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مبرراث الوحود إلاصرائيلي في فلضطين في طوء اللاهون الدولي 
الجسائر  -2أحمد بً بللاصم كليت الحلوق والعلوم الضياصيت بجامعت محمد ملين دباػين صطيف . د

  

 

 

 :امللخص

ت ٖلى ٞلؿُحن ٖلى لؿُاصتها ٦أؾاهُض ئؾغاةُل حٗخمض  الخ٣ؿُم ٢غاع م٣ضمتها في ًأحي اإلاسخلٟت، اإلابرعاث مً مجمٖى

 جبرعٍ ٞهي الخ٣ؿُم ٢غاع أُٖاَا ما زاعج ألاعاض ي أما ،1947 ٖام اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ًٖ الهاصع 181 ع٢م
ت اث مً بمجمٖى غاٙ عيالكغ الضٞإ ٦د٤ ال٣اهىهُت الىٍٓغ ا، الؿُاصة ٞو حَر سُت الضًيُت اإلابرعاث ًٖ ًٞال َظا ٚو  والخاٍع

٣ا اإلابرعاث َظٍ ٧ل مىا٢كت أن ٚحر ٞلؿُحن، في وحىصَا ٖلى جًٟيها التي  َظٍ أّنن ًٓهغ اإلاٗانغ الضولي ال٣اهىنن ل٣ىاٖض ٞو
سُت والخ٣اة٤ للىا٢٘ زالٟتهام ًٖ ًٞال اإلاؿخ٣غة، ٢ىاٖضٍ جسال٠ ٧ىنها لها ٢اهىهُت ٢ُمت وال مٗخبرة ٚحر اإلابرعاث  الخاٍع

 . والضًيُت

 

Summary:  

Israel grounds its sovereignty over Palestine on a range of different justifications.  In the forefront comes the 
partition resolution No. 181 issued by the United Nations General Assembly in 1947, while the territory, which exists outside 
the borders drawn by the partition resolution, is justified by a variety of legal theories such as the right of self -defense, the 
vacuum of sovereignty, and others. Besides, it has got religious and historical justifications that it places on its presence in 
Palestine. However, according to contemporary norms of international law, the discussion of all these justifications shows that 
they are worthless and contradict with its stable and unchangeable rules. They violate the reality of the historical and religious 
facts as well.  

 

 

: ملدمت

م  ٖلى الٟلؿُُيُت ألاعاض ي ب٣ُت اخخاللها في زم ٞلؿُحن، أعى مً حؼء ٖلى ٦ضولت ٢ُامها في ئؾغاةُل اٖخماص ٚع

ن ال٣ىة،
ّ

 ًٖ الهاصع 181 الخ٣ؿُم ٢غاع َى 1948 ماي 15 لُىم اؾخ٣اللها ئٖالن في وعص ما بدؿب ال٩اق٠ ؾىضَا أّنن ئال

مبر 29 ًىم اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت  في وحىصَم ٨ًّغؽ  باٖخباٍع آهظا٥ اليهىص ٢بله الظي ال٣غاع َظا ،1947 هٞى
د٤٣ ٞلؿُحن، لى بهم، زانت صولت ئوكاء في حهىصَم ٍو ُٗيهم ًمل٩ىنن ٧اهىا مما أ٦بر مؿاخت ٖو  به ٌٗتٝر ٢اهىهُا ونٟا َو
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 احتهض زم ومً َحن،ٞلـ ٧امل ٖلى الؿُُغة في َمىخاتهم ًسال٠ الظي بمًمىهه ًلتزمىا لم ول٨ّنهم ، الضولي اإلاجخم٘
ا ت التروٍج في لها واإلاىالىنن ٣ٞهاَؤ ت والاصٖاءاث والدجج إلابرعاث مً إلاجمٖى  أمام للٓهىعنو ٖنها، الاخخال٫ نٟت لىٟي اإلاخىٖى
ما٫ اإلاماعؽ بمٓهغ الٗالم ُت، أٖل غ قٖغ  وقٗبا أعيا ٞلؿُحن خ٤ في جغج٨بها التي البكٗت والجغاةم الخُحرة الاهتها٧اث ولخبًر

سا  مضي ًٖ الؿإا٫ ًشاع َىا ومً. باالخخال٫ ال٣اةم ٖلى الضولي ال٣اهىنن ًٟغيها التي الالتزاماث مسخل٠ مً وتهغبا ،وجاٍع
٣ا ٞلؿُحن في ؤلاؾغاةُلي الىحىص مكغوُٖت م٨ً ؟ الضولي ال٣اهىنن ل٣ىاٖض ٞو  مضي ما: ئلى الغةِـ الؿإا٫ َظا هّٟغٕ أن ٍو

ل ٞلؿُحن؟ في ؤلاؾغاةُلي للىحىص ال٣اهىهُت اإلابرعاث صخت سُت اإلابرعاث َو  الضولي ال٣اهىنن في اٖخباع لها والضًيُت الخاٍع
  اإلابرعاث؟ َظٍ ًٖ اإلاترجبت آلازاع هي وما اإلاٗانغ؟

 الشاوي اإلابدث أما ال٣اهىوي، الُاب٘ طاث باإلابرعاث زام ألاو٫، مبدشحن زال٫ مً ج٩ىنن ألاؾئلت َظٍ ًٖ ؤلاحابت

سُت الضًيُت اهبالجى طاث اإلابرعاث ئلى ُٞه ٞىٗغى . والخاٍع

 فلضطين في إلاصرائيلي للوحود اللاهوهيت املبرراث مشروعيت مدى:  وو  املبحث

 لألمم الٗامت الجمُٗت ًٖ نضع الظي الخ٣ؿُم ٢غاع ٖلى ٞلؿُحن مً ٦بحر حؼء ٖلى ؾُاصتها في ئؾغاةُل حؿدىض
 اٖخماصا ٖليها الؿُاصة ا٦دؿاب جّضعي ٞاّنها ال٣غاع، َظا خضوص  زاعج ٖليها اؾخىلذ التي ألاعاض ي ب٣ُت أما ،1947 ٖام اإلاخدضة

اث بٌٗ ٖلى ٣ا م٣بىلت وألاؾاهُض اإلابرعاث َظٍ ٞهل وئحغاءاتها، اتهاجهٝغ ًبرع بما ال٣اهىهُت الىٍٓغ  ال٣اهىنن ل٣ىاٖض ٞو
  الضولي؟

اث جل٪ ببٌٗ والشاوي الخ٣ؿُم، ب٣غاع زام ألاو٫ن مُلبحن، ئلى اإلابدث َظا ه٣ّؿم ؾٝى طل٪ ًٖ ئحابت  الىٍٓغ

.  بها اإلاضعى

 لفلضطيييتا  راض ي على إلاصرائيليت للضيادة كمبرر التلضيم كرار:  وو  املطلب

مبر 29 في اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ًٖ الخ٣ؿُم ٢غاع بهضوعن  ٦بحر، ؾُاس ي ههغ للههاًىت جد٤٣ ،1947 هٞى
ش، َظا مىظ وا٢ُٗا ئؾغاةُل ولضث ٣ٞض الن جأزغ وئن خّتى الخاٍع  حٗخبٍر ئؾغاةُل أّنن طل٪ ،1948 ماي 15 ئلى عؾمُا ٖنها ؤلٖا

ه بل ٞلؿُحن، مً ٦بحر حؼء ٖلى ؾُاصتها في ؾىضَا
ّ
 ال٣غاع َظا ًهلر ٞهل.  صولتها ئٖالن في وال٣اهىوي اإلاباقغ الؿبب ئه

 بمىحبه؟ لها أُُٖذ التي ألاعاض ي ٖلى ؾُاصتها في لها وؾىضا ئؾغاةُل ل٣ُام مبرعا

 الٗض٫ ومباصب الضولي، ال٣اهىنن م٘ ًخىا٤ٞ ال باٖخباٍع بال٣ىة، و٢اومٍى الخ٣ؿُم، ٢غاع الٗغب ٖاعى ل٣ض 

ا ق٨ال باَال ججٗله حكىبه التي ال٣اهىهُت الُٗىب ٞاّنن وبالخالي ، ًم٣غاَُتوالض  في الُٗىب َظٍ هدىاو٫ن َىا ومً. ومىيٖى

حن، ُت للُٗىب والشاوي الك٩لُت، للُٗىب ألاو٫ن ٖٞغ   . اإلاىيٖى

 

                                                           
 
، م 2003ا١ٌَٛ، رغجّخ ِٕوٛع اٌمبًٟ، ِغوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌؼغث١خ،  ، أٚعٚثب ٚ فٍـط١ٓ ِٓ اٌذغٚة اٌو١ٍج١خ دزٝتشارج خضز 

238. 
2
، ِضٜ ِلغٚػ١خ أؿب١ٔض اٌـ١بصح اإلؿغائ١ٍ١خ فٟ فٍـط١ٓ، عؿبٌخ صوزٛعاٖ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ ػ١ٓ كّؾ، ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞد 

.  24، م 974 
3Henry Cattan, The Palestine and International Law, Longman Group LTD London, Second edition 
1976, p  .39  
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 التلضيم كرار في الشكليت العيوب : وو  الفرع

ب ال وبالخالي باَال، ججٗله ق٩لُت ُٖىب ٖلى الخ٣ؿُم ٢غاع ًدخىين
ّ
 ألاعاض ي في الؿُاصة ٖلى أزغ أّين ًغج

ظٍ الٟلؿُُيُت، : هي الُٗىب َو

 الدوليت الوصايت هظام حدود ججاوزه (1

غ خ٤ اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً (2)1 اإلااصة ٢غعث ل٣ض ًاء الضو٫ن حمُ٘ وألؼمذ الكٗىب، لجمُ٘ اإلاهحر ج٣ٍغ  ألٖا

 ئلى به اإلاكمىلت باأل٢الُم الىنى٫ن َى الىناًت هٓام مً الهضٝ حٗلذ (ب)76 اإلااصة أّنن ٦ما. الخ٤ َظا مماعؾت باخترام

تها ئعاصتها ب٩امل ٖنها حٗغب التي قٗىبها وعٚباث ًخ٤ٟ بما الاؾخ٣ال٫، أو الظاحي الخ٨م  ئوكاء ٖلى ٞىهذ 75 اإلااصة أما. وخٍغ
 بُنها مً والتي اإلاُشا١، مً 77 اإلااصة في واعصةا٫ الٟئاث في الضازلت ألا٢الُم إلصاعة اإلاخدضة ألامم ئقغاٝ جدذ صولي وناًت هٓام

 .باالهخضاب مكمىلت ٧اهذ التي البلضان

ؿخيخج  صونن الؿاب٣ت الىناًت هٓام جدذ جٓل باالهخضاب مكمىلت ٧اهذ التي البلضان حمُ٘ أّنن اإلاىاص َظٍ مً َو

 أو جبضًل أو حُٛحر أّين أّنن ٦ما . الجضًض الضولي الىناًت هٓام حك٨ُل ًخّمن أن ئلى بها اإلاٗتٝر الخ٣ى١ن بجمُ٘ الخُٛحر أو اإلاؿاؽ

غ .  اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً (ب)76و (2)1 اإلااصجحن خضوص في ًخم أن ًجب ٖليها اإلاىخضب البلضان جل٪ قإون في جٍُى

ُاهُا باليؿبت حٗني ألاخ٩ام َظٍ ٞاّنن وبالخالي  ئلى مىخضبت ٦ضولت حٗهضاتها مماعؾت في حؿخمغ أن ئما: أمٍغً أخض لبًر

ى ، بىٟؿه هٟؿه ئصاعة ٖلى ال٣ضعة قٗبها لبلٙى ٞلؿُحن اؾخ٣ال٫ حٗلً أن وئما الجضًض، الىناًت هٓام حك٨ُل ًخّمن أن  ما َو

 مً 77 اإلااصة بمىحب الىناًت هٓام جدذ ويٗها جُلب لم ٞاّنها اإلاخدضة، ألامم ٖلى ال٣ًُت ئخالتها وعٚم أّنها ئط ؛جٟٗله لم
 جُلب ولم اإلاخدضة، ألامم مُشا١ مً 76 واإلااصة الٗهبت ٖهض مً 32 اإلااصة ج٣خط ي ٦ما ؾخ٣اللهاا ئٖالن جُلب ولم اإلاُشا١،

غ خ٤ جُب٤ُ أًًا ما ،(2)1 اإلااصة جىو ٦ما ٞلؿُحن لؿ٩ان اإلاهحر ج٣ٍغ
ّ
 لم والٗغب اليهىص بحن هؼإ ق٩ل ٖلى ٖغيتها وئه

٣ت الٟلؿُُيُت اإلاىا٤َ مً جيسخب ٧اهذ ئّنها بل ، ًغييهما خل ئلى الخىنل حؿخُ٘ ً بٍُغ
ّ
 مً اليهىصًت للمىٓماث جم٨

.  ٖليها والؿُُغة الاؾدُالء

 :اللرار بإصدار العامت الجمعيت اختصاص عدم (2

 ًلػى أن ئلى صولُا اجٟا٢ا باٖخباٍع الاهخضاب به٪ الالتزام الٗامت الجمُٗت ٖلى اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً (1)80 اإلااصة جىحب
اتها في ملؼمت ٞالجمُٗت اؾخ٣اللها، جمىذ ولم الىناًت جدذ جىي٘ لم ٞلؿُحن أّنن وبما.  الىناًت اجٟا١ مدله ًدّلن أو  جهٞغ

 أو خ٤ أّين صولُت مىٓمت أًت أو اإلاىخضبت للضولت حُٗي ال الاهخضاب ن٪ ههىم أن وبما وخضٍ، الاهخضاب ن٪ بىهىم

                                                           
4
 . 29، م  99 ِٚو١غا، ِغوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌؼغث١خ، ث١غٚد، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ... ٚػجغح... ، فٍـط١ٓ ربع٠شبشفٞك اىزشٞداخ 

5John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, New York: 
Cambridge University Press, 2010. P 88. 

6
 .29، ِغجغ ؿبثك، مشفٞك اىزشٞداخ

فٌما عدا ما قد ٌتفق علٌه فً اتفاقات الوصاٌة الفردٌة التً تبرم وفق أحكام " من مٌثاق األمم المتحدة على أّنه  (1)80نّصت المادة 7

صاٌة، وإلى أن تعقد مثل هذه االتفاقات ال ٌجوز تأوٌل نص أي حكم من أحكام ، وبمقتضاها توضع األقالٌم تحت الو81و 79و 77: المواد
ٌّة دول أو شعوب، أو ٌغٌر شروط االتفاقات الدولً ٌّة حقوق أل ة هذا الفصل، وال تخرٌجه، تأوٌال أو تخرٌجا من شأنه أن ٌغٌر بطرٌقة ما، أ

 ."القائمة التً ٌكون أعضاء األمم المتحدة أطرافا فٌها
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ن ٢اةمت، صولت ئػالت أو حضًضة صولت زل٤ جمل٪ ال الٗامت الجمُٗت ٞاّنن ، ٞلؿُحن لخ٣ؿُم ؾلُت
ّ

٣ا ئال  ئّما: الخالخحن إلخضي ٞو
ه ٖلُه مىخضب أو مؿخٗمغ بلض اؾخ٣ال٫ ئٖالن جأًُض بت جأًُض وئما بىٟؿه، هٟؿه خ٨م ٖلى ال٣ضعة لبلٚى  وئعاصجه قٗب ٚع

غ في الُبُعي خ٣ه بمماعؾت ٖنها ّٖبر التي ا الٗامت الجمُٗت ج٩ىنن وبالخالي.  مهحٍر ج٣ٍغ  زغحذ ٢ض الخ٣ؿُم عاع١ بانضاَع
ى ازخهانها، ًٖ ا ًبُل ما َو . طل٪ هدُجت ٢غاَع

 ٌٗخبر ؾٝى ألامً مجلـ أّنن ٖلى الضًباحت مً (ج) ال٣ٟغة في هّون خُىما ؤلالؼام َاب٘ اجسظ ال٣غاع ٞاّنن طل٪ ٖلى وػٍاصة
ت حُٛحر ئلى جغمي مداولت ٧ل  بمىحب ٖضواوي ٖمل بمشابت أو له، ٢اوزغ للؿلم تهضًضا بال٣ىة ال٣غاع َظا ئليها يهضٝ التي الدؿٍى

 اجساط صونن بالخىنُاث الخ٣ضم خ٤ لها ،14و 10 اإلااصجحن ئلى اؾدىاصا الٗامت الجمُٗت أّنن واإلاٗغوٝ ؛اإلاُشا١ مً 39 اإلااصة هو

