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 اجشاءاث هٌح فلسطني هشكز دولت هشالب
-هن ادلخحذةيف األ

)*(
- 

 د. حموذ حسني احلوذاًي                          م. سهى محيذ سلين    
 اسخار الماًىى اجلٌائي ادلساعذ                هذسس الماًىى الذويل العام

 ادلىصل كليت احلمىق/ جاهعت ادلىصل                 كليت احلمىق/ جاهعت
                                 ادلسخخلص

إ ادطا٤ات َٓح فًػطني َطنع ايسٚي١ املطاقب غرل ايعهٛ يف ا٫َِ املتشس٠، بٛقفٗا 
نٝإ مل ٜهتٌُ يسٜٗا ايٛقف ايكاْْٛٞ يًسٚي١ بػبب عاٌَ ا٫ست٬ٍ، تتشسز يف ادطا٤ات 

سٚيٞ يفًػطني، ٚادطا٤ات ايتكٜٛت تكسِٜ ايطًب ايصٟ ٜتهُٔ ؾطح ٚاٍف يًٛاقع ايكاْْٛٞ اي
زاخٌ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠، اييت ذبسز َٛاقف ايسٍٚ ا٫عها٤ َٔ ٖصا املطنع، ٜٚتِ 

 َٓشٗا ٖصا املطنع بعس ايتجبت َٔ ذبكل عٓاقط قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ.

 ايهًُات املفتاس١ٝ: ا٭َِ املتشس٠، ايعه١ٜٛ، فًػطني.

Abstract 

The Procedures for granting   Palestine the status of  a 

Non-Member Observer state in the United Nations,  as  an 

entity did  not  have the legal description  of the state due to 

the factor of  occupation which is specified in the application 

procedures  including a full  explanation of the international 

legal reality of Palestine ,  and the voting procedures in  the 

General Assembly of the United Nations, which determine 

the membership situations from this status . It is granted this 

status after verifying that the elements of the establishment 

of the Palestinian  state have been achieved . 

Key words: United Nations, Membership, Palestine.  
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 تـادلمذه
بكف١ )نٝإ  1974تٓؿط َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ يف ا٫َِ املتشس٠ َٓص عاّ 

فكًا يكطاضات ا٫َِ املتشس٠ بٗصا َطاقب( نْٛٗا املُجٌ ايؿطعٞ ايٛسٝس يًؿعب ايفًػطٝين ٚ
ٜتطًب اسبكٍٛ  ٚايصٟ تطٛض اىل ا٫عذلاف بٗا زٚي١ بكف١ املطاقب يف املٓع١ُ . ٫ٚ ،ايؿإٔ

س تكسِٜ طًب ع٢ً ٖصا املطنع غ٣ٛ إدطا٤ات ايتكٜٛت بأغًب١ٝ ايجًجني يف ازبُع١ٝ ايعا١َ بع
 َِ املتشس٠ .اىل ا٭َني ايعاّ يٮ

 أ١ُٖٝ ايبشح 
ه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ با٫ٖتُاّ ايسٚيٞ يف ٚقت َبهط َٔ ْؿأ٠ ا٫َِ يكس سعٝت ايك

ٚيطاملا ْعط اىل  ،بٌ إ ٖصٙ ايكه١ٝ ٫ظَت تاضٜذ املٓع١ُ ا٫مم١ٝ ٚسبس ا٫ٕ ،املتشس٠
. سز ا٫ندل يًػًِ ٚا٫َٔ ايسٚيٝنيايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ع٢ً اْٗا قه١ٝ ايؿطم ا٫ٚغط ٚاملٗ

ا٫َِ املتشس٠ بايػعٞ َ٪خطًا ملٓشٗا َطنع )ايسٚي١  َٔ ٖٓا دا٤ تطٛض ايٛنع ايفًػطٝين يف
 .ع٢ ب٘ ايفاتٝهإ يف ايٛقت اسبانطٖٚٛ َطنع ذب ،املطاقب غرل ايعهٛ( يف ا٫َِ املتشس٠

 إؾهاي١ٝ ايبشح
تجٛض ا٫ؾهاي١ٝ ا٫غاغ١ٝ يف ٖصا ايبشح سٍٛ ايهٝف١ٝ اييت غاضت عًٝٗا ادطا٤ات 

ابطظٖا ٖٞ  ،َٚٓٗا تٓطًل تػا٫٩ت عسٜس٠ ،٠َٓح فًػطني ٖصا املطنع زاخٌ ا٫َِ املتشس
نٝف مت تطؾٝح فًػطني ملطنع ايسٚي١ املطاقب ؟ ٚنٝف سسزت ايسٍٚ ا٫عها٤ يف ازبُع١ٝ 
ايعا١َ َٛاقفٗا َٔ ٖصا املطنع ؟ ٌٖٚ اثطت ايتٗسٜسات ٚايهػٛط ا٫غطا١ًٝٝ٥ ٚا٫َطٜه١ٝ يف 

اقب غرل عهٛ يف ا٫َِ َط اسبًٝٛي١ زٕٚ ضفع َطنع فًػطني َٔ نٝإ َطاقب اىل زٚي١
 .املتشس٠

 ٖسف ايبشح
بتتبع إدطا٤ات َٓح فًػطني َطنع ايسٚي١ غرل ايعهٛ  ،إْٓا غٓع٢ٓ يف ٖصا املكاّ

َٔ  ،بٛقفٗا نٝإ مل ٜهتٌُ يسٜٗا ايٛقف ايكاْْٛٞ يًسٚي١ ،بكف١ املطاقب يف ا٭َِ املتشس٠
َٔ َٛاقف ايسٍٚ  ٚإدطا٤ات ايتكٜٛت َٚا ٜذلتب عًٝٗا ،سٝح تكسِٜ ايطًب ايفًػطٝين

يف  ،ٚاْطباقٗا ع٢ً اسباي١ ايفًػط١ٝٓٝ ،َٚس٣ ذبكل ؾطط ايسٚي١، ا٭عها٤ يف ازبُع١ٝ ايعا١َ
 .عٓاقط قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝاطاض 
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 فطن١ٝ ايبشح   
ٜعتُس ايبشح فطن١ٝ تكّٛ ع٢ً أغاؽ عسّ ايٓل ع٢ً ٖصا املطنع يف َٝجام ا٭َِ 

دطا٤ات٘ , ٚامنا قاّ َٔ خ٬ٍ املُاضغ١ ايع١ًُٝ اييت املتشس٠, ٚبايتايٞ عسّ ايٓل ع٢ً إ
غاضت عًٝٗا ا٭َِ املتشس٠ خ٬ٍ تاضؽبٗا مبٓح زٍٚ ٚنٝاْات مل تبًؼ ايٛقف ايكاْْٛٞ 

 يًسٚي١ َطنع ايسٚي١ املطاقب.
 ْطام ايبشح

ٜٓشكط ْطام ايبشح يف ادطا٤ات َٓح فًػطني َطنع ايسٚي١ املطاقب ٚايتكٜٛت 
ُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ,ٚا٫عذلاف شلا بكف١ ايسٚي١ غرل ايعهٛ يكاحل فًػطني زاخٌ ازب

 يف ا٭َِ املتشس٠ , ٚذبسٜس َٛقف نٌ زٚي١ عهٛ َٔ ٖصا املطنع.
 ٖٝه١ًٝ ايبشح

 قػُٓا ايبشح اىل املبشجني اٯتٝني :
 املكس١َ

 املبشح ا٭ٍٚ : عٓاقط قٝاّ زٚي١ فًػطني
 ١ٝٓٝ يف ا٫َِ املتشس٠ .املطًب ا٭ٍٚ : ْبص٠ عٔ تطٛض ايكه١ٝ ايفًػط

  املطًب ايجاْٞ : ايعٓاقط املاز١ٜ يكٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ.
 املطًب ايجايح : ايعٓاقط ايكا١ْْٝٛ يكٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ .

 املبشح ايجاْٞ: زٚض ا٭َِ املتشس٠ يف َٓح فًػطني َطنع ايسٚي١ املطاقب
  ١ ايعا١َ .املطًب ا٫ٍٚ: ايطًب ايفًػطٝين املكسّ إىل ازبُعٝ

 املطًب ايجاْٞ: ايتكٜٛت يف ازبُع١ٝ ايعا١َ.
 املطًب ايجايح : َٛاقف ايسٍٚ ا٭عها٤ يف ازبُع١ٝ ايعا١َ.

 اشبامت١
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 ادلبحث األول
 عٌاصش ليام الذولت الفلسطيٌيت

دا٤ يف تكطٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بكبٍٛ ا٫عها٤ ازبسز بؿإٔ طًب فًػطني ا٫ْهُاّ 
تشس٠ إ فًػطني ٫ تػتٛيف عٓاقط قٝاّ ايسٚي١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكإْٛ اىل عه١ٜٛ ا٫َِ امل

ٚعاٌَ ا٫ست٬ٍ ايًصإ  ،ايسٚيٞ، بػبب عسّ غٝطط٠ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ايفع١ًٝ ع٢ً ا٫ضض
 .٫ٕٛ زٕٚ َٓشٗا ايعه١ٜٛ ايها١ًَؼب

ٗا غرل آْا اضتأٜٓا اسبسٜح عٔ ذبكل عٓاقط قٝاّ ايسٚي١ يف فًػطني املاز١ٜ َٓ      
 ا٭َِ ٚايكا١ْْٝٛ، ا٫َط ايصٟ اًٖٗا يًشكٍٛ ع٢ً َطنع زٚي١ غرل عهٛ بكف١ املطاقب يف

ٚقبٌ  .ٚباغتُطاضٜتٗا ،إ ٚدٛز ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ  َتشكل  بعٓاقط قٝاَٗا شيو املتشس٠,
, ْط٣ َٔ ا٭١ُٖٝ  مبهإ إعطا٤ ١ٝقٝاّ ايسٚي١ ايفًػطٝٓ عٔ َس٣ ذبكل عٓاقط اسبسٜح
 :يًُطايب ا٫ت١ٝ يف ا٭َِ املتشس٠ ٚفكا ايفًػط١ٝٓٝتطٛض ايكه١ٝ عٔ  َٛدع٠فهط٠ 

 ادلطلب االول

 ًبزة عي حطىس المضيت الفلسطيٌيت يف االهن ادلخحذة
ا٫ إ قطاض  ،غع٢ ايفًػطٕٝٓٝٛ ي٬غتك٬ٍ َٓص فذل٠ ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ يفًػطني

 ،1947تؿطٜٔ ايجاْٞ  29 ( ايكازض عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ يف181ايتكػِٝ ضقِ )
قاّ  1948اسبط نٌ ضبا٫ٚت ايعطب ٚايفًػطٝٓٝني يف ايتشطض ٚا٫غتك٬ٍ . ٚيف اثٓا٤ سطب 

% 77غرل إ غٝطط٠ اغطا٥ٌٝ ع٢ً  ،10/10/1948ايفًػطٕٝٓٝٛ بإع٬ٕ اغتك٬ٍ فًػطني يف 
 ،َٔ اضض فًػطني املدكك١ نإقًِٝ شلا يف قطاض ايتكػِٝ، ٚنِ ا٫ضزٕ يًهف١ ايػطب١ٝ

ٚٚنع قطاع غع٠ ذبت ا٫زاض٠ املكط١ٜ قس ساٍ زٕٚ قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ بؿهٌ 
 .(1)فعًٞ

تؿهًت َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ بٗسف ذبطٜط فًػطني نا١ًَ  1964ٚيف عاّ 
. ٚقس تبٓت َٓع١ُ ايتشطٜط غ١ٓ 1968ٝجام ايٛطين ايفًػطٝين عاّ طبكًا ملا ْل عًٝ٘ امل

كا٥ِ ع٢ً فهط٠ اْؿا٤ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ ع٢ً اٟ بكع١ ضبطض٠ َٔ ايدلْاَر املطسًٞ اي 1974
ٚقس َٓح ٖصا ايتشٍٛ ازبٖٛطٟ ايباب اَاّ املٓع١ُ يًسخٍٛ يف ا٫َِ املتشس٠  ،اضض فًػطني

                                                      

مجج السؤسدة الجامعية لمجراسات  ،0ط ،الػسيط في القانػن الجولي ،د. عمي زراقط (0)
 .882، ص 8100والتػزيع، بيخوت، والشذخ 
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بكف١ نٝإ َطاقب ٜتُتع حبل املؿاضن١ يف زٚضات ازبُع١ٝ ايعا١َ ٚاعُاشلا مبٛدب ايكطاض 
. ا٫َط ايصٟ زعا َٓع١ُ ١َ22/11/1974 يف عٔ ازبُع١ٝ ايعا( ايكازض 29-)ز 3237ضقِ 

. ٚقس اعذلفت 15/11/1988ٚقبٍٛ سٌ ايسٚيتني يف ايتشطٜط اىل اع٬ٕ اغتك٬ٍ زٚي١ فًػطني 
, ٚقطضت 15/12/1988( امل٪ضر يف 43/177ا٫َِ املتشس٠ بإع٬ٕ ا٫غتك٬ٍ يف قطاضٖا )

١ٝ "بعج١ املطاقب١ ايسا١ُ٥ ايتشطٜط ذبت تػُ ازبُع١ٝ اغتعُاٍ اغِ فًػطني بس٫ً َٔ َٓع١ُ
 .(1)يفًػطني"

تٛايت بعس شيو املفاٚنات بني ايططفني ايفًػطٝين ٚا٫غطا٥ًٝٞ بسعِ زٚيٞ اْتٗت 
 ،اعذلفت فٝ٘ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ )بسٚي١ اغطا٥ٌٝ( 1993بعكس اتفام اٚغًٛ غ١ٓ 

 ايػت ايبٓٛز اييت اييت ،1994ٚمبٛدب ٖصا ا٫تفام اْؿ٦ت ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ عاّ 
 .(2)تتعاضض َع اتفاق١ٝ اٚغًٛ بهُٓٗا ايهفاح املػًح

فكس تٛغعت اَتٝاظات املؿاضن١ يفًػطني يف زٚضات  ،اَا ع٢ً قعٝس ا٫َِ املتشس٠
ازبُع١ٝ ايعا١َ ٚاعُاشلا ع٢ً املؿاضن١ يف امل٪متطات ايسٚي١ٝ اييت تعكس ذبت اؾطاف ا٫َِ 

. ٚناْت فًػطني قس 1998( يػ١ٓ 52/250ب ايكطاض ضقِ )املتشس٠ اٚ ٦ٖٝاتٗا ايسٚي١ٝ مبٛد
ٚفل ا٫دطا٤ات  ،23/10/2011تكسَت بطًب ا٫ْهُاّ اىل عه١ٜٛ ا٫َِ املتشس٠ يف تاضٜذ 

املتبع١ يف َٝجام ا٫َِ املتشس٠ ا٫ إ ٖصا ايطًب فؿٌ يف اسبكٍٛ ع٢ً تٛق١ٝ باإلمجاع 
 . صبًؼ ا٫َٔ بػبب ايفٝتٛ ا٫َطٜهَٞٔ 

طٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بكبٍٛ ا٫عها٤ ازبسز بؿإٔ طًب فًػطني ٚدا٤ يف تك
ا٫ْهُاّ اىل عه١ٜٛ ا٫َِ املتشس٠، ٖٚٞ زب١ٓ تابع١ جملًؼ ا٫َٔ "تتأيف َٔ ممجٌ ٚاسس 

( َٔ ايٓعاّ ايساخًٞ جملًؼ ا٫َٔ , 59عٔ نٌ عهٛ َٔ أعها٤ اجملًؼ "طبكا يٓل)ّ/
ات ايعه١ٜٛ َٚس٣ ذبكل ؾطٚط طبتك١ بفشل َا قس ٜكسّ اىل ا٭َِ املتشس٠ َٔ طًب

ايعه١ٜٛ يف ايسٚي١ َكس١َ ايطًب ٚاعساز تكاضٜط عٓٗا تطفع اىل صبًؼ ا٫َٔ ,تعتُس عٓس 
ايتٛق١ٝ باإلمجاع َٔ قبٌ ا٭عها٤ ايسا٥ُٝني يعه١ٜٛ أٟ زٚي١ . دا٤ يف تكطٜطٖا َكذلسًا 

                                                      

 
م ديب ابخاليع الحجاد، التحكيع في القانػن الجولي االحتالل االستيصاني وقزايا د. حدا( 0)

 .080-003، ص 8112الالجئيغ، دار الكتاب الحجيث، القاىخة 
 
 .080ص السرجر نفدو، (8)
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ُتع١ مبطنع نإدطا٤ ٚغط إ تتدص ازبُع١ٝ ايعا١َ قطاضًا مبٓح فًػطني قف١ ايسٚي١ املت
( َٔ 1املطاقب، ْعطًا ٫غتٝفا٤ فًػطني ايعٓاقط املاز١ٜ يكٝاّ ايسٚي١ ٚايٛاضز٠ يف ْل )ّ/

َٔ د١ٗ، ٚيتعصض سكٍٛ اإلمجاع بايتٛق١ٝ ع٢ً قبٍٛ  1933اتفاق١ٝ َْٛتفٝسٜٛ يػ١ٓ 
 (.1)عهٜٛتٗا َٔ د١ٗ اخط٣

ٚنع  ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ تكسَت ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ بطًب اسبكٍٛ ع٢ً
، نُا ٖٛ اسباٍ َع زٚي١ 2012تؿطٜٔ ايجاْٞ  29"زٚي١ غرل عهٛ بكف١ َطاقب" يف 

ايفاتٝهإ، خكٛقًا إشا َا عًُٓا إ فًػطني ممج١ً "ببعج١ املطاقب١ ايفًػط١ٝٓٝ ايسا١ُ٥" 
املكٓف١ ذبت بٓس "نٝاْات اخط٣" يف ا٫َِ املتشس٠، ذبٌُ بني طٝاتٗا عٓاقط قٝاّ 

 ايسٚي١.
قب ٖٞ زٚي١ غرل عهٛ يف ا٫َِ املتشس٠ ذبع٢ مبطنع قاْْٛٞ از٢ْ ٚايسٚي١ املطا

َٔ شيو املطنع ايصٟ ذبع٢ ب٘ ايسٍٚ نا١ًَ ايعه١ٜٛ يف ٖصٙ املٓع١ُ، سٝح ٜػُح شلا ْعاّ 
ٚايتكٜٛت ع٢ً  ،ايعٌُ باملٓع١ُ املؿاضن١ يف اسبٛاضات ٚاملسا٫ٚت ٚاعُاٍ ازبُع١ٝ ايعا١َ

 ،ايكطاضات ٫ٚ تتِ َعاًَتٗا نسٚي١ نا١ًَ ايعه١ٜٛ ٚيهٓٗا ٫ تكٛت ع٢ً ،بعض ا٫دطا٤ات
ف٬ ؼبل شلا إ تطًب ايتكٜٛت ع٢ً قطاض إساي١ ساي١ اٚ َٛقف ي٦ًٝٗات ٚايٛنا٫ت 

 ،(2)ٚاملٓعُات ايتابع١ يٮَِ املتشس٠ . ٚئ ٜػُح باْتدابٗا ملٓاقب اٚ إ تتٛىل َٓاقب
املػا٥ٌ اشباق١ بهٌ ساي١ يف ٚبايتايٞ فاملطاقب١ تعين املؿاضن١ ٚتٛنٝح ٚدٗات ايٓعط 

 .ع٢ً سسا
 
 
 

                                                      

تقخيخ المجشة السعشية بقبػل االعزاء الججد بذأن شمب فمدصيغ االنزسام إلى عزػية  (0)
، 3، ف11 November 2011( S/2011/705)مغ، األمع الستحجة، مجمذ اال

. ولتفاصيل عغ لجشة قبػل األعزاء الججد، د. فخخي رشيج السيشا ود. صالح  80وف
ياسيغ داؤد، السشطسات الجولية، وزارة التعميع العالي، جامعة السػصل، كمية القانػن، ب 

 . 871-873ت، ص ص 
ولة مخاقب في االمع الستحجة، الدياسة د. ايسغ سالمة، وضع قانػني ججيج : فمدصيغ د (8)

 . 003، ص8103، يشايخ 22، السجمج 020الجولية، العجد 
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 ادلطلب الثاًي

 العٌاصش ادلاديت لميام الذولت الفلسطيٌيت
ٖٚصٙ ايعٓاقط ٖٞ إقًِٝ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ، ٚايؿعب ايفًػطٝين، ٚايػًط١ 

 ايفطع ا٫ٍٚ: ا٫قًِٝ ايفًػطٝين ايفًػط١ٝٓٝ.  
 Britishايدلٜطاْٞ )ا٫قًِٝ ايفًػطٝين ٖٛ ا٫قًِٝ ايصٟ ٚنع ذبت ا٫ْتساب 

Mandate ّشات اسبسٚز ا٫زاض١ٜ اييت ناْت بني ذبت اغِ "فًػطني" ،1922( عا ٖٞٚ .
اي٫ٜٛات يف عٗس ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ . بٝس اْ٘ قس سبل ٖصا ا٫قًِٝ تعسٌٜ دٖٛطٟ يف قطاض 

% َٔ 46اش انش٢ إقًِٝ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٫ ٜتعس٣  ،1947( يعاّ 181ايتكػِٝ ضقِ )
إ قطاض ايتكػِٝ مل ٜعٌُ ع٢ً ظٚاٍ ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ  ،ِٝ فًػطني ا٫قًٞ . ْٚصنط ٖٓاإقً

بٌ دعٌ ٖٓاى ؾدكٝتني قاْْٛٝتني ع٢ً إقًِٝ فًػطني ُٖا ايسٚي١  ،ايسٚي١ٝ يفًػطني
 . (1)ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ

 ،ًا( سسٚز اقًِٝ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ بؿهٌ زقٝل دس181ٖٚهصا ثبت قطاض ايتكػِٝ )
َكشٛبًا خبطا٥ط َجبت عًٝٗا مجٝع ايٓكاط اييت تسخٌ يف اطاض ٖصا ا٫قًِٝ . ٖٚٛ َا ٜسعٛ 
يًكٍٛ بإ سسٚز فًػطني ايسٚي١ٝ َعطٚف١ انجط َٔ أٟ زٚي١ يف اجملتُع ايسٚيٞ فكس َػشتٗا 
بطٜطاْٝا بطًا ٚحبطًا ٚدًٛا َطات عسٜس٠ ٫ٚ ميهٔ إ ٜتػطب أٟ ؾو عبٛ سسٚزٖا ايسٚي١ٝ َع 

ذبت أٟ قٛض٠ َٔ ايكٛض . ٚقس اغتٓس اع٬ٕ قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ عاّ  ،ٍ اجملاٚض٠ايسٚ
( ٚاعذلاف٘ ب٘ . َا ٜعين ايتػًِٝ حبسٚز ايسٚي١ 181يف ؾطعٝت٘ إىل ايكطاض ) 1988

َٚٔ ثِ تهٕٛ سسٚز اقًِٝ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٖٞ تًو  ،(2)ايفًػط١ٝٓٝ نُا سسزٖا ايكطاض
اض ايتكػِٝ . ٚاشا نإ ٖصا ا٫قًِٝ ايفًػطٝين قس خهع ي٬ست٬ٍ اسبسٚز اييت ْل عًٝٗا قط

فإ ٖصا ٫ ٜٓفٞ  ،1967ٚ  1948اإلغطا٥ًٝٞ غٛا٤ يف شيو َا استًت٘ إغطا٥ٌٝ يف عاَٞ 

                                                      

)1( Israel-Palestine: Time for a bi-national state,  

     https://www.electronicintifad. net/conected/israel-pale. 

