره
نـــتــنـــيــاهـــو " اجلـــدار احلــامي
الــشــرقي"  كــمـا إن الــســيــطـرة
على غور األردن يعني السيطرة
ائية  اجلوفية على األحواض ا
فـي الضفـة الغـربية  خـصوصاً
األحــواض الـشـرقــيـة وتــكـريس
الـــــفــــــاصل اجلـــــغــــــرافي بـــــ
فــلـســطــيـني الــضــفـة الــغـربــيـة
وفــــلـــســــطـــيــــني األردن الــــذين
وغـرافـياً ألي ـثّـلون عـمـقـاً د
كيـانيـة فلـسطـينـية مـستـقبـلية
حيث تسعى "إسرائيل" لتطويق
الــضـفـة عــبـر حــاجـزين: األول-
شــــــــرقـي يـــــــضـم غـــــــور األردن
والـــثـــاني  - غـــربي هـــو جــدار
الــفــصل الــعـــنــصــري (الــقــائم)
بــالـضـد من الـشــرعـيـة الـدولـيـة
وقرار محكمة العدل الدولية في
رأيها االستشاري الصادر في 9

يوليو(تموز) 2004.

{ باحث ومفكر عربي

فـي خــــطــــوة ال تــــبــــدو خـــارج
الـسـيــاق أعـلن رئــيس الـوزراء
"اإلسرائيـلي" بنيامـ نتنياهو
عـشــيـة انـتــخـابـات الـكــنـيـست
( (22نــــــيّـــــــته فـي ضم "غــــــور
ــيت األردن" وشــمــال الــبــحـر ا
إلى "السيادة اإلسـرائيلية" بعد
فـوزه بانـتخـابات  17سـبتـمبر
(أيـلــول) اجلـاري  وقـد حـرص
نـتــنـيـاهـو عــلى جـذب أصـوات
الــيــمـ بــشــكل عـام والــيــمـ
تطرّف بـشكل خاص لتوسيع ا
الـقـاعـدة االنـتـخـابـيـة لـتحـالف
الـلـيـكــود  وذلك بـأمل تـكـلـيـفه
بـتـشكـيـل احلكـومـة الـتي فـشل
في تـشـكـيـلـهـا في االنـتـخـابات
األخيرة في  9 أبريل (نـيسان)
 2019 حـيث تــطــلّب حــصـوله
على  61 مقـعـداً في الكـنـيست
من أصل 120. وبــــعــــيــــداً عن
الــتـوقــيت االنـتــخــابي  فـثــمـة
ـثل جـوانب قــانـونــيــة دولـيــة 

تـعد اإلنتـخابات اإلسـرائيلـية األخيـرة التي أجـريت خالل شهر أفـريل الفارط من
ـثـابـة نـكـسـة شـديـدة حلـزب الـلـيـكـود الـعـريق. إذ بـدأت في هـذا سـنـة  2019 
الـسيـاق تـتـضح مالمح الـضعف و الـوهن إلدارة بـنـيـام نـتـنـياهـو عـلي أجـهزته
ـتـفرعـة من إقـتصـاديـة و أمنـيـة إلي إستـخـباراتـيـة و عسـكـرية. كـما اخملتـلـفة و ا
الحقـات القضـائيـة لعـائلتـه بتهم الـفسـاد و سوء الـتصرف في زادت بالـنتـيجـة ا
األمــوال الـعــمـومــيـة أو إلي إســتـغالل الــسـلــطـة و الــنـفــوذ الـسـيــاسي ألغـراض
شـخصية. فعلي الرغم من فوز ذلك احلزب اللـيكودي الشرس بفارق ضئيل جدا
تـمثل في عـلي إئـتالف جنـراالت إسرائـيل حزب أزرق  –أبـيض ,إال أن رئـيـسه ا
شخـصـية بـنيـامـ نتـنـياهـو أصبح عـجـزا تمـام العـجـز من أجل تشـكـيل حكـومة
تـضم األحزاب الـيـمنـية الـتي بـدورها رفـضت اإلنضـمـام إلي زمرة وزرائه بـحيث
تـطرفـة و الـتي ترفـضهـا أغلب بـقيت له فـقط أحزاب احلـريـد الديـنيـة اليـمـنيـة ا