ن جمل٨ه، ال بال٣ىة للخُب٤ُ ٢ابلت ٢غاعاث اجساط وأّنن ،  ال٣غاعاث
ّ

 ٢غاع بٗض حاء الظي" الؿلم أحل مً الاجداص" ٢غاع ئَاع في ئال

 .   الخ٣ؿُم

ًال  للضولت ولِـ ج٣ُنها التي للكٗىب زابذ خ٤ الاهخضاب جدذ الىا٢ٗت ألا٢الُم في الؿُاصة ٞاّنن طل٪، ًٖ ٞو
ى ألامم، لٗهبت وال اإلاىخضبت  خ٣ها مً ٞلِـ وبالخالي ٞلؿُحن، في الخهٝغ ؾلُت جمل٪ ال الٗامت الجمُٗت أّنن ٌٗني ما َو

 ألّنن ،  خ٣ى٢ها ه٣ل أو الؿُاصة، ججؼةت ازخهانها مً ولِـ ألاحاهب، واإلاهاحٍغً ألانلُحن الؿ٩ان بحن البلض ج٣ؿُم
ت لكٗبها، اإلاُل٤ الازخهام في ًضزل ٞلؿُحن في الخ٨م مؿخ٣بل ًّ  له، ملؼمت ٚحر هي اإلاباصب َظٍ م٘ جخٗاعى جىنُت وأ

٣ا الؿ٩ان ٣ًبلها لم ما مىٗضمت وحٗخبر غ لخ٤ ٞو  ًٖ زغوج َى أو للؿلُت ججاوػن َى ال٣غاع اٞهظ َىا ومً. اإلاهحر ج٣ٍغ
ًاء الضو٫ن ًلؼم وال باَل ٞهى وبالخالي ،  إلاُشا٢ها ومسال٠ اإلاخدضة، ألامم ازخهام .   ب٣بىله ألٖا

 الاهتداب صك مع يتعارض اللرار (3

 ًىهُتالهه الضٖاوين مىاحهت في اليهىص ٚحر مً ٞلؿُحن ؾ٩ان خ٣ى١ن ٖلى باإلاداٞٓت ًلؼم ما الاهخضاب ن٪ في وعص ل٣ض
ظا ٞلؿُحن، في يهىصًت صولت باوكاء اإلاخهلت ٌ ٣ًخط ي ما َو  ومً الٟلؿُُني الكٗب ؾُاصة مً جىا٫ ألّنها الخ٣ؿُم ٨ٞغة ٞع
 ش يء ًٖ الخىاػ٫ن ٖضم الاهخضاب صولت ٖلى جىحب التي اله٪ مً الخامؿت اإلااصة م٘ ًخٗاعى ٧ىهه ًٖ ًٞال أعايُه، ؾالمت

.    أزغين صو٫ن أو خ٩ىمت ؾُُغة جدذ ويٗها أو يهاٖل الاهخضاب جماعؽ التي ألاعاض ي مً

                                                           
8
 .242، ِغجغ ؿبثك، م اطَاعٞو عيٜ اىظٞدٍحَد  
9

. 292، ِغجغ ؿبثك، مشفٞك اىزشٞداخ
 0
ب رٛه١بد غ١غ ٍِؼِخ، ٚاٌمغاعاد اٌٍّؼِخ اٌزٟ روضع٘ب اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ رٕذوغ فٟ : ِب روضعٖ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ  ِّ ب لغاعاد ٍِؼِخ ٚإ ِّ إ

ٌه فٙٛ ِجغص رٛه١بد ال رٍؼَ األػٌبء، ٚ٘ظا ٘ٛ االرجبٖ اٌـبئض فٟ فمٗ رٍه اٌزٟ رزؼٍك ثبٌٕٛادٟ اٌّب١ٌخ ٚاإلصاع٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ، أِب ػضا ط

 243، ِغجغ ؿبثك، م ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞد: أظغ. اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ
  
 .29، م982 ، اٌم١ٌخ اٌفٍـط١ٕ١خ ٚاٌّلبوً اٌّؼبهغح، ِطجؼخ اٌضاٚصٞ، صِلك، عشٝش شنزٛ، ٗفؤاد دٝة 
 2
 .92 ، م977 ٌّض٠ٕخ اٌمضؽ، عؿبٌخ صوزٛعاٖ، و١ٍخ اٌذمٛق ثجبِؼخ اٌمب٘غح، ، اٌّغوؼ اٌمبٟٔٛٔ طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
 3
، فىغح اٌزض٠ًٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ ٚرطج١مبرٙب فٟ ًٛء لغاعاد األُِ اٌّزذضح اٌّزؼٍمخ ثّض٠ٕخ اٌمضؽ، ِغوؼ اإلِبعاد رائد ف٘سٛ داٗد 

 9 2-7 2، م 2003ٌٍضعاؿبد ٚاٌجذٛس االؿزغار١ج١خ، أثٛظجٟ، 
 4
 .90 ، م 970 ، ل١ٌخ فٍـط١ٓ فٟ ًٛء اٌذك ٚاٌؼضي، رغجّخ ٚص٠غ فٍـط١ٓ، ِىزجخ ٌجٕبْ، ث١غٚد، مرِْٕزٛ  
 5

، اٌوغاع اٌفٍـط١ٕٟ اإلؿغائ١ٍٟ ٚلٌب٠ب اٌّغدٍخ إٌٙبئ١خ ث١ٓ لٛاػض اٌمبْٔٛ ٚاسزالي اٌمٜٛ ٚاٌّٛاػ٠ٓ، كجىخ ٍحَد عثد اىظالً طالٍٔ

 .374، م  200اٌّؼٍِٛبد اٌجبِؼ١خ، جبِؼخ ػ١ٓ كّؾ، 
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 الاؾخ٣ال٫ مً له جم٨ُىا له وؤلاعقاص الىصر وج٣ضًم ٞلؿُحن، بكٗب بالنهىى التزمذ اإلاىخضبت الضولت أّنن ٦ما
ضا وخضصث ٞلؿُحن، ٖلى اهخضابها ئنهاء ٞجأة وأٖلىذ بهظا، ج٠ لم ل٨ّنها بكإوهه،  جيخٓغ أن وصونن ٢ىاتها، حالء إلنهاء مٖى

خت اليهىصًت للمىٓماث ؾهلت َٞغؿت الٗغب الؿ٩ان وجغ٦ذ بل ،  اهخضابها مدل لُدل اإلاخدضة ألامم ؾخ٣غعٍ الظي الخل
ّ
 اإلاؿل

 في الىٓغ نالخُت لها ٧اهذ وئن اإلاخدضة، ألامم أّنن ٦ما.الؿ٩ان خماًت في مىخضبت ٦ضولت وواحباتها اللتزاماتها، ًسال٠ بما
. مُشا٢ها م٘ ًخٗاعى ال وبما ،  وههىنه الاهخضاب ن٪ ئَاع يمً لها خل ًٖ لخدغينبا ملؼمت ٞهي الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت

تراٝ ئّما مُشا٢ها، مً 77 اإلااصة ئلى اؾدىاص جخهٝغ أن ٖليها الىاحب مً ٧ان لظل٪ غ ٞلؿُحن قٗب بد٤ بااٖل ، بخ٣ٍغ  مهحٍر
ى الىناًت، هٓام جدذ البالص جً٘ أن وئّما .   ٢بلها مً ًخّمن لم ما َو

 التلضيم كرار في املوطوعيت العيوب: الثاوي الفرع

ُت ُٖىبا به ٞاّنن ال٣غاع، جبُل التي الك٩لُت الُٗىب ًٖ ًٞال : وهي أًًا، جبُله مىيٖى

 اللرار لصحت اللاهوهيت الشروط جوفر عدم (1

 َظا زلم اجساط في ألاَلُت جمل٪ وال مسخهت، ٚحر اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت أّنن زبذ ٣ٞض ألاَلُت خُث مً
 شخها بىنٟها ال٣غاع أنضعث ٖىضما اإلاىٓمت أّنن باٖخباع مم٨ً ٚحر مدل ٖلى واعص ٞال٣غاع  اإلادل، خُث مً أّما ال٣غاع،
 لٗضم باَال ال٣غاع ًجٗل الظي ألامغ ؛ُٞه جخهٝغ أن بالخالي جمل٪ وال ٞلؿُحن، ٖلى الؿُاصة خ٤ جمل٪ ج٨ً لم صولُا ٢اهىهُا

غ ُت جٞى .    اإلادل في الكٖغ

ا الضو٫ن ٖلى اإلاخدضة الىالًاث ماعؾتها التي الًٍٛى أيُٟذ ئطاٝ ذ ٖلى إلحباَع  ال٣غاع ناع ال٣غاع، لهالر الخهٍى

.   الغيا بُٗىب مكىبا

 العدالت عً التلضيم كرار ابتعاد (2

ه ال٣اهىهُت، الىاخُت مً ال٣غاع صخت اٞتريىا ئطا
ّ
 نىعن أبك٘ مخًمىا حاء خُث الٗضالت، مباصب زال٠ ٢ض ٞاه

حر مى٣ُي، ٚحر ًجٗله بما ،  الٟلؿُُني الكٗب بد٣ى١ن والٗؿ٠ لٓلما حر ٖاص٫، ٚو حر مىه٠، ٚو  للخُب٤ُ ٢ابل ٚو

دىين  .  الخٟجحر ٖىانغ ٍو

                                                           
 6
 .245، ِغجغ ؿبثك، م ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞد 
 7
 .اٌّبصح اٌشبِـخ ِٓ اٌوه رزٌّٓ ػضَ اٌزٕبػي ػٓ أعاًٟ فٍـط١ٓ أٚ رأج١غ٘ب و١ٍب أٚ جؼئ١ب أٚ ًٚؼٙب رذذ علبثخ أ٠خ ؿٍطخ أجٕج١خ 
 8
 .247، ِغجغ ؿبثك، م ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞد 
 9
 . 9 ، ِغجغ ؿبثك، مطاىٌ اىنظ٘اّٜ 
20
اٌٛال٠بد اٌّزذضح سالي ػ١ٍّخ اٌزو٠ٛذ ٚلجٍٙب غب٠خ اٌجٙض ٌٌّبْ أغٍج١خ اٌزو٠ٛذ ٌوبٌخ اٌمغاع، ِـزؼٍّخ  اٌزٙض٠ض ٚاٌٛػ١ض ثضي  ثظٌذ  

أْ غ١ّغد فٟ آسغ ٌذظخ وً ِٓ ثٍج١ىب ٚفغٔـب ٚ٘ب٠زٟ ١ٌٚج١غ٠ب ٌٚىـّجٛعؽ ٌٕٚ٘ٛضا ١ٔٚٛػٌٕضا ٚثغاغٛاٞ  ، ٚلض أصّغ ٘ظا اٌٌغَ اإللٕبع

هٛرذ ٌٗ ٘ب ػٕض اٌزو٠ٛذ ػٍٝ اٌّلغٚع فٟ اٌجٍـخ اٌؼبِخ، ٚ٘ٛ ِب جؼً اٌّلغٚع ٠ذوً ػٍٝ األغٍج١خ اٌّطٍٛثخ، د١ش ٚاٌف١ٍج١ٓ ِٛلف

 .20، ِغجغ ؿبثك، معشٝش شنزٛ، ٗفؤاد دٝة: أظغ. صٚي 0 صٌٚخ، ٚاِزٕؼذ ػٓ اٌزو٠ٛذ  3 صٌٚخ، ٚػبعًزٗ  33
2 
ِٓ ℅ 35,43ٚأسوجٙب، ُٚ٘ األل١ٍخ، ث١ّٕب ِٕخ ٌٍضٌٚخ اٌؼغث١خ  ِٓ أدـٓ األعاًٟ℅ 56أػطٝ لغاع اٌزمـ١ُ ٌٍضٌٚخ ا١ٌٙٛص٠خ  

ٌخ℅  65,0األعاًٟ األلً جٛصح ٚأ١ّ٘خ، ِغ أُّٔٙ األوضغ٠خ، ٚأثمٝ  ّٚ ّْ األعاًٟ اٌزٟ وبْ ٠ٍّىٙب ا١ٌٙٛص أٚ . ِٕطمخ ِض إًبفخ إٌٝ أ

ّْ ِب ٠مغة ِٓ   ℅٠65,6ـىٕٛٔٙب آٔظان ال رزجبٚػ  ِٓ ِـبدخ فٍـط١ٓ ٚاٌزٟ أ١ًفذ ٌٍضٌٚخ ℅ 50ِٓ وبًِ ِـبدخ فٍـط١ٓ، ٚثبٌزبٌٟ فئ

ُّ ألً ػضص ِّىٓ ِٓ ا١ٌٙٛص، ٚألً ػضص ِٓ اٌٍّى١بد . ا١ٌٙٛص٠خ رؼٛص ٍِى١زٙب إٌٝ اٌؼغة أٚ ٠ـىٕٛٔٙب ٚوبٔذ اٌضٌٚخ اٌؼغث١خ ِٓ جٙخ صب١ٔخ، رٌ
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مل٩ىنن الٗغب مً ؾ٩انها هه٠ أّنن م٘ لليهىص، زالهت البالص مً مى٣ُت اٖخبر ال٣غاع َظا أّنن وبما        ٞيها، ألاعى أ٦ثر ٍو
ًاء أّنن ٌٗني بما الٗغقي، بالخُهحر أَلها ٖلى بظل٪ خ٨م ٣ٞض مت َظٍ في ؾاَمىا ال٣غاع ٖلى نّىجىا الظًً ألٖا  التي الجٍغ

 الضولت خضوص في الىا٢ٗت ٚحر الٟلؿُُيُت ألاعاض ي ب٣ُت مهحر حٗل ال٣غاع أّنن نٕ ًٞال ،  جغج٨ب أن وق٪ ٖلى ٧اهذ
ىا اليهىصًت ى ألاعصن، قغ١ن صولت م٘ باالهضماج أو اليهىصًت، الضولت َظٍ م٘ ا٢خهاصًت وخضة ب٣ُام َع ض ما َو

ّ
 ٞلؿُحن أّنن ًإ٦

ض مهُى٘، أمغ ؾُاؾُا ٢ؿمتها وأّنن ا٢خهاصًا، للخ٣ؿُم ٢ابلت ٚحر مـ ُٖىبه، ججىب أٍع  بالىخضة وأٚغايه أَضاٞه، َو

.   الا٢خهاصًت

٣ت بهظٍ والخ٣ؿُم اًت الههُىهُت اإلاإؾؿاث ويٗخه والظي له، اإلاؿب٤ الخسُُِ ٖلى ًض٫ّن الٍُغ  الضو٫ن بٖغ
ت ُاوي الاهخضاب ن٪ أ٢ّغث التي ألامم ٖهبت مىٓمتي ٖبر الاؾخٗماٍع ُئت ٖهضَا، ًسال٠ بما ٞلؿُحن ٖلى البًر  ألامم َو

ذ مُشا٢ها، ًسالٟها بما الخ٣ؿُم مكغوٕ أ٢ّغث التي ةاإلاخدض ا، جمل٪ ال وهي ؤلاؾغاةُلُت بالضولت واٖتٞر  و٢بلذ ٖىانَغ

تها م ًٍٖى ا ٚع َغ
ّ
لى البضاًت مىظ ل٣غاعاتها جى٨ . الخ٣ؿُم ٢غاع عأؾها ٖو

  اللدش جدويل عيب (3

ل ٖلى الخ٣ؿُم ٢غاع اخخىين  الُىاة٠ مسخل٠ بحن اإلاضًىت في الضًني الؿالم خٟٔ بذجت ،ال٣ضؽ مى٣ُت جضٍو
ن بها، اإلا٣ضؾت ألاما٦ً ونُاهت الضًيُت

ّ
ل أّنن ئال  اعجباَا مغجبِ ويٗها ألّنن الجضوي، ٖضًم ٧ان الٓغوٝ جل٪ في ال٣ضؽ جضٍو

 أَلها وخغمان اإلاضًىت ًللخضو ٧اُٞا مبرعا لِؿذ اإلا٣ضؾت ألاما٦ً خماًت أّنن ٦ما بأ٦ملها، ٞلؿُحن في الىي٘ بمؿخ٣بل وز٣ُا

غ في خ٣هم مً م ج٣ٍغ ه ًٖ ًٞال ،  أعيهم ٞى١ن مهحَر
ّ
ما ال٣ضؽ في الشالر الُىاة٠ بحن صًني زالٝ ًىحض ال أه

ّ
 الهغإ وئه

ض ولضٍ ؾُاس ي ُاهُت الاهخضابُت الؿُاؾت و٦ّغؾخه أٚلبُت، جمل٨ها أعى ٞى١ن أل٢لُت ٖىهغين ٦ُان با٢امت بلٟىعن ٖو . البًر

ل أهٓمت حمُ٘ ّننٞا أزغين حهت ومً  الؿُاصة ناخبت الضولت مىا٣ٞت ٖلى مؿب٣ا الخهى٫ن جٟترى اإلاٗغوٞت الخضٍو
 حؿدكغ لم الٗامت ٞالجمُٗت َظا، مً ش يء أّين ًخم لم لل٣ضؽ باليؿبت ول٨ً مٗاَضة، في ؾُاصتها ًٖ جدىاػ٫ن وأن ؤلا٢لُمُت،