     20 March 2013.   81/08/8102تاريخ الديارة : 
وكحلظ، د. دمحم شػقي عبج العال حافظ، الجولة الفمدصيشية دراسة سياسية قانػنية في ضػء  

  .811ص ،0228احكام القانػن الجولي، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 
( الرادر عغ 020انطخ في حجود الجولة العخبية، الجدء الثاني، الحجود، قخار رقع ) (8)

 .82/01/0272ة، الجسعية العام
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فا٫ست٬ٍ ٫ ٜ٪زٟ  ،نُا ذبسز يف قطاض ايتكػِٝ ،ايػٝاز٠ ايفًػط١ٝٓٝ ع٢ً ناٌَ ٖصا ا٫قًِٝ
ٚامنا تعٌ ٖصٙ ايػٝاز٠ يًسٚي١ قاسب١ ا٫قًِٝ َُٗا طاٍ  ،١إىل ْكٌ ايػٝاز٠ إىل ايسٚي١ احملتً

 . (1)اَس ا٫ست٬ٍ طاملا إ زٚي١ ايػٝاز٠ مل تتٓاظٍ عٓ٘ أٚ تػهت عٔ املطايب١ ب٘
ٜتٛافط بهٌ تأنٝس يًسٚي١  –ضغِ ا٫ست٬ٍ  –َٚٔ ثِ فإ عٓكط ا٫قًِٝ 

يػ١ٓ  608 ،607 ،1987يػ١ٓ  605ٚمما ٜ٪نس شيو قطاضات صبًؼ ا٫َٔ ) ،ايفًػط١ٝٓٝ
( اييت اعذلفت با٭ضانٞ اييت ذبتًٗا إغطا٥ٌٝ باْٗا اضانٞ عطب١ٝ )ازب٫ٕٛ ٚايهف١ 1988

ايصٟ انس  1967تؿطٜٔ ايجاْٞ  22( يف 242ايػطب١ٝ قبٌ فو ا٫ضتباط( باإلناف١ إىل قطاض )
 ع٢ً اْٗا اضانٞ فًػط١ٝٓٝ ضبت١ً . ٜٚككس يف ايتفػرل ايػًِٝ شلصا ايكطاض ناٌَ اضانٞ

. ٚقس فػطت إغطا٥ٌٝ ايكطاض ع٢ً إ املككٛز ب٘ ٖٛ (2)فًػطني ٚفل قطاض ايتكػِٝ
سٝح طايب ايكطاض  ،ا٫ْػشاب َٔ بعض ا٫قايِٝ اييت ٜتِ ذبسٜسٖا عٔ ططٜل املفاٚنات

 . 1967باْػشاب ايكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ َٔ ا٫قايِٝ اييت استًتٗا عاّ 
 سبسٚز ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ايٛاضز٠ يف تعس٬ًٜ ،(3)(242ٌٖ ٜعس ايكطاض ) ،ٚايػ٪اٍ ٖٓا

يهٔ َه١ُْٛ اٜهًا  ،قطاض ايتكػِٝ ؟ قشٝح إ ٖصا ايكطاض خ٬ َٔ ا٫ؾاض٠ إىل قطاض ايتكػِٝ
ٚعًٝ٘ فإ قٝاّ إغطا٥ٌٝ بايتذاٚظ ملا خكك٘ شلا  ،(٫181 ٜؿرل إىل أٟ تعسٌٜ يف ايكطاض )

ٚاييت اؾاض شلا  ،ٙ ا٫ضانٞقطاض ايتكػِٝ َٔ اضانٞ ٜ٪نس عسّ َؿطٚع١ٝ است٬شلا شلص
مما ٜعين  ،(، يف زٜبادت٘ بعسّ دٛاظ انتػاب أٟ اقًِٝ عٔ ططٜل اسبطب242قطاس١ ايكطاض )

نًُٓا إ ايكطاض انس ع٢ً اسبكٛم ا٫ق١ًُٝٝ يًؿعب ايفًػطٝين اييت ثبتٗا قطاض ايتكػِٝ، 
. يهٔ (4)١ٝٚبايتايٞ عسّ َؿطٚع١ٝ است٬ٍ إغطا٥ٌٝ ٭دعا٤ َٔ اقًِٝ ايسٚي١ ايفًػطٝٓ

                                                      

 . بحث مشذػر عمى مػقع 2ص الجولة الفمدصيشية مغ مشطػر فمدصيشي، (0)
pal.prg/pay-https://www.shams،  : 7/2/8103تاريخ الديارة. 

 828. انطخ نز القخار  811د. دمحم شػقي عبج العال حافظ، مرجر سابق ، ص (8)
 88بتاريخ  (، الخاص بإقخار مبادئ سالم عادل وشامل في الذخق االوسط،0277)

 .0277تذخيغ الثاني 
، 828(، د. فايد صايغ، مالحطات عمى قخار مجمذ االمغ 828لتفاصيل عغ قخار ) (3)

 .37-1ص ص ،0278(، تذخيغ الثاني / نػفسبخ 01شؤون فمدصيشية، رقع )
ة لجراسة الجولة الفمدصيشية دراسة في قخارات االمع د. عبج العديد دمحم سخحان، مقجم (2)

 .71-12، ص ص0222الستحجة والقانػن الجولي، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 

https://www.shams-pal.prg/pay
https://www.shams-pal.prg/pay
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إغطا٥ٌٝ مل تًتعّ ببٓٛز ٖصا ايكطاض خاق١ ايبٓس املتعًل با٫ْػشاب َٔ ا٫ضانٞ اييت 
ٚمل تػتطع ا٭َِ املتشس٠ إ تًعَٗا بتٓفٝص ٖصا ايكطاض . ٖٚٛ َا ٜفػط  1967استًتٗا عاّ 

، ٚيٝؼ ع٢ً سسٚز 1967ملا ٜطايب ايفًػطٕٝٓٝٛ اقا١َ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ع٢ً سسٚز  ،يٓا
( تًو ا٫ضانٞ اييت استًتٗا 48ٖٚٛ َا اقطًح ع٢ً تػُٝت٘ )اضانٞ  ،1947ض ايتكػِٝ قطا

ىل اعذلاف زٍٚ اٚاع٬ْٗا "إ ٖصٙ ا٫ضانٞ ٖٞ زٚي١ إغطا٥ٌٝ" ٚتٛ 1948إغطا٥ٌٝ يف سطب 
، ٚاقبشت ؾطع١ٝ ٚتابع١ شلا ٫ٚ ػبٛظ 1949ايعامل بٗا سني زخًت ا٭َِ املتشس٠ عاّ 

ْٗا زٚي١ َعذلف بٗا عاملًٝا شات سسٚز زٚي١ٝ. اَا ايكسؽ فإ ٭ ،ايسع٠ٛ إىل اغذلداعٗا
ثِ  ،1948ا٫ إ اغطا٥ٌٝ استًت ايكػِ ايػطبٞ َٓٗا عاّ  ،ازاضتٗا زٚي١ٝ سػب قطاض ايتكػِٝ

ا٫ناف١ إىل غع٠ ٚايهف١ ايػطب١ٝ، ٖٚصا ا٫قًِٝ عًًُٝا  1967استًت ايكسؽ ايؿطق١ٝ عاّ 
 . (1)اقبح ٖٛ اقًِٝ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ"

بإ ايهف١ ايػطب١ٝ  ،1993ٚقس اعذلف ايططف اإلغطا٥ًٝٞ يف اتفام اٚغًٛ يػ١ٓ 
ا٫ إ ٚاقع  ،(2)ٚقطاع غع٠ ٚسس٠ دػطاف١ٝ ٚاسس٠ َٓفطز٠ َٚٓفك١ً عٔ اقًِٝ زٚي١ إغطا٥ٌٝ

فاغتُطاض ايػًط١ ايكا١ُ٥ با٫ست٬ٍ بفطض طٛم َٔ املػتٛطٓات غرل  ،ا٫َط ٜكٍٛ غرل شيو
شيو إ ٖصٙ  ،١ ٚايكطاع ٚيف ايكسؽ ايؿطق١ٝ تبكٞ ٖصٙ املٓاطل َكٝس٠ايكا١ْْٝٛ يف ايهف

بُٝٓا متجٌ  ،املػتٛطٓات نُطنع قاْْٛٞ تعتدل دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ اضانٞ ايهف١ ٚايكطاع
ٜطبل عًٝٗا ايكإْٛ اإلغطا٥ًٝٞ  ،اٜهًا اَانٔ دػطاف١ٝ خاضز ايٓطام ازبػطايف يسٚي١ إغطا٥ٌٝ

تعًل بهِ ايكسؽ. َٚٔ اخطط َؿاضٜع ا٫غتٝطإ ٖٛ ٚبؿهٌ خام ايكإْٛ ا٫غاغٞ امل
ٚيف ٖصا اشبكٛم  ،(3)يف َٓطك١ ايكسؽ ايهدل٣ 1994( املدطط ي٘ َٓص عاّ E1َؿطٚع )

فطض ايػًط١ ايكا١ُ٥ با٫ست٬ٍ يكٛاْٝٓٗا ٫ٜٚٚتٗا  2013يػ١ٓ  67/42اعتدل قطاض ازبُع١ٝ 

                                                      

وليج محاميج، الجولة الفمدصيشية مغ زاوية القانػن الجولي، جخش لمبحػث والجراسات،  (0)
 . 87، ص8110السجمج الدادس، العجد األول، 

( مغ اتفاق اعالن السبادئ بيغ إسخائيل ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية في 2انطخ نز )م/ (8)
. ولذخح وافي ليحا الشز، السرجر نفدو، ص 03/2/0223اوسمػ السػقع بتاريخ 

 .82-87ص
د. حشا عيدى، القجس الذخقية مشصقة محتمة تخزع لقانػن االحتالل، مقال نذخ في  (3)

 ، تاريخ الديارة،.https://marsadpress.net/?p=6461عمى السػقع،  02/0/8103
81/00/8103. 

https://marsadpress.net/?p=6461
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ايب ايكطاض إغطا٥ٌٝ بايٛقف ايفٛضٟ ٚازاضتٗا ع٢ً َس١ٜٓ ايكسؽ غرل قا١ْْٝٛ ٚباط١ً ٫ٚغ١ٝ ٚط
. ٚقس طايبت ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ بٛقف مجٝع اْؿط١ ا٫غتٝطإ (1)زبُٝع ٖصٙ ايتسابرل

اإلغطا٥ًٝٞ يف ا٫ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ احملت١ً، مبا فٝٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝ، يف ايطًب ايصٟ 
ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ تكسَت ب٘ يٌٓٝ َطنع ايسٚي١ املطاقب، نُا انست ع٢ً ا٫ْػشاب َٔ إقًِٝ 

َػتٓس٠ يف شيو إىل قطاضات صبًؼ ا٫َٔ اييت ت٪نس ع٢ً عسّ  1967سعٜطإ  5إىل َا قبٌ 
دٛاظ ايكٝاّ باٟ ادطا٤ َٔ ؾأْ٘ إ ؽبًل ٚاقع دػطايف ٜعععع ًَه١ٝ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ 

س ٚغٝازتٗا ع٢ً اقًُٝٗا. ٚػبب إ ٫ ْػفٌ إ تكطٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ با٭عها٤ ازبسز عٓ
حبجٗا َعاٜرل قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ، شنطت إ فًػطني تػتٛيف ؾطط ا٫قًِٝ، ٚإ عسّ 

. ْٚؿرل ٖٓا إىل إ (2)ٚدٛز سسٚز َع١ٓٝ بسق١ ٫ ٜكف عا٥كًا اَاّ قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ
سح فٝ٘ ع٢ً ٚنع ْٗا١ٜ  2016زٜػُدل  23( يف 2334صبًؼ ا٫َٔ أقسض اخط قطاض ضقِ )

طا١ًٝٝ٥ يف ا٫ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ ٚطايب إغطا٥ٌٝ بٛقف ا٫غتٝطإ يف يًُػتٛطٓات اإلغ
ايهف١ ايػطب١ٝ مبا فٝٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝ، ٚٚقفٗا بعسّ ؾطع١ٝ اْؿا٤ املػتٛطٓات يف 

، ٖٚٛ أٍٚ قطاض ميطض يف صبًؼ ا٫َٔ َتعًل بإغطا٥ٌٝ 1967ا٫ضض احملت١ً َٓص عاّ 

                                                      

( الرادر عغ الجسعية العامة، بذأن القجس، 77/82انطخ، نز القخار رقع ) (0)
(A/RES/67/24 ،الجورة الدابعة والدتػن )28 February 2013 .  اشار القخار الى

( السؤرخ 0221) 272بان القجس ادارة دولية وقخار مجمذ االمغ  (020قخار التقديع )
 ، الحي قخر عجم االعتخاف بـ"القانػن االساس" الستعمق بالقجس.0221آب  8في 

انطخ، تقخيخ المجشة السعشية باألعزاء الججد بذأن شمب فمدصيغ االنزسام إلى عزػية  (8)
 11 November(، S/2011/705األمع الستحجة، األمع الستحجة، مجمذ االمغ، )

. وانطخ ايزًا في الصمب الفمدصيشي السقجم لمجسعية العامة بخرػص  01، ف2011
،. ولمسديج November 2011, (A/67/L.28) 20مخكد فمدصيغ في األمع الستحجة، 

عغ االستيصان اإلسخائيمي، د. احسج عبج االميخ االنباري، االستيصان اإلسخائيمي يقػض 
حمقة نقاشية في مخكد الجراسات الفمدصيشية، جامعة بغجاد، حل الجولتيغ، 

01/2/8103 ،www.uobaghdad.edu.iq : 81/7/8103، تاريخ الديارة . 

http://www.uobaghdad.edu.iq/
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ٚاَتٓاع قٛت ٚاسس َٔ  14كٜٛت تب (1)، بسٕٚ فٝتٛ اَطٜه2008ٞٚفًػطني َٓص عاّ 
 .15اقٌ

 الفشع الثاًي
 الشعب الفلسطيٌي

ا٫ إ ايفك٘  ،مل ٜطز تعطٜف قاْْٛٞ يًؿعب يف ايكإْٛ ايسٚيٞ اٚ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ
عطف٘ ع٢ً اْ٘ صبُٛع١ َٔ ايٓاؽ املطتبطني باطاض إقًُٝٞ ضبسز ٚاشبانعني مجٝعا يػًط١ 

يؿعب باملفّٗٛ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ٜٓكطف اىل نْٛ٘ ضنٔ . ٚا(2)ٚاسس٠ ًٜتعَٕٛ عبٖٛا باي٤٫ٛ
َٔ اضنإ ايسٚي١ ٚاييت ٫ تكّٛ بسْٚ٘، ٖٚٛ ٜعاقط ٚدٛز ايسٚي١. ٜٚطتبط افطاز ايؿعب 
بايسٚي١ بطابط١ ازبٓػ١ٝ اييت تعس ضابط١ غٝاغ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ ٚتطتب اثاضا َع١ٓٝ ابطظٖا ٤٫ٚ 

ع٢ً ا٫فطاز ايصٜٔ ؼبًُٕٛ دٓػ١ٝ ايسٚي١ ا٫فطاز يًسٚي١ َكابٌ سلٛشلِ حبُاٜتٗا، ٜٚطًل 
باملٛاطٓني يتُٝٝعِٖ عٔ ا٫داْب املكُٝني يف ايسٚي١، ٜٚتُتع ايفطز حبُا١ٜ زٚيت٘ غٛا٤ ٚدس 
ع٢ً اقًُٝٗا اّ خاضدٗا. اَا ايؿعب يف إطاض َبسا سل تكطٜط املكرل، فإ داْب نبرل َٔ 

سل ا٫غتفاز٠ َٔ ٖصا سسٖا شلا ٜعس ٖصا اسبل َكطضا يًؿعٛب املػتعُط٠ ٖٚٞ ٚ (3)ايفكٗا٤
ع٢ً ايطابط١ ا٫غتعُاض١ٜ ايكا١ُ٥ بني تًو ايؿعٛب ٚا٫غتعُاض. فه٬ عٔ  املبسأ بٓا٤ً

ايؿعٛب اييت تعٝـ يف اقايِٝ مت اخهاعٗا ي٬ست٬ٍ ا٭دٓيب اٚ يًهِ بعس اعتُاز َٝجام 
ايٛز١ٜ بني  ( اشبام بت١ُٝٓ ايع٬قات2625، ٚشيو سػب ايكطاض)1945ا٭َِ املتشس٠ عاّ 

 .1970/ 27/10ا٭َِ ٚايؿعٛب ايكازض يف
ٚايؿعب ايفًػطٝين ٖٛ شيو ايؿعب ايصٟ سسزٙ املٝجام ايٛطين ايفًػطٝين يف َازت٘       

ايصٜٔ اقاَٛا يف فًػطني  –َػًُٕٛ َٚػٝشٕٝٛ ٜٚٗٛز  –اشباَػ١، ٚايصٟ ٜؿٌُ ايعطب 
                                                      

 ،December 2016 23، 8332انطخ، نز القخار الرادر عغ مجمذ االمغ رقع  (0)
S/RES/2334(2016) ،www.un.org : 8/8/8107، تحجيث الديارة . 

 
، مؤسدة الثقافة 8، ط0د. دمحم سامي عبج الحسيج، أصػل القانػن الجولي العام، ج( 8)

 .027، ص 0221الجامعية، اإلسكشجرية، 
 
 ضاري رشيج الياسيغ، الفرل والتسييد العشرخي في ضػء القانػن الجولي العام، دار (3)

   .37، ص 0223الخشيج لمشذخ، مشذػرات وزارة الثقافة واالعالم، بغجاد 

http://www.un.org/
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اب فًػطٝين زاخٌ  ، غٛا٤ َٔ اخطز َٓٗا أٚ بكٞ فٝٗا ٚنٌ َٔ ي1947٘ست٢ عاّ 
 (.1) فًػطني أٚ خاضدٗا بعس ٖصا ايتاضٜذ

ٚيٝؼ ٖٓاى أز٢ْ ؾو يف ثبٛت َفّٗٛ ايؿعب يس٣ َٛاطين ايهف١ ايػطب١ٝ ٚقطاع 
غع٠ ٚايكسؽ ايؿطق١ٝ ٚفًػطٝين املٗذط، بتٛافط ا٭غؼ املع١ٜٛٓ املته١ُٓ ْهٛز َػاي١ 

 املؿذلى. فه٬ عٔ سل تكطٜط املكرل بايٓػب١ يًؿعب ايفًػطٝين ٚامياْ٘ باملكرل
ا٫غؼ املٛنٛع١ٝ َٔ ٚسس٠ ايًػ١ ٚا٫قٌ ٚايعازات ٚايجكاف١ ٚايذلابط ٚا٫تكاٍ ازبػطايف 

. ٚايٛاقع إ ا٫عذلاف يًفًػطٝٓٝني بٛقفِٗ "ؾعب" قس تأنس قبٌ عاّ 26(ضباَٝس م2)
( َٔ عٗس ايعكب١، ٜعين 22( ٚفكًا يًُاز٠ )Aٚبعسٙ، فٛنع فًػطني ذبت ا٫ْتساب ) 1947

ايتػًِٝ بإ ايفًػطٝٓٝني ا١َ َػتك١ً أٟ ؾعب َػتكٌ أٚ اٌٖ ي٬غتك٬ٍ. نُا إ قسٚض 
 –َتهًُٓا اْؿا٤ زٚي١ عطب١ٝ ٜ٪نس ع٢ً إ ايفًػطٝٓٝني  1947( عاّ 181قطاض ايتكػِٝ )

 ِٖ ؾعب ٖصٙ ايسٚي١.                             –عطب فًػطني ٚقت قسٚض ايكطاض 
ع٢ً نٕٛ  1969ا٭َِ املتشس٠ اييت قسضت َٓص عاّ ٚت٪نس ايعسٜس َٔ قطاضات 

ٚاِٖ َا تهُٓت٘ قطاضات ا٭َِ  (.2)ايفًػطٝٓٝني ؾعب ي٘ اسبل ايهاٌَ يف اقا١َ زٚيت٘
ايسٍٚ ا٫خط٣. ٚسل ايعٛز٠ سػب املتشس٠ ٖٛ سل ايعٛز٠ ي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني َٔ 

ىل ا٫َانٔ اييت ناْٛا ضبُس اجملصٚب ٖٛ سل نٌ فطز أٚ افطاز ٚسل شضٜاتِٗ يف ايعٛز٠ إز.
ٜكُٕٝٛ فٝٗا، ٚاييت أنطٖٛا ع٢ً َػازضتٗا، ٚيف اغذلزاز ممتًهاتِٗ اييت تطنٖٛا أٚ فكسٖٚا، 

ٜٚؿٌُ سل ايعٛز٠ طبكًا يًكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط  (.3)أٚ يف اسبكٍٛ ع٢ً تعٜٛهات عٓٗا
ق١ حبكٛم مجٝع نشاٜا ايتٗذرل ايكػطٟ. ٜٚتكسض ٖصا املبسأ مجٝع ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ اشبا

ا٫ْػإ يهُإ سس أز٢ْ َٔ ا٫غتكطاض يهٌ اْػإ يف بًسٙ، إشا َا انطٙ ع٢ً املػازض٠ فً٘ 

                                                      

. وكحلظ، د. شفيق 0272( مغ السيثاق الػششي الفمدصيشي عام 7و م/ 1انطخ، نز )م/ (0)
، مجمة العمػم 0227-0221عبج الخزاق الدامخائي، تصػرات حخكة السقاومة الفمدصيشية 

 .71-12، ص ص0227، العجد األول والثاني، القانػنية والدياسية، السجمج الخامذ
. وكحلظ، وليج 811-822د. دمحم شػقي عبج العال حافظ، مرجر سابق، ص ص (8)

 .37محاميج، مرجر سابق، ص
راي د. دمحم السجحوب نقال عغ، د. واصف مشرػر، مدألة الالجئيغ جػىخ القزية  (3)

 .813، ص8112الفمدصيشية، الذبكة العخبية لألبحاث، بيخوت، 
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( َٔ ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ سبكٛم ا٫ْػإ اييت قايت 13سل ايعٛز٠ إىل بًسٙ، َٔ شيو ْل )ّ/
 يهٌ اْػإ سل ايعٛز٠ إىل بًسٙ.

، ع٢ً سل 1948( يػ١ٓ 194ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ تهُٔ قطاض ازبُع١ٝ ايعا١َ )
ايعٛز٠ ي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني إىل زٜاضِٖ ٚاضنِٗ ٚتعٜٛض َٔ ٫ ٜطغب يف ايعٛز٠ . 

ٚناي١ غٛخ  –ايعٛز٠ أٚ ايتعٜٛض ٚايتٛطني ملٔ ٫ ٜطغب ايعٛز٠  –ٚتأغػت شلصٙ ايػا١ٜ 
( ايكازض عٔ 203( مبٛدب ايكطاض )UNRWAاي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني يف ايؿطم ا٫ز٢ْ )

. مما ٜعين ضفض ا٭َِ املتشس٠ يتٗذرل ايفًػطٝٓٝني َٔ  8/12/1949 ازبُع١ٝ ايعا١َ يف
 1967. ٚاظزازت ٖصٙ املؿه١ً سس٠ بعس سطب (1)املٓاطل املدكك١ شلِ يف قطاض ايتكػِٝ

( ايصٟ تهُٔ بٓسًا ع٢ً ذبكٝل تػ١ٜٛ عاد١ً ملؿه١ً 1967) 242ٚدا٤ قطاض صبًؼ ا٫َٔ 
تعاًَت ا٭َِ املتشس٠ َع ايكه١ٝ  1967-1948ْٚؿرل ٖٓا إ خ٬ٍ ايفذل٠  (2)اي٬د٦ني

 .(3)ايفًػط١ٝٓٝ ع٢ً اْٗا َؿه١ً ٫د٦ني فكط
ٚتأغٝؼ  1969ا٫ اْ٘ َع تكاعس ٚترل٠ املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ يف عاّ 

( 2535فكسض قطاض ) ،َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ، اربصت ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ بعسًا عاملًٝا
                                                      

 . 012-011د. واصف مشرػر، مرجر نفدو، ص ص (0)
تذخيغ  88( بتاريخ 0277) 828انطخ نز القخار الرادر عغ مجمذ االمغ الجولي  (8)

. ىشاك ثالث شخائح كبخى في السجتسع الفمدصيشي : مػاششي دولة  0277الثاني 
عيذػن تحت ( مميػن ي3.22( مميػن ندسة، وحػالي )0.21إسخائيل وعجدىع ما يقارب )

( مميػن ندسة يعيذػن في 1.8االحتالل اإلسخائيمي في غدة والزفة الغخبية وحػالي )
الذتات خارج حجود فمدصيغ االنتجاب، ىحه االحرائية أجخاىا السكتب السخكدي 
الفمدصيشي لإلحراء، ومكتب الجياز السخكدي اإلسخائيمي إلحراء الدكان العخب في 

رج بذارات، حذج التأييج الفمدصيشي لفكخة الجولة الػاحجة، . جػ  8117إسخائيل في نياية 
، 8101السدتقبل العخبي، الدشة الثالثة والثالثػن، العجد ثالثسائة وخسدة وسبعػن، ايار 

 .018ص
)3( W. T. Mallison, An International Law Appraisal of the 

Juridical characteristics on the Resistance of the people of 

Palestine, Revue Egyptienne De Droit International, 

Volume28, 1972, p.8. 