ـلف اخلدمـة الـعسـكـرية اإلجـبـارية. ـواطـن اإلسـرائـيلـيـ نظـرا  الـشرائح من ا
بـالتـالي تـبـرز هـنـا الـفـوارق واضـحة فـي اإلنتـخـابـات الـقـادمـة بـحيـث جعـلت من
خـصوم ذلك احلزب نواة قوة عطلت تشكيل احلكومة احلالية و أدت بالنتيجة إلي
طـالبـة بإعـادة جولـة جديـدة من اإلنتـخابـات خالل شهر حل الـكنـيست نـفسه و ا
سبـتـمبـر القـادم لتـضمـن فوزهـا بالـكعـكة كـلـها. إن اإلجنـازات اإلقتـصاديـة التي
حتـققت في عـهـدة رئـيس الوزراء احلـالي بـنـيامـ نـتـنيـاهـو تـعد فـخـرا و إجنازا
عظـيما حلكومته بحيث عجـزت جميع احلكومات السابقـة علي حتقيقها وذلك منذ
تـأسيس الدولـة العبـرية سنة   1948 إلي غـاية اآلن. إذ من أبـرز تلك اإلجنازات
اإلقتـصادية الـتي يتباهي بـها حاليـا رئيس احلكـومة نتنـياهو ضد خـصومه نذكر
ـتوسط ـياه الـبحـر األبيض ا بـاألساس تـلك اإلكتـشافـات الكـبري حلـقول الـغاز 
مـنهـا أكبـر حقالن نـافيـثـان و دمار و األهم من كل ذلك هـو رسم احلدود مـؤخرا
ـياه اإلقلـيمـية مع دولـة لبـنان بحـيث حقـقت له نصـرا عظـيما من خالل ضم في ا
حقـل دمار بصفة نهائية إلسرائيل و الذي هو متـنازع علي ملكيته منذ مدة طويلة
لك الرقعة اجلغرافية. أيضا في هذا السياق نذكر إبرام الصفقات الضخمة في تـ
ـلـيـارات الـدوالرات قـصـد تـصـديـر تـلك الـطـاقـة إلي دول اجلـوار خـاصـة مع و 
مـصر و األردن و كـذلك إنشـاء خط من أنـابيب الـغـاز تمـتد عـلي مـسافـات طويـلة
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أما الـصفقة اإلقتصادية الكبري و التي تعتبر كنزا بالنسبة حلكومة نتنياهو فهي
تـتمـثل في إبرام إتـفاقـية تـصديـر الغـاز اخلام نـحو دول اإلحتاد األوروبـي األكبر
ا حتول بالـنتيجة اإلقتصاد يا لتـلك الطاقة و ذلك عبر معـبر تركيا  مسـتهلك عا
اإلسـرائيـلـي بـرمـته إلي أكـبـر مـنـتج و مـصـدر لـلـغـاز و مـنـافـسـا حـقـيـقـيـا ألكـبر
الـشركات الـروسية في ذلـك اجملال. بالـتالي إنعـكست تـلك األوضاع اإلقتـصادية
ا تسـببت في رفع القـدرة التنـافسيـة للشـركات اإلسرائـيليـة في قطاع إيجـابيـا 
ا سـاهمـت بالـنتـيـجة في ـو إقـتصـادي في نـسق تصـاعـدي  الـطاقـة و خـلقت 
تقـليص نـسبة الـبطالـة و حفزت الـتنـمية في الـبنيـة التحـتيـة اإلسرائيـلية. فـإجماال
ـتواجـدة في ميـاه البـحر ـتأتـية من تـصديـر طـاقة الـغاز ا الـية ا تعـتبـر الـعوائـد ا
تـوسط قبـالة قـطاع غـزة و مصـر و لبـنان و قـبرص مـهمـة جدا خلـزينة األبـيض ا
الدولـة العـبرية و الـتي تمثل بـدورها إجنـازا إقتصـاديا ملـحوظـا حلكومـة نتنـياهو
ــيـاه خـاصــة من خالل فــرض الـقــوة عــلي إمـتالكــهــا و رسم تـلـك احلـدود في ا
بادالت الـتجاريـة فهي أيضا اإلقلـيميـة لضمـها بصفـة نهائـية. أما بـالنسبـة إلي ا