م ،  الؿُاصة أصخاب  وؾُاؾُا ٢اهىهُا ٢اومه بل نضوعٍ، بٗض ًهٖل ًىا٤ٞ ولم آلاوهت، جل٪ في الٟلؿُُني الكٗب َو
ا، ؿ٨ٍغ ب ٌٗني ال اإلاٗغ٦ت َظٍ في وانهؼامه ٖو .  ٖلُه آزاٍع جغجِب وال ال٣غاع جهٍى

ا، ق٨ال باَل ٢غاع ٞلؿُحن ج٣ؿُم ٢غاع ٞاّنن ؾب٤ ما ٖلى وبىاء ب ال ٞهى وبالخالي ومىيٖى
ّ
 أعى ٖلى أزغ أّين ًغج

 اإلاسههت ألاعاض ي ٖلى الؿُاصة خ٤ اصٖاء في وال ٦ضولت، ٢ُامها في ٖلُه حؿدىض نأ ًم٨ً ال ئؾغاةُل أّنن ٌٗني بما ٞلؿُحن،

                                                                                                                                                                                           
ّّذ  ّّذ اٌضٌٚخ ا١ٌٙٛص٠خ اٌّمزغدخ  ؛أٌف ػغثٟ 725ة آالف ٠ٙٛصٞ إٌٝ ج0ٓ ا١ٌٙٛص٠خ، د١ش ً  498أٌف ػغثٟ، إٌٝ جٕت  407ث١ّٕب ً

ّْ ػضص اٌؼغة ٠و١غ ِـب٠ٚب ٌؼضص ا١ٌٙٛص، ٚثبٌزبٌٟ  90أٌف ٠ٙٛصٞ، فئطا أًفٕب ٌٙب  أٌف ِٓ اٌجضٚ اٌؼغة اٌّغاص صِجُٙ فٟ اٌضٌٚخ ا١ٌٙٛص٠خ، فئ

ٌخ، فىبْ اٌؼغة  . غٍج١خ ػٍٝ اٌـىبْ اٌؼغة األه١ٌٓ١١ٍؾ ِٓ إٌّطك أْ ٠ـ١طغ ا١ٌٙٛص ُٚ٘ صسالء ١ٌٚـٛا أ ّٚ ب فٟ اٌمضؽ اٌّض ِّ أٌف  05 أ

-258، ِغجغ ؿبثك، م ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞدٚ. 243، ِغجغ ؿبثك، متشارج خضز: أظغ ِضال. أٌف ٔـّخ 00 ٔـّخ ٚا١ٌٙٛص 

 .297، م 989 ٌىزبة، اٌجؼائغ، ، سطغ ا١ٌٙٛص٠خ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ اإلؿالَ ٚاٌّـ١ذ١خ، لوغ اعثد هللا اىروٚ. 259
  .243، مرجع سابق، ص بشارة خضر  22
23
 .38 ، م 2007، اٌزط١ٙغ اٌؼغلٟ فٟ فٍـط١ٓ، رغجّخ أدّض س١ٍفخ، ِؤؿـخ اٌضعاؿبد اٌفٍـط١ٕ١خ ، ث١غٚد، إٝالُ تاتٔ 
24
 .4 ، م969 ، ل١ٌخ اٌمضؽ فٟ ِذ١َ اٌؼاللبد اٌض١ٌٚخ، ِغوؼ األثذبس، ث١غٚد، عش اىدِٝ ف٘دج 
25
 202، ِغجغ ؿبثك، م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
26
 . 6، ِغجغ ؿبثك، معشٝش شنزٛ، ٗفؤاد دٝة 
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خهاب ٖلى وحىصَا في حؿدىض صولت ٞهي وبالخالي ؛  ٢اهىوي أؾاؽ أّين ئلى ٌؿدىض ال ٢غاعا باٖخباٍع بمىحبه، لها  والاؾخٗماع الٚا
خباعاث طل٪ زالٝ الُىم الىا٢٘ ٧ان وئن خّتى والٗضوان  الظي الىا٢٘ ألامغ بٟٗل جخٛحر وال ج٣ٟض ال ٞالخ٣ى١ن ؾُاؾُت، اٖل

 .  مكغوُٖخه ًجحز ال واؾخمغاٍع الخ٤، ًىلض ال ٞالخُأ ؛باَلت اٖخباعاث ئلى ٌؿدىض

 ًمل٪ ٧ان الظي الىخُض الكٗب أّنهم طل٪ في والؿبب ،181 بال٣غاع ملؼم ٚحر َٝغ ٞهم للٟلؿُُيُحن باليؿبت أما
 الٗاإلاُت الخغب اهتهاء بٗض جغ٦ُا ًٖ الٗغبُت اإلاىا٤َ اهٟها٫ أّنن طل٪ ؛ال٣غاع ُٞه اجسظ طيا٫ الى٢ذ في ٞلؿُحن ٖلى الؿُاصة

 الاهخضاب ًجغص ولم لؿ٩انها، (ألاعصن ٞلؿُحن، ، ؾىعٍا لبىان، الٗغا١، ) اإلاؿخدضزت الٗغبُت اإلاىا٤َ في الؿُاصة ًجٗل ألاولى
ُاوي ى  -طل٪ وعٍبم٣ض ٨ًً ولم الؿُاصة في خ٣هم مً الٟلؿُُيُحن البًر  ال٣اهىنن ٣ٞهاء حمُ٘ به ٌٗتٝر الظي ألامغ َو

ما ،-الضولي
ّ
 مإ٢خا ٩ًىنن أن َبُٗخه خُث مً ٢هض والظي الاهخضاب، ٞترة زال٫ ٣ِٞ الٟٗلُت الؿُاصة مماعؾت مً ُخِغمىا وئه

.   ٢ضمُه ٖلى الى٢ٝى مً ٞلؿُحن قٗب ًخم٨ً أن ئلى

 الٟلؿُُني، الكٗب خ٣ى١ن مً خ٣ا جغ٦ُا ًٖ الاهٟها٫ بٗض و٢اثألا حمُ٘ في ٧اهذ ٞلؿُحن ٖلى الؿُاصة أّنن وبما 
 ٖلى الٟلؿُُيُىنن ًمل٨ها التي والؿُاصة الخ٣ى١ن جى٣و أو جلػي أن اإلاخدضة لألمم ًم٨ً ٠ُ٦ ًخهىعن أن ٌؿخُُ٘ أخض ٞال

 ٞال٣غاع َىا ومً. يهأع ٖلى الٟلؿُُني الكٗب ؾُاصة خ٤ ًبُل أن ٢غاعاتها مً ٢غاع ألّين ًم٨ً وال منها، حؼء أّين أو بلضَم

 ال٣غاع ٞهظا وبالخالي ،  أخ٩امه ٖلى مىا٣ٞخه لٗضم له ملؼما ٨ًً ولم الؿُاصة، في خ٣ه مً الٟلؿُُني الكٗب ًجغص لم 181
 مً اإلاخاخت الىؾاةل بمسخل٠ وال٨ٟاح الشىعة في واإلاؿخمغ الضاةم الخ٤ ٌُُٗه مما الاخخال٫ جدذ الٟلؿُُني الكٗب حٗل

غ اإلاٛخهبت أعيه اؾخٗاصة أحل  .  مهحٍر وج٣ٍغ

ب وال وباَل، قغعي ٚحر ٢غاع الخ٣ؿُم ٢غاع أن والخالنت
ّ
 ومباصب مُشا٢ها به زالٟذ اإلاخدضة ألامم ألّنن أزغ، أّين ًغج

ا ال٣غاع بهظا وحّؿضث وؤلاههاٝ، الٗض٫ ٢ىاٖض وخّتى و٢ىاٖضٍ، الضولي ال٣اهىنن  لخ٣ى١ن ومٗاصاتها للههُىهُت اهدُاَػ

.  َُنيالٟلـ الٗغبي الكٗب

 لها املرصومت الحدود خارج الفلضطيييت  راض ي على صيادتها إصرائيل بها جبرر التي اللاهوهيت الىظرياث: الثاوي املطلب
 التلضيم كرار في

اث اؾخٛال٫ في حهضَم الٛغب مً ًضٖمهم ومً ؤلاؾغاةُلُىنن ال٣اهىنن عحا٫ أٞٙغ غ ٢اهىهُت ومٟاَُم هٍٓغ  لخبًر
 َظٍ ٞهل الخ٣ؿُم، ٢غاع بمىحب ؾُاصتها ًٖ الخاعحت الٟلؿُُيُت ألاعاض ي ب٣ُت ٖلى ؤلاؾغاةُلُت والؿُُغة الًّمن ٖملُت

اث اتها مبرعاو ألاعاض ي َظٍ ٖلى لؿُاصتها ؾىضا ٞٗال جهلر الىٍٓغ ضًت ومماعؾاتها لخهٞغ ٣ا التهٍى   الضولي؟ لل٣اهىنن ٞو

                                                           
27
 .475، م2004اٌو١ٟٙٛٔ، اٌّىزجخ ا١ٌٍٕٛخ، ػّبْ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،  -، اٌمضؽ فٟ اٌوغاع اٌؼغثٟ ٍحَد ع٘ض اىٖشاَٝح 
28
٠بد، ِجٍخ ا٢صاة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔـب١ٔخ ٌجبِؼخ صِلك، ، ِض٠ٕخ اٌمضؽ ٚإٌظبَ اٌضٌٟٚ، إكىب١ٌخ اٌّىبٔخ ِٚلىٍخ اإلِىبْجاطٌ ٍحَد سمزٝا 

 .6  ، م 2009ثّٕبؿجخ اٌمضؽ ػبهّخ اٌضمبفخ اٌؼغث١خ ٌؼبَ  2009ػضص سبم ٌؼبَ 
29Henry Cattan, Jerusalem, London: Croom Helm, 1981, p107. 
30Henry Cattan, Jerusalem, Ibid, p108. 

3 
 99 ، ِغجغ ؿبثك، م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
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ظٍ اث َو ا التي الىٍٓغ ا أزاَع ت: هي أَّمها أّنن ٚحر وأَضاٞها، ٚاًاتها في ومدكابهت ٦شحرة لها واإلاؿاهضونن ٣ٞهاَؤ  هٍٓغ

ت الضٞاعي، الٛؼون حن في هدىاولهما واللخان   الؿُاصة، ٞغاٙ ملء وهٍٓغ  .  ٖٞغ

 الدفاعي الؼسو  يتهظر:  وو  الفرع

م ومً ؤلاؾغاةُلُحن ال٨خاب مً ٖضص ٌٗخمض ت ٖلى ًىانَغ غ" الضٞاعي الٛؼون" هٍٓغ  ومنها ٞلؿُحن مً أحؼاء يّمن لخبًر
ت َظٍ وملخو ؤلاؾغاةُلُت، الؿُاصة ئلى ال٣ضؽ ه الىٍٓغ

ّ
 ألاعاض ي بًّمن ٣ًىم أن صٞاُٖت خغبا زاى الظي للمىخهغ ًجىػن أه

ها التي
ّ
ا ًخ٣غعن ختى بها الاخخٟاّ ألا٢ل ٖلى أو اخخل .   ؾالم مٗاَضة ب٣ٗض مهحَر

 ٖليها ؾُُغث التي ألاعاض ي ٞاّنن الىٟـ، ًٖ الضٞإ خالت في 1967و 1948 ٖامي هٟؿها حٗخبر ئؾغاةُل أّنن وبما
 مغوع م٘ الاخخال٫ َظا أُٖاَا و٢ض ،  ال٣خا٫ و٠٢ بٗض بها الاخخٟاّ خ٣ها مً الخ٣ؿُم ٢غاع عؾمها التي للخضوص ججاوػا

 .  الؿُاصة ا٦دؿاب أو الاؾدُالء وفي اإلاى٣ُت، في وحىصَا جضُٖم في ئياُٞت أخ٣ُت الؼمً

ن ًُب٤ ال ٖضواهه زماع مً اإلاٗخضي اؾخٟاصة حىاػ ٖضم مبضأ بأّنن ًغين" E.Lautherpacht  ٞلىزغبازذ
ّ

 خالت في ئال
 الىٟـ ًٖ الضٞإ خالت في جّمن ئطا اإلاضاٞٗت، ةللضو٫ن جأمُىا ئ٢لُمُت حُٛحراث وئخضار الًّمن أّنن ٚحر أزغي، صولت ٖلى الٗضوان

 .     مكغوٕ ئحغاء ال٣ضؽ في ؤلاؾغاةُلي ٞاإلحغاء ولهظا ؛مكغوٖا ٖمال ٌٗخبر

ٗؼػن  وي٘ ٖلى ًىُب٤ ال ٖضواهه زماع مً اإلاٗخضي اؾخٟاصة حىاػ ٖضم مبضأ ئّنن" ب٣ىله" Stoneؾخىنن"  طل٪ َو
ت الٗملُاث و٠٢ وأّنن الظاث، ًٖ صٞاٖا ال٣ىة ئلى جلجأ أن خ٣ها مً ويٗها في صولت ٞأّين ئؾغاةُل،  ٣ٖض صونن الٗؿ٨ٍغ

ت الؿلُت ًسّى٫ن ؾالم مٗاَضة
ّ
ل اإلادخل .   ؤلا٢لُمُت الؿُاصة خ٣ى١ن ئلى ؤلا٢لُم اخخال٫ في خ٣ها جدٍى

ت باإلاىا٤َ ئؾغاةُل اخخٟاّ بأّنن ٣ًغعن خُىما آزغ، بٗضا   "قٟاًض الُٗؼعن" ٠ًًُ بِىما
ّ
 وبسانت ،1967 ٖام اإلادخل

 أّنن طل٪ ؛  الخغب اهتهاء بٗض ٞىعا جيخه لم ألامىُت الًغوعة َظٍ وأّنن ألامىُت، ئؾغاةُل لخاحاث ومالةم يغوعين ال٣ضؽ

                                                           
32
ٔظغ٠خ االدزفبظ ثّب ٠ذٛػٖ اٌّذبعثْٛ ثؼض ٚلف اٌمزبي، ٔظغ٠خ أزفبء األؿبؽ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍذ١بػح اٌـبثمخ، ٔظغ٠خ اإلثمبء ػٍٝ : ن أ٠ٌبٕ٘ب  

، ِغجغ ذٞظٞز اىْاتيظٜ، 248ٚ-224، ِغجغ ؿبثك، م م طاىٌ اىنظ٘اّٜ: ٌّؼغفخ رفبه١ً ػٕٙب ٠ّىٓ اٌؼٛصح إٌٝ. األًٚبع اٌمبئّخ

االؿز١طبْ اإلؿغائ١ٍٟ فٟ ِض٠ٕخ اٌمضؽ فٟ ، حظاِّٞ حظِ عَز حظِ، 453، ِغجغ ؿبثك، م ٝ٘طف ٍزٝنةخٞزٙ ، 6ٚ 2ؿبثك، م 

 .27  -26 ، م م 2003و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ اٌمب٘غح، ،ًٛء لٛاػض اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ ٚلغاعاد األُِ اٌّزذضح، عؿبٌخ صوزٛعاٖ
33
 3 2، م 975 ِٕظّخ اٌزذغ٠غ اٌفٍـط١ٕ١خ، ث١غٚد، ، االدزالي اإلؿغائ١ٍٟ ٌألعاًٟ اٌؼغث١خ، ذٞظٞز اىْاتيظٜ 
34
 232، ِغجغ ؿبثك، مطاىٌ اىنظ٘اّٜ 

35
 Dumper Michael, Constructive Ambuguities ? Jerusalem, International Law, and the Peace Process, 

International Law and the Israeli-Palestinian Conflict : A Right-based Approach to Middle East Peace ,Ed. 
Susan M. Akram et al. Routledge: New York,  2011,p 118.  
36
 Lauterpacht  Elihu, Jerusalmen and the Holy palces", The Arab-Israeli Conflict, Ed, John Norton 

Moore, Vol I, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, p p   975 -976. 
37
 3 2، ِغجغ ؿبثك، م ذٞظٞز اىْاتيظٜ:  ٔمال ػٓ 
الدٌنً المتطرف، وقد " شاس"أستاذ الفلسفة الٌهودٌة بالجامعة العبرٌة وعضو سابق بالكنٌست اإلسرائٌلً عن حزب  "اليعزر شفايد" 38

 .1967بمناسبة مرور ثالثٌن عاما على حرب  1997قال بهذه النظرٌة بمناسبة الندوة التً عقدت بالجامعة العبرٌة بالقدس فً جوان 
، 1997ٌنة القدس و مواطنٌها العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروت، الطبعة األولى، ، الوضع القانونً لمدأسامة الحلبي 39

 51ص
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سُت، أعيها ٖلى 1948 ٖام وحىصَا مىظ ئؾغاةُل" ت ججاوعن وهي الخاٍع بتها ًٖ أٖلىذ والتي لها، اإلاٗاصًت الضو٫ن مً مجمٖى  ٚع
ظٍ ٖليها، ال٣ًاء في ت ال٣ضعاث مً جمخل٪ الضو٫ن َو ت الٗؿ٨غٍّ ت والبكغٍّ ًّ نها ما والا٢خهاص