يؤكج  0277حديخان  02( في 837تبشى مجمذ االمغ القخار رقع ) 0277بعج حخب 
 .لفمدصيشييغ في العػدة إلى بيػتيععمى حق ا



 إجخاءات مشح فمدصيغ مخكد دولة مخاقب في األمع الستحجة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

333 

قطاض ٜعذلف قطاس١ً بايفًػطٝٓٝني نؿعب "ؾعب فًػطني" ٖٚٛ أٍٚ  1/12/1969بتاضٜذ 
ٜٚكٓف سكٛق٘ "غرل قاب١ً يًتكطف" ٚبايسضد١ ا٭ٚىل سك٘ يف  ،خانع يًكإْٛ ايسٚيٞ

تكطٜط املكرل ٚسك٘ يف إقا١َ زٚيت٘ املػتك١ً أٟ إ ي٘ ْفؼ اسبكٛم املجبت١ يًؿعٛب 
ٛقِٗ ايجابت١ اييت ٫ ميهٔ ٜٚكط بإٔ َؿه١ً اي٬د٦ني ايعطب ْاؾ١٦ عٔ اْهاض سك ،ا٫خط٣

اييت ت٪نس ع٢ً سل ايعٛز٠ ي٬د٦ني  (2). ٚتٛايت بعس شيو ايكطاضات(1)ايتٓاظٍ عٓٗا"
َا ميهٓٓا اغتٓتاز إ عسّ ايتٓاظٍ عٔ  ،ايفًػطٝٓٝني ٚضبط ٖصا اسبل حبل تكطٜط املكرل

( 3089ٖصٙ اسبكٛم ٜعين عسّ اَهإ تٛطني اي٬د٦ني خاضز فًػطني . ٚتهُٔ ايكطاض )
ا٫سذلاّ ايتاّ سبكٛم ؾعب فًػطني ايجابت١ ٚذبكٝكٗا خكٛقًا سك٘ يف تكطٜط  1973يػ١ٓ 

 .د٦ني ٫بس َٓ٘ ملُاضغ١ ٖصا اسبلاملكرل ٚعٛز٠ اي٬
ٜٚتُٝع سل ايعٛز٠ ي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني باْ٘ سل فطزٟ ٜتُتع ببعس مجاعٞ 

١َٝ تطبط٘ كٛم قٛيهْٛ٘ ٜٓطبل ع٢ً اغًب١ٝ ايؿعب ايفًػطٝين مبع٢ٓ اْ٘ سل َٓؿ٧ سب
. نُا اْ٘ سل َسْٞ ٜ٪زٟ إىل اغتعاز٠ اي٬د٧ ٚنع٘ اسبكٝكٞ نُايو باسبل يف تكطٜط املكرل

                                                      

لعجم تشفيح ( الرادر عغ الجسعية العامة، بذأن االسف 8131انطخ نز القخار رقع ) (0)
قخار عػدة الالجئيغ او التعػيس عمييع وتأكيج الحقػق غيخ القابمة لمترخف لذعب 

(، 82فمدصيغ ولفت مجمذ االمغ إلى الدياسة اإلسخائيمية في االراضي السحتمة، الجورة )
، سامي مدمع، قخارات االمع الستحجة حػل فمدصيغ 0272كانػن األول  88بتاريخ 
راسات الفمدصيشية، بيخوت،   مخكد الػثائق والجراسات، ابػ ، مؤسدة الج0227-0278

  And W.T. Malison, Op. Cit., p.8 .22 -28ص ص ،ضبي
 .8100الثاني  تذخيت 31السؤرخ  77/07طخ القخار وان    

( بذأن ادانة انكار حق تقخيخ 8722مغ ىحه القخارات : قخار الجسعية العامة رقع ) (8)
تذخيغ  83(، بتاريخ 81شػب افخيكيا وفمدصيغ، الجورة )السريخ خرػصًا لذعػب ج

( بتاريخ 82( الخاص بقزية فمدصيغ الجورة )3837. والقخار ) 0271الثاني 
. لذخح ىحه 0277. ونازحي 0222. وتزسغ ىحا القخار عػدة الجئي 88/00/0272

االحتالل القخارات وغيخىا، د. حدام ديب ابخاليع الحجاد، التحكيع في القانػن الجولي 
-027ص ص  ،8112االستيصاني وقزايا الالجئيغ، دار الكتاب الحجيث، القاىخة 

012. 
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ٞ ي٘ سكٛم ٚعًٝ٘ ٜٚ٪زٟ إىل اعاز٠ زصب٘ يف صبتُع غٝاغ ،٭َٛاٍ َٓكٛي١ ٚغرل َٓكٛي١
 .ٚادبات املٛاط١ٓ

أٚ  فإ مجٝع ايفًػطٝٓٝني غٛا٤ ايكاطٓني زاخٌ فًػطني ،اغتٓازًا إىل شيو
ف ٜهٕٛ نٝإ ٚطين اي٬د٦ني ِٖ ؾعب فًػطني املعذلف ب٘ يف ازبُع١ٝ ايعا١َ . ٖصا ا٫عذلا

قاًْْٛٝا يتُتع ايؿعب ايفًػطٝين بٓفؼ اسبكٛم اييت تتُتع بٗا ايؿعٛب  ممٝع ٜٛفط غطا٤ً
ايصٟ تهُٔ  1993. ٖٚصا َا تأنس يف اتفام اٚغًٛ (1)ا٫خط٣ طبكًا ملٝجام ا٭َِ املتشس٠

ٚاسبل يف  ،ايكطٜح حبل ايؿعب ايفًػطٝين يف مماضغ١ سكٛق٘ ايؿطع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫عذلاف
( نُا ْكت ضغاي١ ا٫عذلاف مبٓع١ُ ايتشطٜط 11 ،6 ،3يف ْكٛم املٛاز ) ،ايعٝـ يف أَإ

ايفًػط١ٝٓٝ اييت ٚدٗٗا ض٥ٝؼ اسبه١َٛ اإلغطا١ًٝٝ٥ ضابني إىل ايط٥ٝؼ ٜاغط عطفات )ضمح٘ 
ؾط بايؿعب ايفًػطٝين ٚسك٘ يف تكطٜط املكرل . نُا دا٤ يف ٚثٝك١ اهلل( ع٢ً ا٫عذلاف املبا

يف ايبٓس ايجاْٞ إ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ غتهٕٛ ٚطٔ مجٝع  1/11/1995ابٛ َاظٕ يف  –بًٝٔ 
دا٤ ٖصا ع٢ً يػإ سلعٕٛ  ،. ا٫ إ إغطا٥ٌٝ َا ظايت تطفض سل ايعٛز٠(2)ايفًػطٝٓٝني

ٌ َعكٍٛ َٚٓاغب ملؿه١ً اي٬د٦ني ٚايعٛز٠ برلٜؼ عٓسَا قاٍ "سإ ايٛقت يًبشح عٔ س
. َٚٔ ازبسٜط بايصنط إ َؿه١ً (3)سٌ غرل َكبٍٛ ٭ْ٘ ٜكٛض ايطابع ايكَٛٞ يسٚي١ إغطا٥ٌٝ"

اي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني ٚسل ايعٛز٠ َٔ املػا٥ٌ اييت تطنت ملفاٚنات اسبٌ ايٓٗا٥ٞ بني 
ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ تتُػو  فًػطني ٚإغطا٥ٌٝ سػب اتفاقات اٚغًٛ . ٚيف املكابٌ َا فت٦ت

( ٚاعُاٍ سكٛم ايؿعب ايفًػطٝين غرل 194حبٌ َؿه١ً اي٬د٦ني س٬ً عاز٫ً طبكًا يًكطاض )
 .كاب١ً يًتكطف مبا فٝٗا سل ايعٛز٠اي

                                                      

)1( W. T. Mallison, Op. Cit., p.9. 

( الخاص بسخكد فمدصيغ في األمع الستحجة، الجسعية العامة، 77/02انطخ نز القخار ) (8)
 كحلظ،. و 29 November 2012(، A/RES/67/19)الجورة الدابعة والدتػن، 

. وكحلظ، وليج محاميج، مرجر سابق، ص  827واصف مشرػر، مرجر سابق، صد.
 .37-37ص

، دار الكشػز 8د. عادل سسارة، الالجئػن واستجخال اليديسة قخاءة في حق العػدة، ط (3)
. ولتفاصيل عغ التػشيغ، السرجر نفدو، ص  28، ص8110االدبية، بيخوت، 

 . 21-07ص
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ٚيكس اقط قف١ "ايؿعب" يًفًػطٝٓٝني تكطٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بكبٍٛ ا٭عها٤ ازبسز 
ٚمت ايتأنٝس ع٢ً إ فًػطني  ،املتشس٠ بؿإٔ طًب فًػطني ا٫ْهُاّ إىل عه١ٜٛ ا٭َِ

ٚطاملا ثبت َفّٗٛ ايؿعب .  (1)تػتٛيف ؾطط ايػهإ ايسا٥ُٝني نأسس عٓاقط قٝاّ ايسٚي١
فاْ٘ ٜكع ع٢ً عاتل ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ذبسٜس َٔ ٜهٕٛ نُٔ  ،ايفًػطٝين قاًْْٛٝا ٚزٚيًٝا

( َٔ َؿطٚع ايسغتٛض 12ٖٚٛ َا ْكت عًٝ٘ )ّ/ ٖصا ايؿعب َٔ خ٬ٍ ازبٓػ١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ،
اييت تهُٓت "ازبٓػ١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ٜٓعُٗا ايكإْٛ زٕٚ املػاؽ  2003ايفًػطٝين يػ١ٓ 

ٚفكًا يًكإْٛ أٚ حبل ايفًػطٝين  1948حبل نٌ َٔ انتػبٗا قبٌ اشباَؼ عؿط َٔ اٜاض 
.  (2)ايصٟ نإ ٜكِٝ يف فًػطني قبٌ شيو ايتاضٜذ ٖٚذط أٚ ْعح َٓٗا أٚ َٓع َٔ ايعٛز٠ ايٝٗا"

، َٚٓع َٔ ايعٛز٠ ايٝٗا 1948ٚ"يًفًػطٝين ايصٟ ٖذط َٔ فًػطني أٚ ْعح عٓٗا سبطب عاّ 
ا٫ اْ٘ يف ٚاقع ا٫َط فإ  (.3)سل ايعٛز٠ إىل ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚمحٌ دٓػٝتٗا"

ايفًػطٝٓٝني ٚاإلغطا٥ًٝٝني اتفكٛا ع٢ً اضدا٤ َٓاقؿ١ َٛنٛع ازبٓػ١ٝ إىل سني ا٫ْتٗا٤ 
 (.4)َٔ َؿه١ً اي٬د٦ني

 الفشع الثالث
 السلطت الىطٌيت الفلسطيٌيت

تهْٛت ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ مبٛدب اتفام اٚغًٛ ايصٟ ٚقعت٘ سه١َٛ 
يتهٕٛ ازا٠ َ٪قت١ يًشهِ ايصاتٞ  ،1993إغطا٥ٌٝ َٚٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ عاّ 

٨ ع٢ً اقا١َ فكس ْكت اتفاق١ٝ اع٬ٕ املباز ،(5)يًفًػطٝٓٝني يف ايهف١ ايػطب١ٝ ٚقطاع غع٠

                                                      

 .(01الفقخة ) لسعشية بقبػل األعزاء الججد،انطخ, تقخيخ المجشة ا (0)
أيار  2لة فمدصيغ حتى تاريخ ( مغ مذخوع السدػدة الثالثة لجستػر دو 08نز )م/ (8)

8113. 
أيار  2لة فمدصيغ حتى تاريخ ( مغ مذخوع السدػدة الثالثة لجستػر دو 03انطخ نز )م/ (3)

8113. 
مجج السؤسدة الجامعية لمجراسات ، 0د. عمي زراقط، الػسيط في القانػن الجولي، ط (2)

 .811ص ،8100والشذخ والتػزيع، بيخوت، 
اإلسخائيمي بذأن تختيبات الحكع الحاتي االنتقالي  –تعج اتفاقية اعالن السبادئ الفمدصيشي  (1)

 =اإلسخائيمية لمسخحمة االنتقالية –. واالتفاقية الفمدصيشية  03/2/0223السػقعة في 
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غًط١ سه١َٛ شات١ٝ اْتكاي١ٝ فًػط١ٝٓٝ تتُجٌ مبذًؼ فًػطٝين َٓتدب يُٝاضؽ غًطات 
. ٚعًٝ٘ فإ تؿهٌٝ (1)ٚق٬سٝات يف صبا٫ت ضبسز٠ َٚتفل عًٝٗا ملس٠ مخؼ غٓٛات

ايػًط١ ٜعس ْٛا٠ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ املكب١ً، ٫ٕ اشلسف ايٓٗا٥ٞ ٫تفاقات ايػ٬ّ ٖٛ زٚي١ 
سػب  ،١ً ع٢ً ناٌَ ايهف١ ايػطب١ٝ ٚغع٠ ٚعاقُتٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝفًػط١ٝٓٝ َػتك

 .ا٫تفاق١ٝ
اٜاض عاّ  10ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ تػًُت ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ اسبهِ يف غع٠ ٚاضؼبا 

%( َٔ ٖصٙ املٓاطل يف ٖصا ايتاضٜذ تطبٝكًا ٫تفاق١ٝ 85بعس اْػشاب إغطا٥ٌٝ َٔ ) 1994
٭ٍٚ َط٠ يف ظٌ "غًط١ فًػط١ٝٓٝ" ثِ تٛغعت  ٚعاف غهإ املسٜٓتني ،اع٬ٕ املباز٨

. ٚدط٣ اْتداب  1995ق٬سٝاتٗا يتُتس إىل َٓاطل اخط٣ يف ايهف١ ايػطب١ٝ ٚقطاع غع٠ عاّ 
يُٝاضؽ فٝٗا ايفًػطٕٝٓٝٛ  ،20/12/1996أعها٤ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ايفًػطٝين ا٭ٍٚ يف 

ايفًػط١ٝٓٝ ٚاييت عستٗا ٚ٭ٍٚ َط٠ اْتدابات يف ظٌ غًط١ ٚط١ٝٓ فًػط١ٝٓٝ فٛم ا٫ضانٞ 
 ،ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ بسا١ٜ َطس١ً دسٜس٠ ع٢ً ططٜل تطٛض ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايفًػطٝين

 . (2)1999اٜاض  4ايصٟ نإ ػبب إ ٜ٪زٟ إىل قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ يف 
فُٓع١ُ ايتشطٜط  ،ربتًف ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ عٔ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ

اغٞ ٜعتدل املُجٌ ايؿطعٞ ٚايٛسٝس يًؿعب ايفًػطٝين ٚفكًا ايفًػط١ٝٓٝ ٖٞ نٝإ غٝ
ٚايكطاضات ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املتشس٠ .  ،1974مل٪متط ايك١ُ ايعطبٞ املٓعكس يف ايطباط عاّ 

                                                                                                                              

، االشار القانػني الباعث عمى 82/2/0221دة السػقعة في لمزفة الغخبية وقصاع غ=
 انذاء الدمصة الػششية الفمدصيشية .

اإلسخائيمي بذأن تختيبات  –( مغ اتفاقية اعالن السبادئ الفمدصيشي 0انطخ نز )م/ (0)
. وقخار انذاء الدمصة الػششية 03/2/0223ي السػقعة في اوسمػ في الحكع االنتقال

-01عغ السجمذ السخكدي الفمدصيشي في دورتو السشعقجة مغ  الفمدصيشية الرادر
في تػنذ، مخكد السعمػمات الػششي الفمدصيشي  08/01/0223

https:www.info.wafa.ps : 01/3/8107، تحجيث الديارة . 
الية نحػ تأسيذ حياة جياد حخب عػدة، السجمذ التذخيعي الفمدصيشي لمسخحمة االنتق (8)

 ،8112، 0، ط011بخلسانية، مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية، العجد 
 .02ص

http://www.info.wafa.ps/
http://www.info.wafa.ps/
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اَا ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ فٗٞ نٝإ ازاضٟ ٚغٝاغٞ يتٓفٝص اتفاق١ٝ سبهِ ازاضٟ ٚغٝاغٞ 
 . (1)ع٠ضبسٚز يف بعض َٓاطل ايهف١ ايػطب١ٝ ٚقطاع غ
. ٚاجملًؼ ًؼ ايتؿطٜعٞ ٚايػًط١ ايتٓفٝص١ٜٚتتهٕٛ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ َٔ اجمل

ٚقس  ،ايتؿطٜعٞ ٜعتدل مبجاب١ اشل١٦ٝ ايتؿطٜع١ٝ أٚ ايدلملإ بايٓػب١ يًسٍٚ املعذلف بٗا
اْتدب فًػطٝٓٝٛ ايهف١ ٚغع٠ ٚايكسؽ ايؿطق١ٝ ٚاشبًٌٝ أعها٤ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ٚض٥ٝؼ 

( َٔ اتفاق١ٝ اع٬ٕ 3طبكًا يٓل )ّ/ ،ْتدابًا َباؾطًا ذبت اؾطاف زٚيٞايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ ا
( َٔ ايدلٚتٛنٍٛ اشبام با٫ْتدابات املًشل باتفاق١ٝ املطس١ً 1ْٚل )ّ/ ،املباز٨

ٖٚٛ ذبٍٛ َِٗ يف  ،. َا ٜعين فكٌ اْتداب ايػًطتني )ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓفٝص١ٜ((2)ا٫ْتكاي١ٝ
ٚا٫ْتكاٍ َٔ ايؿطع١ٝ ايجٛض١ٜ إىل  ،يػٝاغ١ٝ ايفًػط١ٝٓٝقٝػ١ املؿاضن١ ايؿعب١ٝ يف اسبٝا٠ ا

ايؿطع١ٝ ايؿعب١ٝ املعدل٠ عٔ اضاز٠ ايؿعب بططا٥ل زميكطاط١ٝ. ٜٚهطًع اجملًؼ ايتؿطٜعٞ 
جك١ يط٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٜٚكّٛ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ مبٓح اي ،مبٗاّ تؿطٜع١ٝ ٚضقاب١ٝ ٚغٝاغ١ٝ

اعس( َٓٗا يًُػٝشٝني َٚكعس َك 6عهٛ( خككت ) 132. ٜٚتهٕٛ َٔ )ٚصبًؼ ايٛظضا٤
ٚفكًا  ،2006نإْٛ ايجاْٞ  25سػب ا٫ْتدابات ايجا١ْٝ اييت دطت يف  ،يًطا٥ف١ ايػاَط١ٜ

 . (3)2005( يػ١ٓ 9يكإْٛ ا٫ْتدابات ايتؿطٜع١ٝ املعسٍ ضقِ )
ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ اتفاقٝات اٚغًٛ َٓشت اجملًؼ سل ايتؿطٜع ٚاقطاض ايكٛاْني 

فطنت عًٝ٘ ْٛعني َٔ ايكٝٛز ايكٝس ا٭ٍٚ : ٖٛ عسّ اَها١ْٝ اجملًؼ نُٔ ٫ٜٚت٘ ا٫ اْٗا 
اقساض تؿطٜعات تًػٞ قٛاْني غاض١ٜ املفعٍٛ أٚ اٚاَط عػهط١ٜ تفٛم ٫ٜٚت٘ أٚ تهٕٛ 

                                                      

أ. باسع جالل القاسع، تأسيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية، مغ كتاب الدمصة الػششية  (0)
، مجسػعة باحثيغ، مخكد الديتػنة 8103-0222الفمدصيشية دراسات التجخبة واالداء 

 .  013، ص8101، بيخوت، 0لمجراسات واالستذارات، ط
( مغ البخوتػكػل الخاص باالنتخابات السمحق باتفاقية السخحمة االنتقالية 0نرت )م/ (8)

عمى "ان االنتخابات الدياسية العامة الحخة والسباشخة سػف تتع لمسجمذ  0221لدشة 
وفمدصيشيػ  0222ان فمدصيشيػ  وفي الػقت ذاتو لخئيذ الدمصة التشفيحية"، نذيخ ىشا إلى

 الخارج ال يشتخبػن . 
لمتفاصيل عغ اختراص الدمصة التذخيعية، أ. باسع جالل القاسع،، السرجر الدابق  (3)

 .013-018نفدو، ص ص
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اَا ايكٝس ايجاْٞ : فٗٛ يًذاْب  ،(1)طبايف١ ٭سهاّ ا٫تفاقٝات املعكٛز٠ بني ايططفني
١ٜ تؿطٜعات تعتدل إغطا٥ٌٝ إ ايبٓس ايطابع ٜٓطبل اإلغطا٥ًٝٞ يفت ْعط ايًذ١ٓ ايكا١ْْٝٛ ٭

ٚبٛنٛح ع٢ً إ ١ٜ٫ٚ  ،1993( َٔ اتفاق١ٝ اع٬ٕ املباز٨ يػ١ٓ 4. سٝح انست )ّ/ (2)عًٝ٘
باغتجٓا٤ تًو املػا٥ٌ  ،اجملًؼ ايفًػطٝين غتُتس ع٢ً َٓطك١ ايهف١ ايػطب١ٝ ٚقطاع غع٠

ٞ ا٫َٔ ايساخًٞ ٚاشباضدٞ ٚاسبسٚز ٖٚ ،اييت غٝتِ ايتفاٚض عًٝٗا مبفاٚنات ايٛنع ايسا٥ِ
ٚاغتُطاض اغتدساّ ططقات  ،ٚاي٬د٦ني ٚايٓعاّ ايعاّ يًُػتٛطٓات ٚاإلغطا٥ًٝٝني ٚايكسؽ

قطاع غع٠ َٚٓطك١ اضؼبا حبط١ٜ َٔ قبٌ ايكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚاملسْٝني ٚاإلغطا٥ًٝٝني ٫ٕ ٖصٙ 
ٌٝ متاضؽ ٫ٜٚتٗا ع٢ً . ٖٚهصا فإ إغطا٥(3)ايك٬سٝات غرل َٓكٛي١ يًُذًؼ ايفًػطٝين
ٖٚٞ َٔ اخطط ايكهاٜا اييت مت تأدًٝٗا إىل  ،ٖصٙ ايكهاٜا َباؾط٠ً خ٬ٍ املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ
مت تكػِٝ قطاع غع٠ ٚايهف١ ايػطب١ٝ إىل  1995َطس١ً املفاٚنات ايٓٗا١ٝ٥ . ٚمبٛدب اتفام 

. َٓاطل )ب( ١اضًٜا بايهاٌَ يًػًط١ ايفًػطَٝٓٝٓاطل )أ( ربهع آًَٝا ٚاز ،ث٬ث١ اقػاّ
ٚربهع ازاضًٜا يًػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚآًَٝا إلغطا٥ٌٝ، َٚٓاطل )ز( ربهع يًػٝطط٠ 

 . (4))املػتٛطٓات اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚايكسؽ ايؿطق١ٝ( ،اإلغطا١ًٝٝ٥ فكط
إ ايك٬س١ٝ ايتؿطٜع١ٝ يًػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٖٞ ق٬سٝات  ،ٜتبني مما تكسّ

ايػًط١ ق٬س١ٝ ايتؿطٜع يف املػا٥ٌ اييت مل َٓكٛق١ ضبه١َٛ ببٓٛز ا٫تفاق١ٝ ف٬ متتًو 
ا٫ بعض  ،أٚ ايتؿطٜع ع٢ً املٓاطل غرل اشبانع١ شلا )املػتٛطٓات( ،تٓتكٌ ايٝٗا

                                                      

اإلسخائيمية لمسخحمة  –( مغ االتفاقية الفمدصيشية 02انطخ البشج الخابع مغ نز )م/ (0)
 . 07اد حخب عػدة، مرجر سابق، ص. وكحلظ، جي0221االنتقالية لدشة 

اإلسخائيمية لمسخحمة  –( مغ االتفاقية الفمدصيشية 02انطخ نز البشج الدادس مغ )م/ (8)
-07ص ص . وكحلظ، جياد حخب عػدة، مرجر سابق، 0221االنتقالية لدشة 

02. 
. وحػل  031-012( لمتفاصيل، أ. باسع جالل القاسع، مرجر سابق، ص ص3)

جية التفاقات اوسمػ، أ. صالح محسػد الذشاط، الصخيق الى اوسمػ، االنتقادات السػ 
 .73-80مغ كتاب دراسات، مرجر سابق، ص ص

. تشفيحًا لالتفاقية تع تفكيظ جدء مغ  73أ. باسع جالل القاسع، مرجر سابق، ص (2)
في غدة اال ان إسخائيل اقامت الكثيخ مشيا في  8111السدتػششات اإلسخائيمية عام 

 . 28-20ذخقية، السرجر نفدو، ص صالقجس ال
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متتًو ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ اي١ٜ٫ٛ ازبٓا١ٝ٥ ع٢ً ايفًػطٝٓٝني ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ  ،ا٫غتجٓا٤ات
نُا شلا اي١ٜ٫ٛ يف  ،طبايفات نس ايفًػطٝٓٝني ؾطط عسّ املػاؽ با٭َٔ اإلغطا٥ًٝٞ

ايكهاٜا املس١ْٝ ٚا٫سٛاٍ ايؿدك١ٝ طبكًا يٮٚاَط ايعػهط١ٜ اإلغطا١ًٝٝ٥ ايكازض٠ َٔ ٚظاض٠ 
 . (1)1967ايسفاع اإلغطا١ًٝٝ٥ عاّ 

ٜعتدل  ،ٚفُٝا ٜتعًل بايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ فإْٗا تتهٕٛ َٔ ض٥ٝؼ ٚصبًؼ ٚظضا٤
 طاضات َٚا ٜتِ ايتٛقٌ ايٝ٘ َٔمبجاب١ اسبه١َٛ ٖٚٛ ا٫زا٠ ايتٓفٝص١ٜ ملا ٜتدصٙ َٔ ق

. ٚربتل ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ بتػٝرل اَٛض اسبهِ ايصاتٞ يف َٓاطل ايػًط١ يف املطس١ً اتفاقات
ٜٚتِ فطض ايهطا٥ب ٚذبكًٝٗا يسفع ضٚاتب املٛظفني ٚقس مت بٓا٤ ايعسٜس َٔ  ،ا٫ْتكاي١ٝ

٪غػات ا٫قتكاز١ٜ نُا مت تأغٝؼ ايعسٜس َٔ امل ،ايب٢ٓ ايتشت١ٝ )ططم َٚطاض غع٠ ...اخل(
 ،(2)ضغِ إ إغطا٥ٌٝ َٓعت ايػًط١ امل٪قت١ َٔ اقساض ع١ًُ خاق١ بٗا ،)ايبٓو املطنعٟ(

مت اْؿا٤ ايؿطط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚا٫دٗع٠ ا١َٝٓ٫ َٓٗا ا٫َٔ ايٛقا٥ٞ ٚا٫َٔ ايٛطين  ،ٚاخرلًا
مماضغ١ ٚتٛط١٦ ٫ستهاض ٚ ،ٚاملدابطات ايعا١َ ميهٔ إ تعٗط ٚنأْٗا ْٛا٠ زبٝـ فًػطٝين

ايك٠ٛ ٚايكُع َُٗتٗا فطض ايٓعاّ ٚا٫َٔ ايساخًٞ . مما ٜعين إ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٫ ؼبل 
 . (3)٫ٚ ازخاٍ أ١ٜ اغًش١ ا٫ مبٛافك١ إغطا٥ٌٝ ،شلا تؿهٌٝ دٝـ خام بٗا

ْٚل ع٢ً إ ايػًط١  ،2005ٚ  2003ٚقس ْعِ ايكإْٛ ا٫غاؽ املعسٍ يػ١ٓ 
نُا ْل ع٢ً اغتك٬ٍ ايكها٠ .  ،ِ ع٢ً اخت٬ف اْٛاعٗاايكها١ٝ٥ َػتك١ً تت٫ٖٛا احملان

ع٢ً إ ٜتٛىل َٗاّ ازاض٠  2003( َٔ ايكإْٛ ا٫غاؽ املعسٍ يػ١ٓ 100ٚدا٤ يف ْل )ّ/
صبًؼ اع٢ً يًكها٤ . ٜٚتهٕٛ ْعاّ احملانِ يف اضانٞ ايػًط١ َٔ احملانِ  ،ؾ٪ٕٚ ايكها٤

 .  (4)ض١ٜ َٚٔ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜايٓعا١َٝ ٚاحملانِ ايؿطع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚاحملانِ ا٫زا

                                                      

ب( مغ البخوتػكػل الخاص بالقزايا القانػنية السمحق الخابع -0ف/ 0انطخ نز )م/ (0)
 . 0223االسخائيمي لدشة  –باتفاق اعالن السبادئ الفمدصيشي 

. وحػل صالحيات الدمصة التشفيحية حجدتيا  811د. عمي زراقط، مرجر سابق، ص (8)
 . 0223الن السبادئ لدشة ( مغ اتفاقية اع0)م/

( مغ اتفاق اعالن السبادئ عمى "انذاء شخشة فمدصيشية مغ اجل ضسان 2نرت )م/ (3)
 امغ ونطام الزفة الغخبية وقصاع غدة" . وكحلظ، دمحم عبج العاشي، مرجر سابق .