حتسنت كثيرا خاصة مع قدوم الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمنطقة و إبرامه
عديد من الصفقات التجارية مع حرصه علي تعزيز العالقات اإلستراتيجية ب الـ
تـحدة األمريـكية. كـذلك بخـصوص العـالقات التـجارية مع إسـرائيل و الواليـات ا
دول اإلحتـاد األوروبي و روسـيـا اإلحتـاديـة فــهي أيـضـا تـنـدرج ضـمن صـفـقـات
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بـاإلضـافـة إلي ذلك تـعـززت مؤخـرا الـعالقـات اإلسـرائـيـلـية  –اخلـلـيـجـيـة بـشكل
تـبـادلة بـ الطـرفـ من أجل إبرام واسع الـنطـاق خـاصة من خالل  الـزيـارات ا
صـفقـات هامـة و لعل أبـرز دليل عـلي ذلك توقـيع إتفـاقيـة مرور احلـركات اجلـوية
ملكة العربية السعودية و ربط مـنطقة الشرق األوسط برمتها بشبكة عبـر أجواء ا
من الـسكك احلـديـدية الـتي تـنطـلق من مـديـنة حـيـفا لـتـصل إلي جمـيع الـعواصم
اخللـيجيـة. فهذا الـتطبـيع اإلقتصـادي الغريب و الـرهيب مع حـكومة نـتنيـاهو عبر
توقـيع العديد من اإلتفاقيات الـتجارية التي تسمح بنـقل البضائع بكل سهولة ب
تـلك البلدان و أيـضا تسـهيل حركـية األشخاص و خـاصة منـهم رجال األعمال و
ـال ساهم في مـجمـله في تـثبـيت اخملـططـات اإلسـتراتـيجـيـة اإلسرائـيلـيـة بعـيدة ا
ا تـعـتبـر نـقـاط إضافـيـة داعـمة لـفـوز حـزبه اللـيـكـود مجـددا خالل شـهر األمـد 
سـبتـمبر 2019. أمـا بخصوص ضـم مدينة الـقدس العـربية و إعـتبارهـا عاصمة
دينـة العربية لدولـة إسرائيل العـبرية فهي تنـدرج أيضا ضمن عـملية تهـويد تلك ا
ـعالم و حتـويلـها إلي أكـبر مـدينـة عبـرية سـياحـيـة في العـالم نظـرا لتـواجد أهم ا
األثـرية و الديـنيـة بها و الـتي تسـتقطب يـوميـا العديـد من الزوار من مـختلف دول
العـالم بحيث ستحقق مـصدر مالي إضافي للخـزينة العموميـة اإلسرائيلية و هذا
أيضـا يعـتبر إجنـازا في حد ذاته لـتثـبيت عودة حـكومـة يرأسهـا نتـنياهـو مجددا.
نـطقـة اجلوالن الـسوريـة التي حتولت كـذلك ضم األراضي الفالحـية الـشاسعـة 
خالل هـذه السنة من   2019 إلي أراضي إسـرائيلـية بقـرار رسمي من الرئيس
ـا أدي لتـحويـلهـا إلي منـاطق تـنمـوية حتـقق اإلزدهار األمـريكي دونـالد تـرامب 
ديـنة اإلقـتصـادي لـلشـعب اإلسـرائيـلي.  أمـا بخـصـوص الورشـة اإلقـتصـاديـة 
ـنامة بـالبحـرين التي إنـعقدت خالل شـهر جوان  2019 حتت رعـاية و وصاية ا
مـستشار و صـهر ترامب جـراد كوشنـير فهي تنـدرج أيضا في إطـار تنفـيذ بنود
صـفقـة القـرن حتت شـعار "اإلزدهـار مقـابل الـسالم" و التي سـتنـعـكس نتـائجـها
ـا ستـسـمح بالـنـتيـجة سـلبـيا عـلي الفـلسـطنـي و إيـجابـيا عـلي اإلسرائـيلـي ,
ستـوطنـات بالـضفـة الغـربيـة إلي دولة إسـرائيل. حلكـومة نـتنـياهـو بضم جـميـع ا
ـبـاشـرة مـن األمـوال اخلـلـيـجـيـة الـداعـمـة لـلـشـعب بـاإلضـافـة لـذلك اإلسـتـفـادة ا