ّ
ى الهضٝ، َظا جد٤ُ٣ مً ًم٨  َو

 الخُغ لهظا جدخاٍ أن ئؾغاةُل خ٤ مً ٩ًىنن لظل٪ ؛اليهىصًت الضولت لها جخٗغى ٢ض التي ال٣هىين الخُىعة ًمشل َضٝ

٣ا أَضاٞه ًد٤٣ أن ٢بل لها اإلاجاوعن  أّنن وبما .هٟؿها ًٖ الكغعي الضٞإ في لتصو ٧ل خ٤ ج٣غعن التي الضولي ال٣اهىنن ل٣ىاٖض ٞو
 جلؼم الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض أّنن ٌٗني ال َظا ٞاّنن الٗغبُت، للجُىف اإلادخملت الهجماث يض الكغعي الضٞإ خ٤ لها ئؾغاةُل
 لٛت،با بأيغاع ئنابتها ئلى ًإصي ٞهظا هٟؿها، ًٖ بالضٞإ ج٣ىم زم لالٖخضاء، جخٗغى ختى خضوصَا صازل بالب٣اء ئؾغاةُل
بُٗت مؿاختها نٛغ في جخمشل اؾتراجُجُت، ي٠ٗ ه٣ُت مً حٗاوي وأّنها زانت ى الجٛغافي، ق٩لها َو ُا ًجٗلها ما َو  قٍغ

جٗلها الٗغبُت، الضو٫ن مً بُى١ن مداَا ئ٢لُمُا  .  الٗغبُت الضو٫ن ٢بل مً َىحمذ ما ئطا الخُغ، قضًض وي٘ في ٍو

 أعى ئلى أعيها مً الخغب جى٣ل وأن خضوصَا، زاعج هٟؿها ًٖ الضٞإ في خ٣ها جماعؽ أن ئؾغاةُل ٖلى ٧ان لظل٪
ى الٗضو،  هٟؿها، ًٖ للضٞإ مُٗىت بىؾُلت ٖليها اإلاٗخضي الضولت جلؼم لم الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض وأّنن زانت به، ٢امذ ما َو

ت والجٛغاُٞت اإلااصًت ئم٩اهُاتها خؿب صولت ب٩ل الخانت للٓغوٝ طل٪ جغ٦ذ بل  ؤلاؾغاةُلي ال٠ًٗ ٖلى وبىاء. والبكٍغ
 ًٖ الضٞإ مً ًم٨نها بما ال٠ًٗ َظا مٗالجت الخالت َظٍ في لها ججحز الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض ٞاّنن والجٛغافي، البكغين

غاٝ أل٢الُم الخغبُت الٗملُاث بى٣ل اإلاٗالجت َظٍ وج٩ىنن هٟؿها، .   ال٤ًُ ؤلاؾغاةُلي الٗم٤ ًٖ بُٗضا اإلاٗخضًت، ألَا

٠ًُ ه" قٟاًض ٍو
ّ
ا اإلاؿُُغة الضولت جضٖى الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض اهذ٥ إلاا أه ٘ ئلى اإلادخّلن ؤلا٢لُم ٖلى ٖؿ٨ٍغ  ٞع

ظٍ ؾ٩اهه، مِٗكت مؿخىين ت اإلاؿإولُت َو  ألاعاض ي َظٍ ٖلى ؤلاؾغاةُلُت الؿُاصة ٞغى جخُلب ئؾغاةُل ٖاج٤ ٖلى اإلاىيٖى
 جُىعن النهاًت في ًد٤٣ بما والؿُاؾُت ُٖتوالاحخما الا٢خهاصًت الىاخُت مً ئؾغاةُل أعاض ي ٦ؿاةغ مٗاملتها ًخّمن خّتى

ُت مبرعة اإلاخسظة ؤلاؾغاةُلُت ؤلاحغاءاثٝ ومىه ؛مؿخىاَا .   "وقٖغ

 بمبضأ م٣ُض ٞهى ؛ًخجاوػَا ال خضوص له الكغعي الضٞإ خ٤ بأّنن بضاًت جهُضم ؤلاؾغاةُلُت اإلاؼاٖم أّنن ٚحر
ظا الخىاؾب، ما الٗضوان، لغصّن جسضمتاإلاـ وؤلاحغاءاث الىؾاةل ٖلى ٣ًخهغ ال الخىاؾب َو

ّ
 التي الخ٣ى١ن ئلى طل٪ ًخٗضي وئه

ظٍ.   الىٟـ ًٖ صٞاٖا ٨ًدؿبها أن ًم٨ً ض ئلى جهل ال أن ًجب الخ٣ى١ن َو  ٖلى والؿُُغة الؿُاصة خ٤ مً أزغين صولت ججٍغ
يسجم ًخ٤ٟ أن ًجب الؿُاصة اهخ٣ا٫ أّنن ئلى باإلياٞت ئليها، ويّمها أعاييها غ خ٤ م٘ ٍو ى اإلاهحر، ج٣ٍغ  ؤلاحغاء ًجٗل ما َو

ىى، ؤلاؾغاةُلي .   ئؾغاةُل ئلى منهم الؿُاصة اهخ٣ا٫ وال الًّم، ٖملُت ٣ًبلىنن ال الٟلؿُُيُىنن الؿ٩ان ألّنن مٞغ

ض وما ال٣اهىهُت، آزاٍع خُث مً الهجىمي والٛؼون الضٞاعي الٛؼون بحن ًمّحز ال الضولي لل٣اهىنن الخالي الىي٘ أّنن ٦ما
ّ
 ًإ٦

٣ت ومنها ألاممُت ال٣غاعاث َى طل٪
ّ
ها ؛الٟلؿُُيُت بال٣ًُت اإلاخٗل

ّ
 الٛؼون ٍَغ٤ ًٖ ؤلا٢لُم ا٦دؿاب ؾبب ألّين ج٣ّغن لم ٩ٞل

                                                           
40
. 20 م ِغجغ ؿبثك، ، حظِ عَز حظِ حظاِّٞ 
دراسة قانونٌة سٌاسٌة لقضٌة أمالك الكنٌسة األرثودكسٌة المقدسٌة فً ضوء أحكام )، تهوٌد القدس عارف موسى فارع الوريكات 41

 .10، ص2011، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، (المعاصر القانون الدولً
42
 .22 ، ِغجغ ؿبثك، م  حظِ عَز حظِ حظاِّٞ 

43John Quigley, “Jerusalem in International Law: What Future for the Peace process”, Ghada Karmi,ed., 
Jerusalem Today, Ithaca press: UK, 1996. P 26 

44
 4 2، ِغجغ ؿبثك، م ذٞظٞز اىْاتيظٜ 
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ض ئّنها بل. الىٟـ ًٖ صٞاٖا ٧ان ولى ختى نٟخه، ٧اهذ مهما
ّ
 باَلت ؤلاؾغاةُلُت ؤلاحغاءاث بأّنن نغاخت وجىّون طل٪، ٨ٖـ جإ٦

ب وال مُل٣ا، بُالها
ّ
ت جغج ًّ  .  ٢اهىهُت آزاع أ

ت بهظٍ ٢اةلحنا٫ أّنن ٦ما ُت خ٣ى١ن جأؾِـ ًداولىنن الىٍٓغ  الضولت ج٣ضًغ مشل ووؿبُت شخهُت أؾـ ٖلى مىيٖى

 ئوكاء وبالخالي ؛الٗضو مُضان ئلى الخغب ه٣ل في الخ٤ ٌُٗيها والجٛغافي البكغين يٟٗها أّنن وأ ،  قغعي صٞإ خالت في ٧ىنها
م ي،الاؾدبا١ الكغعي الضٞإ خ٤ ٍَغ٤ ًٖ ؤلا٢لُم ال٦دؿاب حضًض ؾبب ه ٚع

ّ
 الضٞإ إلاباقغة آلان لخض به مٗتٝر ٚحر أه

 الضٞإ خالت في ٞٗال ئؾغاةُل ٧اهذ َل طل٪، وم٘. ؤلا٢لُم ا٦دؿاب أؾباب مً ؾببا ٩ًىنن أن ًٖ ًٞال أنال، الكغعي
  ؟1967أو 1948 خغبي في الكغعي

بُٗت ًدىافى أمغ 1948 ٖام الكغعي الضٞإ خالت في ئؾغاةُل اٖخباٍع ئّنن  في اليهىصًت لأل٢لُت ال٣اهىوي الىي٘ َو

 اليهىصًت ألا٢لُت ٖلى ًُل٤ ما وأ٦ثر ،1948 خغب وكىب ٖىض ُوحضث ٢ض ج٨ً لم ئؾغاةُل أّنن ئط ؛  الى٢ذ طل٪ في ٞلؿُحن
ت زالٟذ التي غة ٚحر الظاث ًٖ الضٞإ قغوٍ وأّنن اإلاداعبحن، ون٠ َى ألا٦ثًر  الخغ٦ت أّنن ئط اليهىصًت، الخغ٦ت في مخٞى

ت زًإئ ئلى تهضٝ  زالٞا الٟلؿُُني ؤلا٢لُم ججؼةت أو ٞلؿُحن زاعج مً اإلاؿخىعصة اليهىصًت ألا٢لُت ئلى الٗغبُت ألا٦ثًر

بت ت، ًمشلىنن الظًً ألانلُحن الؿ٩ان لٚغ غ في خ٣هم وبحن بُنهم والخُلىلت ألا٦ثًر م ج٣ٍغ .   مهحَر

 وأّنن ؛الضولت ئ٢لُم ججؼةت صعحت ئلى جهل م٫ الخ٣ى١ن َظٍ ٞاّنن خ٣ى٢ها، لأل٢لُاث هٓم ٢ض الضولي ال٣اهىنن ٧ان وئطا 
ُت الؿلُت ججاٍ ٢اهىوي خ٤ أّين ٌُٗيها ال واوك٣ا٢ها ألا٢لُت زغوج ت في ممشلت الكٖغ  ًٖ صٞإ خالت في بأّنها جضعي بأن ألا٦ثًر

ه ئلى باإلياٞت.   الىٟـ
ّ
م أه ٌ ٚع ن الخ٣ؿُم، ل٣غاع والٟلؿُُيُحن الٗغب ٞع

ّ
 الههُىهُت اصاثوالكه وألاخضار الى٢ات٘ أّنن ئال

خضاء بضأث مً هي اليهىصًت اإلاىٓماث بأّنن جشبذ طاتها خض في .   أعيهم مً َغصَم بُٛت الٗغب ٖلى الٖا

                                                           
، القدس بٌن مشارٌع الحلول السٌاسٌة والقوانٌن الدولٌة، القدس بٌن مشارٌع الحلول السٌاسٌة والقوانٌن الدولٌة، دار جاسر علي العناني 45

 .241، ص2002الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، 
46
 244، ِغجغ ؿبثك، مطاىٌ اىنظ٘اّٜ 
47
ّْ رؼغ٠ف األل١ٍخ اٌظٞ دضصرٗ اٌٍجٕخ اٌفغػ١خ ٌذمٛق اإلٔـبْ دذ  ٜ ٚهف األل١ٍخ ٚال ٠ٕطجك ػٍٝ ا١ٌٙٛص اٌّٙبجغ٠ٓ إٌٝ فٍـط١ٓ، طٌه أ

رٍه اٌجّبػبد اٌزٟ ٌٙب أهً ػغلٟ صبثذ ٚرمب١ٌض ص١ٕ٠خ ٌٚغ٠ٛخ رشزٍف ثوفخ ٚاًذخ ػٓ ثم١خ اٌلؼت "...اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزذضح، ٠ل١غ إٌٝ 

وّب ٠جت أْ رض٠ٓ ثبٌٛالء ٌٍضٌٚخ اٌزٟ رزّزغ . ، ٠ٚجت أْ ٠ىْٛ ػضص ٘ظٖ األل١ٍخ وبف١ب ٌٍذفبظ ػٍٝ رمب١ٌض٘ب ٚدٌبعرٙباٌظٞ رؼ١ق ف١ٗ

ّْ اٌلغٍٚ اٌٛاجت رٛافغ٘ب فٟ األل١ٍخ غ١غ ِزٛفغح...". ثجٕـ١زٙب ، ارفبل١بد أٚؿٍٛ ٚأدىبَ اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ، اىْفاذٜ سراص: أظغ. ٚثبٌزبٌٟ فئ

 .32ألؿىٕضع٠خ، صْٚ ؿٕخ إٌلغ، م ِٕلأح اٌّؼبعف ثب
48
 242، ِغجغ ؿبثك، م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
49
 242، اٌّغجغ ٔفـٗ، م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
استمرٌنا بالقٌام بهجمات داخل ....عدا الشهور التً سبقت الغزو العربً"الثورة"بطل مذبحة دٌر ٌاسٌن فً كتابه " مناحٌم بٌغن"ٌقول  50

كان أملنا ٌكمن فً ... كنا نشرح لضباطنا ورجالنا أّن ما قمنا به لم ٌكن كافٌا 1948األٌام األولى من عام المنطقة العربٌة، غٌر أّننا فً 
، وفً اجتماع لقٌادة األرغون اشترك فٌه قسم التخطٌط حددنا أربعة أهداف 1948وفً نهاٌة جانفً ... السٌطرة على األرض العربٌة

إّن المذبحة أدت إلى هروب جنونً للعرب فً "ثم ٌقول عن مذبحة دٌر ٌاسٌن ". ة، المثلثالقدس، ٌافا، سهل اللد الرمل: إستراتٌجٌة
جورج : نقال عن". ألف عربً 165ألف الذٌن كانوا ٌعٌشون ضمن المنطقة الحالٌة لدولة إسرائٌل سوى  800فلسطٌن، ولم ٌتبق من 

معٌة الخرٌجٌن فً الكوٌت، نشر مركز دراسات الوحدة العربٌة، ، المنعطفات الكبرى فً قضٌة فلسطٌن فً األمم المتحدة، ندوة جطعمة
 .187، ص 1989بٌروت، سبتمبر 
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 باصعث مً هي أّنها ٖلى ال٣ٟهاء مً ال٨شحر ًجم٘ بل الىٟـ، ًٖ صٞإ خالت في ج٨ً لم 1967 ٖام ئؾغاةُل أّنن ٦ما

ضوان مضبغ بهجىم ر ٖو
ّ
 خ٤ ججحز التي ،  ألاممي اإلاُشا١ مً 51 للماصة باإلاسالٟت الٗغبُت والضو٫ن الٟلؿُُني الكٗب ٖلى مؿل

ر، لهجىم الٟٗلي الى٢ٕى ٖىض الىٟـ ًٖ للضٞإ ال٣ىة اؾخسضام
ّ
 جى٠٢ لم أّنها ٦ما. الهضهت اجٟا٢ُاث بظل٪ وه٣ًذ مؿل

ن ال٣خا٫،
ّ

م منها الاوسخاب وعًٞذ ،  لها زُُذ ئؾتراجُجُت مىا٢٘ اخخاللها بٗض ئال  َلبذ التي ال٨شحرة ألاممُت عاعاثال٤ ٚع

. طل٪ منها

ها أما لبها" جحران م٤ًُ" مهغ بٛل٤ جظٖع غة قبه مً الاوسخاب الضولُت ال٣ىاث مً َو  ٖضًمت ٞهي ؾِىاء، حٍؼ
، َضٞه في صٞاعي جهٝغ بمشابت ٌٗخبر مّما لؿىعٍا، ئؾغاةُل تهضًضاث ٖلى عّصا ٧ان مهغ ٞٗلخه ما ألّنن الىػن، ٍغ ه وحَى

ّ
 أله

 اإلاُاٍ ٖلى الؿُاصة في خ٣ها ماعؾذ وهي اإلااتي، اإلاهغين ؤلا٢لُم يمً ٣ً٘ جحران وم٤ًُ الضولي، ال٣اهىنن م٘ ًخىا٤ٞ

ل طل٪ ٨ًً ولم ،  "ؤلا٢لُمُت
ّ
ن زُغا ٌك٩

ّ
ت ؤلاحغاءاث َظٍ أّنن ًٖ ًٞال ،  ئؾغاةُل ٖلى وحضًا خاال  أن لها ٧ان ما اإلاهٍغ

اؾى يض ؤلاؾغاةُلي الخهُٗض ؾُاؾت لىال ج٩ىنن  بحن الهضهت اجٟا٢ُت أوكأتها التي الؿالح مً اإلاجغصة اإلاى٣ُت بكأن ٍع