 . 017-017أ. باسع جالل القاسع، مرجر سابق، ص ص (2)
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ْكٍٛ إ قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٜػتٓس ستًُا إىل قسضتٗا يف بٓا٤ َ٪غػات ايسٚي١  ،اغتٓتادًا
 ،ٜٚؿهٌ ٖٓا اسس أِٖ َباز٨ اتفاقٝات اٚغًٛ ا٫ْتكاي١ٝ ست٢ َٜٛٓا ٖصا ،ٚاحملافع١ عًٝٗا

ع٬قاتٗا زاخًًٝا ٚدباٙ  ٖٚٞ املػتٓسات ايٛسٝس٠ اييت ذبهِ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚذبسز
ٜفذلض إ  ،إغطا٥ٌٝ ٚاجملتُع ايسٚيٞ . غرل إ َعازي١ بٓا٤ ايسٚي١ نُكس١َ يًشكٍٛ عًٝٗا

ٜٚبسٚ  ،بني "بٓا٤ ايسٚي١" ايفًػط١ٝٓٝ ٚا٫ست٬ٍ اإلغطا٥ًٝٞ ،تكّٛ ع٢ً ع٬ق١ عهػ١ٝ
ٗا ؼبافغ ٚانشًا َٔ ٚد١ٗ ْعط إغطا٥ٌٝ اْٗا تعتدل إ "بٓا٤ زٚي١" فًػط١ٝٓٝ ذبت غٝططت

ٚؼبطضٖا َٔ  ،ع٢ً ايٛنع ايطأٖ ٜٚهع ايفًػطٝٓٝني يف غُٛض غٝاغٞ ٚقاْْٛٞ
نُا إ بٓا٤ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ مل  ،َػ٪ٚيٝتٗا دباٙ ايؿعب احملتٌ نُا ٜتطًب ايكإْٛ ايسٚيٞ

ٜعطٌ ا٫غت٤٬ٝ اإلغطا٥ًٝٞ املتٛاقٌ ع٢ً ا٫ضانٞ يف املٓاطل احملت١ً ع٢ً ؾهٌ 
يف املكابٌ مل تػتطٝع ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ربفٝف  ،يتفاف١َٝػتٛطٓات ٚدسضإ ٚططم ا

 قسض٠ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ايتشهِ بهاف١ دٛاْب اسبٝا٠ يف فًػطني.
ٚاشا نإ ٚنع ايعطاقٌٝ عٓس ايتطبٝل ايػٝاغٞ يًػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ َٚ٪غػاتٗا 

١ فإ َؿاضن ،بػبب ٚاقع ا٫ست٬ٍ ٚاتفاقات اٚغًٛ اثطٙ ايػًيب ع٢ً َػاض تأغٝؼ ايسٚي١
 (1)محاؽ

يف ايػًط١ اثاضت َؿانٌ  –ٖٚٞ ٫ تؿهٌ دع٤ًا َٔ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ  –
ٚشيو بعس فٛظٖا ايػاسل يف ا٫ْتدابات ايتؿطٜع١ٝ عاّ  ،قعب١ ٚنبرل٠ يف تكاغِ ايػًط١

( . ا٫َط ايصٟ اًٖٗا 132( َكعس َٔ املكاعس ايٓٝاب١ٝ َٔ اقٌ )67فكس سكًت ع٢ً ) ،2006
ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ" اييت تهِ مجٝع ايفكا٥ٌ ايفًػط١ٝٓٝ بأغًب١ٝ َٔ بتؿهٌٝ سه١َٛ "

. غرل إ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚإغطا٥ٌٝ ٚزٍٚ اٚضب١ٝ اؽ ٚبط٥اغ١ ايػٝس )ازلاعٌٝ ١ٖٝٓ(مح
ٚعطب١ٝ ٚتٝاض زاخٌ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ )فتح( مل تعذلف بٓتا٥ر ا٫ْتدابات ٚقاطعت 

قتتاٍ يف ايساخٌ ايفًػطٝين بني ايػًط١ ْٚؿب خ٬ف ٚقٌ إىل سس ا٫ ،اسبه١َٛ ازبسٜس٠
ٚبني اسبه١َٛ ايفًػط١ٝٓٝ اييت تت٫ٖٛا محاؽ يف غع٠  ،ايفًػط١ٝٓٝ اييت تػٝطط عًٝٗا فتح

ا٭ٍٚ  ،مما غاِٖ يف ؾٌ عٌُ اجملًؼ ٚاْكػاَ٘ إىل صبًػني ،بػبب اخت٬ف ايط٣٩ بُٝٓٗا

                                                      

ة في فمدصيغ ألنيا ضج االعتخاف بإسخائيل وىي حساس حخكة اسالمية ليا شعبية كبيخ  (0)
تجعػ إلى تحخيخ فمدصيغ بالكفاح السدمح واقامة الجولة عمى اراضي االنتجاب البخيصاني، 

 .وامخيكا عمى انيا مشطسة ارىابية وقج صشفتيا إسخائيل
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ٚمل ٜعذلف أٟ  ،طب١ٝٚايجاْٞ سبطن١ فتح يف ايهف١ ايػ ،سبُاؽ ٚتػٝطط ع٢ً قطاع غع٠
 . (1)َُٓٗا با٭خط

ٖٛ إ َ٪غػات ايػًط١  ،ٚيعٌ ابطظ َا ٜعطقٌ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ يف فًػطني
ايفًػط١ٝٓٝ ع٢ً ايطغِ َٔ نْٛٗا َٓتدب١ ا٫ اْٗا غرل َ٪١ًٖ سػب اتفاقات اٚغًٛ يًكٝاّ 

يفًػط١ٝٓٝ . فُٓع١ُ ايتشطٜط افٝٗا ضبازثات ايػ٬ّ َع إغطا٥ٌٝ باملفاٚنات ايسٚي١ٝ مبا
ٖٚٞ املُج١ً ايٛسٝس٠ ٚايؿطع١ٝ يًؿعب  ،ٖٞ اييت ٚقعت املعاٖسات ٚا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ

يصيو فإ ايهطٚض٠ تكتهٞ ايفكٌ ايتاّ بني ض٥اغ١ ايػًط١  ،ايفًػطٝين يف ا٭َِ املتشس٠
ٚذبسٜس ق٬سٝات  ،ايفًػط١ٝٓٝ ٚض٥اغ١ ايًذ١ٓ ايتٓفٝص١ٜ ملٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ

سبه١َٛ ٚق٬سٝات اجملًؼ ايٛطين ايفًػطٝين ٚاجملًؼ ايتؿطٜعٞ يًػًط١ ايط٥اغ١ ٚا
٫ٕ ايتساخٌ يف ض٥اغ١ ايػًط١ ٚض٥اغ١ املٓع١ُ اٚدست٘ ظطٚف َطس١ً َع١ٓٝ مل  ،ايفًػط١ٝٓٝ

ٚاقبح َٔ املػتشٌٝ اغتُطاضٙ سايًٝا َع زخٍٛ ؾطٜو دسٜس فطض ْفػ٘  ،تعس َٛدٛز٠
 . (2)بعس ا٫ْتدابات ايتؿطٜع١ٝ

و دا٤ تكطٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بكبٍٛ ا٭عها٤ ازبسز بؿإٔ طًب فًػطني ٚع٢ً شي
. غرل إ غٝطط٠ إ فًػطني تػتٛيف َعٝاض اسبه١َٛ َ٪نسًا ع٢ً ،ا٫ْهُاّ إىل ا٭َِ املتشس٠

نُا إ ا٫ست٬ٍ اإلغطا٥ًٝٞ عاٌَ ؼبٍٛ  ،محاؽ ع٢ً غع٠ ٖٞ ايػًط١ ايكا١ُ٥ حبهِ ايٛاقع
ٝططتٗا ايها١ًَ ع٢ً اضنٗا . نُا انس ع٢ً إ َٓع١ُ زٕٚ بػط اسبه١َٛ ايفًػط١ٝٓٝ غ

 .(3)ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ ٖٞ املُجٌ ايؿطعٞ يًؿعب ايفًػطٝين ٚيٝؼ محاؽ
ٚقس تهجفت ازبٗٛز ايعطب١ٝ يًتٛقٌ إىل اعاز٠ تؿهٌٝ سه١َٛ ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ ا٫ 

. غرل ممهٔ ٜس٠ يف ظٌ ايٛنع ايطأٖنُا إ ادطا٤ اْتدابات دس ،اْٗا مل تكٌ إىل ْتٝذ١
ٚاسبه١َٛ  ،اْتٗت ١ٜ٫ٚ ايط٥ٝؼ ايفًػطٝين ٫ٚ ظاٍ مياضؽ ق٬سٝات٘ 24/10/2010َٚٓص 

                                                      

احسج سعيج نػفل، تجخبة الجيسقخاشية الفمدصيشية في ضل االحتالل اإلسخائيمي،  (0)
https://www.deter. org/52636.htm  : 07/8/8102. تاريخ الديارة . 

ان التجاخل الحي اوججه الديج ياسخ عخفات )رحسو هللا( مغ خالل رئاستو لمدمصة  (8)
الفمدصيشية ومشطسة التحخيخ والجولة الفمدصيشية وحخكة فتح، ال يسكغ ان يشتيجو مغ يأتي 

ًا إلى الدمصة فخض نفدو بعج االنتخابات التذخيعية . احسج بعجه، الن دخل شخيكًا ججيج
 سعيج نػفل، السرجر الدابق نفدو .

 ( .00( و )01انطخ، تقخيخ المجشة، الفقخة ) (3)
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اَا ايدلملإ  ،ايؿطع١ٝ َٛدٛز٠ يف غع٠ ضغِ تؿهٌٝ سه١َٛ ٚاقع١ٝ يف ايهف١ ايػطب١ٝ
 ،( اخطٜٔ َٔ اعها٥٘ ف٬ ػبتُع ابسًا نُا إ ٫ٜٚت٘ َٓت40١ٝٗفإغطا٥ٌٝ تعتكٌ ض٥ٝػ٘ ٚ )

 . (1)ؾ٤ٞ قاْْٛٞ ٚؾطعٞ يف ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ اسباي١ٝ ٚعًٝ٘ ف٬
 ،(2)ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصٙ اشب٬فات ٚضبا٫ٚت إغطا٥ٌٝ اغتػ٬شلا يف املٓابط ايسٚي١ٝ

ملُاضغ١  (3)ا٫ إ قٝاّ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٜعس دبػٝس يًسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ )املػتُط٠(
ا٫ اْ٘  ،5/5/1999ٕ عٔ اغتك٬شلا يف ٚاييت نإ َتفكًا ا٫ع٬ ،غًطتٗا ع٢ً اقًِٝ فًػطني

                                                      

 احسج سعيج نػفل، السرجر الدابق نفدو . (0)
في حجيث وزيخ الخارجية اإلسخائيمي امام الجسعية العامة عشج مشاقذة قزية فمدصيغ  (8)

% مغ االراضي 21: "الحكيقة ان الدمصة الفمدصيشية ال سيصخة ليا عمى غدة وىي  قال
التي يجعػن انيع يسثمػنيا الن حساس تديصخ عمييا" . الجسعية العامة، السحاضخ 

، 22الخسسية، قزية فمدصيغ، الجورة الدابعة والدتػن، الجمدة العامة 
(A/67/pv.44 ،)82  8108تذخيغ الثاني . 

( اىميتيا وصالحيتيا في ان تدتسخ في Continuity of stateباستسخارية الجولة )يقرج  (3)
مباشخة اختراصات الديادة عمى اقميسيا وفي التستع بالحقػق، وتحسل االلتدامات 
الستختبة ليا او عمييا بسػجب القانػن الجولي العخفي او االتفاقي، وفي التستع بشفذ 

الجولية دون ان تتأثخ في ىحا بسا قج يريب أي  السخكد القانػني الجولي والذخرية
 .قميع والذعب والحكػمة( مغ تغيخاتعشرخ مغ عشاصخىا )اال

Krystyna Marek, Identity and continuity of state in public Int, Law, 

Librairie E. Droze, Geneva 1954, p.p1-5.  
وىي أول حكػمة فمدصيشية  0222دة عام ونذيخ ىشا، إلى انذاء حكػمة عسػم فمدصيغ في غ     

تشذأ عمى اراضي الجولة العخبية الفمدصيشية التي نز عمييا قخار التقديع واعتخفت بيا جامعة 
. لمتفاصيل، دمحم شػقي عبج العال حافظ، مرجر  0273الجول العخبية واستسخت حتى عام 

استشادًا إلى  0222م . كسا تع االعالن عغ الجولة الفمدصيشية عا 822-832سابق، ص ص
قخار التقديع لمسخة األولى مغ خالل السجمذ الػششي الفمدصيشي . واذا اضفشا مزسػن قخار 
التقديع في انذاء الجولة العخبية الفمدصيشية عمى إقميع خررت ليا، فان استسخارية الجولة 

مدألة الجولة  الفمدصيشية متحققة في ضػء عشاصخ قيام الجولة . لمتفاصيل، د. شفيق السرخي،
عمى  الفمدصيشية في القانػن الجولي، مجمة الجفاع الػششي، السػقع الخسسي لمجير المبشاني،

 . https://www.lebarmy.gov.lb/ar/ news/?33993 :الخابط
 .8/8/8102اريخ الديارة  :ت     

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/%20news/?33993
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ٚيهٔ ٖصا قاًْْٛٝا ٫ ٜٓفٞ ٚدٛز ايسٚي١  ،يعسّ ايتٛقٌ إىل تػ١ٜٛ ْٗا١ٝ٥ مل ٜتشكل شيو
ايفًػط١ٝٓٝ اييت اضغت قٛاعسٖا َعاٖط ايسٚي١ نايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ )اجملًؼ ايتؿطٜعٞ 

 ،)احملانِ ايفًػط١ٝٓٝ(ٚازبٗاظ ايكها٥ٞ  ،ايفًػطٝين( ٚايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ )صبًؼ ايٛظضا٤(
 ٚامل٪غػات ٚايؿطنات ايفًػط١ٝٓٝ )ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ(.

 ادلطلب الثالث
 العٌاصش الماًىًيت لميام الذولت الفلسطيٌيت

 الفشع االول
 لشاساث األهن ادلخحذة  

تؿهٌ قطاضات ا٭َِ املتشس٠ ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ سبل ايؿعب ايفًػطٝين يف تهٜٛٔ 
( 181ا٫ِٖ يف تأغٝؼ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٖٛ قطاض ايتكػِٝ ضقِ )ٚايكطاض  ،زٚيت٘ املػتك١ً

( 1967( )242ٚنصيو ايكطاض ) ،ايكازض عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ 1947يػ١ٓ 
 .ايكازض عٔ صبًؼ ا٫َٔ

ْؿرل، إىل إ ايكطاضات ايكازض٠ عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ غرل  (181بايكطاض )فُٝا ٜتعًل 
اختكاقاتٗا، فكطاضاتٗا ٫ تعسٚ إ تهٕٛ تٛق١ٝ ٫ٚ تتُتع بايك٠ٛ ًَع١َ ا٫ فُٝا ٜتعًل ب

ايكا١ْْٝٛ املًع١َ ا٫ يف َٛاد١ٗ َٔ قبًٗا َٔ ايسٍٚ. ا٫ إ امل٬سغ ع٢ً قطاض ايتكػِٝ تٛاتط 
ا٫عذلاف ايسٚيٞ ب٘ قطاس١ً أٚ نًُٓا ٚتٛاتط ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ يف مجٝع قطاضات ا٭َِ املتشس٠ 

ط١ٝٓٝ، ٖٚٛ َا ميهٔ إ ٜ٪زٟ إىل ايكٍٛ بٓؿ٤ٛ عطف زٚيٞ ؼبٌُ املتعًك١ بايكه١ٝ ايفًػ
شات املعاْٞ ايٛاضز٠ يف ايكطاض. اناف١ إىل قبٍٛ إغطا٥ٌٝ ب٘ يف ايًشع١ اييت قسض بٗا، ٚاع٬ٕ 

، ٚتعٗسٖا بتٓفٝصٙ يف قطاض قبٍٛ 1948اجملًؼ ايكَٛٞ ايٝٗٛزٟ قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ عاّ 
 عهٜٛتٗا يف ا٭َِ املتشس٠ .

نإ ايفًػطٕٝٓٝٛ قس ضفهٛا ا٫عذلاف بايكطاض يف ايبسا١ٜ ا٫ اِْٗ قبًٛٙ ٚاشا 
تؿني  15قطاس١ سني اعًٔ اجملًؼ ايٛطين ايفًػطٝين يف "اع٬ٕ ا٫غتك٬ٍ" ايكازض يف 

سٝح دا٤ فٝ٘ : "َع ايعًِ ايتاضؽبٞ ايصٟ سبل بايؿعب ايعطبٞ ايفًػطٝين  ،1988ايجاْٞ 
ايصٟ قػِ فًػطني إىل زٚيتني عطب١ٝ  ،1947( يػ١ٓ 181اثط قطاض ازبُع١ٝ ايعا١َ ضقِ )

فإ ٖصا ايكطاض َا ظاٍ ٜٛفط ؾطٚطًا يًؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ تهُٔ سل ايؿعب ايعطبٞ  ،ٜٚٗٛز١ٜ
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ايٝٗٛز  –. ٖٚهصا فإ ططيف ايٓعاع املباؾطٜٔ  (1)ايفًػطٝين يف ايػٝاز٠ ٚا٫غتك٬ٍ ايٛطين"
إلقا١َ زٚيتُٝٗا مما ٜعين انتػاب ايكطاض  اعًٓا قبٛشلُا قطاس١ً بايكطاض –ٚايفًػطٝٓٝني 
ٚع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ ايعٌُ ع٢ً تٓفٝصٙ نا٬ًَ ٚيٝؼ صبطز ا٫قتكاض ع٢ً  ،ايكف١ ا٫يعا١َٝ

تٓفٝص دع٤ َٓ٘ زٕٚ ا٫خط، فٗصا ايكطاض ايٛسٝس ايصٟ ٜٓل قطاس١ً ع٢ً اقا١َ ايسٚي١ 
اف َباؾط يف سك٘ بإقا١َ زٚيت٘ ايعطب١ٝ ٚيف ٖصا ذبسٜس شل١ٜٛ ٖصا ايؿعب ٚاعذل –ايفًػط١ٝٓٝ 
 املػتك١ً .

ايصٟ ْل ع٢ً ا٫ْػشاب  ايكازض عٔ صبًؼ ا٫َٔ 1967( يػ١ٓ 242ايكطاض )اَا 
فٗٛ قطاض ًَعّ ٜٚعس ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ يف  ،1967سعٜطإ  5اإلغطا٥ًٝٞ إىل سسٚز َا قبٌ 

اّ ايػٝاز٠ ْٚك٘ ع٢ً اسذل ،تجبٝت سسٚز ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ إىل َا قبٌ شيو ايتاضٜذ
امنا  ،ا٫ق١ًُٝٝ ٚاسذلاّ سل نٌ زٚي١ يف املٓطك١ يف ايعٝـ زاخٌ سسٚز آَ٘ َٚعذلف بٗا

ٚسسٚز ايسٚيتني اإلغطا١ًٝٝ٥  ،ٜطتب ايتعاًَا باسذلاّ سسٚز ايسٍٚ ايعطب١ٝ املعذلف بٗا َٔ د١ٗ
ض . ا٫ إ إغطا٥ٌٝ فػطت ايكطا(2)ٚايفًػط١ٝٓٝ نُا سسزٖا قطاض ايتكػِٝ َٔ د١ٗ اخط٣

ٚاغتُطت يف است٬شلا يتًو ا٫ضانٞ مما ٜؿهٌ خطقًا  ،نُا غبل ٚإ ؾطسٓا ،ملكًشتٗا
( اْ٘ ذبسخ يف ايفكط٠ )ب( ع٢ً 242ي٬يتعاّ ايٛاضز بكطاض اجملًؼ . َا ُٜٗٓا َٔ ايكطاض ضقِ )

اْٗا٤ اسبطب ٚاسذلاّ ٚاقطاض ا٫غتك٬ٍ ٚايػٝاز٠ ا٫ق١ًُٝٝ ٚا٫غتك٬ٍ ايػٝاغٞ يهٌ زٚي١ يف 
مما ٜفػط ع٢ً إ ٖصا ايكطاض ٜعس اغتُطاضًا يكطاض ايتكػِٝ فُٝا ٜتعًل باإلقطاض  ،ٓطك١امل

ضغِ إ ايكطاض مل ٜؿط قطاس١ً إىل َٛنٛع ايسٚي١  ،بهطٚض٠ قٝاّ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ َػتك١ً
( 338. ا٫ اْ٘ ْل قطاس١ً ع٢ً ا٫غتك٬ٍ ٚايػٝاز٠ ا٫ق١ًُٝٝ. نُا إ ايكطاض )(3)ايفًػط١ٝٓٝ
( بهٌ 242عٔ صبًؼ ا٫َٔ تهُٔ قطاس١ً تٓفٝص ايكطاض ) 1973تؿطٜٔ ا٭ٍٚ  22 ايكازض يف

                                                      

(، الجدائخ 02ة " اعالن االستقالل الفمدصيشي"، السجمذ الػششي، الجورة )انطخ وثيق (0)
 ، دائخة شؤون السفاوضات، دولة فمدصيغ .0222تذخيغ الثاني  01بتاريخ 

 . 071د. دمحم شػقي عبج العال حافظ، مرجر سابق، ص (8)
)3( Henery Gattan, The Arab-Israeli Conflict and the principles 

of justice, Revue Egyptienne De Droit, Volume 28, 1972, 

p.p.152-158. 
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. ٚضغِ ايعا١َٝ ايكطاض ا٫ إ َا ْفص َٓ٘ فكط ٚقف اط٬م ايٓاض سبُا١ٜ إغطا٥ٌٝ (1)ادعا٥٘ فٛضًا
 ٚمل ٜتِ تٓفٝص أٟ َٔ ايكطاضٜٔ يكٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ .

بإ ٖسف  1993ٕ املباز٨ يػ١ٓ ( َٔ اتفام اع1٬ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ اقتهت )ّ/
( . ٖٚصا ٜعين إ 338( ٚ )242اسبٌ ايط٥ٝؼ ٖٛ ايٛقٍٛ إىل تطبٝل ٚتفعٌٝ قطاضٟ )

ايططفإ اإلغطا٥ًٝٞ ٚايفًػطٝين قس اقطا ٚاعذلفا بإ املٓطًل ا٫غاغٞ يًشٌ ٖٛ ذبكٝل 
ا٫عتُاز  ٚتٓفٝص َا دا٤ يف ايكطاضٜٔ. ٚايتػا٩ٍ ايصٟ ٜجاض ٖٛ ملاشا مل ٜتفل ايططفإ ع٢ً

( نأغاؽ غرل بسٌٜ يًشٌ ايصٟ ٜٓل قطاس١ً ٚبؿهٌ قطعٞ ع٢ً اقا١َ 181ع٢ً ايكطاض )
( ع٢ً ا٫ْػشاب َٔ اضانٞ ضبت١ً مل 242يف ايٛقت ايصٟ ٜٓل قطاض ) ،زٚي١ فًػط١ٝٓٝ
ٚامنا ؽبهع ٖصا ايتدكٝل يًُفاٚنات بني اططاف ايٓعاع . ٖٚصا ٜعين  ،ؽبككٗا ايكطاض

 .احملت١ً 1967انٞ ١ تفاٚض فكط ع٢ً اضإ ايكٝاز٠ ايفًػطٝٓٝ
( ٫ ميهٔ دبطٜسٙ َٔ اثاضٙ ايكا١ْْٝٛ ٭ْ٘ ُٜطغٞ 242خ٬ق١ ايكٍٛ إ ايكطاض )

. نُا إ ايكطاض  1967سكٛم ؾطع١ٝ يًؿعب ايفًػطٝين يف اقا١َ زٚيت٘ املػتك١ً ع٢ً سسٚز 
١ٝٓ تػتٓس َا فت٦ت ايػًط١ ايفًػطٝ 1947( امل٪غؼ يًسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ َٓص عاّ 181)

 .طايب١ بٗصٙ ايسٚي١ يف نٌ َٓاغب١ايٝ٘ يف امل
 الفشع الثاًي

 حك الشعب الفلسطيٌي يف حمشيش ادلصري
ٖٓاى  ،ٖٚٓاى باإلناف١ إىل قطاضات ا٭َِ املتشس٠ اييت ت٪غؼ يسٚي١ فًػط١ٝٓٝ

اٜهًا سل ايؿعب ايفًػطٝين يف تكطٜط املكرل . ٜٓبػٞ ٭ٟ نٝإ ضبتٌ ٜػع٢ إىل تكطٜط 
ايكسض٠ ع٢ً ايتُتع باسبهِ ايصاتٞ  ،ٚيعٌ اُٖٗا ،إ تتشكل فٝ٘ َتطًبات ٖصا اسبلَكرلٙ 

ايهاٌَ َع ايٓهٛز ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايذلبٟٛ. ٚٚدٛز تٓعِٝ غهاْٞ ع٢ً اقًِٝ 
نصيو ايكسض٠ ع٢ً اػباز عٛاٌَ ايسٚي١ ايكاب١ً يًشٝا٠ ٚا٫غتُطاض ٚنصيو ايػٝطط٠  ،َعني ضبسز

ٜٚٓبػٞ تٛافط صبُٛع١ َٔ ا٫غؼ املع١ٜٛٓ اييت تطبط ابٓا٤ ايؿعب َع ايفع١ًٝ ع٢ً ا٫قًِٝ. 

                                                      

تذخيغ  88 (،0727(، مجمذ االمغ، الجمدة رقع )0273) 332انطخ نز القخار رقع  (0)
 .0273األول 
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اناف١ إىل تٛفط َػتًعَات ايسٚي١ َٔ َ٪غػات َٚٛاضز َاي١ٝ ٚتٓعِٝ قاْْٛٞ  ،بعهِٗ
 .(1)باإلناف١ إىل ايتؿطٜع ٚايكها٤ ٚا٫زاض٠ ٚايكسض٠ ع٢ً فطض ايكإْٛ

 ،يهٝإ ايفًػطٝينٚيٝؼ ٖٓاى زاعٞ يًكٍٛ بإ َجٌ ٖصٙ ايهٛابط َتشكك١ يف ا
ْٚهتفٞ بايتسيٌٝ ع٢ً قطاضات ا٭َِ املتشس٠ اشباق١ حبل ايؿعب ايفًػطٝين يف تكطٜط 
املكرل اغتٓازًا إىل اغؼ قا١ْْٝٛ ٚعٛاٌَ َٛنٛع١ٝ يف ا٫غتك٬ٍ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ 

ايصٟ عطف َا١ٖٝ  ،1974( يػ١ٓ 3236، ٚغبل ٖٓا ذبسٜسًا ايكطاض )(2)ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكايف
تكطٜط املكرل يًؿعب ايفًػطٝين ايصٟ اقط َٔ بني تأنٝسات٘ سل ايؿعب يف تكطٜط  سل

ٚطايب صبًؼ ا٫َٔ بارباش  ،ٚاسذلاّ مجٝع سكٛق٘ غدل ايكاب١ً يًتكطف ،َكرلٙ ايػٝاغٞ
ٚاْػشاب  ،إدطا٤ات ٚخطٛات َٔ ؾأْٗا متهني ايؿعب ايفًػطٝين َٔ مماضغ١ ٖصا اسبل

ٚتػًِٝ ا٫ضانٞ ملٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ  ،1967إغطا٥ٌٝ َٔ ا٫ضانٞ احملت١ً غ١ٓ 
 . (3)بايتعإٚ َع داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ

( املؿذلن١ ايٛاضز٠ يف ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني سبكٛم ا٫ْػإ يػ١ٓ 1ٜٚؿهٌ ْل )ّ/
( َٔ 55( ٚ)ّ/2ف 1ْٚل )ّ/ ،1948ٚا٫ع٬ٕ ايعاملٞ سبكٛم ا٫ْػإ يػ١ٓ  ،1966

اًْْٛٝا َطغدًا يتأنٝس ثبٛت١ٝ سل ايؿعب ايفًػطٝين بايتُتع اغاغًا ق ،َٝجام ا٭َِ املتشس٠
ٙ حبل تكطٜط املكرل ٚيف ا٫غتك٬ٍ ٚاسبل يف إ ٜكطض حبط١ٜ نٝاْ٘ ايػٝاغٞ َٚٛاق١ً منٛ

 .ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكايف
َٚٔ ازبسٜط بايصنط إ ايكطاضات ا٫خرل٠ ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املتشس٠ ت٪نس ع٢ً 

فكس دا٤ يف ايكطاض ضقِ  ،يف سل ايؿعب ايفًػطٝين يف تكطٜط َكرلٙ قطاضاتٗا ايػابك١
يٝ٪نس "سل ايفًػطٝٓٝني يف تكطٜط املكرل  ،2004سعٜطإ  6( ايكازض بتاضٜذ 58/292)

ٚإ إغطا٥ٌٝ ايسٚي١ احملت١ً متتًو فكط ٚادبات ٚايتعاَات ايسٚي١  ،ٚايػٝاز٠ ع٢ً اضانِٝٗ

                                                      

( الرادر عغ 0102. وانطخ نز القخار رقع ) 82وليج محاميج، مرجر سابق، ص (0)
 .02/08/0271ر السؤرخ في االستعسا الجسعية العامة، الخاص بترفية

ن ترفية ( الرادر عغ الجسعية العامة بذأ0102( مغ القخار )8ف 8انطخ نز )م/ (8)
 .02/08/0271االستعسار في 

. وكحلظ، وليج 012-018ص ص د. حدام ديب ابخاليع الحجاد، مرجر سابق، (3)
 محاميج، السرجر الدابق نفدو .
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. ٚنصيو ايكطاض (1)"1907عاٖس٠ ٫ٖاٟ ايطابع١ يعاّ احملت١ً مبٛدب َعاٖس٠ دٓٝف ايطابع١ َٚ
انس ع٢ً سل تكطٜط املكرل يًؿعب ايفًػطٝين  ،2012َاضؽ  29( امل٪ضر يف 66/146ضقِ )

 .(2)مبا يف شيو اسبل يف إ تهٕٛ ي٘ زٚيت٘ املػتك١ً فًػطني
ايصٟ اسسخ ذب٫ًٛ ع٢ً قعٝس  2002( يف 1397فه٬ عٔ قطاض صبًؼ ا٫َٔ ضقِ )

ٚع٢ً قعٝس ايؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ  ،ايفًػطٝين ٚايٛنع ايػٝاغٞ يًكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝايؿعب 
عٓسَا اطًل ايكطاض تػ١ُٝ "ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ" دٓبًا إىل دٓب َع زٚي١ إغطا٥ٌٝ ٭ٍٚ َط٠ يف 
َسا٫ٚت٘ َٓص تأغٝػ٘ . ٚتبسٚ ا١ُٖٝ ٖصا ايكطاض يف اْ٘ دا٤ تتٛػبًا ٚتأنٝسًا ع٢ً مجٝع 

. (242( ٚ)194خكٛقًا ايكطاضإ ) ،تٗا ا٭َِ املتشس٠ اشباق١ بفًػطنيايكطاضات اييت اقسض
ٖٚصٙ املط٠ ا٭ٚىل اييت ٜكسض فٝٗا قطاض َٔ صبًؼ ا٫َٔ بكٝاّ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ بعس قطاض 

فإ ايؿعب ايفًػطٝين ٜهٕٛ قس اغتهٌُ ناف١  ،. ٖٚهصا(3)1947( عاّ 181ايتكػِٝ )
 حبل تكطٜط املكرل.ايعٓاقط اي٬ظ١َ ٫عتباضٙ ؾعبًا ٜتُتع 

فإ إغطا٥ٌٝ ًَع١َ بتطبٝل سل تكطٜط املكرل يًؿعب  ،بٓا٤ً ع٢ً شيو
َا زاَت اْٗا عهٛ يف ا٭َِ املتشس٠ َٚكازق١ ع٢ً املٝجام ٚايعٗسٜٔ ايسٚيٝني  ،ايفًػطٝين

َٚازاّ "سل ايؿعٛب يف تكطٜط املكرل" قاعس٠ ايعا١َٝ يف  ،ٚا٫ع٬ٕ ايعاملٞ سبكٛم ا٫ْػإ
َٚازاَت اعذلفت بكطاس١ حبل ٖصا ايؿعب يف تكطٜط َكرلٙ يف اتفام اع٬ٕ  ،يسٚيٞايكإْٛ ا

ٚا٫قطاض يًؿعب ايفًػطٝين مبُاضغ١ سكٛق٘ ايؿطع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ بٓل  1993املباز٨ يػ١ٓ 
قطٜح يف ٖصا ا٫تفام . ٚمماضغ١ ٖصا اسبل ٖٛ اقا١َ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚيٝؼ ازٍ ع٢ً شيو 

                                                      

دول( فقط ىي الػاليات الستحجة  7ومعارضة ) ( دولة021صجر ىحا القخار بأغمبية ) (0)
وإسخائيل واربع دول جدر في السحيط اليادي . واصف مشرػر، مرجر سابق، ص 

 . 817-817ص
(، حق الذعب الفمدصيشي 77/027انطخ نز القخار الرادر عغ الجسعية العامة رقع ) (8)

(، السؤرخ A/RES/66/146في تقخيخ مريخه، الجورة الدادسة والدتػن، رقع الػثيقة )
 .March 2012 29في 

. وانطخ نز القخار  017-017حدام ديب ابخاليع الحجاد، مرجر سابق، ص ص (3)
( S/RES/1397( بذأن القزية الفمدصيشية )0327الرادر عغ مجمذ االمغ رقع )

.  www.in.org، عمى مػقع األمع الستحجة، March 2002 12( السؤرخ في 2002)
 ان الػاليات الستحجة دعست ىحا القخار.

http://www.in.org/
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ِ املتشس٠: "إ إغطا٥ٌٝ َػتعس٠ يًعٝـ يف غ٬ّ َع زٚي١ َٔ قٍٛ بطٚغٛض يف ا٭َ
 . (1)ٚيهٔ ػبب إ ٜعذلف ايفًػطٕٝٓٝٛ بايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ" ،فًػط١ٝٓٝ

إ سل تكطٜط املكرل ٜؿهٌ اغاغًا قاًْْٛٝا يًؿعب ايفًػطٝين  ،غبًل مما تكسّ
ايسٚي١ . ٖٚصا ي٬غتٓاز ايٝ٘ يف اقا١َ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ َع ذبكل ايعٓاقط املاز١ٜ شلصٙ 

 ،غاعسٖا ع٢ً تكسِٜ طًب ا٫عذلاف بٗا "زٚي١" غرل عهٛ يف ا٭َِ املتشس٠ بكف١ املطاقب
 َع قٝاّ ساي١ ا٫ست٬ٍ.

 ادلبحث الثاًي
 دوس اجلوعيت العاهت يف هٌح فلسطني هشكز دولت هشالب

ٓع١ُ يف ٜٓشكط زٚض ازبُع١ٝ ايعا١َ سػب َا دطت عًٝ٘ املُاضغ١  ايسٚي١ٝ  يف امل          
ادطا٤ٜٔ، ُٖا قبٍٛ طًب فًػطني اشبام بتػرل َطنعٖا ايكاْْٛٞ اىل زٚي١ َطاقب غرل عهٛ 
يف ا٭َِ املتشس٠، ٚعطن٘ يًتكٜٛت ع٢ً ايسٍٚ ا٫عها٤ زاخٌ ازبُع١ٝ ايعا١َ، يتشسز نٌ 

 زٚي١ َٛقفٗا َٔ َٓح فًػطني ٖصا املطنع. ٖٚٛ َا غٓتشسخ عٓ٘ يف املطًبني اٯتٝني:

 لادلطلب االو
 الطلب الفلسطيٌي ادلمذم إىل اجلوعيت العاهت

ع٢ً اثط عذع صبًؼ ا٫َٔ عٔ ايٛقٍٛ إىل تٛق١ٝ باإلمجاع ملٓح فًػطني 
ع٢ً ايطًب ايصٟ تكسَت ب٘ فًػطني يف  يف ا٭َِ املتشس٠، بٓا٤ً (2)ايعه١ٜٛ ايها١ًَ

ؿإٔ طًب قسَت ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بكبٍٛ ا٭عها٤ ازبسز ايتابع١ جملًؼ ا٫َٔ ب 23/9/2011
تكطٜطًا تهُٔ َكذلسًا مبٓح فًػطني قف١  ،فًػطني ا٫ْهُاّ اىل عه١ٜٛ ا٫َِ املتشس٠

                                                      

تذخيغ الثاني / نػفسبخ  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، السحاضخ الخسسية، ) (0)
8108 . 

( 020استشجت الدمصة الػششية الفمدصيشية في تقجيع شمب العزػية عمى قخار التقديع ) (8)
الخابع، فقخة )و(، عمى انو اذا تحقق ، الحي نز في الجدء األول، الفرل 0227لدشة 

استقالل أي مغ الجولتيغ الييػدية او العخبية، فانو يجب ان يشطخ بعيغ العصف إلى 
شمبيا عزػية األمع الستحجة بحدب السادة الخابعة مغ ميثاق األمع الستحجة . نز 

نرت  0223. كسا ان اتفاقية اوسمػ عام  2القخار، سامي مدمع، مرجر سابق، ص
 .م بصمب العزػية في األمع الستحجةى ان لفمدصيغ ان تتقجعم
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. ٖٚهصا مت تطؾٝح فًػطني (1)"ايسٚي١" غرل ايعهٛ املتُتع١ مبطنع املطاقب يف ا٭َِ املتشس٠
َٔ قبٌ صبًؼ ا٫َٔ بعس فؿٌ ازبٗٛز ايفًػط١ٝٓٝ يٌٓٝ قف١ "ايسٚي١" نا١ًَ ايعه١ٜٛ 

تٛ ا٫َطٜهٞ ايصٟ ٖسزت ب٘ اي٫ٜٛات املتشس٠ بؿهٌ عًين يف ساٍ تكسَت بػبب ايفٝ
 ،فًػطني بطًب ايعه١ٜٛ ٚع٢ً اغاؽ ٖصا ايذلؾٝح تكسَت ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ

 29/11/2012ٚعدل صبُٛع١ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚايكسٜك١ ا٭عها٤ يف ا٭َِ املتشس٠ بتاضٜذ 
ني َٔ نٝإ َطاقب إىل "زٚي١ َطاقب" يف ا٭َِ مبؿطٚع قطاض ٜتٓاٍٚ تطفٝع َها١ْ فًػط

 .(2)املتشس٠
ٚاملعٕٓٛ  ،ٚتٓاٍٚ ايطًب ايفًػطٝين املكسّ إىل ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠

ايتأنٝس ع٢ً صبُٛع١ َٔ ايكطاضات ايكازض٠ عٔ ا٭َِ  ،"َطنع فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠"
ٚع٢ً ذبكٝل َبسأ اسبكٛم  ،رلٙاملتشس٠ اييت ت٪نس سل ايؿعب ايفًػطٝين يف تكطٜط َك

. ٚع٢ً ٖصا  970تؿطٜٔ ا٭ٍٚ  24( امل٪ضر يف 25-( )ز2625املتػا١ٜٚ يف اؾاض٠ إىل قطاض )
ا٫غاؽ، اؾاض ايطًب إىل سل ايؿعب ايفًػطٝين يف إ تهٕٛ ي٘ زٚي١ َتُتع١ با٫غتك٬ٍ 

تؿطٜٔ ايجاْٞ  29 ( امل٪ضر يف181ٚايػٝاز٠ ٚايسميكطاط١ٝ، ٚشيو با٫غتٓاز إىل ايكطاض ضقِ )
. ٚيف ٖصا ا٫طاض دا٤ ايتأنٝس ع٢ً َبسأ َٝجام ا٭َِ املتشس٠، بعسّ دٛاظ ا٫غت٤٬ٝ 1947

( يػ١ٓ 242ع٢ً ا٫ضانٞ بايك٠ٛ، ٚفكًا يكطاضات صبًؼ ا٫َٔ شات ايع٬ق١، مبا فٝٗا ايكطاضات )
 ،1980 ( بتاضٜذ478ٚقطاض ) ،1979( يػ١ٓ 446ٚقطاض ) 1973( يػ١ٓ 338ٚقطاض ) 1967

. ٖٚهصا  2008( غ١ٓ 1850ٚايكطاض ) ،2003( غ١ٓ 1515ٚقطاض ) ،2002( غ١ٓ 1197ٚقطاض )
، تٓطبل ع٢ً ا٫ضانٞ 1949فإ اتفاق١ٝ دٓٝف املتعًك١ حبُا١ٜ املسْٝني ٚقت اسبطب يػ١ٓ 

 ايفًػط١ٝٓٝ احملت١ً مبا فٝٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝ.
                                                      

غ دولة غيخ كان الخئيذ الفخندي نيكػال ساركػزي ىػ مغ اقتخح ضسان حالة فمدصي (0)
 .عزػ في األمع الستحجة

In his speech at the last General Assembly Debate in September 

2011, the French president, Nicolas Sarkozy, suggested granting 

Palestine the status of a "Non-Member state" at the United Nations. 

Martin Wahlisch, Beyond a Seat in the United Nations : Palestine's 

U.N. Membership and International Law, Harvard International 

Law, Journal online, Volum53, Feature June 2012, p.252. 
ي مدانجة ( دولة شكيقة وصجيقة بسذخوع القخار، وكان لمعخاق دور ميع ف12تقجمت ) (8)

 .القخار وجسع التأييج لو
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فكس ضنع ايطًب ع٢ً إ ٚنع  ،يفًػطنينُا انس َؿطٚع ايكطاض ع٢ً ايٛنع ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ 
مبا فٝٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝ ٫ ٜعاٍ ٚنع  1967ا٫ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ احملت١ً َٓص عاّ 

ٚإ يًؿعب ايفًػطٝين ٚفكًا يًكإْٛ ايسٚيٞ ٚقطاضات ا٭َِ املتشس٠  ،ا٫ست٬ٍ ايعػهطٟ
 . (1)اسبل يف تكطٜط َكرلٙ ٚايػٝاز٠ ع٢ً اضن٘

كٝل عٓاقط قٝاّ ايسٚي١ يف فًػطني، فكس انس َؿطٚع ٚيف اطاض ايتأنٝس ع٢ً ذب
ايكازض عٔ اجملًؼ  1988تؿطٜٔ ايجاْٞ  15ايكطاض ع٢ً إ اع٬ٕ اغتك٬ٍ زٚي١ فًػطني يف 

سعٞ  ،(2)ٖٚٞ اع٢ً ١٦ٖٝ تؿطٜع١ٝ يف ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ ،ايٛطين ايفًػطٝين
 ،1988نإْٛ ا٭ٍٚ  15يكازض يف ( ا43/177باعذلاف ازبُع١ٝ ايعا١َ طبكًا يكطاضٖا ضقِ )

ٚايصٟ قطضت فٝ٘ اغتبساٍ اغِ "فًػطني" بس٫ً َٔ "َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ" . نُا مت 
تبازٍ ا٫عذلاف بني سه١َٛ "زٚي١ إغطا٥ٌٝ" َٚٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ ممج١ً يًؿعب 

 ا٭َِ ( زٚي١ عهٛ يف132ضغِ إ فًػطني اعذلفت شلا ) 1993اًٍٜٛ  9ايفًػطٝين يف 
. نُا إ ايطًب اؾاض إىل تكطٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ بكبٍٛ 1988املتشس٠ بكف١ ايسٚي١ َٓص عاّ 

. مما ٜعين إ َؿطٚع ايكطاض دا٤ يٝ٪نس  2011تؿطٜٔ ايجاْٞ  11ا٭عها٤ ازبسز ايكازض يف 
مبٛدب تكطٜط قازض عٔ زب١ٓ تابع١  ،ذبكل مجٝع ايعٓاقط املاز١ٜ يكٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ

. ٚقس اؾاز َؿطٚع ايكطاض اقساض تٛق١ٝ بكبٍٛ ا٭عها٤ ازبسزًؼ ا٫َٔ املتدكل يف جمل
ايطا١َٝ إىل بٓا٤ َ٪غػات ايسٚي١ املػتك١ً يف  2009خبط١ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ يعاّ 

. ١ٝٓ سككت مجٝع عٓاقط قٝاّ ايسٚي١مما ٜعين إ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػطٝ ،غهٕٛ غٓتني
تتُتع مبطنع املطاقب يف  ،ض ع٢ً شنط إ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ غابكًاٚدا٤ َؿطٚع ايكطا

يًُؿاضن١ يف اعُاٍ ازبُع١ٝ  ،1974( 3237ٚفكًا يكطاض ازبُع١ٝ ايعا١َ ضقِ ) ،ا٭َِ املتشس٠
ايعا١َ َٚ٪متطاتٗا ٚزٚضاتٗا . ٚإ فًػطني سكًت ع٢ً سكٛم ٚاَتٝاظات اناف١ٝ بكفتٗا 

. ٚاْٗا تتُتع بايعه١ٜٛ ايها١ًَ يف  1988متٛظ  7( امل٪ضر يف 52/250َطاقب يف ايكطاض ضقِ )
 77َٓع١ُ ايْٝٛػهٛ ٚداَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٚٓع١ُ ايتعإٚ ا٫غ٬َٞ ٚصبُٛع١ ايسٍٚ 

تكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ اغٝا ٚايكني ٚصبُٛع١ زٍٚ اغٝا ٚاحملٝط اشلازٟ . ٚايًذ١ٓ ا٫ق
 َتطًبات ا٫عذلاف ب٘ زٚي١ يف ا٭َِ املتشس٠. مما ٜعين إ ايهٝإ ايفًػطٝين ٜػتٛيف
                                                      

انطخ، الجسعية العامة، قزية فمدصيغ، مذخوع القخار، مخكد فمدصيغ في األمع الستحجة،  (0)
 .8108تذخيغ الثاني  87 (،A/67/L.28الجورة الدابعة والدتػن، )

 .007-002ص ص د. حدام ديب ابخاليع الحجاد، مرجر سابق، (8)
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ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ طايب َؿطٚع ايكطاض َٓح فًػطني ٚنع زٚي١ َطاقب غرل عهٛ يف ا٭َِ 
يهٔ زٕٚ املػاؽ باسبكٛم ٚا٫َتٝاظات املهتػب١ ٚزٚض َٓع١ُ ايتشطٜط  ،املتشس٠

ْٚل ع٢ً  ،يك١ًايفًػط١ٝٓٝ نُُجٌ يًؿعب ايفًػطٝين مبٛدب ايكطاضات ٚاملُاضغ١ شات ا
سح مجٝع ايسٍٚ ٚايٛنا٫ت املتدكك١ ٚاملٓعُات يف ْعاّ ا٭َِ املتشس٠ ع٢ً َٛاق١ً 

يف  ،زعِ َٚػاعس٠ ايؿعب ايفًػطٝين يف ٌْٝ سك٘ يف تكطٜط املكرل ٚيف ا٫غتك٬ٍ ٚاسبط١ٜ
. ٚانس ايطًب، إ (1)مبا فٝٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝ 1967اطاض زٚي١ فًػطني املػتك١ً ع٢ً سسٚز 