ـركزي اإلسـرائيـلي و صرفـها الفـلـسطـيني نـظرا لـتحـويلـها مـباشـرة إلي الـبنك ا
دن الفلسطـينية بحيث سـتنعش بالنتـيجة اإلحتياطي بالـشيكل اإلسرائيلي عـلي ا
ـركــزي اإلسـرائــيـلي بــالـدوالر األمــريـكي.  إســتـنــتــاجـا من كل تــلك األوضـاع ا
اإلقـتـصاديـة الـتي حتـقـقت أو هي فـي طور الـتـحـقق في عـهـدة حـكـومـة نـتـنـيـاهو
ـتـناول حلـزب الـلـيكـود الـسـاعي بدوره فـيمـكن الـقـول اآلن أن الفـوز يـعـتبـر في ا
ـرشح األوفر حـظا في تـلك هذه اإلنـتخـابات خالل لـتحـقيق عـهدة خـامسـة. أما ا
شـهـر ايـلـول  2019 فـهـو يـبـقي مـجـددا نـتـنــيـاهـو بـوصـفه الـضـامن إلسـتـقـرار
ار الدولة العبرية و تفوقها علي جميع الدول العربية و أبرز دليل علي ذلك وإلزدهـ
ديـنـة الـقدس و اجلـوالن الـسـوري وسط صمت تـلك عمـلـيـات التـهـويـد الواسـعـة 
عـربي و هرولة أغلـبهم نحـو تطبيـع مجاني أجوف مع الـكيان الـصهيوني األرعن.
دينـة القدس وصـمة عار و خزي إذا تـعتبر تـلك اإلقتحـامات للـمسجد األقـصي 
طـبـعـ و نصـرا كـاسـحا لـلـصـهايـنـة و عـلي رأسهم عـلي وجه احلكـام الـعـرب ا
ـاسوني نـتنـياهـو بـحيث تـضمن له إكـتسـاح أصـوات حزب الـليـكود مـجددا في ا
الـصـنـاديق اإلنـتـخـابـيـة. أمـا األحـزاب األخـري فـهي تـعـتـبـر هـشـة و ال إجنازات
عـظمي تذكـر لها مـنها حتـالف شاكيـد و نفتـالي بنيت ,و عـودة زعيم حـزب العمل
إيـهود بـاراك بـعد فـنائه و إعـتـزاله و الذي شل حـزبه تـمامـا بـعد وفـاة رفيق دربه
بـنيـام بن ألـيعـازر بـحيث فـقد ذلك احلـزب قوته و نـفـوذه خاصـة بعـد التـصدع
ا من رحمه برأسـة تسبي ليفنـي. بالتالي يبقي الـذي حلقه إثر تشكل حـزب كاد
ـنافـس الشـرس في اإلنـتـخابـات الـتي جـرت يوم17 فـقـط حزب أزرق  –أبـيض ا
من  ايلول 2019  حلـزب الليكود و بدرجة أقل حزب أفيغدور ليبرمان. إذ تعتبر
رتقبـة متركزة بـاألساس في ضم بعض الوزراء نـواة قوة تلك احلكـومة القادمـة ا
احلـاليـ للـحكـومـة خاصـة منـهم جلـعـاد آردن و يإسـرائيل كـاتـز و نفـتالي بـنيت
ـا صـفقـة مع بـعض قـادة حزب أزرق  –أبـيض أو مع أفـغـدور ليـبـرمـان علي ور
قرب سـتشارين السابق و ا ناصب الوزارية مع إحتمال ضم بعض ا بـعض ا
لدوائـر اخلارجية اإلسرائيلية خاصة منهم أوفـير جلتمان أو إمكانية التحالف مع
عـتـدلة. أمـا بـخصـوص إئـتالف حزب أزرق  –أبـيض بـعض األحزاب الـيـمـينـيـة ا
الـذي يعد وليـدا حديثـا حتت قيادة اجلـنراالت الثالثـة بني غانـتس و يائيـر لبيد و
ـكن أن يــحـدث مــفــاجـأة بــحـيث يــبــقي من أبـرز مــوشي يــعـالــون فـهــو بــدوره 
ـصـنف األوفر حـظـا للـفوز في ـنافـس احلـقـيقـيـ حلزب الـلـيكـود الـعريق و ا ا
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