 .   1949 لٗام الضولخحن

 51 اإلااصة في ٖليها اإلاىهىم وئحغاءاجه بكغوَه جلتزم لم ٞهي قغعي، صٞإ خالت في ٧اهذ ئؾغاةُل اٖخبرها لى ختىو
 ال٣ىة، الؾخسضام الخ٣ُ٣ُت الًغوعة جغإ لم وزاهُا أوال، الٗضوان لغصّن الؿلمُت الىؾاةل ئلى جلجأ لم أّنها ئط اإلاُشا١، مً

.    الالػمت للخضابحر ألامً مجلـ اجساط بمجغص والخى٠٢ اإلاخسظة، بالخضابحر ألامً مجلـ وئباٙل الخىاؾب، وقٍغ

 لتيا للضولت ٌُٗي الىٟـ ًٖ الضٞإ خ٤ ألّنن ٢اهىوي، ٚحر ؤلا٢لُم لًّمن الكغعي الضٞإ خ٤ ئلى الاؾدىاص أّنن ٦ما

ه ٦ما.   ؤلا٢لُم باخخال٫ ٌؿمذ ال ل٨ً الٗضوان، لغصّن ال٣ىة اؾخسضام الىٟـ ًٖ الضٞإ خالت في ج٩ىنن
ّ
 ألامم مُشا١ في لِـ أه

.    الكغعي الضٞإ خالت في الضولت ٧اهذ ولى ختى الخغب، مً ألاعاض ي ال٦دؿاب ٌكّغٕ ما اإلاخدضة

                                                           
5 
إْ :" ثؼض أْ اؿزمبي ِٓ اٌٛفض، لبي" جْٛ ٌٛعٔؾ ٘بعغغ٠ف"ٌمض وزت اٌّـزلبع األٚي فٟ اٌٛفض األِغ٠ىٟ اٌضائُ ٌضٜ األُِ اٌّزذضح  

ال ٠جٛػ إال إطا رؼغًذ اٌضٌٚخ ٌٙجَٛ ِـٍخ، ٌُٚ ٠مُ اٌض١ًٌ لَ أْ إؿغائ١ً ِٓ ا١ٌّضبق ٚاًذخ فٟ أْ اؿزؼّبي اٌمٛح وذك   5اٌّبصح 

ّٞ ػٌٛ فٟ األُِ اٌّزذضح ٌجأ إٌٝ اٌّبصح  ٌزجغ٠غ دغة   5رؼغًذ إٌٝ ِضً ٘ظا اٌٙجَٛ، أِب دجزٙب فٟ اٌذغة اٌٛلبئ١خ فال أػغف أ

ٌٌّبئك وبْ رٙض٠ضا ٌٙب، فذغثٙب اٌشبٍفخ أػاٌذ ٘ظا وبٌذغة اٌزٟ كٕزٙب، ٌٚٛ افزغًٕب جضال أْ دلض ج١ٛف ِوغ فٟ ؿ١ٕبء ٚإغالق ا

إْ إٌّظّخ  . اٌزٙض٠ض، ٌُٚ ٠ؼض ٕ٘بن صّخ ِجغع ٌجمبئٙب فٟ األعاًٟ اٌٛاؿؼخ اٌزٟ ادزٍزٙب ٚأؼضاَ دمٙب رّبِب فٟ أْ رٛجض ػٍٝ أعى أجٕج١خ

إْ اٌش١بعاد اٌزٟ " ٠ٚزبثغ اٌمٛي " عٔز١جخ ٌٍّٛلف األِغ٠ىٟ ػجؼد ػٓ فغى ؿٍطزٙب د١ٓ ٍبٌجذ ثٛلف إٍالق إٌبع ِٓ صْٚ رغاط

: ٔمال ػٓ." أعغّذ ػ١ٍٙب األُِ اٌّزذضح ثٌغَ أِغ٠ىب ٌُ رىٓ لب١ٔٛٔخ لَ، ٌٚىٕٙب أعاصد اؿزغالي االٔزوبع اإلؿغائ١ٍٟ إٌٝ أثؼض دض ِّىٓ

 .93 ، ِغجغ ؿبثك، م ج٘رج طعَح
52
  7، م  200اٌـ١بؿ١خ، ِؤؿـخ اٌذك، ، اًٌٛغ اٌمبٟٔٛٔ ٌّض٠ٕخ اٌمضؽ ث١ٓ االٔزضاة ٚاٌزـ٠ٛخ ّشار أٝ٘ب 
53
 8  ، فٍـط١ٓ فٟ ًٛء اٌذك ٚاٌؼضي، ِغجغ ؿبثك، م ْٕزٛ مرِ 
54
 235، ِغجغ ؿبثك، مطاىٌ اىنظ٘اّٜ 
55
ّْ " ِٛك١ٗ صا٠بْ"اػزغف   وٕب  967 ِٓ االكزجبوبد ِغ اٌـٛع١٠ٓ لجً دغة ℅  80أوضغ ِٓ " ٚػ٠غ اٌضفبع اإلؿغائ١ٍٟ آٔظان لبئال ثأ

، 999 ، اًٌٛغ اٌمبٟٔٛٔ ٌّض٠ٕخ اٌمضؽ، صاع إٌٌٙخ اٌؼغث١خ، اٌمب٘غح، حظاً أحَد ٍحَد ْٕداٗٛ: أظغ." إٌٝ اٌزذغفٔذٓ اٌّجبصع٠ٓ 

  4 م 
56
 -332، م م2005، اإلع٘بة اٌو١ٟٙٛٔ فٟ ظً اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ، صاع لغٍجخ ٌٍٕلغ ٚاٌزٛػ٠غ، اٌجؼائغ، ٍصطفٚ ٝ٘طف اىيداٗٛ 

335  
57Antonio Cassesse, Op Cit, P 305. 
58John Quigley, Palestine and Israel : A Challenge to Justice, North Carolina: Duke University Press, 
1990. P, 172. 
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 مكغوٖت ٚحر أو مكغوٖت ال٣ىة َظٍ ٧اهذ ؾىاء ال٣ىة ٍَغ٤ ًٖ ويّمها ألا٢الُم ٖلى الاؾدُالء أّنن ًخطر َىا ومً

ضث الٗامت الجمُٗت وأّنن الؾُما ،  اإلاٗانغ الضولي لل٣اهىنن ألاؾاؾُت للمباصب مسالٟا ٌٗخبر
ّ
 خ٤ ٦شحرة جىنُاث في أ٦

غ في خ٣ها ٖلى الخهى٫ن أحل مً اإلاخدضة ألامم مُشا١ م٘ ًيسجم بما ال٣ىة واؾخسضام ال٨ٟاح في الكٗىب ا ج٣ٍغ  ،  مهحَر
ضث ٦ما

ّ
غ في الٟلؿُُني الكٗب خ٤ ُٞه لبـ ال واضر بك٩ل الخىنُاث مً الٗضًض في أ٦  .  مهحٍر ج٣ٍغ

ت باإلاىا٤َ ئؾغاةُل اخخٟاّ ٞاؾخمغاع وبالخالي
ّ
ٍغ ًم٨ً ال 67 ٖام أو 48 ٖام ؾىاء اإلادخل  الضٞإ خ٤ ٖلى بىاء جبًر

 مغوع أو باإلاٗخضي صو٫ن اٖتراٝ وأّنن ٣ِٞ، ٞٗلُت ؾلُت ًماعؽ ٫ّنمدذ وي٘ َى الضولي ال٣اهىنن بمىحب ويٗها وأّنن الكغعي،
ُت ٖضم مً ٣ًلل ال الاخخال٫ ٖلى الؼمً .   والًّمن الاخخال٫ قٖغ

 الضيادة فراغ ملء هظريت: الثاوي الفرع

ت َظٍ ت ج٨مل الىٍٓغ  بأّنن ًغين خُث ،"Lautherpacht لىزغبازذ" اليهىصي بها ال٣اةلحن أَّمن ومً الؿاب٣ت، الىٍٓغ
 َظٍ ٖلى ؾُاصتها حٗلً أن طل٪ هدُجت ئؾغاةُل خ٤ مً وأّنن الؿُاصة، في ٞغاٙ خالت في أنبدذ الاهخضاب اهتهاء بٗض ٞلؿُحن
 الخ٣ؿُم، ٢غاع في اإلابِىت الخضوص ٖلى ٣ًخهغ ال الظي الكغعي الضٞإ خالت في ٧اهذ وأّنها الؾُما الٟغاٙ، َظا لخمأل ألاعاض ي

.    الخ٣ؿُم خضوص مىا٤َ زاعج ًخجاوػٍ ول٨ً

ت الٟلؿُُيُت اإلاىا٤َ يّمن أما
ّ
 نٟت هٟي مً اهُال٢ا مكغوٕ أمغ ٞهى الكغ٢ُت ال٣ضؽ ٞيها بما 1967 ٖام اإلادخل

 الٛغبُت الًٟت ألاعصن صزى٫ن أّنن" Allan Garson حغؾىنن أالن" ًغين ئط ،  ألاعاض ي لهظٍ ومهغ لألعصن اإلاكغوٖت الخُاػة

ُت ؾُاصة ناخب مً أ٢ل لهما باليؿبت ويٗه ٞاّنن وبالخالي ؛٢اهىهُا ٖمال ٨ًً لم 1948 ٖام وال٣ضؽ  مً ٢لُال وأ٦ثر قٖغ
.   "ٖؿ٨غين مدخّلن

ت َظٍ ٖلى وعّصا ه الىٍٓغ
ّ
٣ا الهضهت باجٟا٢ُاث ؤلازال٫ ًجٗل ما الضولي ال٣اهىنن في ًىحض ال ٞاه  ؾُاصة ال٦دؿاب ٍَغ

ًاء ٚحر ٖلى اهُبا٢ها ٖىض ختى ألاممي اإلاُشا١ مً (4)2 اإلااصة وأّنن والاؾدُالء، الؿُُغة ٍَغ٤ ًٖ حضًضة  مً ٧ىنها ألٖا
ىا اخترامه، الجمُ٘ ٖلى ًجب الظي اإلاؿخ٣غ الٗغفي الضولي ال٣اهىنن مباصب

ّ
 ٖام الٗغبُت الضو٫ن أٖما٫ وٗخبر أن وؿخُُ٘ ال ٞاه

 الضولت ج٨ً ولم ًً،لٟلؿِ الٗلُا الٗغبُت الهُئت مً َلب ٖلى بىاء جضزلذ الضو٫ن َظٍ أّنن ئط ؛اإلااصة لهظٍ اهتها٧ا 1948
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، ٚ ِجضأ ػضَ جٛاػ (ِٓ ا١ٌّضبق األِّٟ (4) 2َ )ِجضأ رذغ٠ُ اٌٍجٛء إٌٝ اؿزؼّبي اٌمٛح فٟ ِجبي اٌؼاللبد اٌض١ٌٚخ : ٕذٓ اىَثادئ ٕٜ 

 35 ، ِغجغ ؿبثك، م حظِ عَز حظِ حظاِّٞ :أظغ. اٌّؼزضٞ ِٓ صّبع ػضٚأٗ، ِٚجضأ دك رمغ٠غ اٌّو١غاؿزفبصح 
60
 . 97 ص٠ـّجغ  6اٌّؤعسخ فٟ  2787، ٚاٌزٛه١خ 970 أوزٛثغ  2 اٌّؤعسخ فٟ   262اٌزٛه١خ : أُ٘ ٘ظٖ اٌزٛه١بد ٟ٘ 
6 
، ٚ اٌمغاع  97 ص٠ـّجغ  6اٌّؤعر فٟ  2972ٚاٌمغاع  ،970 ص٠ـّجغ  8اٌّؤعر فٟ  2649اٌمغاع :  ِٓ ٘ظٖ اٌمغاعاد ِب ٠ٍٟ 

،  973 ص٠ـّجغ  7اٌّؤعر فٟ  3089
62 Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p121 
63
 Lauterpacht  Elihu, Op Cit,  pp 965-969. 

64
ّْ األعصْ سالي اٌفزغح اٌّّزضح ث١ٓ " ٌٛصغثبسذ"٠غٜ   اٌفٍـط١ٕ١خ، ألّٔٗ اؿزشضَ اٌمٛح ال ٠ٍّه دك اٌـ١بصح ػٍٝ إٌّبٍك  967 ٚ 949 أ

 5 اٌّـٍّذخ ثوٛعح غ١غ ِلغٚػخ، ٚلض أٚجضد ارفبل١خ اٌٙضٔخ ٌألعصْ اٌذّب٠خ ٌٛجٛصٖ ف١ٙب، ٌٚىّٕٗ فمض ٘ظٖ اٌذّب٠خ ثبٌٙجَٛ ػٍٝ إؿغائ١ً فٟ

ٞ الدزالي اٌّض٠ٕخ ًِٚء ، ٚثؼٚاي اٌذّب٠خ ٌألعصْ أهجخ اٌطغ٠ك ِفزٛدب ٌٍمٛاد اإلؿغائ١ٍ١خ اٌزٟ وبٔذ فٟ دبٌخ صفبع كغع967 جٛاْ 

 .Lauterpacht  Elihu, Ibid, p 968   :                 أظغ. 967 اٌفغاؽ فٟ اٌـ١بصح، اٌظٞ أهجخ لبئّب ثؼض دغة 
65
 Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Great Britain : Frank Cass, 1978.  P 78. 
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ذ ٢ض ؤلاؾغاةُلُت  ٢بل مً ئصاهخه ًخم لم الٗغبُت الضو٫ن َٝغ مً الخضزل َظا أّنن ًٖ ًٞال ال٣اهىوي، وحىصَا قغوٍ اؾخٞى

.   اإلاُشا١ مً (4)2 اإلااصة ًىته٪ باٖخباٍع وال الخ٣ؿُم ٢غاع ًىته٪ باٖخباٍع ال ألاممُت الهُئت

ت ٞاّنن مأَى٫، ٚحر ئ٢لُما ًىما ج٨ً ولم ؾُاصة، بال ًىما ج٨ً لم ٞلؿُحن أّنن وم٘  في بها ٌٗخّضن ال الؿُاصة ٞغاٙ هٍٓغ
ه الخضًث، الضولي ال٣اهىنن

ّ
 اإلاأَىلت ٚحر ألا٢الُم ٖلى الاؾدُالء ٍَغ٤ ًٖ ألا٢الُم ا٦دؿاب بٗملُاث ٌٗتٝر ٌٗض لم أله

 جُب٤ُ ججٗل ألّنها أؾاؾه، مً خخال٫الا ٢اهىنن وؿ٠ ئلى ًإصي بها ؤلا٢غاع أّنن ٦ما. ما لؿُاصة جسً٘ ال التي وألا٢الُم
 َظٍ أّنن ئلى باإلياٞت ،  ؤلا٢لُم طل٪ في اإلاهؼومت الضولت مكغوُٖت بمضي باالخخال٫ ال٣اةم اٖتراٝ مضي ٖلى مخى٠٢ ٢ىاٖضٍ

ت غ في الكٗىب لخ٤ وػن أّين ج٣ُم ال الىٍٓغ ا ج٣ٍغ .   مهحَر

 ٞلؿُحن ٖلى ؤلا٢لُمُت الؿُاصة أّنن ٖلى الضولي ل٣اهىننا ٣ٞهاء بحن ٖام ئحمإ ٞهىا٥ الؿُاصة، إلاؿألت باليؿبت أّما

ان ٢بل ٧اهذ ٟؿغ ولم الٗشماهُت، الضولت ئلى ٖاةضة 1924 ٖام" لىػان" مٗاَضة ؾٍغ
ُ
 ٖلى ألاخىا٫ مً خا٫ بأّين اإلاٗاَضة َظٍ ج

ه بل. طل٪ ًخًمً لم الاهخضاب هٓام وختى ألامم، ٖهبت ئلى وال الخلٟاء صو٫ن ئلى الؿُاصة ه٣ل
ّ
 ٧امل ججاٍ صولي التزام مًجٌ ئه

ا أو الٟلؿُُيُت ألاعاض ي ًٖ الخىاػ٫ن ٖضم بخأمحن اإلاىخضبت الضولت ج٣ىم بأّنن ٞلؿُحن أعاض ي  ؾُُغة جدذ ويٗها أو جأححَر
ى أحىبُت، خ٩ىمت أّين ذ الظي الٟلؿُُني الكٗب ئلى الٗشماهُت الضولت مً الؿُاصة اهخ٣ا٫ ٌٗني ما َو  مً 22 اإلااصة له اٖتٞر

 وئن ختى الاهخضاب، ٞترة أزىاء له الؿُاصة وب٣اء والخىحُه، ٣ِٞ للمؿاٖضة ًدخاج مؿخ٣ل ٦كٗب بىحىصٍ بتالٗو ٖهض