طاى ايفًػطٝين َٔ ادٌ اسبكٍٛ ع٢ً اعذلاف ٚعه١ٜٛ يف ا٭َِ املتشس٠ ٫ ٜ٪ثط ع٢ً اسب
ٚإ  ،َها١ْ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ بٛقفٗا املُجٌ ايؿطعٞ ٚايٛسٝس يًؿعب ايفًػطٝين

اعذلاف ا٭َِ املتشس٠ بفًػطني ٫ ٜػرل يف سس شات٘ َٔ ايكٛاْني ايساخ١ًٝ ملٓع١ُ ايتشطٜط 
 . (2)ايفًػط١ٝٓٝ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ َؿطٚع ايكطاض املكسّ تٓاٍٚ ا٫بكا٤ ع٢ً ايٛنع ايتُجًٝٞ 
بعض املداطط فُٝا ؽبل ٚنع  (3)ا٫ إ ٖٓاى َٔ ٜط٣ ،ملٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ

فُٔ املعطٚف ٚفكًا يًكإْٛ ايسٚيٞ إ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ متجٌ  ،ايتُجٌٝ ايفًػطٝين
اٚغع ٚاسلٌ  ٖٚٛ متجٌٝ ،طل تٛادسٙ يف ايساخٌ ٚايؿتاتايؿعب ايفًػطٝين يف ناف١ َٓا

. يصا ٜٓبػٞ ايتعاٌَ حبصض َع َػأي١ ايتُجٌٝ ملا يصيو َٔ طباطط بايٓػب١ يًفًػطٝٓٝني
ٚايعٌُ ع٢ً نُإ ايتُجٌٝ ملٓع١ُ ايتشطٜط  ،قا١ْْٝٛ ٚايذلنٝع ع٢ً املعاْٞ ايكا١ْْٝٛ يصيو

ٌ شلا اٚغع ٚاسلٌ َٔ َفّٗٛ ايسٚي١ يف ايفًػط١ٝٓٝ نشطن١ ذبطض ٚطين ٫ٕ َفّٗٛ ايتُجٝ

                                                      

، 8108يغ الثاني تذخ  87(، A/67/L.28انطخ، قزية فمدصيغ، مذخوع القخار، ) (0)
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د. عبج الحكيع سميسان وادي، وضعية دولة فمدصيغ وضعية دولة فمدصيغ في األمع  (8)
الجولي، االستحقاقات واالستثشاءات، مخكد راشيل الستحجة عمى ضػء احكام القانػن 
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فإ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚا٫ْػاْٞ مل  ،اييت متجٌ َٛاطٓٝٗا فكط، َٔ د١ٗ اخط٣ ،ايكإْٛ ايسٚيٞ
يف  ،ػبٝعا سبطنات ايتشطٜط ايٛط١ٝٓ ايتٓاظٍ عٔ اضانٞ أٚ تبازٍ اضانٞ َع ايسٚي١ احملت١ً

ا٫ضانٞ ٫ٕ شيو ٜعتدل َٔ سني اْ٘ َٔ ق٬سٝات ايسٍٚ ٚفكًا يًكإْٛ ايسٚيٞ تبازٍ 
فكس ؼبسخ يف املػتكبٌ ضفض غًطات ا٫ست٬ٍ اإلغطا٥ًٝٞ ايتعاٌَ َع ايسٚي١  ،اختكاقٗا

حبذ١  ،ٚفل َكاسبٗا ،ٚتفاٚض َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ ،ايفًػط١ٝٓٝ يف َػا٥ٌ ضبسز٠
إ شيو يٝؼ َٔ اختكام زٚي١ فًػطني ٚامنا َٔ اختكام َٓع١ُ ايتشطٜط 

 . (1)ايفًػط١ٝٓٝ
َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ فإ ا٫ع٬ٕ عٔ "ايسٚي١  ،ٚيهٓٓا ْط٣ اْ٘
ٜعين عًًُٝا  ،ٚا٫عذلاف شلا بكف١ ايسٚي١ ،يف ا٭َِ املتشس٠ 1967ايفًػط١ٝٓٝ" ع٢ً سسٚز 

اش ٫ ػبٛظ إ ميجٌ شات ايؿعب  ،ايػا٤ ٚنع َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ يف ازبُع١ٝ ايعا١َ
٫ٕ اغٓاز متجٌٝ ايؿعب ايفًػطٝين غٝ٪ٍٚ إىل ايسٚي١  ،٭َِ املتشس٠انجط َٔ ططف يس٣ ا

مما ٜعين ضبط ١ٜٖٛ ايفًػطٝين باملٛاط١ٓ ايفع١ًٝ نُٔ اسبسٚز ازبػطاف١ٝ  ،ايفًػط١ٝٓٝ
امل ؼبٔ ايٛقت  ،فإىل َت٢ ٜبك٢ دع٤ َٔ ايؿعب ايفًػطٝين يف ايؿتات ،املعذلف بٗا يًسٚي١

يٛقٛف مبٛقف َٛسس يف ا٭َِ املتشس٠ إلْٗا٤ ا٫ست٬ٍ ٚا ،يتٛسٝس ايط٣٩ بني ايفًػطٝٓٝني
نُا سسخ َع نٌ زٍٚ ايعامل اييت قازتٗا سطنات  ،ٚذبكٝل ايسٚي١ املػتك١ً ثاًْٝا ،أ٫ًٚ

فاملطايبات ٖٓا  ،ٚذبٍٛ تًو اسبطنات إىل اسعاب غٝاغ١ٝ ،ذبطض١ٜ اْتٗت باغتك٬ٍ زٚشلا
 ،كٝاز٠ َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝػبب إ تٓكب ع٢ً سكٛم َٚهاغب "زٚي١" فًػط١ٝٓٝ ب

فإ ايطًب  ،٫ إ تٓكب إىل اسبفاظ ع٢ً َهاغب ٚاَتٝاظات سطن١ ذبطض١ٜ . َٚع شيو
ٚافطز  ،ايفًػطٝين نإ ٚانشًا يف اسبفاظ ع٢ً َها١ْ َٚهاغب َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ

ٓح فًػطني ٚانس إ مت ،بٓسًا بٗصا اشبكٛم يف طًب ضفع َها١ْ فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠
ملػاؽ حبكٛم املٓع١ُ زٕٚ ا ،َطنع ايسٚي١ املطاقب غرل ايعهٛ يف ا٭َِ املتشس٠

 .ٚاَتٝاظاتٗا
تط٣ َٓع١ُ ايعفٛ ايسٚي١ٝ يف تعًٝكٗا ع٢ً  ،اَا خبكٛم اي٬د٦ني ٚسل ايعٛز٠

بإ "ا٫عذلاف بفًػطني ئ ٜ٪ثط ع٢ً املطنع ٚايٛنع  ،سكٍٛ فًػطني ع٢ً زٚي١ َطاقب
٫ٚ ميهٔ  ،ٖٚٛ سل َهفٍٛ يهٌ اي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني بؿهٌ فطزٟ ،٦نيايكاْْٛٞ ي٬د

                                                      

 .31ص د. ياسخ غازي عالونة , فمدصيغ وعزػيتيا , مرجر سابق، (0)
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. ٚخبكٛم ايتدٛف َٔ اقتكاض (1)املػاؽ ب٘ غٛا٤ ْايت فًػطني ايعه١ٜٛ اّ ٫"
ميهٔ يسٚي١ فًػطني اقساض قإْٛ  ،1967املٛاط١ٓ ع٢ً املتٛادسٜٔ يف اضانٞ ايعاّ 

ا٫ؾدام ايصٜٔ تعتدلِٖ َٛاطٖٓٛا  ٚتػتطٝع ٚفكًا يًكإْٛ إ ذبسز ،ازبٓػ١ٝ ايفًػطٝين
 .(2)نُا تؿا٤

 ادلطلب الثاًي
 الخصىيج يف اجلوعيت العاهت

دط٣ ايتكٜٛت ع٢ً َؿطٚع ايكطاض ايصٟ تكسَت ب٘ صبُٛع١ َٔ ايسٍٚ ا٭عها٤ يف 
َٔ  ،يذلق١ٝ َها١ْ فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠ 2012تؿطٜٔ ايجاْٞ  29ازبُع١ٝ ايعا١َ بتاضٜذ 

ٚغط تطسٝب اممٞ َٓكطع ايٓعرل مل  ،ي١ غرل عهٛ بكف١ املطاقبنٝإ َطاقب إىل زٚ
نُا مل تؿٗسٙ ا٭َِ  ،1922تؿٗسٙ ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ َٓص ا٫ْتساب ايدلٜطاْٞ عًٝٗا عاّ 

ٚنٓا ْأٌَ ٚنصيو ايفًػطٝٓٝني إ ٜتِ  ،املتشس٠ خ٬ٍ تاضؽبٗا ايطٌٜٛ َع ٖصٙ ايكه١ٝ
 ظاٍ ٖٓاى َٔ ٜكف َٛقف املعاضض َٔ ٖصا ا٫عذلاف بفًػطني زٚي١ باإلمجاع ا٫ اْ٘ ٫

اسبل ايتاضؽبٞ يًفًػطٝٓٝني يف إ ٜهٕٛ شلِ زٚيتِٗ اشباق١ بِٗ . ٚقس دط٣ ذبسٜس َٛاقف 
 ايسٍٚ َٔ خ٬ٍ ايتكٜٛت ع٢ً َؿطٚع ايكطاض .

ٚيكس اعًٔ ايط٥ٝؼ ضبُٛز عباؽ ض٥ٝؼ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ ٚض٥ٝؼ 
بإ سهَٛت٘ غٛف تبشح  ،يًذُع١ٝ ايعا١َ 2012أًٍٜٛ  27َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ يف 

تطق١ٝ ٚنع فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠ يف ازبًػ١ اسباي١ٝ . ٚدا٤ يف ا٫ع٬ٕ بإ "ايتكسّ 
بادباٙ قٓع ايػ٬ّ ٖٛ َٔ خ٬ٍ املفاٚنات بني َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ ٚإغطا٥ٌٝ" 

اْ٘  ،ت ايهجرل٠ ْكٍٛ يًُذتُع ايسٚيٞٚاناف بطغِ "نٌ ايتعكٝسات سبكٝك١ ايػٝاز٠ ٚا٫سباطا
. بعس إ اعًٔ (3)٫ تعاٍ ٖٓاى فطق١ ٚضمبا ا٫خرل٠ إلْكاش سٌ ايسٚيتني ٫ْٚتؿاٍ ايػ٬ّ

ايػٝس ضبُٛز عباؽ عٔ ْٛاٜاٙ يف ايتٛد٘ إىل ا٭َِ املتشس٠ يطًب َطنع زٚي١ َطاقب 
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ٚمل ٜتِ  ،ايكطاضقاّ َػاعسٚٙ بايتؿاٚض َع ايسٍٚ ا٫خط٣ قبٌ نتاب١ َػٛز٠  ،يفًػطني
 . (1)دسٚيتٗا ا٫ بعس ا٫ْتدابات ايط٥اغ١ ا٫َطٜه١ٝ

يكس قطضت ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ضفع ٚنع فًػطني َٔ "نٝإ َطاقب 
(Observer Entity( "ٛإىل "زٚي١ َطاقب١ غرل عه )Non-member 

Observer State ّٜٛ مت ا٫ع٬ٕ بؿهٌ ضزلٞ عٔ ٖصا 2012تؿطٜٔ ايجاْٞ  27(، ٚيف ،
سٝح نإ َٔ  ،تؿطٜٔ ايجاْٞ 29ٚاْ٘ غٝٛنع َؿطٚع ايكطاض قٝس ايتكٜٛت يف  ،ايذلفٝع

بعج١ املطاقب١ ايسا١ُ٥ يفًػطني . ٚٚفكًا ي(2)املتٛقع إ ٜسعِ َؿطٚع ايكطاض اغًب١ٝ ايسٍٚ
تبني إ  ،ٚيف اطاض مجع ايتأٜٝس ايسٚيٞ ،املتٛادس٠ يف ْٜٝٛٛضى سٝح َكط ا٭َِ املتشس٠

َؿطٚع ايكطاض ايفًػطٝين غٝتُهٔ َٔ مجع غايب١ٝ تػُح ي٘ بايتشٍٛ إىل زٚي١ َطاقب يف ظٌ 
ف بفًػطني عذلاعؿطات ايسٍٚ اييت تتعاطف َع ايؿعب ايفًػطٝين ٚاييت غبل شلا ا٫

. فه٬ً عٔ إ زٍٚ عع٢ُ ٚضبٛض١ٜ عسٜس٠ اعًٓت زعِ َؿطٚع ايكطاض نفطْػا ٚضٚغٝا نسٚي١
 .  (3)باإلناف١ إىل زٍٚ عسٜس٠ ،ٚايكني ٚإْسْٚٝػٝا ٚايدلتػاٍ

يف ازبُع١ٝ  (4)2012تؿطٜٔ ايجاْٞ  29ٚدط٣ تكٜٛت تاضؽبٞ يف ّٜٛ اشبُٝؼ 
ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ع٢ً َؿطٚع ايكطاض ايفًػطٝين املكسّ بطًب ٌْٝ زٚي١ َطاقب غرل 

( قٛت َٔ 138ٚساظ َؿطٚع ايكطاض ع٢ً اغًب١ٝ غاسك١ بتأٜٝس ) ،عهٛ يف ا٭َِ املتشس٠

                                                      

)1( I bid. 

)2( The Palestine Authority had decided to pursue an upgrade in status 

from "Observer entity" to "Non-Member Observer State". On 

November 27 it was announced that the appeal had been officially 

made, and would be put to a vote in the General Assembly on 29 

November, where their status upgrade was expected to be 

supported by a majority of states. Israel, Palestine and the United 

Nations. http://en.wikipedia.org/w/index.php? title=israel.palestine 

andtheunitednation&oldi=580645987actiondetaildid11616.  

قترادية لمجولة غيخ العزػ، وكالة معًا االخبارية، ما ىي الفػائج الدياسية والقانػنية واال (3)
 .81/3/8102تاريخ الديارة :  ،www.maannews.comعمى السػقع : 

تع اختيار ىحا التاريخ لتقجيع الصمب والترػيت عميو، لكػنو يرادف اليػم العالسي  (2)
تذخيغ  82فمدصيغ في  ( لقخار تقديع71الحكخى )لمتزامغ مع الذعب الفمدصيشي في 

 .0227الثاني 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?%20title=israel.palestine%20andtheunitednation&oldi=580645987actiondetaildid11616
http://en.wikipedia.org/w/index.php?%20title=israel.palestine%20andtheunitednation&oldi=580645987actiondetaildid11616
http://www.maannews.com/
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ٚمت  ،(2)( زٚي١ عٔ ايتكٜٛت41ٚاَتٓعت ) ،(1)( ز9ٍٚٚعاضنت٘ ) ،( زٚي١ عه193ٛاقٌ )
ايفًػطٝين إىل قف١ "زٚي١ غرل عهٛ َطاقب" يف ا٭َِ املتشس٠، ٚتبٓت ضفع ايتُجٌٝ 

( املعٕٓٛ "َطنع فًػطني يف A/67/L.28ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ َؿطٚع ايكطاض )
. ْٚؿرل ٖٓا إىل  (3)2012تؿطٜٔ ايجاْٞ  29امل٪ضر يف  67/19يف ايكطاض ضقِ  ،ا٭َِ املتشس٠"

( َٔ 150. ٚنإ ٜأٌَ ايفًػطٕٝٓٝٛ بايفٛظ بتكٜٛت ) اْ٘ طًب إ ٜهٕٛ ايتكٜٛت َػذ٬ً
، إلظٗاض اْععاٍ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚإغطا٥ٌٝ يف ٖصٙ (4)( زٚي١ يف ا٭َِ املتشس170٠اقٌ )

ايكه١ٝ . َٚٔ املِٗ إ ْصنط إ ايكطاض تهُٔ ْكًا ٜعطب عٔ ا٫ٌَ يف إ ٜٓعط صبًؼ ا٫َٔ 
.  (5)2011كسّ َٔ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ يف اًٍٜٛ "اػبابًا" يف قبٍٛ طًب ايعه١ٜٛ ايها١ًَ امل

ٖٚٞ املط٠ ا٭ٚىل اييت  ،إ ايكطاض اقط يفًػطني ٚنع زٚي١ َطاقب غرل عهٛ يف ا٭َِ املتشس٠
 ،2012نإْٛ ا٭ٍٚ  12ٚيف  ،تعتدل فٝٗا ازبُع١ٝ ايعا١َ فًػطني "زٚي١" . ٚع٢ً اثط شيو

 The Permanent Observer Mission)اضغًت بعج١ املطاقب١ ايسا١ُ٥ يفًػطني 

of Palestine) ( ٚتطايب بتػٝرل مجٝع 67/19يػهطتاض١ٜ ا٭َِ املتشس٠ تطًب ايكطاض )
َٔ فًػطني إىل "زٚي١ فًػطني" ٚإ ايػٝس ضبُٛز عباؽ ض٥ٝؼ  ،ٚثا٥ل ا٭َِ املتشس٠
 ضزت ا٫َا١ْ ايعا١َ ع٢ً ايبعج١ ٚانست ع٢ً مجٝع 2012نإْٛ ا٭ٍٚ  17زٚي١ فًػطني . ٚيف 

                                                      

الجول السعارضة، الػاليات الستحجة، إسخائيل، كشجا، بشسا، جدر السارشال، التذيظ،  (0)
 .ناورو ميكخونيديا، باالو،

)2( The Resolution on the status of Palestine in the UN was adopted 

by a vote of (138) in favour to (9) against with (41) abstentions 

by the (193) member state. General Assembly grants Palestine 

Non-Member Observer State status of UN, www.un.org. تاريخ  

52/3/5102:  الديارة  . Q & A: Palestinians' upgrade UN status, Op. 

Cit.  

( الخاص بسخكد فمدصيغ في األمع الستحجة، الرادر عغ 77/02انطخ القخار رقع ) (3)
األمع الستحجة، الجسعية العامة، الجورة الدابعة والدتػن، رقع الػثيقة 

(A/RES/67/19( البشج ،)مغ ججول االعسال، السؤرخ في 37 )4 December 
 تاريخ الديارة : www.un.orgالستحجة :  . نز القخار عمى مػقع األمع2012

     81/3/8102 . 
)4( Q & A: Palestinians' upgrade UN status, Op. Cit. 

 . 2/08/8108(، الرادر في 77/02وانطخ نز القخار ) (1)

http://www.un.org.20/3/2014
http://www.un.org/
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ٚشلا زع٠ٛ قا١ُ٥  ،بعس ف١٦ ايفاتٝهإ ،ٚا٫ٕ تكٓف فًػطني نسٚي١ غرل عهٛ ،ايتػرلات
يف اعُاٍ ازبُع١ٝ ايعا١َ ٚدًػاتٗا . اَا بايٓػب١ يبعج١ املطاقب١  ،يًُؿاضن١ نسٚي١ َطاقب

فكس مت تػُٝتٗا "بعج١ املطاقب١ ايسا١ُ٥ يسٚي١ فًػطني" يف  ،ايسا١ُ٥ يف املكطات ايط٥ٝػ١ٝ
( A/67/738ْؿط ا٫َني ايعاّ يٮَِ املتشس٠ ايتكطٜط ) 2013. ٚيف اشاض  (1)تشس٠ا٭َِ امل

( ايصٟ ٜعٝس ايتأنٝس ع٢ً إ َطنع فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠، ٜػُح 67/19َطابل يكطاض )
ٚ٭ٍٚ  .(2)يسٚي١ فًػطني باملؿاضن١ يف امل٪متطات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاملعاٖسات املفتٛس١ يًسٍٚ

ْٞ تًكاٖا ايفًػطٝين يف ازبُع١ٝ ايعا١َ ٚغط تطسٝب زٚيٞ نبرل، ٚتٗاَط٠ ٜتِ ضفع ايعًِ 
 .املػ٪ٚيني ايفًػطٝٓٝني

ٚسبكٍٛ فًػطني ع٢ً َطنع زٚي١ َطاقب ايعسٜس َٔ ا٫ثاض ايكا١ْْٝٛ ع٢ً َػت٣ٛ       
ايكإْٛ ايسٚيٞ َٓٗا إ تػٝرل املطنع ايكاْْٛٞ يسٚي١ فًػطني ٜهع سسا يًُعاعِ اإلغطا١ًٝٝ٥ 

تأنٝس دسٜس يهٌ  67/19ضض ايفًػط١ٝٓٝ ٖٞ اضض َتٓاظع عًٝٗا . ٚدا٤ ايكطا ضبإ ا٭
مبا فٝٗا  1967قطاضات ا٭َِ املتشس٠ ايػابك١ ع٢ً اْٗا أضض فًػط١ٝٓٝ ضبت١ً َٓص عاّ 

٫ٚ ٜكًٌ َٔ  ،ايكسؽ . ٚباملكابٌ فإ ٖصا ٫ ٜػرل نٕٛ فًػطني ٖٞ زٚي١ ذبت ا٫ست٬ٍ
٭ضانٞ احملت١ً, فكس انس ايكطاض ع٢ً اْطبام اتفاقٝات َػ٪ٚيٝات زٚي١ ا٫ست٬ٍ دباٙ ا

ع٢ً ا٭ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ احملت١ً ٚخاق١ ا٫تفاق١ٝ ايطابع١ بؿإ 1949دٓٝف ا٭ضبع١ يػ١ٓ 
محا١ٜ ايػهإ املسْٝني ٚايػذٓا٤ . نُا ٜ٪نس ايكطاض ع٢ً إ اجملتُع ايسٚيٞ ٫ ٜعذلف بهِ 

ٕٛ ايسٚيٞ اإلْػاْٞ ع٢ً ا٭ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ ايكسؽ ايؿطق١ٝ , ٜٚذلتب ع٢ً اْطبام ايكاْ
احملت١ً امل٬سك١ ايكا١ْْٝٛ يف ساٍ ا٫ْتٗانات ازبػ١ُٝ يًكإْٛ ايسٚيٞ اإلْػاْٞ , ٚعًٝ٘ 
ميهٔ ضبان١ُ ا٫ست٬ٍ اإلغطا٥ًٝٞ ٚمماضغات٘ نسٚي١ است٬ٍ نْٛٗا ربايف ايكإْٛ ايسٚيٞ 

ازبسٜس يفًػطني ٜتٝح شلا ا٫ْهُاّ ٫ست٬شلا ا٭ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ , خكٛقا ٚإ ايٛنع 
اىل ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ اشباق١ حبكٛم ا٫ْػإ ٚا٫ْهُاّ اىل ايكإْٛ ايسٚيٞ اإلْػاْٞ فه٬ 
عٔ اْهُاَٗا اىل احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ بعس اْتٗا٤ ازبسٍ عُا اشا ناْت فًػطني زٚي١ اّ 

 ٫ بكبٛشلا عهٛا َطاقبا يف ا٭َِ املتشس٠.
 
 

                                                      

)1( Status of Palestine , www.un.org and www.un.int .  