.    اإلاىخضبت للضولت الٟٗلُت اإلاماعؾت ٧اهذ

مىا لى وخّتى
ّ
ه ؤلاؾغاةُلي، الاصٖاء بصخت حضال ؾل

ّ
ُت ٌُٗيها ال ٞاه  الخُاػة ٧ىنن أن طل٪ ألاعاض ي، لهظٍ الخُاػة قٖغ

ت ًًٟي ال مكغوٖت عغي الؿاب٣ت ًّ ٣ا٫ أن اإلاى٤ُ مً ولِـ ،  حضًض اخخال٫ أّين ٖلى مكغوُٖت أ  الكٗب خُاػة أن ًُ
جٗل ٖلُه ؤلاؾغاةُلُت الؿُُغة ًبرع الظي ألامغ ؛٢اهىوي أؾاؽ ئلى ٌؿدىض ال ؤلا٢لُم لهظا الٟلؿُُني  أولى له اخخاللها ٍو

خباع .   بااٖل

ب وال باَلت، واٖخبرتها ألاعاض ي َظٍ في ؤلاؾغاةُلُت ؤلاحغاءاث أصاهذ ألاممُت ال٣غاعاث ٞاّنن طل٪ ٖلى وػٍاصة
ّ
ت جغج ًّ  أ

ا ٦ما ،  اخخاللها مىظ ألاعاض ي َظٍ مً بالخغوج ئؾغاةُل جُالب وماػالذ ٢اهىهُت، آزاع  بخُب٤ُ لاللتزام مغة ٧ل في جضَٖى

. مدخّلن وحىص اإلاىا٤َ َظٍ في َاوحىص باٖخباع اإلاضهُحن لخماًت الغابٗت حى٠ُ اجٟا٢ُت وزانت الاخخال٫ ٢اهىنن

ت َظٍ ٞاّنن ؾب٤، ما ٖلى وبىاء ٗخّضن وال ٖلُه، ُبىِذ الظي والىا٢عي ال٣اهىوي ألاؾاؽ جٟخ٣ض الىٍٓغ غ بها ٌُ  ؾُاصة لخبًر
ت أو ألاعصهُت للؿُاصة ٢اهىوي ج٠ُُ٨ أّين ًٖ الىٓغ بٌٛ الخ٣ؿُم ٢غاع خضوص زاعج اخخلتها التي اإلاىا٤َ ٖلى ئؾغاةُل  اإلاهٍغ

. اإلاىا٤َ جل٪ لىٕ
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   2، ِغجغ ؿبثك، م ذٞظٞز اىْاتيظٜ: ٔمال ػٓ
 31-29، ص ص 2005وانتفاضة األقصى، جامعة القدس، فلسطٌن،  1949، اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام موسى القدسي الدويك 67
68
 451، ِغجغ ؿبثك، م خٞزٙ ٝ٘طف ٍزٝنة 
69
   ، ِغجغ ؿبثك،  معارف ٍ٘طٚ فارع اى٘رٝناخ 
70
 25 ، ِغجغ ؿبثك، م حظِ عَز حظِ حظاِّٞ 
7 
 247، ِغجغ ؿبثك،  ماىنظ٘اّٜطاىٌ  
72
 246، اٌّغجغ ٔفـٗ،  م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
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 والتاريخيت الديييت املبرراث: الثاوي املبحث

 ٞلؿُحن ٖلى اؾدُالئها في ئؾغاةُل اؾدىضث ولظل٪ والجيـ، الضًً يهىصًت صولت ئ٢امت ٖلى الههُىوي ال٨ٟغ ٣ًىم
ضَا غاث اصٖاءاث ٖلى ال٣ضؽ وزانت مىا٣َها مً ل٨شحر وتهٍى سُت، صًيُت وجبًر ى وجاٍع غاث طٌٍ مىا٢كت ٣ًخط ي ما َو  الخبًر
٣ا الؾُما و٢ُمتها، وحاَتها مضي ل٨ك٠ غاث الاصٖاءاث َظٍ ومىا٢كت. الضولي ال٣اهىنن ل٣ىاٖض ٞو  مُلبحن، في ٩ًىنن والخبًر

سُت للمبرعاث والشاوي الضًيُت، للمبرعاث ألاو٫ن .  الخاٍع

  الدييّيت املبرراث:  وو  املطلب

 ٢ض هللا أّنن باٖخباع ئلهُت ئعاصة ئلى ٌؿدىض زانت وال٣ضؽ ةٖام ٞلؿُحن ٖلى الؿُاصة في خ٣ها أّنن ئؾغاةُل جضعي

 للٛغباء، مل٩ا جهبذ أن ًم٨ً ال ألاعى َظٍ وأّنن وألاعى، الكٗب بحن جالػما َىا٥ أّنن ٌٗني مّما ،  ألاعى َظٍ اليهىص مىذ
ذ ما ٞاطا وبالخالي

ّ
خخل

ُ
ض بد٨م الكغعي اإلاال٪ ألّنن ٖليها، خ٣ى٢ا أخض ٨ًدؿب ال ا ليهم ،  اليهىص َم ؤلالهي الٖى  أن ٖو

ا ىَى ت، الٍٟغًت َظٍ ًد٣٣ىا ختى ٌؿخَى ُّ  حمُ٘ ًىاػين ئؾغاةُل أعى ٖلى الِٗل ئّنن: "خازاماتهم أخض ٢ا٫ ختى الضًي

 أياٞىا ٦ما.  الخىعاة ٞغيخه أمغ َى ٌؿ٨نها مّمً واهتزاٖها ألاعى ٖلى الاؾدُالء أّنن ئلى لُهل ،"الخىعاة في الٟغاةٌ
 بً مىس ى" ٢ا٫ ئط وم٩ان، ػمان أّين في جىاؾيها اليهىص ٖلى ًهٗب بدُث ال٣ضؽ في ممشلت ٌٗاصالم ألعى حضًضة زهىنُت

ت الىناًا لخأصًت اإلاىاؾب الىخُض اإلا٩ان هي ألاعى َظٍ ئّنن: " م 13 ال٣غنن في اليهىص خازاماث ٦باع أخض" هاخمان ُّ  الضًي
يها الخىعاة، في ٖليها اإلاىهىم  .   "٦مالهما ٢مت ئلى والخُىان ؤلاوؿان ًهل ٞو

ما خ٣ا، ًسل٤ ال ٞيها، والاؾدُُان ألاعى َظٍ ئلى الهجغة ٞاّنن َىا ومً
ّ
ضٍ وئه

ّ
 ٖملي جُب٤ُ َى آزغ بمٗنى أو ،  ًإ٦

 ئلى يهضٝ لضولتهم ٖانمت وحٗلها جدضًضا ال٣ضؽ في الاؾدُُان ٖلى ؤلاؾغاةُلي ؤلانغاع أّنن هجض ولظل٪ ؛الخىعاة في حاء إلاا
.   ٞيها والضًني الغوحي صَمبىحى الؿُاس ي وحىصَم عبِ

 ئؾغاةُل ئلى للهجغة اليهىص وحٗبئت لخدٟحز وؾُلت الضًيُت اإلابرعاث َظٍ مً جخسظ ئؾغاةُل أّنن هي الخ٣ُ٣ت أّنن ٚحر

ت ال٣ىة إلًجاص ض ،  والاخخال٫ الىحىص في الاؾخمغاع ٖلى حُٗنها التي البكٍغ  في مدهىعن ٚحر الخىعاة جشبذ ٦ما ؤلالهي ٞالٖى

.    "الؿالم ٖلُه ئؾماُٖل" ابىه ٍَغ٤ ًٖ" ئبغاَُم" وؿل مً حؼء والٗغب الؿالم، ٖلُه" ئبغاَُم" ليؿل ٞهى اليهىص،
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ّْ ٘ظٖ إٌوٛم ِزٕبلٌخ فٟ رذض٠ض األعى اٌّٛػٛصح فّغح رجض٘ب  غ١غصس ػٓ ٘ظا اٌٛػض، رزخاٌزى٠ٛٓ  ؿفغفٟ ٕ٘بن أعثؼخ ٔوٛم   أ

، ً٘ ٍحَد عَارج ٟ٘ ِب ث١ٓ ا١ًٌٕ ٚاٌفغاد، ، ِٚغح "ثٍٍٛخ ِٛعح"دضٚص ثوغ اثغا١ُ٘، ِٚغح ٟ٘ وً أعى وٕؼبْ، ِٚغح ٟ٘ أعى 

 .2 20ِبعؽ  7ثزبع٠ز  45747ٌٍو١ٔٛ١ٙخ دك فٟ اٌمضؽ اٌلغ٠ف؟ جغ٠ضح األ٘غاَ، ػضص 
 4
 75، ِغجغ ؿبثك، م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
75
كغ ، صاع اٌجل١غ 985ٌٍٓ -967 ، األؿبؽ اٌجغغافٟ ٌالؿزؼّبع االؿز١طبٟٔ اٌو١ٟٙٛٔ فٟ اٌٌفخ اٌغغث١خ طَٞز أحَد ٍعر٘ق 

  44، م 992 ٚاٌزٛػ٠غ، ػّبْ، 
 38، ص 2001، منشورات بٌت المقدس، (1993-1967 )، االستٌطان الصهٌونً فً القدسمحمد رشيد عناب76
77
 65، ِغجغ ؿبثك، م ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞد 
78
اٌضٌٟٚ اٌؼبَ، ِٕلأح اٌّؼبعف، ، اٌّـزٍٕٛبد اإلؿغائ١ٍ١خ فٟ األعاًٟ اٌؼغث١خ اٌّذزٍخ فٟ ًٛء لٛاػض اٌمبْٔٛ ٍ٘طٚ اىقدطٜ اىدٗٝل 

 50 ، م 2004اإلؿىٕضع٠خ، 
79
 33، م  200، اٌمضؽ اٌؼغث١خ صالصْٛ ػبِب ِٓ اٌزٙض٠ض ٚاٌزذضٞ، صاع ِجضالٚٞ ٌٍٕلغ، ػّبْ، شذا جَاه خطٞة 
 3، ص1981، القدس المخططات الصهٌونٌة، االحتالل، التهوٌد، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروت، سمير جريس 80
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ض أّنن ٦ما ىا أّنهم ٚحر ٖهضٍ، ٖلى واإلاداٞٓت هلل بالىالء مكغوٍ لهم هللا ٖو
ّ
، بهظا أزل  الغّب، ٖليهم ًٞٛب الكٍغ

ضٍ ووسخ  طَابا، بهم أطَب بل ئؾغاةُل بني أعخم أٖىص ال": " َىق٘ ؾٟغ" مً ألاو٫ن ؤلاصخاح في وعص ما بدؿب لهم ٖو

٨م
ّ
ا ال٣ضؽ ؾ٣ٍى ال٣ضًم الٗهض أهبُاء ّٞؿغ ولهظا". ل٨م أها وال بكٗبي لؿخم ٞاه ه اليهىص وؾبي م ١ 587 ؾىت وجضمحَر

ّ
 بأه

ض ئلٛاء .   الضًيُت لىاخُتا مً ختى اٖخباع له ٌٗض لم للؿُاصة ٦ؿىض الضًني بالخ٤ الاصٖاء ٞاّنن َىا ومً.   هللا لٖى

ض اإلاساَبحن مً ٌٗخبروا خّتى ال٣ضامى اليهىص وؿل مً لِؿىا الُىم يهىص ٞاّنن آزغ، حاهب مً أّما  ؛ؤلالهي بالٖى
سُا ٞاإلاٗغوٝ  حاءث زم والغومان، وآلاقىعٍحن البابلُحن ٢بل مً َغصَم جّمن ٢ضًما ٞلؿُحن ٚؼوا الظًً اليهىص أّنن جاٍع
احغ ْهىعٍ، بٗض ؤلاؾالم منهم ٖضص صزل ٦ما منهم، ٦شحر ٞاٖخى٣ها اإلاؿُدُت ٣ُا قما٫ ئلى بًٗهم َو  زم وأوعوبا وآؾُا ئٍٞغ

٩ا، ئلى م وامتزحذ أمٍغ  اليهىصًت الضًاهت في صزلذ ألازغين الكٗىب مً ال٨شحر أّنن ٦ما. مٗها ؾ٨ىىا التي الكٗىب بضماء صماَؤ
غة في الٗغب وبٌٗ الىؾُى، الٗهىعن في وألاإلااهُحن لؿالُٞحنوا للمُالص، والشاوي ألاو٫ن ال٣غهحن في والُىهاهُحن ٧الغماهُحن  الجٍؼ

ً في البّحن الازخالٝ ٞاّنن وللخأ٦ُض،.   الٗغبُت  واليهىص الكام ويهىص الكغ١ن ويهىص أوعوبا يهىص بحن والًٗىين الٟؿُىلىجي الخ٩ٍى
ما مخمحزا، واخضا حيؿا لِؿىا أّنهم ٖلى ًض٫ّن الؼهىج

ّ
 وأّنن مسخلٟت، بِئاث في لخىاحضَم بٗاث أحىاؽ ٖضة ئلى ًيخمىنن وئه

ا يهىصًتهم ى ،  ٣ِٞ الضًً مً ا٦دؿبَى ت، عؾالت اليهىصًت ٧ىنن م٘ ًيسجم ما َو . ٢ىمُا اهخماء ولِؿذ ؾماٍو

 الخىعاة، ػمً في باإلؾغاةُلُحن الٗغ٢ُت الىاخُت مً ًغجبُىنن ال خالُا ٞلؿُحن ٣ًُىىنن الظًً ٞاإلؾغاةُلُىنن وبالخالي

ىا٥ حىػ٠ٍ" اليهىصي اإلاإعر بها ٌكهض التي الخ٣ُ٣ت وهي  بهلت ًمّخىنن ال ٞلؿُحن في اإلاىحىصًً اليهىص مٗٓم أّنن: "٢اةال" ٍع

ل وال... البلض َظا ئلى
ّ
ى ،  "يئُلت أ٢لُت ئال ٞلؿُُني أنل مً َم الظًً اليهىص ٌك٩ ضٍ ما َو

ّ
ُاوي الٗالم ًإ٦  البًر

 أّنن باٖخباع الضًني، الخ٤ ٨ٞغة أّنن ٦ما.  "ئؾغاةُل بني مً لِؿىا اليهىص مً ℅95"  بأّنن بال٣ى٫ن" ٞاهخىنن حُمـ" ألاهتربىلىجي
ت، الخمُحز ٖلى ج٣ىم اإلاسخاع هللا قٗب اليهىص  أّنن ًٖ ًٞال الجيـ، أؾاؽ ٖلى البكغ بحن ًمحز ال وحّلن ّٖؼن وهللا والٗىهٍغ

ٌ الُىم اإلاضهُت اإلاجخمٗاث ت جٞغ ىى اإلاُٗاع َظا ئلى اؾدىاصا صولت ٢ُام ٢اهىها ٌؿخ٣ُم ٞال وبالخالي.   الٗىهٍغ . اإلاٞغ

ه، طل٪ وم٘ 
ّ
ى ،  الٗام الضولي ال٣اهىنن مهاصع مً مهضعا لِـ الضًً أّنن ٖلى ال٣ٟه في ٢اةم ؤلاحمإ ٞاّنن ٧ل  ما َو

ضجه
ّ
 ّينأ له لِـ اإلا٣ضؾت ال٨خب في حاء ما ئلى الاؾدىاص ٞاّنن لظا.   الضولُت الٗض٫ إلاد٨مت ألاؾاس ي الىٓام مً 38 اإلااصة أ٦

ت وال الؿُاصة، أؾباب مً ٦ؿبب ؤلالهي بالخىعٍث ٌٗتٝر ال الظي اإلاٗانغ، الضولي ال٣اهىنن في اٖخباع  الغب مل٨ُت بىٍٓغ

                                                           
8 
 4، اٌّغجغ ٔفـٗ، مٍٞز جزٝضص 
82
 78-77، ِغجغ ؿبثك، م طاىٌ اىنظ٘اّٜ 
83
 5، ِغجغ ؿبثك ، م طَٞز جزٝض 
84
 69، ِغجغ ؿبثك، مطاىٌ اىنظ٘اّٜ 

85
 Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p 94. 

86
 .20 ، ِغجغ ؿبثك، م ٍحَد اطَاعٞو عيٜ اىظٞد 
87
 .30، ِغجغ ؿبثك، م اىْفاذٜ سراص 
88
 78، ِغجغ ؿبثك ، م ٍزٝنةخٞزٙ ٝ٘طف  
89
ّْ  38ٔزّن اٌّبصح   اٌّذىّخ رفوً فٟ إٌّبػػبد اٌزٟ رغفغ إ١ٌٙب ٚفمب ألدىبَ اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ، " ِٓ ١ِضبق ِذىّخ اٌؼضي اٌض١ٌٚخ ػٍٝ أ

 (ة)اٌّزٕبػػخ، االرفبل١بد اٌض١ٌٚخ اٌؼبِخ ٚاٌشبهخ اٌزٟ رٌغ لٛاػض ِؼزغفب ثٙب هغادخ ِٓ جبٔت اٌضٚي "(أ): ٟٚ٘ رطجك فٟ ٘ظا اٌلأْ

أدىبَ  (ص)ِجبصا اٌمبْٔٛ اٌؼبِخ اٌزٟ ألغرٙب األُِ اٌّزّضٔخ،  (ط)اٌؼبصاد اٌض١ٌٚخ اٌّغػ١خ اٌّؼزجغح ثّضبثخ لبْٔٛ صّي ػ١ٍٗ رٛارغ االؿزؼّبي، 

ٚطٌه ِغ ِغاػبح . ْٔٛاٌّذبوُ ِٚظا٘ت وجبع اٌّؤٌف١ٓ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ فٟ ِشزٍف األُِ، ٠ٚؼزجغ ٘ظا أٚ طان ِوضعا ادز١ب١ٍب ٌمٛاػض اٌمب

 "59أدىبَ اٌّبصح 
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ت ًدمي خحن الضولي ال٣اهىنن أّنن ٦ما ،  لألعى ا ًدميها الضًً، خٍغ  ًٖ بُٗضا الجماٖاث، أو ألاٞغاص خ٣ى١ن مً خ٣ا باٖخباَع

لؿٟتها، ٣ٖاةضَا  ٞلؿُحن في واإلاؿُدُحن للمؿلمحن اإلا٣ضؾت ألاما٦ً وحىص ٞاّنن أزغين حهت ومً.   ٖاتهاونغا أَماٖها أو ٞو
ل ػمً مىظ زانت ال٣ضؽ وفي ٖامت ه ال٣ضؽ، في ؤلاؾغاةُلي الضًني الاصٖاء مً ٠ًًٗ ٍَى

ّ
 ٢اؾماَا طل٪، لها صّرن ئن أله

ت الكغات٘ مً ٢بله إلاا ؤلاؾالم وعازت باٖخباع الاصٖاء بهظا أخ٤ اإلاؿلمحن ئّنن بل ،  الضٖىين هٟـ  ًخطر ٧له َظا ومً.   الؿماٍو
ا باَل اليهىصي الضًني الاصٖاء أّنن ًخطر ُّ ا صًي ُّ س ا وجاٍع ُّ غ٢ ا، ٖو ُّ  أّين ٖلى للؿُاصة مبرعا به الخمؿ٪ ًصّرن ال وبالخالي و٢اهىه

. ٞلؿُحن أعى مً حؼء

 التاريخيت املبرراث: الثاوي املطلب

مغوَا ال٣ضؽ وىب مً أو٫ن َم اليهىص أّنن ٖلى اإلابرع َظا ٣ًىم ا ٖو  ًىما ج٨ً لم وأّنها إلامل٨تهم، ٖانمت واجسظَو

م ٖانمت ت الؿُاصة واؾخئىاٝ لهم ٦ٗانمت اؾخٗاصتها خ٣هم ٞمً َىا ومً. لٛحَر  ًٖ زاعحت ألؾباب ٖليها اإلا٣ُٖى
سُت الغوابِ ئبغاػ ٖلى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غنن مىظ الههُىهُت الخغ٦ت خغنذ ٣ٞض ولظل٪ ؛  ئعاصتهم  جخٗل٤ وز٣ُت أّين في الخاٍع

.   الاؾخ٣ال٫ وز٣ُت وفي الخانت، ألاممُت واللجىت الاهخضاب ن٪ في طل٪ ججلى و٢ض بٟلؿُحن،

تها التي ألاعاض ي حٗخبر ئؾغاةُل ٞاّنن اإلاىُل٤ َظا ومً
ّ
ت، ولِؿذ مدغعة أعاض ي 1967 ٖام أو 1948 ٖام اخخل

ّ
 مدخل

ضَا وأّنن  لخٗىص يهىصي ٚحر َى مً ٧ل بُغص اإلاُالبت ئلى منهم اإلاخٗهبحن ءالاصٖا َظا صٞ٘ بل ،  ألاحضاص بأعى جمؿ٪ َى تهٍى

ه"  ٣ًى٫ن خُث ؛  لهم زالها مل٩ا  ٖليها، ؾىاها ئوؿان ألّين خ٤ وال آلاباء، أعى هي ئليها ٖضها التي ألاعى َظٍ ئّنن": "هِشىعن اٍع
٢خلٗىا أن طهبىا ٨ًً لم أبضا، ٖنها هخسلى ولً ئليها، الٗىصة في هللا ؾاٖضها ل٣ض

ُ
ّمن ومً ألاعى، َظٍ مً بال٣ىة ا

َث
٢ُم ز

ُ
 خ٨م أ

ظا ٞيها، ٍٚغب  .  "ٞيها خ٣ىا ًًُ٘ ال َو

خي، الغبِ َظا ئّنن خي بالخ٤ الاصٖاء أّنن طل٪ الخ٤، َظا مىا٢كت ٌؿخضعي الخاٍع  آزاٍع ًيخج أن ًم٨ً   الخاٍع
غث ئطا ال٣اهىهُت،  جابٗا ئ٢لُما الُض وي٘ مدل ٩ًىنن أن: في واإلاخمشلت اإلا٨ؿب، الخ٣اصم في ٖليها واإلاخ٤ٟ الىاحبت الكغوٍ جٞى
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لت، مضة الخ٣اصم مدل ؤلا٢لُم ٖلى الُض وي٘ ٌؿخمغ وأن أزغي، لضولت  صونن َاصةا ؤلا٢لُم ٖلى الُض وي٘ ٩ًىنن وأن ٍَى

ت أو م٣اومت  .   مىاٖػ

الخٔ غة ٚحر الكغوٍ َظٍ أّنن ٍو  اإلاضًىت ٦مح مً آزغ وال أو٫ن لِؿىا اليهىص أّنن طل٪ ؛ؤلاؾغاةُلي الاصٖاء في مخٞى
 الغواًاث مسخل٠ جشبذ ٦ما ٞاإلاضًىت ألازغي، الكٗىب مً أ٦ثر جضم لم ٖامت ٞلؿُحن وفي ٞيها ئ٢امتهم أّنن ٦ما ٞيها، وؾ٨ً

سُت،  ؾىت" الؿالم ٖلُه صاووص" صزلها أن ئلى بها واخخٟٓىا ،   ألا٢ل ٖلى اإلاُالص مً ؾىت 3000 ٢بل الُبىؾُىنن بىاَا الخاٍع
 خىالي صام ال٣ضؽ في اليهىصي الخ٨م أّنن وعٚم. واإلاؿلمىنن والغومان والٟاعؾُىنن والبابلُىنن وعٍىننآلاف وخ٨مها م،.١ 1000

ن ؾىت 518
ّ

ً أّين الؿإا٫ ًد٤ وبالخالي ،   الٗغب لؿُُغة زاللها زًٗذ التي بخل٪ م٣اعهت ٢هحرة، حض ٞترجه أّنن ئال ًْ  الىحىص
خباع؟ أخ٤  بااٖل

ًال  والٟترة ألا٦ثر، ٖلى ؾىت 73 ؾىين مؿخ٣ال خ٨ما اإلاضًىت ٞيها َىصالي ًد٨م لم اإلاضة َظٍ ٞاّنن طل٪، ًٖ ٞو

حن زاعحُت ل٣ىين ٞيها جابٗحن ٧اهىا البا٢ُت م والُٟي٣ُُحن ٧اإلاهٍغ حَر  ألاعاض ي ٖلى ًمخض لم  الخ٨م َظا أّنن ئلى باإلياٞت. ٚو

 اؾخُاٖىا مغة ٧ل ٟٞي ومؿخ٣غا، َاصةا ٨ًً لم بال٣ضؽ اليهىصي الىحىص أّنن ٦ما.   ٢ىتهم أوج في ختى ب٩املها الٟلؿُُيُت
ت وبٛؼواث ألانلُحن، ؾ٩انها مً قضًضة بم٣اومت ًىاحهىنن ٧اهىا اإلاضًىت ٖلى الؿُُغة ٞيها  اإلاجاوعة الكٗىب مً ٖؿ٨ٍغ

 لهم ج٣م لم م135 ٖام الغومان ًض ٖلى ٧ان الظي الشاوي اليهىصي الكخاث ومىظ.    ٞيها وحىصَم ٖلى وال٣ًاء منها إلزغاحهم

ت باإلاضًىت ًّ ض إلاضة بها ٖال٢تهم واه٣ُٗذ ٢اةمت، أ  َظا م٘ ًب٣ى ٞهل ؛مخٗضصة صو٫ن لؿُاصة ال٣ضؽ ٞيها زًٗذ ٢غها 18 ًٖ جٍؼ
خي باالصٖاء جمؿ٪  !الخاٍع

ه ٦ما
ّ
خي الخ٤ أو اإلا٨ؿب الخ٣اصم مٟهىم جُب٤ُ ًم٨ً ال أه  ٖلى ئؾغاةُل ماعؾتها التي الٟٗلُت الؿُاصة ٖلى الخاٍع

 مً (ؾىت 69) ٢هحرة الٟترة َظٍ ألّنن الُىم، وختى 1967 مىظ ٞلؿُحن ٧امل ٖلى زّمن 1948 ٖام مىظ ٞلؿُحن ئ٢لُم مً حؼء
ا، الؿلُت َظٍ ٢اومىا الٟلؿُُيُحن ٞاّنن أزغين حهت ومً حهت، اعيَى م ،   الىؾاةل بمسخل٠ طل٪ ًٟٗلىنن وماػالىا ٖو  ٚع

. ألاعاض ي َظٍ مً حؼء ٖلى صةؾُا بضونن ٞلؿُُيُت ؾلُت أوحضث التي الؿلمُت، الٗملُت في بًٗهم صزى٫ن

                                                           
 00
 26-24عجغ ؿبثك، م م ، َحظاً أحَد ٍحَد ْٕداٗٛ 
 0 
إٌٝ اٌؼّبٌمخ، اٌظ٠ٓ ٘بجغٚا ِٓ  -دـت ثؼي اٌّؤعس١ٓ -ُ٘ ِٓ اٌمجبئً اٌىٕؼب١ٔخ اٌؼغث١خ اٌمض٠ّخ اٌزٟ ٠غجغ ٔـجُٙ  :اىٞث٘طُٞ٘ 

، "ا٢عا١ِْٛ"اٌجؼ٠غح اٌؼغث١خ فٟ ِٛجبد ِزالدمخ إٌٝ ِٕطمخ فٍـط١ٓ، ٚلض أٍٍك ػٍٝ اٌمجبئً اٌزٟ اؿزمغد فٟ إٌّبٍك اٌلّب١ٌخ اؿُ 

ّْ وٍّخ "اٌىٕؼب١ْٔٛ"اٍك اٌجٕٛث١خ اؿُ ٚاٌمجبئً اٌزٟ اؿزمغد فٟ آٌّ وٕؼبْ "، ٔـجخ إٌٝ األعًٟ إٌّشفٌخ اٌزٟ ؿىٕٛ٘ب فٟ ثضا٠خ األِغ، أل

، اٌزٟ ٚعص اؿّٙب ٚاؿُ أٍ٘ٙب وض١غا فٟ "أعى وٕؼبْ"،  ٌٚظٌه أٍٍك ػٍٝ أعى فٍـط١ٓ آٔظان اؿُ "األعى إٌّشفٌخ"رؼٕٟ فٟ ٌغزُٙ " 

 .5 -4 ، م م  200، ربع٠ز فٍـط١ٓ، ِىزجخ اٌضمبفخ اٌض١ٕ٠خ، ثٛعؿؼ١ض، ِوغ، خيٞو ط٘طحعَز اىصاىح اىثزغ٘ثٜ ٗ: أظغ. اٌزٛعاح
 02
ٌّضح  (اٌج١ؼٔطٟ ٚاٌو١ٍجٟ ٚاٌجغ٠طبٟٔ)ؿٕخ ٚاٌذىُ اٌّـ١ذٟ  400رٛػػذ اٌّضح اٌزٟ وبٔذ ثؼضُ٘ ث١ٓ اٌذىُ اٌغِٚبٟٔ اٌٛصٕٟ ٌذٛاٌٟ  

ِٓ  ℅ 67.8ثبٌزبٌٟ فبٌٛجٛص اٌؼغثٟ ٚاإلؿالِٟ فٟ اٌمضؽ ٠ّضً دٛاٌٟ ؿٕخ، ٚ 200 ٌّضح  (ػغة ٚأرغان)ػبِب، ٚاٌذىُ اإلؿالِٟ  429

ِٓ ٔفؾ اٌفزغح  ℅ 5. ؿٜٛ  (فزغح صاٚص ٚؿ١ٍّبْ ػ١ٍّٙب اٌـالَ)، ث١ّٕب ال ٠ّضً اٌٛجٛص ا١ٌٙٛصٞ اٌّـزمً (7 9 َ إٌٝ .ق 3000 )اٌفزغح 

. 23، ِغجغ ؿبثك، ماتزإٌٞ أت٘ جاتز ٗآخزُٗ: أظغ. 
 03
ّْ أوجغ علؼخ جغغاف١خ اِزٍىزٙب صٌٚخ إؿغائ١ً فٟ ػٙض صاٚص ٚؿ١ٍّبْ ػ١ٍّٙب اٌـالَ ٟ٘ ِٓ رؤوض اٌّوبصع اٌزبع   (رً اٌمبًٟ)صاْ "٠ش١خ أ

ّٞ ٚجٛص ػٍٝ اٌـبدً ٚال فٟ اٌج١ًٍ كّبي فٍـط١ٓ ثبؿزضٕبء طٌه اٌّٛلغ اٌوغ١غ  فٟ كّبي فٍـط١ٓ إٌٝ ثئغ اٌـجغ فٟ جٕٛثٙب، ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ أ

 7، ِغجغ ؿبثك، مٝضطَٞز جز: أظغ" رً اٌمبًٟ"
 26، مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد هنداوي    
 05
 94، ِغجغ ؿبثك، مطاىٌ اىنظ٘اّٜ 
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بلذ ما ئطا أزغي، حهت ومً
ُ
سُت الٗال٢ت ٢  الٗغب الٟلؿُُيُحن اٖخباع مً ٞالبض ئ٢لُمُت الصٖاءاث أؾاؾا الخاٍع

ت وأ٦ثر مضة أَى٫ن اعجباٍ طو ألّنهم بظل٪، ألاخ٤  الُبىؾُىنن بىاَا أن مىظ ٖنها ًى٣ُٗىا لم ٞهم آزغ، قٗب أّين مً اؾخمغاٍع

م ولم ٖليها، الؿالم ٖلُه" صاوص" الىبي ٖليها اؾخىلى ٖىضما خّتى منها ًسغحىا ولم َظا، ًىمىا ختى  ٚؼاتها مً أخض ًهّجَغ

ضٍ ما َظا.    الخالُحن ؤلاؾغاةُلُحن أًضي ٖلى ؾىين اإلاخٗا٢بحن
ّ
سُت اإلاهاصع حمُ٘ جإ٦  مًاٞا الخىعاة ٞيها بما ال٣ضًمت الخاٍع

اث ئليها ت الخٍٟغ  الٗهض في مهغ مً زغوحهم بٗض ٦ٛؼاة اإلاضًىت ئلى اليهىص ٢ضم بِىما ،   ولىحُتألاهثروب والضعاؾاث ألازٍغ

ىوي، . ؾىت ألٟي ٢بل الغومان ًض ٖلى ألازحر جغخُلهم بٗض منها وازخٟىا الٟٖغ

 زانت ٞلؿُحن مً حؼء بًم ؤلاؾغاةُلي الاصٖاء أّنن ٌٗني بما جخد٤٣ لم اإلا٨ؿب الخ٣اصم قغوٍ ٞاّنن ٖلُه، وبىاء

خي الاعجباٍ ؽأؾا ٖلى ال٣ضؽ سُا ػاة٠ أمغ الخاٍع ىم خ٣هم ئّنن بل و٢اهىهُا، جاٍع .    اإلاؿ٣ِ والخ٣اصم بالتر٥ ؾ٣ِ ٢ض اإلاٖؼ
ًال ه الٗهغ، عوح م٘ ًخالءم ٌٗض لم طاجه خض في الخ٣اصم ٞاّنن طل٪ ًٖ ٞو

ّ
 الضولي ال٣اهىنن في َام مبضأ م٘ ًدىا٢ٌ أله

ى اإلاٗانغ، غ خ٤ مبضأ َو  مُٗىت أعى ٖلى ما قٗب لخ٤ خالُا اإلاٗخمض اإلا٣ُاؽ أّنن ٦ما.    ؤلا٢لُم لكٗب اإلاهحر ج٣ٍغ

ؿخمض لت وؤلا٢امت ألاعى، جل٪ ٖلى الىالصة خ٣ُ٣ت مً ٌُ ى ٖليها، واإلاخىانلت الٍُى غ ٚحر ٖىهغ َو  حهت ومً.    لليهىص مخٞى
م اليهىصي الاصٖاء بهظا ألازظ ٞاّنن أزغين سُا نىابه ٖضم ٚع  صو٫ن حاهب مً ممازلت باصٖاءاث ال٣بى٫ن ٌؿخلؼم و٢اهىهُا جاٍع

ه بل ،   أزغين
ّ
لؼ.ٌ"  ٢ا٫ ٦ما ئه  مً ٩ًىنن أال ؾىت، ألٟي مىظ جىحض لم التي اليهىصًت الضولت بىاء ئٖاصة ؾلُما ٧ان ئطا" " حٍى

.    "ٞلؿُحن في ػالىا ال اليهىص ٨ٖـ ٖلى ٞال٨ىٗاهُىنن ال٨ىٗاهُت؟ الضولت بىاء وئٖاصة أزغين ؾىت أل٠ الٗىصة ألاؾلم

سُت، ال٣اهىهُت الىاخُت مً باَل الاصٖاء اَظ أّنن والخالنت ب ال ٞهى وبالخالي والخاٍع
ّ
 ٞلؿُحن، في لليهىص خ٤ أّين ًغج

دت مسالٟت َى به والدكبث خي للمى٤ُ نٍغ   . وألازالقي وال٣اهىوي الخاٍع

 

: الخاجمت

سُت والضًيُت ال٣اهىهُت اإلابرعاث مسخل٠ جىاولذ التي الضعاؾت َظٍ زال٫ مً  في ئؾغاةُل ٖليها صحؿتن التي والخاٍع
غ  مً حملت ئلى الىنى٫ن أم٨ً اإلاٗانغ الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض يىء في أعيها ٖلى اؾدُُانها وفي ٞلؿُحن في وحىصَا جبًر

. والخىنُاث الىخاةج

 

 

                                                           
106 Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p 94. 