)2( I bid. 

http://www.un.int/
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 الثالثادلطلب 
 هىالف الذول األعضاء يف اجلوعيت العاهت

 29( ٚامل٪ضر يف 67/19إ ايكطاض اشبام مبٓح فًػطني َطنع زٚي١ َطاقب املطقِ )
، دٛب٘ باْتكازات قبٌٝ ٚبعس ايتكٜٛت عًٝ٘، ٚقس دا٤ت ٖصٙ 2012تؿطٜٔ ايجاْٞ 

ع٢ً سس ا٫ْتكازات َٔ بعض ايسٍٚ اييت عاضنت ايكطاض، ٚاييت اَتٓعت عٔ ايتكٜٛت 
غٛا٤، ٚست٢ ايسٍٚ اييت اٜست ايكطاض بطضت ٖصا ايتأٜٝس اغتٓازًا إىل َٛاقفٗا َٔ ايكه١ٝ 
ايفًػط١ٝٓٝ، ٚقس َٓح نٌ َتشسخ عؿط زقا٥ل يتعًٌٝ تكٜٛت ب٬زٙ. ٚعًٝ٘ ميهٔ تبٜٛب 

 َٛاقف ايسٍٚ ا٫عها٤ بايؿهٌ ا٫تٞ :
 الفشع األول 

 هىالف بعض الذول ادلؤيذة 
اض يًُٓاقؿ١ قبٌ ايتكٜٛت عًٝ٘ اَاّ ازبُع١ٝ ايعا١َ ممجٌ يكس عطض َؿطٚع ايكط

( . ٚايصٟ 2012مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ ٚايط٥ٝؼ اسبايٞ جملًؼ ايػفطا٤ ايعطب يف ا٭َِ املتشس٠ )
قٛت يكاحل َؿطٚع ايكطاض سٝح ٚقف َؿطٚع ايكطاض باْ٘ ٜأتٞ اغتهُا٫ً طاٍ اْتعاضٙ 

سني قطض تكػِٝ  ،( عاًَا65ٖصا ايّٝٛ قبٌ )يتٓفٝص تؿطٜع قاَت ب٘ ازبُع١ٝ ايعا١َ يف َجٌ 
ٚبكٝت ايسٚي١ ا٫خط٣ فًػطني  ،فًػطني ايتاضؽب١ٝ إىل زٚيتني سكًت اسساٖا ع٢ً اغتك٬شلا

تٓتعط ست٢ ٖصٙ ايًشع١ . ٚعس َؿطٚع ايكطاض ميجٌ اناف١ ْٛع١ٝ ع٢ً ططٜل ذبكٝل ا٫ضاز٠ 
ِ ع٢ً ٚدٛز سٌ ايسٚيتني . ٚزعا ايسٚي١ٝ املتُج١ً يف اس٬ٍ ايػ٬ّ يف ايؿطم ا٫ٚغط ايكا٥

ٚاملػا١ُٖ يف قٓع ايتاضٜذ ٚفتح افام املػتكبٌ  ،مجٝع ايسٍٚ إىل ايتكٜٛت يكاحل ايكطاض
. ثِ خطب ايػٝس ضبُٛز عباؽ ع٢ً َٓدل ازبُع١ٝ (1)اَاّ ايفًػطٝٓٝني بسٚيتِٗ املػتك١ً
٬َٝز زٚي١  ٚطايب ازبُع١ٝ ايعا١َ "بإقساض ؾٗاز٠ ،ايعا١َ قبٌٝ ايتكٜٛت ع٢ً ايكطاض

( عاًَا ٚيف َجٌ ٖصا ايّٝٛ اقسضت ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ 65فًػطني" َٛنشًا اْ٘ "قبٌ )
ٚنإ مبجاب١ ؾٗاز٠  ،( ايصٟ قه٢ بتكػِٝ اضض فًػطني ايتاضؽب181١ٝاملتشس٠ ايكطاض )

٬َٝز زٚي١ إغطا٥ٌٝ" . ٚانس ايط٥ٝؼ ايفًػطٝين ع٢ً إ ازبُع١ٝ ايعا١َ "تكف ايّٝٛ اَاّ 
اخ٬قٞ ٫ ٜكبٌ ايكٝاّ بأزا٥٘ تطززًا ٚاَاّ اغتشكام تاضؽبٞ مل ٜعس ايٛفا٤ ب٘ ؼبتٌُ ٚادب 

مبا  ،تأد٬ًٝ" . ٚانس ع٢ً نطٚض٠ اْٗا٤ ا٫ست٬ٍ اإلغطا٥ًٝٞ ٌْٚٝ ؾعبٓا ا٫غتك٬ٍ ٚاسبط١ٜ
                                                      

 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (0)
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ميًو َٔ قٓاع١ بإ "ا٫غط٠ ايسٚي١ٝ ايّٝٛ اَاّ ايفطق١ ا٫خرل٠ إلْكاش سٌ ايسٚيتني"، 
٢ اْ٘ "٫ ٜٛدس ؾعب يف ايعامل حباد١ إىل إ ٜفكس عؿطات ا٫طفاٍ ايفًػطٝٓٝني َهٝفًا عً

نٞ ٜتصنط إ ٖٓاى است٫ً٬ ػبب إ ٜٓتٗٞ" . ٚضنع ع٢ً إ ايؿعب ايفًػطٝين مل ٜتٓاظٍ 
ٚسك٘ يف ايسفاع عٔ ْفػ٘ اَاّ  ،عٔ سكٛق٘ ايٛط١ٝٓ ايجابت١ اييت ؾطعتٗا ايكطاضات ا٫مم١ٝ

ٚقاٍ : ئ ْكبٌ ا٫ باغتك٬ٍ  ،َٔ خ٬ٍ املكا١َٚ ايؿعب١ٝ ايػ١ًُٝ ا٫عتسا٤ات ٚا٫ست٬ٍ
، ٚسٌ قه١ٝ 1967زٚي١ فًػطني ٚعاقُتٗا ايكسؽ فٛم مجٝع ا٫ضانٞ اييت استًت عاّ 

( . ٚقاٍ "٫ اعتكس إ ٖصا اضٖابًا مناضغ٘ يف ا٭َِ 194اي٬د٦ني ع٢ً اغاؽ ايكطاض )
 إ ٜكف نس ا٫ست٬ٍ ٚاملػتٛطٓات .املتشس٠" . نُا اْ٘ قطح بٛنٛح ع٢ً ايعامل 

فكس قاٍ  ،اَا ممجٌ إْسْٚٝػٝا ايػٝس )ْاتايٝػاٚا( ايصٟ ؾاضنت زٚيت٘ يف تكسِٜ َؿطٚع ايكطاض
باْ٘ ٫ ٜٛدس غبب ميٓع اجملتُع ايسٚيٞ َٔ املٛافك١ ع٢ً َٓح فًػطني َطنع زٚي١ غرل 

ف١ ايسٚي١ قبٌ عبٛ ٖٚٛ ايهٝإ ايصٟ اعذلفت ي٘ ازبُع١ٝ ايعا١َ بك ،عهٛ بكف١ َطاقب
. ٚاعطب عٔ اًَ٘ يف َٓشٗا ايعه١ٜٛ ايها١ًَ  1988( عاّ 77/43عدل قطاضٖا ) ،( عاًَا24)

ايصٟ ٜتفل َع ايط١ٜ٩ املؿذلن١ سبٌ ايسٚيتني . ٚقاٍ ْعتكس بإ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ املػتك١ً 
ٚغط . حبكٛشلا ع٢ً سكٛقٗا املتػا١ٜٚ غٛف تػِٗ يف ايتٛقٌ إىل ايػ٬ّ يف ايؿطم ا٫

ٚباملكابٌ طايب إغطا٥ٌٝ بإْٗا٤ ا٫ْؿط١ ا٫غتٝطا١ْٝ غرل ايكا١ْْٝٛ ٚضفع اسبكاض عٔ غع٠ 
. ثِ  (1)ٚاْٗا٤ ايعكاب ازبُاعٞ . ٚتععٜع اسبٛاض ايفًػطٝين ايساخًٞ يف ٖصٙ ايًشع١ ايتاضؽب١ٝ

 ذبسخ املٓسٚب ايذلنٞ ايػٝس )زا٩ز اٚغًٛ( َعًًٓا تأٜٝسٙ يًطًب ايفًػطٝين يتكبح زٚي١
سطَٛا َٓٗا يعكٛز بسٕٚ أٟ تدلٜط  ،َسضنًا سل ايفًػطٝٓٝني يف اقا١َ زٚي١ ،َطاقب غرل عهٛ

نُا اْ٘ اعتدل اقا١َ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ َػتك١ً ٚعاقُتٗا  ،اخ٬قٞ أٚ غٝاغٞ أٚ قاْْٛٞ
س٬ً َكب٫ًٛ زٚيًٝا يتشكٝل ايػ٬ّ يف املٓطك١، ٚعس  1967ايكسؽ ع٢ً سسٚز فًػطني يعاّ 

 . (2)ا املطنع عاٌَ َػاعس يًتٛقٌ إىل ٖصا اسبٌَٓح فًػطني ٖص
اَا ممجٌ غٜٛػطا ايػٝس )غٝػط( فكس نإ ايسافع ٚضا٤ قطاض غٜٛػطا ايتكٜٛت 

 ،( ٖٛ "ضغبتٓا يف سٌ املأظم اسبايٞ" إلعاز٠ اط٬م ع١ًُٝ ايػ67/19ّ٬َ٪ٜس٠ً يًكطاض )
ٝا٠ َٔ دسٜس يف َفّٗٛ غٝبعح اسب ،ٚاعتكازْا بإ تطق١ٝ فًػطني إىل َطنع ايسٚي١ املطاقب

اسبٌ ايكا٥ِ ع٢ً ٚدٛز ايسٚيتني َعًًٓا تأٜٝس زٚيت٘ زبٗٛز ايػ٬ّ اييت ٜبصشلا اجملتُع 
                                                      

 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (0)
 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (8)
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إ زٚيت٘ ت٪ٜس تأٜٝسًا تاًَا ايبٝإ ايصٟ ازىل  ،. ٚقاٍ ممجٌ بًذٝها ايػٝس )غطٚيؼ( (1)ايسٚيٞ
١ يف ادباٙ اْؿا٤ ب٘ ا٫ذباز ا٫ٚضبٞ خ٬ٍ ٖصٙ املٓاقؿ١ ٚاعتدل تكٜٛت ايّٝٛ خط٠ٛ ٖاَ

. اَا ممجٌ قطبٝا ايػٝس )غتاضؾٝفتـ( اعًٔ بإ تأٜٝس ب٬زٙ ايكطاض َٓح (2)زٚي١ فًػطني
ٚاعتدل زعِ  ،( زٚي١ عهٛ يف ا٭َِ املتشس132٠ع٢ً اعذلاف ) بٓا٤ً ،فًػطني قف١ ايسٚي١

١َ ب٬زٙ يًكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ قس اعط٢ ْتا٥ر ٚععظ سل ايفًػطٝٓٝني يف تكطٜط املكرل ٚاقا
إ ب٬زٙ قٛتت يكاحل اْؿا٤ زٚيتني يف عٗس  ،. ٚقاٍ ممجٌ ايسمناضى (3)زٚي١ َػتك١ً

( سٝح ْ٪نس ع٢ً سٌ 67/19ٚاش قٛتٓا يكاحل ايكطاض ) ،فًػطني )ايػابك١( ذبت ا٫ْتساب
ٚسل فًػطني يف زٚي١ َػتك١ً ٚزميكطاط١ٝ َٚتك١ً ا٫ضانٞ ٚتتٛافط شلا َكَٛات  ،ايسٚيتني

 .(4)اسبٝا٠
ٚغٝا ا٫ذباز١ٜ قٛت يكاحل قطاض َٓح فًػطني زٚي١ َطاقب غرل عهٛ، ممجٌ ض

ٚاْٗا  ،1988َؿرلًا إىل إ زٚيت٘ قطضت ا٫عذلاف بإع٬ٕ قٝاّ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ َٓص عاّ 
فتشت غفاض٠ فًػط١ٝٓٝ يف َٛغهٛ، ٚإ ايكه١ٝ ا٫غاغ١ٝ اييت تعٝل ايطُٛسات ايتؿطٜع١ٝ 

ؾسز ع٢ً إ أٟ ْؿاطات اْتكا١َٝ َٔ ايكطاض غٝهٕٛ ٚ ،يًؿعب ايفًػطٝين ناْت ا٫ست٬ٍ
. ٚدا٤ يف تعًٝل )َعتع (5)نُا إ ضٚغٝا غتػتُط يف ضعا١ٜ املفاٚنات ،غرل َكب٫ًٛ اط٬قًا

امحس ايسٜٔ خًٌٝ( َٔ َكط، إ تبين ايكطاض َٔ قبٌ اغًب١ٝ ٖا١ً٥ اظٗطت اعذلاف اجملتُع 
ا١َٓ . بطغِ اغتُطاض قٛات ا٫ست٬ٍ  ايسٚيٞ حبل فًػطني باَت٬ى سه١َٛ ٚاضض شات سسٚز

إ  ،ا٫دٓيب ع٢ً ا٫ضانٞ ايفًػط١ٝٓٝ . نُا ذبسخ ممجٌ فطْػا ايػٝس )أضٚ( بعس ايتكٜٛت
امنا ٖٛ زعِ سبٌ ايسٚيتني  ،تكٜٛتٗا ي٬عذلاف بفًػطني زٚي١ غرل عهٛ شلا قف١ املطاقب

. َعذلف بٗا زٚيًٝا سسٚزفًػطني ٚإغطا٥ٌٝ تعٝؿإ دٓبًا إىل دٓب بأَٔ ٚغ٬ّ يف اطاض 
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)5( General Assembly, (GA/11317), General Assembly votes 

overwhelmingly to accord Palestine "Non-Member Observer 

State" status in United Nations, Department of public 

information, News and Media division, New York, 9 November 

2012. 44 & 45 meetings (PM & Night). 
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ِ ا٫عذلاف ايسٚيٞ بسٚي١ ٚقس تعٗس ايط٥ٝؼ ايفطْػٞ فطاْػٛا ٫ْٖٛس با٫يتعاّ "بسع
. ٚنإ ممجٌ ايٓطٜٚر َٔ امل٪ٜسٜٔ بك٠ٛ يًشل ايفًػطٝين يف َطنع ايسٚي١ ٚفكًا فًػطني"

 . (1)يًكإْٛ ايسٚيٞ
 الفشع الثاًي

 هىالف بعض الذول ادلعاسضت
َٓح فًػطني قف١ زٚي١  ،ايسٍٚ اييت عاضنت ٚبؿس٠تأتٞ إغطا٥ٌٝ يف َكس١َ 
ٚظبس يف ططح َٛقفٗا نطٚض٠ يإلساط١ بايكٛض٠ ايعا١َ  ،َطاقب غرل عهٛ يف ا٭َِ املتشس٠

ٚقاٍ  ،يًُٛاقف املٓا١٥ٚ يًكطاض سٝح ذبسخ املُجٌ اإلغطا٥ًٝٞ قبٌٝ ايتكٜٛت اَاّ ازبُع١ٝ
جٌ يف َؿطٚع ايكطاض ايصٟ غٝططح ٫ تٛدس َكًش١ ٚاسس٠ َٔ املكاحل اسب١ٜٛٝ يًػ٬ّ تتُ

. ٚقاٍ ضزًا ع٢ً ايػٝس ضبُٛز يصيو ٫ ميهٔ إلغطا٥ٌٝ إ تكبً٘"" ،يًتكٜٛت عًٝ٘ ايّٝٛ
فاْ٘ مل ٜػتدسّ عباض٠ "زٚيتني يؿعبني" ٫ٕ ايكٝاز٠ ايفًػط١ٝٓٝ "مل تعذلف ابسًا  ،عباؽ
ٜعذلف بسٚي١ . ٚاْ٘ طايب ايعامل ايّٝٛ بإ إغطا٥ٌٝ زٚي١ ا١َ يًؿعب ايٝٗٛزٟ"بإ 

. ٚشنط يف تٗذُ٘ ع٢ً َؿطٚع ٜطفض ا٫عذلاف بايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ"فًػط١ٝٓٝ ا٫ اْ٘ َا ظاٍ 
ٕ َؿطٚع ايكطاض ٖصا ئ ٜػرل ايٛنع "أ باْ٘ "ئ ٜسفع بايػ٬ّ قسًَا" ٚ ايكطاض "املٓشاظ"

ٚئ ؽبًع "قف١ ايسٚي١ ع٢ً ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ" "٫غُٝا ٚاْٗا مل  ،ع٢ً اضض ايٛاقع"
ٚقاٍ َٓتكسًا ست٢ ا٭َِ املتشس٠ "ٖٓاى ططٜل ٚاسس يتشكٝل ايسٚي١  ،ٝطط ع٢ً غع٠"تػ

إ ايططٜل ميط عدل املفاٚنات  ،٫ ميط عدل ٖصٙ ايكاع١ يف ْٜٝٛٛضى ،ايفًػط١ٝٓٝ
. َتذا٬ًٖ إ ْؿأ٠ "ايسٚي١ اإلغطا١ًٝٝ٥" ْفػٗا نإ عٔ ططٜل ٖصٙ ايكاع١، بٌ  (2)املباؾط٠"

ييت قاَت َٔ خ٬ٍ اٚضام ا٭َِ املتشس٠ . ٚقاٍ "َٔ قٛت يكاحل اْٗا ايسٚي١ ايٛسٝس٠ ا
اَا "إغطا٥ٌٝ فتعٌ ًَتع١َ بايػ٬ّ" َتًُٗا  ،ايكطاض فاْ٘ ٜكٛض ع١ًُٝ ايػ٬ّ"

 . (3)ايفًػطٝٓٝني بتشٌٜٛ "غع٠ إىل قاعس٠ اضٖاب١ٝ"
ٚغاضعت اي٫ٜٛات املتشس٠ اييت قٛتت نس ايكطاض إىل ايتعبرل عٔ "اغفٗا" 

"ٜهع عطاقٌٝ اَاّ ع١ًُٝ ٖصا ايتكٜٛت "َ٪غف ٚغرل صبسٟ" ٚ ٪نس٠ً إَ ،إلقطاضٙ
 ،ٚقايت يف تعًٝكٗا ع٢ً ايكطاض ايتاضؽبٞ يًذُع١ٝ ايعا١َ ،ع٢ً يػإ ٬ٖٝضٟ نًٓتٕٛ ،ايػ٬ّ"

                                                      

)1( General Assembly, (GA/11317), 9 November 2012. 

 . 8108الثاني  تذخيغ 82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (8)
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إ ٖصا ايكطاض "ٜهع َعٜسًا َٔ ايعطاقٌٝ اَاّ ططٜل ايػ٬ّ" َعتدل٠ إ ايططٜل ايٛسٝس يكٝاّ 
. ٚبسٚضٖا (1)اف َفاٚنات ايػ٬ّ بني ايفًػطٝٓٝني ٚإغطا٥ٌٝزٚي١ فًػط١ٝٓٝ ٖٛ اغت٦ٓ

يكطاض ٫ غٛظإ ضاٜؼ اَاّ ا٭َِ املتشس٠ "إ ٖصا ا ،قايت ايػفرل٠ ا٫َطٜه١ٝ يف ا٭َِ املتشس٠
. اَا َٛقف (2)"٫ٚ ٜؿهٌ ا١ًٖٝ يًعه١ٜٛ يف ا٭َِ املتشس٠"ػبعٌ َٔ فًػطني زٚي١" ٚ

إ زٚيت٘ تعاضض ايكطاض بأق٣ٛ  ،ا يف ا٭َِ املتشس٠فكس ؾسز ايػٝس )برلز( ممجٌ نٓس ،نٓسا
ايعباضات ٚاعتدلٙ ادطا٤ اسازٟ ازباْب ٜكٛض اغؼ اسبٌ ايكا٥ِ ع٢ً ٚدٛز زٚيتني ٚإ 

تأتٞ عدل ايتػ١ٜٛ عٔ ططٜل  ،ايفطق١ ايٛسٝس٠ "ايٛاقع١ٝ" يسٚيتإ داضتإ تعٝؿإ بػ٬ّ
نُا  ،1947ساز خط١ ايتكػِٝ عاّ ٚذبسخ ٖصا املُجٌ بفدط عٔ زٚض ب٬زٙ يف اع ،املفاٚنات

 .(3)اْ٘ سصض َٔ إ ايػعٞ اسازٟ ازباْب ٜتٓاقض َع اتفاقات اٚغًٛ
 الفشع الثالث

 هىالف الذول ادلوخٌعت عي الخصىيج
إ ايسٍٚ اييت عاضنت ايكطاض ٫ تتذاٚظ يف اعسازٖا اقابع ايٝس ٖٚٞ َعطٚف١ 

ٚاييت بسا ايذلزز ٚانشًا  ،تكٜٛتٚيهٔ امل٪غف نإ َٔ ايسٍٚ اييت اَتٓعت عٔ اي ،َػبكًا
. فكس طاقب غرل ايعهٛ يف ا٭َِ املتشس٠ع٢ً َٛاقفٗا دباٙ َٓح فًػطني ٚقف "ايسٚي١" امل

سٝح دا٤ ع٢ً يػإ ايػرل َاضى )٫ٌٜ غطاْت( ممجٌ  ،بسأ ايكًل ٜػاٚض املٛقف ا٫ْهًٝعٟ
ٚقاٍ :  ،١ًُٝ ايػ٬ّ"املًُه١ املتشس٠ إ زٚيت٘ "تؿعط بكًل بايؼ اظا٤ املأظم اشبطرل يف ع

                                                      

)1( Secretary of state, Hillary Clinton called the resolution 

"unfortunate and counterproductive" explaining that "only 

through direct negotiations between the parties can the 

Palestinians and Israelis achieve the peace that both deserve : 

two states for two people, with a sovereign, viable, independent 

Palestine living side by side in peace and security with a Jewish 

and democratic Israel". Barak David, Palestinian Un bid , In 

Historic Vote, Palestine becomes Non-Member UN state with 

observer status, 30 Nov. 2012, www.bbc.com .  

 31/0/8102تاريخ الديارة :     
)2( I bid., and David Ariosto and Michael Pearson, UN approves 

Palestinian "Observer State", bid, www.cnn.net, 30 Nov. 2012. 

  31/0/8102الديارة : تاريخ    
 .8108تذخيغ الثاني  82 (،A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (3)
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 ،"إ ٖسفٓا ايط٥ٝػٞ ٖٛ ايعٛز٠ إىل املفاٚنات يًتٛقٌ إىل سٌ قا٥ِ ع٢ً ٚدٛز ايسٚيتني"
ٚايػعٞ يًشكٍٛ "ع٢ً ايتعاّ َٔ ايكٝاز٠ ايفًػط١ٝٓٝ بايعٛز٠ فٛضًا إىل املفاٚنات زٕٚ 

جًٗا ؾطٚط َػبك١ نإ ايعاٌَ ا٫ِٖ ايصٟ اثط ع٢ً تكٜٛت املًُه١ املتشس٠ . فكس قاٍ مم
"طًبٓا تأنٝس َٔ ايفًػطٝٓٝني باِْٗ ئ ٜتدصٚا إدطا٤ات فٛض١ٜ يف ٚنا٫ت ا٭َِ املتشس٠ ٚيف 

. ٚقاٍ : ٠ إىل املفاٚنات اَطًا َػتش٬ًٝ"احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٫ٕ شيو غٝذعٌ ايعٛز
"ٚقس عًُٓا بؿهٌ َهجف َع ايفًػطٝٓٝني قبٌ ايتكٜٛت ايّٝٛ يف ضباٚي١ يًشكٍٛ ع٢ً 

ٚيهٔ يف غٝابٗا مل ْتُهٔ َٔ ايتكٜٛت َ٪ٜسٜٔ يًكطاض ٚيصيو اَتٓعٓا عٔ  ،يتأنٝساتٖصٙ ا
 . (1)ايتكٜٛت"

فكس قاٍ  ،ٚنإ َٛقف املاْٝا مماث٬ً ملٛقف املًُه١ املتشس٠ َٔ سٝح ايتكٜٛت
بإ املاْٝا ت٪َٔ امياًْا ضاغدًا بٛدٛز زٚيتني إغطا٥ٌٝ ٚفًػطني ممجًٗا ايػٝس )فٝتٝؼ( "

 ،يؿطم ا٫ٚغط" . ٚقاٍ : عبٔ "ْ٪ٜس اشلسف املتُجٌ يف اقا١َ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ"يؿعبني يف ا
ٚقس "عًُت املاْٝا يػٓٛات َٔ ادٌ زعِ دٗٛز بٓا٤ ايسٚي١ اييت تهطًع بٗا ايػًط١ 
ايفًػط١ٝٓٝ" ا٫ اْ٘ ٫ ميهٔ "اقا١َ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ا٫ عدل املفاٚنات املباؾط٠ بني 

ا ٜسعٛ إىل ايؿو فُٝا اشا ناْت اشبط٠ٛ اييت اربصت ايّٝٛ ٚيصيو فإ ٖٓاى َ ،ايططفني"
ٚابس٣ قًك٘ َٔ إ ٜ٪زٟ شيو إىل تكًب املٛاقف بس٫ً َٔ ذبػني  ،َفٝس٠ يع١ًُٝ ايػ٬ّ

 . (2)فطم ايتٛقٌ إىل سٌ ايسٚيتني
: يكس اَتٓع ٚفس بًسٟ ٓاع عٔ ايتكٜٛت قاٍ ممجٌ بًػاضٜاٚيف َعطض ؾطس٘ ا٫َت

ظبس إ ٖصا ايكطاض ٫ ٜػرل ايٛاقع ع٢ً  ،( "بعس ذبًٌٝ زقٝل67/19ض )عٔ ايتكٜٛت ع٢ً ايكطا
. ٚانس إ ايػبٌٝ ايٛسٝس ىل اسبٌ ايكا٥ِ ع٢ً ٚدٛز زٚيتني"ا٫ضض أٚ ٜػطع ايتٛقٌ إ

إلقا١َ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ شات غٝاز٠ ٖٛ احملازثات ايكا١ُ٥ ع٢ً اغاؽ َباز٨ اجملُٛع١ 
إ بًػاضٜا ت٪ٜس باغتُطاض  ،عا١َ . ٚاغتسضزايطباع١ٝ ٚقطاضات صبًؼ ا٫َٔ ٚازبُع١ٝ اي

ٚشنط بإ زٚيت٘ ناْت  ،ايتطًعات املؿطٚع١ يًؿعب ايفًػطٝين املتعًك١ حبل تكطٜط املكرل
"ْٚعطًا يًشاي١ اسبطد١ يف املٓطك١  1988َٔ أٚىل ايسٍٚ اييت اعذلفت بسٚي١ فًػطني عاّ 

                                                      

 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (0)
 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (8)
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بؿإٔ َا اشا نإ غٝسفع ع١ًُٝ  ٚايػٝام ايسٚيٞ ايصٟ قاّ فٝ٘ ايكطاض، يسٜٓا ؾهٛى سكٝك١ٝ
 . (1)ايػ٬ّ بؿهٌ اندل إىل ا٫َاّ"

اْ٘ ست٢ ايسٍٚ املُتٓع١ عٔ ايتكٜٛت يسٜٗا قٓاع١ حبل ايؿعب  ،غبًل مما تكسّ
ايفًػطٝين يف تكطٜط َكرلٙ ٚاقا١َ زٚيت٘ املػتك١ً . ٚنصيو ايسٍٚ اييت عاضنت ايكطاض ٫ 

باعذلاف إغطا٥ٌٝ بسٚي١  ،ط اعذلافٗا بفًػطني نسٚي١ا٫ اْٗا تطب ،تبتعس نجرلًا عٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩
ضغِ إ  ،فًػطني َٔ خ٬ٍ اتفام غ٬ّ ٜٓٗض بني ايططفني ع٢ً اغاؽ سٌ ايسٚيتني

َتذاًٖني يف  ،اعذلفت )بسٚي١ إغطا٥ٌٝ( 1993َٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ يف اتفام اٚغًٛ 
 ،ػطٝين املجبت يف قطاض ايتكػِٝيإلقًِٝ ايفً ،ايٛقت ْفػ٘ ا٫ست٬ٍ اإلغطا٥ًٝٞ طٌٜٛ ا٫َس

 ،ٚايػاضات املػتُط٠ ع٢ً املسْٝني ايفًػطٝٓٝني ٚسكاض غع٠ ٚغًل املعابط اسبسٚز١ٜ
 ،ٚا٫غتُطاض يف بٓا٤ املػتٛطٓات غرل ايؿطع١ٝ يف ا٫ضانٞ احملت١ً مبا فٝٗا ايكسؽ ايؿطق١ٝ

ايتعاَاتٗا ايسٚي١ٝ  ٜٓتر عٔ شيو نً٘ إ إغطا٥ٌٝ ٖٞ َٔ ٫ ًٜتعّ بع١ًُٝ ايػ٬ّ ٫ٚ ذبذلّ
 نػًط١ است٬ٍ .