 07
 8 ، م 2004ؿ١ٕبع٠ٛ٘بد ِـزمج١ٍخ، أِبٔخ ػّبْ اٌىجغٜ، ػّبْ، ... ، اٌمضؽجاطز عيٜ اىعْاّٜ 
 08

٠ؼٕٟ اٌزشٍٟ ػٓ اإلل١ٍُ ث١ٕخ االٔـذبة ٚاٌزٕبػي ػٓ اٌـ١بصح ػ١ٍٗ، ث١ّٕب اٌزمبصَ اٌّـمَ ٘ٛ ًٚغ صٌٚخ ٠ض٘ب ػٍٝ إل١ٍُ صٌٚخ أسغٜ  :اىرزك

 59 -58، ِغجغ ؿبثك، م م ٍحَد طيعد اىغَْٜٞ: أظغ. ٚاؿزّغاع طٌه فزغح ٠ٍٍٛخ
 09
ق اٌّض١ٔخ ٚاٌـ١بؿ١خ ٚااللزوبص٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ِٓ اٌؼٙض٠ٓ اٌض١١ٌٚٓ ٌٍذمٛ 2ّٔوذ ػٍٝ ٘ظا اٌذك ثبٌشوٛم اٌّبصح  
  0
 6، ِغجغ ؿبثك، مطَٞز جزٝض 
   
 9، مٖؽٔفِغجغ اي، طَٞز جزٝض 
  2
 4 ، م 969 ، ص١ًٌ اٌم١ٌخ اٌفٍـط١ٕ١خ، ِغوؼ األثذبس ٌّٕظّخ اٌزذغ٠غ اٌفٍـط١ٕ١خ، ث١غٚد، اتزإٌٞ اىعاتد 
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  :الىتائج

 جسال٠ حجج هي ٞلؿُحن ٧ل أو حؼء ٖلى لؿُاصتها ٦ؿىض ئؾغاةُل ٖليها حٗخمض التي والاصٖاءاث اإلابرعاث ٧ل ( 
سُت، وألاخضار الى٢ات٘ لخ٣ُ٣ُت مسالٟتها ًٖ ًٞال اإلاٗانغ، الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض  اؾدبٗاص ٣ًخط ي بما الخاٍع

ب أن ًم٨ً ال وبالخالي بها، ألازظ
ّ
 .ٞلؿُحن ألعى ال٣اهىوي الىي٘ مً ٌّٛحر أزغا جغج

 ال٣اهىهُت اإلاٗاًحر ٞتب٩ا ٧املت ٞلؿُحن أعى ٖلى الؿُاصة في الٟلؿُُني الكٗب خ٤ ًخأ٦ض اإلاسالٟت مبضأ باٖما٫ (2
سُت والضًيُت  . والخاٍع

٠ُّ ؾب٤ ما ٖلى بىاء (3 ه ٖلى ٞلؿُحن، في ؤلاؾغاةُلي الىحىص ٨ً
ّ
 الاخخال٫ ب٣ىاٖض الخ٣ُض بضاًت منها ٌؿخلؼم اخخال٫ أه

ُما ازخهاناث، مً جماعؾه ُٞما الخغبي ٤ ُٞما زانت واحباث مً ٖليها ٣ً٘ ٞو
ّ
 واهتهاء اإلاضهُحن، بدماًت ًخٗل

غ أعيه ٖلى الؿُاصة في خ٣ه مً الٟلؿُُني الكٗب وجم٨حن الاخخال٫ َظا بانهاء  م٘ صولخه، وئ٢امت مهحٍر وج٣ٍغ
غ مىٓمت م٘ أو ألاعصن م٘ ؾىاء آلان لخض حغث التي الؿالم اجٟا٢ُاث أّنن ئلى ؤلاقاعة  وال جلٜ ال الٟلؿُُيُت الخدٍغ

 .   أعيه ٖلى الٟلؿُُني الكٗب خ٣ى١ن مً جى٣و

: التوصياث

 الخ٩ال٠ُ ٧اهذ مهما الاخخال٫ وحه في والهمىص ٞلؿُحن، ٧ل في اإلاكغوٕ بد٣هم الخمؿ٪ الٟلؿُُيُحن ٖلى ًجب ( 

،  . مُالب وعاءٍ خ٤ يإ وما َا٫، وئن الؼوا٫ الاخخال٫ ٞمهحر والًٍٛى
 اإلاىاحهت م٣ىماث بىاء الٟلؿُُني الكٗب ٖلى ًجب َىا ومً بال٣ىة، ئال حٗتٝر ال وهي ال٣ىة ٖلى ٢امذ ئؾغاةُل (2

ى بال٣ىة،  مُشا١ مً 51 اإلااصة وزانت له مىٟظا بل ،   وأخ٩امه الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض ًٖ زاعحا ٌٗض ال طل٪ في َو
 ؤلاؾغاةُلي الاخخال٫ ئحباع ًٖ الضولي اإلاجخم٘ عجؼ أمام أًًا والؾُما الكغعي، الضٞإ بد٤ اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة ألامم

 الخىنُاث مً الٗضًض في أ٦ضث أن اإلاخدضة لألمم الٗامت للجمُٗت ؾب٤ و٢ض ،   الٟلؿُُيُت ألاعاض ي مٛاصعة ٖلى
غ في خ٣ه وزهىنا ٞلؿُحن في الٟلؿُُني الكٗب خ٣ى١ن ٖلى  وفي الىَىُت والؿُاصة الاؾخ٣ال٫ وفي اإلاهحر، ج٣ٍغ

.  الىؾاةل ب٩اٞت  خ٣ى٢ه اؾخٗاصة
م) ال٣اهىهُت الىز٣ُت َى الخ٣ؿُم ٢غاع ٧ان ئطا (3 ُتها ٖضم ٚع  وؾبب وكأتها في ئؾغاةُل ٖليها اؾدىضث التي (قٖغ

 في زانت حؼةُاجه ب٩ل ال٣غاع بخُب٤ُ ًخمؿ٪ أن ألا٢ل ٖلى الٟلؿُُني اإلاٟاوى ٖلى ُٞجب بها، الضو٫ن اٖتراٝ

ت خ٣ى١ن وبًمان بالخضوص ًخٗل٤  لٗام 194 الخىنُت ئلى باإلياٞت اليهىصًت، الضولت ْل في للٟلؿُُيُحن مدؿاٍو

                                                           
  3
ّْ  47رٕن اٌّبصح   ّٞ "ٖ ِٓ ارفبل١خ ج١ٕف اٌغاثؼخ ػٍٝ أ ّٞ دبي، ٚال ثأ ّٞ إل١ٍُ ِذزً ثأ ال ٠ذغَ األكشبم اٌّذ١ّْٛ اٌظ٠ٓ ٠ٛجضْٚ فٟ أ

ّٞ رغ١١غ ٠طغأ ٔز١جخ الدزالي األعاًٟ ػٍٝ ِؤؿـبد اإلل١ٍُ اٌّظوٛع أٚ دىِٛزٗ، أٚ ثـت ة و١ف١خ ِٓ االٔزفبع ثٙظٖ االرفبل١خ، ؿٛاء ثـجت أ

ّٞ ارفبق ٠ؼمض ث١ٓ ؿٍطبد اإلل١ٍُ اٌّذزً ٚصٌٚخ االح  ".  رالي، أٚ وظٌه ثـجت ل١بَ ٘ظٖ اٌضٌٚخ ثٌُ وً أٚ جؼء ِٓ األعاًٟ اٌّذزٍّخأ
  4
ّْ  970 ٌؼبَ   262ٌمض ألغد اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذضح فٟ ػضح رٛه١بد ِٕٙب اٌزٛه١خ   ٌٔبي اٌلؼٛة اٌٛالؼخ رذذ اٌـ١طغح " ثأ

رمغ٠غ اٌّو١غ ٚاالؿزمالي ٘ٛ ٌٔبي كغػٟ، ٠زفك رّبِب ِغ ِجبصا االؿزؼّبع٠خ ٚاألجٕج١خ ٚاألٔظّخ اٌؼٕوغ٠خ فٟ ؿج١ً رذم١ك دمٙب فٟ 

ّٞ ِذبٌٚخ ٌمّخ اٌىفبح ًض اٌـ١طغح االؿزؼّبع٠خ ٚاألجٕج١خ ٚاألٔظّخ اٌؼٕوغ٠خ ٟ٘ ِشبٌفخ ١ٌّضبق األُِ اٌّزذضح ...اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ ّْ أ ٚأ

ٚفمب ١ٌّضبق األُِ اٌّزذضح ٚاإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق اإلٔـبْ  ٚإلػالْ ِجبصا اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ اٌشبهخ ثبٌؼاللبد اٌٛص٠خ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌضٚي

 ."ٚإلػالْ ِٕخ اٌجالص ٚاٌلؼٛة اٌّـزؼّغح اؿزمالٌٙب، ٚرلّىً سطغا ػٍٝ اٌـالَ ٚاألِٓ اٌض١١ٌٚٓ
  5
م  ، م 99 ، 47دـبَ أدّض ِذّض ٕ٘ضاٚٞ، دك اٌلؼت اٌفٍـط١ٕٟ فٟ رمغ٠غ اٌّو١غ، اٌّجٍخ اٌّوغ٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌضٌٟٚ، اٌؼضص  

  6-  7 .
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م ئلى الٟلؿُُيُحن الالحئحن صةٖى خ٤ ٖلى اإلاإ٦ضة 1948  ٖلى اإلاإ٦ضة 1949 لٗام 303 والخىنُت وممخل٩اتهم، صًاَع

ل .  ال٣ضؽ جضٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: املعتمدة املراحع

ً، الىاخض ال٣غنن في ومؿخ٣بلها ال٣ضؽ ٢ًُت وآزغون، حابغ أبى ابغاَُم (   ألاوؾِ، الكغ١ن صعاؾاث مغ٦ؼ والٗكٍغ

 .2002 ،2 ٍ ٖمان،

غ إلاىٓمت ألابدار مغ٦ؼ الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت صلُل الٗابض، ابغاَُم (2  .1969 بحروث، الٟلؿُُيُت، الخدٍغ

 الُبٗت بحروث، الٟلؿُُيُت، الضعاؾاث مإؾؿت الٗغب، مىاَىيها و ال٣ضؽ إلاضًىت ال٣اهىوي الىي٘ الخلبي، أؾامت (3
 .1997 ألاولى،

 .2007 بحروث، ، الٟلؿُُيُت الضعاؾاث مإؾؿت زلُٟت، أخمض جغحمت ٞلؿُحن، في الٗغقي الخُهحر بابه، ئًالن (4
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 الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ال٣اض ي، مىهىعن جغحمت الُىم، ختى الهلُبُت الخغوب مً ٞلؿُحن و أوعوبا زًغ، بكاعة (5

 .2003 الٗغبُت،

غ مىٓمت الٗغبُت، لألعاض ي ؤلاؾغاةُلي الاخخال٫ الىابلس ي، جِؿحر (6  .1975 بحروث، الٟلؿُُيُت، الخدٍغ

٘ بحن ال٣ضؽ هاوي،ال٘ ٖلي حاؾغ (7  لليكغ الٗلمُت الُاػوعين صاع الضولُت، وال٣ىاهحن الؿُاؾُت الخلى٫ن مكاَع

 .2002 ٖمان، والخىػَ٘،

اث... ال٣ضؽ الٗىاوي، ٖلي حاؾغ (8 َى  .2004 ٖمان، ال٨بري، ٖمان أماهت مؿخ٣بلُت، ؾِىاٍع

ا، مدمض حاؾم (9  والٗلىم آلاصاب مجلت م٩اهُاث،ؤلا ومك٩لت اإلا٩اهت ئق٩الُت الضولي، والىٓام ال٣ضؽ مضًىت ػ٦ٍغ
 .2009 لٗام الٗغبُت الش٣اٞت ٖانمت ال٣ضؽ بمىاؾبت 2009 لٗام زام ٖضص صمك٤، لجامٗت ؤلاوؿاهُت

جحن حمُٗت هضوة اإلاخدضة، ألامم في ٞلؿُحن ٢ًُت في ال٨برين اإلاىُٟٗاث َٗمت، حىعج (0  ذ، في الخٍغ  وكغ ال٩ٍى

 .1989 ؾبخمبر بحروث، الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ

 .1999 ألاولى الُبٗت ال٣اَغة، الٗغبُت، النهًت صاع ال٣ضؽ، إلاضًىت ال٣اهىوي الىي٘ َىضاوي، مدمض أخمض خؿام (  

غ في الٟلؿُُني الكٗب خ٤ َىضاوي، مدمض أخمض خؿام (2  ت اإلاجلت اإلاهحر، ج٣ٍغ  ،47 الٗضص الضولي، لل٣اهىنن اإلاهٍغ
1991 

 ألامم و٢غاعاث الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض يىء في ال٣ضؽ مضًىت في ؤلاؾغاةُلي الاؾدُُان خؿاهحن، خؿً ٖمغ خؿً (3 

. 2003 ال٣اَغة، حامٗت الخ٣ى١، ب٩لُت م٣ضمت ص٦خىعاٍ أَغوخت اإلاخدضة،

٨ب، ًىؾ٠ زحرين (4   صاع الٗام، الضولي ال٣اهىنن ٢ىاٖض يىء في ٞلؿُحن ل٣ًُت اإلاٗانغة الؿلمُت الخُىعاث مٍغ

 .2006 ال٣اَغة، الٗغبُت، النهًت
ل ٨ٞغة صاوص، ٞىػي عاةض (5   بمضًىت اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة ألامم ٢غاعاث يىء في وجُب٣ُاتها الضولي ال٣اهىنن في الخضٍو

بي، الاؾتراجُجُت، والبدىر للضعاؾاث ؤلاماعاث مغ٦ؼ ال٣ضؽ،  .2003 أبْى
 .1977 ال٣اَغة، بجامٗت الخ٣ى١ن ٧لُت ص٦خىعاٍ، عؾالت ال٣ضؽ، إلاضًىت ال٣اهىوي اإلاغ٦ؼ ال٨ؿىاوي، ؾالم (6 

 البكحر صاع ،1985-1967 الٛغبُت الًٟت في الههُىوي الاؾدُُاوي لالؾخٗماع الجٛغافي ألاؾاؽ مٗخى١، أخمض ؾمحر (7 

 .1992 ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ
ض، الاخخال٫، الههُىهُت، اإلاسُُاث ال٣ضؽ حَغـ، ؾمحر (8   بحروث، الٟلؿُُيُت، الضعاؾاث مإؾؿت التهٍى

 .1981 ألاولى، الُبٗت
 .2001 ٖمان، لليكغ، مجضالوين صاع والخدضي، التهضًض مً ٖاما زالزىنن الٗغبُت ال٣ضؽ َُب،ر حما٫ قظا (9 

سا ٞلؿُحن الغقُضاث، ق٤ُٟ (20 برة... جاٍع  ألاولى، الُبٗت بحروث، الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ومهحرا،... ٖو
1991. 

ض الىع٩ٍاث، ٞإع مىس ى ٖاٝع ( 2  ألاعزىط٦ؿُت ال٨ىِؿت أمال٥ ل٣ًُت ؾُاؾُت ٢اهىهُت صعاؾت) ال٣ضؽ تهٍى

 ال٣اَغة، حامٗت الؿُاؾُت، الٗلىم ٢ؿم ص٦خىعاٍ، عؾالت ،(اإلاٗانغ الضولي ال٣اهىنن أخ٩ام يىء في اإلا٣ضؾُت
2011. 
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