َٔ ٜٛقف إغطا٥ٌٝ عٓس سسٖا َٚا ٖٛ ضز فعٌ اجملتُع  ،ٚايتػا٩ٍ املجاض ٖٓا
ايسٚيٞ ع٢ً تكطفات إغطا٥ٌٝ غرل ايؿطع١ٝ دباٙ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚايفًػطٝٓٝني بعس 

عٔ شيو  نُا عدل ،امل ٜعدل ايكطاض عٔ اضاز٠ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٚعٔ ق٬سٝاتِٗ ،اقساض ايكطاض
ايػٝس بإ نٞ َٕٛ، سني قاٍ : "إ ايكطاض ايصٟ اربصت٘ ازبُع١ٝ ايعا١َ مبٓح فًػطني َطنع 

. ٚيهٔ َاشا نإ ضز (2)نإ َٔ ق٬سٝات ايسٍٚ ا٭عها٤" ،زٚي١ غرل عهٛ يف ا٭َِ املتشس٠
ٖٛ ايفعٌ اإلغطا٥ًٝٞ ع٢ً ايكطاض ا٫ممٞ؟ يكس ٚضز يف تكطٜح يط٥ٝؼ ايٛظضا٤ اإلغطا٥ًٝٞ ْتٓٝا

باْ٘ "٫ ميهٔ اْؿا٤ زٚي١ فًػط١ٝٓٝ بسٕٚ نُاْات ٭َٔ إغطا٥ٌٝ َٔ خ٬ٍ املفاٚنات" 
٫ ٜٛدس ق٠ٛ يف  ،ٖٚادِ اجملتُع ايسٚيٞ ٚقاٍ "اْ٘ ٫ ِٜٗ نِ َٔ ا٫ٜازٟ مت ضفعٗا نسٙ

 . (3)ايعامل قس دبعًين اغاّٚ ع٢ً أَ إغطا٥ٌٝ"

                                                      

 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (0)
 . 8108تذخيغ الثاني  82(، A/67/pv.44قزية فمدصيغ، ) (8)

)3( Netanyahu attacked the International Community and said that 

"It doesn't how many hands will be raised against it, there is no 

force in the world that would cause me to compromise Israel's 

security". Barak David, Op. Cit., . 
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ا ػبعًٓا ْعتكس إ ضز فعٌ إغطا٥ٌٝ ٖٛ َ ،إ ٖصا ايتشسٟ يًُذتُع ايسٚيٞ َٔ قبٌ إغطا٥ٌٝ
فكس قاَت  ،ع٢ً اسبطن١ ايفًػط١ٝٓٝ يف ا٭َِ املتشس٠ زيٌٝ نعف َٛقفٗا ٚيٝؼ قٛت٘

ٚايتٗسٜس بإيػا٤ اتفاقات  ،إغطا٥ٌٝ باغتدساّ ايذلٖٝب ٚايتٗسٜس يإلطاس١ بايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ
ٚايػا٤ بطاقات  ،اٚغًٛ َٔ خ٬ٍ ذبسٜس سطن١ املػ٪ٚيني ايهباض يف ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ

ايعبٛض اسبط اييت تػُح شلِ املطٚض يف ْكاط تفتٝـ دٝـ ايسفاع اإلغطا٥ًٝٞ يف ايهف١ 
ٚخكِ زٜٕٛ ايػًط١ ايفًػط١ٝٓٝ اييت تسٜٔ بٗا مل٪غػات إغطا١ًٝٝ٥ ابطظٖا  ،ايػطب١ٝ

َٔ ايعٛا٥س ايهطٜب١ٝ ايؿٗط١ٜ اييت دبُعٗا إغطا٥ٌٝ . ٚٚنع  ،َ٪غػ١ إغطا٥ٌٝ ايهٗطبا١ٝ٥
سٜس٠ يبٓا٤ املػتٛطٓات يف ايكسؽ ايؿطق١ٝ ع٢ً املس٣ ايبعٝس . ٖٚٓاى خطٛات خطط د

غٝتِ ايًذ٤ٛ ايٝٗا يف ساٍ تٛد٘ ايفًػطٝٓٝني إىل  ،سػب َػ٪ٍٚ إغطا٥ًٝٞ نبرل يف ايكسؽ
 . (1)أٚ اْهُت إىل ٚنا٫ت ا٭َِ املتشس٠ ا٫خط٣ ،احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

 تـاخلامت
 بشح اىل ا٫غتٓتادات ٚاملكذلسات ا٫ت١ٝ :يكس تٛقًٓا َٔ خ٬ٍ ٖصا اي

 أ٫ًٚ : ا٫غتٓتادات
دا٤ تكسِٜ ايطًب ايفًػطٝين اىل ا٫َني ايعاّ َتهًُٓا َؿطٚع قطاض َٓح فًػطني َطنع  .1

َػتٓسًا بصيو اىل قطاضات ا٫َِ  ،زٚي١ غرل عهٛ شلا قف١ املطاقب يف ا٫َِ املتشس٠
ايصٟ ٜٓل ع٢ً قٝاّ  1947( يػ١ٓ 181)ٚابطظٖا قطاض ايتكػِٝ  ،املتشس٠ بٗصا ايؿإٔ
ٚايعسٜس َٔ ايكطاضات ايكازض٠ عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ ٚصبًؼ ا٫َٔ  ،ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ

 ٚاييت ت٪نس ع٢ً إ ٚنع ا٫ضض ايفًػط١ٝٓٝ ٫ ٜعاٍ ٚنع ا٫ست٬ٍ ايعػهطٟ.

يسٚي١ إ ا٫عذلاف بفًػطني زٚي١ َطاقب يف ا٫َِ املتشس٠ ٜعين اعذلافًا مجاعًٝا بكف١ ا .2
ٜٚذلتب ع٢ً ٖصا ا٫عذلاف اعذلافًا مجاعًٝا  ،يًهٝإ ايفًػطٝين ايكا٥ِ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ

َٔ قبٌ اجملتُع ايسٚيٞ يًذاٖع١ٜ امل٪غػ١ٝ يفًػطني ٚقسضتٗا ع٢ً تٛيٞ َٗاّ زٚي١ 
 اثط اغتهُاٍ بطاَر اسبه١َٛ يبٓا٤ ايسٚي١ .

 زٚي١ َطاقب غرل عهٛ يف إ ضفع َطنع فًػطني يف ا٫َِ املتشس٠ َٚػت٣ٛ ايتُجٌٝ اىل .3
 اشل١٦ٝ ٜٓٗٞ ازبسٍ اٚ اٟ ؾهٛى سٍٛ ٚنع فًػطني نسٚي١ .

                                                      

)1( Barak David, Op. Cit. 
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دط٣ ايتكٜٛت ع٢ً ايكطاض زاخٌ ازبُع١ٝ ايعا١َ بأغًب١ٝ ثًجٞ ايسٍٚ ا٫عها٤  .4
اسبانطٜٔ ٚاملؿذلنني يف ايتكٜٛت .ٚقس سسزت ايسٍٚ ا٫عها٤ َٔ خ٬ٍ ايتكٜٛت 

ب يفًػطني ا٫ إ ا٫غًب١ٝ ايػاسك١ دا٤ت ع٢ً َٛاقفٗا املتبا١ٜٓ َٔ َطنع زٚي١ َطاق
يف سني إ َٛاقف نٌ َٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚاغطا٥ٌٝ  ،َتٛافك١ َع املػع٢ ايفًػطٝين

ػبعًٓا ْعتكس إ َكرل ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ٚقٝاَٗا ضٖٔ  ،ايطافه١ بؿس٠ ٖصا املطنع
 مبٛافك١ زٚي١ ٚاسس٠ ٖٚٞ اغطا٥ٌٝ .

ُتٓع١ عٔ ايتكٜٛت حبل فًػطني يف َطنع ايسٚي١ يكس تٛيست ايكٓاع١ يس٣ ايسٍٚ امل .5
املطاقب ٚا٫عذلاف بٗا ع٢ً ٖصا ا٫غاؽ ٚحبكٗا يف تكطٜط املكرل ٚاقا١َ ايسٚي١ 

 ٚا٫ يهاْت عاضنت ايكطاض . ،املػتك١ً
 ثاًْٝا : املكذلسات

زٚي١  132إ سكٍٛ فًػطني ع٢ً َطنع ايسٚي١ املطاقب يف ا٫َِ املتشس٠ سعٞ بتأٜٝس  .1
. يصا  29/10/2012ٜٛت َٓكطع ايٓعرل دط٣ يف قاع١ ازبُع١ٝ ايعا١َ بتاضٜذ ٚفكا يتك
إ  ،ع٢ً ايٛنع ازبسٜس اييت ٚقًت ايٝ٘ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ بٓا٤ً ْكذلح ع٢ً

تعتعّ ع٢ً اعُاٍ سكٛم ايؿعب ايفًػطٝين غرل ايكاب١ً يًتكطف يف تكطٜط املكرل 
قًا ٚإ قطاض َٓح فًػطني ٖصا املطنع ضقِ ٚاقا١َ ايسٚي١ املػتك١ً شات ايػٝاز٠ خكٛ

انست ذبكل عٓاقط قٝاّ ايسٚي١  ،( ٚغرلٙ َٔ قطاضات ا٫َِ املتشس٠ شات ايك67/19١ً)
 ايفًػط١ٝٓٝ .

إ ا٫دطا٤ات اشباق١ مبٓح َطنع ايسٚي١ املطاقب يفًػطني اقتكطت ع٢ً تكسِٜ ايطًب  .2
 ،ايع١ًُٝ يف ا٫َِ املتشس٠ٚايتكٜٛت بأغًب١ٝ بػٝط١ طبكًا ملا دطت عًٝ٘ املُاضغ١ 

ايصٟ  2011اًٍٜٛ  23يصيو ْكذلح إ تفعٌ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ طًبٗا املكسّ يف 
 اطًل عًٝ٘ "اغتشكام اًٍٜٛ" َٔ ادٌ اسبكٍٛ ع٢ً عه١ٜٛ نا١ًَ يف ا٫َِ املتشس٠ .

ع٢ً ٚنع فًػطني "زٚي١ غرل عهٛ بكف١ َطاقب" َٚع قٝاّ ساي١ ا٫ست٬ٍ  بٓا٤ً .3
إ تػتجُط مجٝع ا٫زٚات ايكا١ْْٝٛ اييت ٚفطٖا ايٛنع ازبسٜس يفًػطني َٔ ادٌ  ْكذلح

 اْٗا٤ ساي١ ا٫ست٬ٍ طٌٜٛ ا٫َس َٓص عٗس ا٫ْتساب ايدلٜطاْٞ ٚسبس ا٫ٕ .
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  ادسـادلص
 أ٫ًٚ : املكازض بايًػ١ ايعطب١ٝ

 ايهتب - أ

ايٛط١ٝٓ باغِ د٬ٍ ايكاغِ، تأغٝؼ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ، َٔ نتاب ايػًط١  .1
، صبُٛع١ باسجني، َطنع ايعٜت١ْٛ 2013-1999ايفًػط١ٝٓٝ زضاغات ايتذطب١ ٚا٫زا٤ 

 . 2015، برلٚت، 1يًسضاغات ٚا٫غتؿاضات، ط
ز. سػاّ زٜب ابطاِٖٝ اسبساز، ايتشهِٝ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ست٬ٍ ا٫غتٝطاْٞ  .2

 . 2009ٚقهاٜا اي٬د٦ني، زاض ايهتاب اسبسٜح، ايكاٖط٠ 
، َ٪غػ١ ايسضاغات 1972-1947، قطاضات ا٫َِ املتشس٠ سٍٛ فًػطني غاَٞ َػًِ .3

 ايفًػط١ٝٓٝ، برلٚت، َطنع ايٛثا٥ل ٚايسضاغات، ابٛ ظيب .
قاحل ضبُٛز ايؿٓاط، ايططٜل اىل اٚغًٛ، صبُٛع١ باسجني، ايػًط١ ايٛط١ٝٓ  .4

، َهع ايعٜت١ْٛ يًسضاغات 2013-1999ايفًػط١ٝٓٝ زاضغات ايتذطب١ ٚا٫زا٤ 
 . 2015ات، ط، برلٚت ٚا٫غتؿاض

ز. ناضٟ ضؾٝس ايٝاغني، ايفكٌ ٚايتُٝٝع ايعٓكطٟ يف ن٤ٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ،  .5
 . 1983زاض ايطؾٝس يًٓؿط، َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚا٫ع٬ّ، بػساز 

، زاض ايهٓٛظ 2ز. عازٍ زلاض٠، اي٬د٦ٕٛ ٚاغتسخاٍ اشلعمي١ قطا٠٤ يف سل ايعٛز٠، ط .6
 . 2001ا٫زب١ٝ، برلٚت، 

ز. عبس ايععٜع ضبُس غطسإ، َكس١َ يسضاغ١ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ زضاغ١ يف قطاضات ا٫َِ  .7
 .1989املتشس٠ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

، صبس امل٪غػ١ ازباَع١ٝ يًسضاغات 1ز. عًٞ ظضاقط، ايٛغٝط يف ايكإْٛ ايسٚيٞ، ط .8
 .2011 ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، برلٚت،

، َ٪غػ١ ايجكاف١ 2، ط1عبس اسبُٝس، أقٍٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، زز. ضبُس غاَٞ  .9
 .1980ازباَع١ٝ، اإلغهٓسض١ٜ، 

ز. ضبُس ؾٛقٞ عبس ايعاٍ سافغ، ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ زضاغ١ غٝاغ١ٝ قا١ْْٝٛ يف ن٤ٛ  .10
  .1992اسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ، اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ايكاٖط٠، 
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د٦ني دٖٛط ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ، ايؿبه١ ايعطب١ٝ ز. ٚاقف َٓكٛض، َػأي١ اي٬ .11
  . 2008 يٮحباخ، برلٚت،

 ايسٚضٜات - ب

ز. امئ غ١َ٬، ٚنع قاْْٛٞ دسٜس : فًػطني زٚي١ َطاقب يف ا٫َِ املتشس٠، ايػٝاغ١  .1
 . 2013، ٜٓاٜط 48، اجملًس 191ايسٚي١ٝ، ايعسز 

١ٝ عبٛ تأغٝؼ سٝا٠ دٗاز سطب عٛز٠، اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ايفًػطٝين يًُطس١ً ا٫ْتكاي .2
 .2004، 1، ط100بطملا١ْٝ، َطنع ا٫َاضات يًسضاغات ٚايبشٛخ ا٫غذلاتٝذ١ٝ، ايعسز 

دٛضز بؿاضات، سؿس ايتأٜٝس ايفًػطٝين يفهط٠ ايسٚي١ ايٛاسس٠، املػتكبٌ ايعطبٞ،  .3
 . 2010ايػ١ٓ ايجايج١ ٚايج٬ثٕٛ، ايعسز ث٬مثا١٥ ٚمخػ١ ٚغبعٕٛ، اٜاض 

، 1986-1980اَطا٥ٞ، تطٛضات سطن١ املكا١َٚ ايفًػط١ٝٓٝ ز. ؾفٝل عبس ايطظام ايػ .4
 . 1986صب١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ، اجملًس اشباَؼ، ايعسز ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، 

(، 15، ؾ٪ٕٚ فًػط١ٝٓٝ، ضقِ )242ز. فاٜع قاٜؼ، ٬َسعات ع٢ً قطاض صبًؼ ا٫َٔ  .5
 . 1972تؿطٜٔ ايجاْٞ / ْٛفُدل 

١ٝ َٔ ظا١ٜٚ ايكإْٛ ايسٚيٞ، دطف يًبشٛخ ٚايسضاغات، ٚيٝس ضباَٝس، ايسٚي١ ايفًػطٝٓ .6
 . 2001اجملًس ايػازؽ، ايعسز ا٭ٍٚ، 

ز. ٜاغط غاظٟ ع١ْٚ٬، فًػطني ٚعهٛتٗا نسٚي١ يف ا٭َِ املتشس٠، اشل١٦ٝ املػتك١ً  .7
 . 2011سبكٛم ا٫ْػإ، زٜٛإ املعامل، غًػ١ً تكاضٜط قا١ْْٝٛ، ضاّ اهلل، فًػطني، 

١، ا٫غتشكاقات ايكا١ْْٝٛ املذلتب١ ع٢ً سكٍٛ فًػطني ع٢ً زٚي١ ز. ٜاغط غاظٟ ع٬ْٚ .8
َطاقب يف ا٫َِ املتشس٠، اشل١٦ٝ املػتك١ً سبكٛم ا٫ْػإ، زٜٛإ املعامل، غًػ١ً 

 . 2013(، ضاّ اهلل، فًػطني 79تكاضٜط قا١ْْٝٛ، ضقِ )

 : املكازض بايًػ١ ا٫ْهًٝع١ٜثاًْٝا
1. General Assembly, (GA/11317), General Assembly votes 

overwhelmingly to accord Palestine "Non-Member 

Observer State" status in United Nations, Department of 

public information, News and Media division, New York, 

9 November 2012. 44 & 45 meetings (PM & Night). 
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2. Henery Gattan, The Arab-Israeli Conflict and the 

principles of justice, Revue Egyptienne De Droit, Volume 

28, 1972. 

3. Krystyna Marek, Identity and continuity of state in public 

Int, Law, Librairie E. Droze, Geneva 1954. 

4. Martin Wahlisch, Beyond a Seat in the United Nations : 

Palestine's U.N. Membership and International Law, 

Harvard International Law, Journal online, Volum53, 

Feature June 2012. 

5. W. T. Mallison, An International Law Appraisal of the 

Juridical characteristics on the Resistance of the people of 

Palestine, Revue Egyptienne De Droit International, 

Volume28, 1972. 

 : ايكهٛى ايسٚي١ٝثايجًا
 ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ - أ

ايدلٚتٛنٍٛ اشبام بايكهاٜا ايكا١ْْٝٛ املًشل ايطابع باتفام اع٬ٕ املباز٨ ايفًػطٝين  .1
 . 1993ا٫غطا٥ًٝٞ يػ١ٓ  –

 1995ايدلٚتٛنٍٛ اشبام با٫ْتدابات املًشل باتفاق١ٝ املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ يػ١ٓ  .2

اإلغطا١ًٝٝ٥ يًُطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ يًهف١ ايػطب١ٝ ٚقطاع غع٠  –تفاق١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ا٫ .3
 . 28/9/1995املٛقع١ يف 

اإلغطا٥ًٝٞ بؿإٔ تطتٝبات اسبهِ ايصاتٞ ا٫ْتكايٞ  –اتفاق١ٝ اع٬ٕ املباز٨ ايفًػطٝين  .4
 . 13/9/1999املٛقع١ يف 
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 طاضات صبًؼ ا٫َٔ ايسٚيٞق . ب
 . 1967سعٜطإ  14ايفًػطٝٓٝني ايعٛز٠ إىل بٝٛتِٗ، ( اشبام حبل 237ايكطاض ضقِ ) .1
قطاض َباز٨ غ٬ّ عازٍ ٚؾاٌَ يف ايؿطم ا٫ٚغط، اشبام بإ (،1967) 242ايكطاض ضقِ  .2

 . 1967تؿطٜٔ ايجاْٞ  22امل٪ضر يف 
٫ٍٚ تؿطٜٔ ا 22(، 1747(، صبًؼ ا٫َٔ، ازبًػ١ ضقِ )1973) 338ايكطاض ضقِ  .3

1973. 
 . 1980آب  2إٔ ايكسؽ، امل٪ضر يف (، بؿ1980) 478ايكطاض ضقِ  .4
 12(،S/RES/1397( )2002(، بؿإٔ ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ، )1397ايكطاض ضقِ ) .5

March 2002. 
تكطٜط ايًذ١ٓ املع١ٝٓ با٭عها٤ ازبسز بؿإٔ طًب فًػطني ا٫ْهُاّ إىل عه١ٜٛ ا٭َِ  .6

 11 November(، S/2011/705املتشس٠، ا٭َِ املتشس٠، صبًؼ ا٫َٔ، )

2011. 
 23، اشبام بٛقف ا٫ْؿط١ ا٫غطا١ًٝٝ٥ يف ا٫ضانٞ احملت١ً، 2334يكطاض ضقِ ا .7

December 2016, (S/RES/2334/2012) . 
 قطاضات ازبُع١ٝ ايعا١َ -دـ
تؿطٜٔ ايجاْٞ  29 (، ايكازض عٔ ازبُع١ٝ ايعا181،١َقطاض ايتكػِٝ : ايكطاض ضقِ ) .1

1947. 
يًبًسإ ٚايؿعٛب املػتعُط٠، امل٪ضر  ( اشبام بإع٬ٕ َٓح ا٫غتك1514ٍ٬ايكطاض ضقِ ) .2

 . 1960زٜػُدل  14يف 
(، بؿإٔ ا٫غف يعسّ تٓفٝص قطاض عٛز٠ اي٬د٦ني اٚ ايتعٜٛض عًِٝٗ 2535ايكطاض ضقِ ) .3

ٚتأنٝس اسبكٛم غرل ايكاب١ً يًتكطف يؿعب فًػطني ٚيفت صبًؼ ا٫َٔ إىل ايػٝاغ١ 
 . 1969نإْٛ ا٭ٍٚ  22 (، بتاضٜذ24اإلغطا١ًٝٝ٥ يف ا٫ضانٞ احملت١ً، ايسٚض٠ )

(، بؿإٔ ازا١ْ اْهاض سل تكطٜط املكرل خكٛقًا يؿعٛب دٓٛب 2649ايكطاض ضقِ ) .4
 . 1970تؿطٜٔ ايجاْٞ  23(، بتاضٜذ 25افطٜكٝا ٚفًػطني، ايسٚض٠ )

 .17/10/1970( اشبام بت١ُٝٓ ايع٬قات ايٛز١ٜ بني ا٭َِ ٚايؿعٛب،2625ايكطاض ) .5
 .22/11/1974(، بتاضٜذ 29فًػطني، ايسٚض٠ )( اشبام بكه١ٝ 3236ايكطاض ضقِ ) .6
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ايطًب ايفًػطٝين املكسّ يًذُع١ٝ ايعا١َ، خبكٛم َطنع فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠،  .7
(A/67/L.28 ،)26 November, 2012 . 

ازبُع١ٝ ايعا١َ، احملانط ايطزل١ٝ، قه١ٝ فًػطني، ايسٚض٠ ايػابع١ ٚايػتٕٛ، ازبًػ١  .8
 . 2012تؿطٜٔ ايجاْٞ  29، (A/67/pv.44، ايٛثٝك١ )44ايعا١َ 

(، سل ايؿعب ايفًػطٝين يف تكطٜط َكرلٙ، ايسٚض٠ ايػازغ١ 66/146ايكطاض ضقِ ) .9
 .March 2012 29(، امل٪ضر يف A/RES/66/146ٚايػتٕٛ، ضقِ ايٛثٝك١ )

ازبُع١ٝ ايعا١َ، قه١ٝ فًػطني، َؿطٚع ايكطاض، َطنع فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠،  .10
(A/67/L.28 ،)26 November, 2012 . 

 28(، 67( ايسٚض٠ )A/RES/67/24(، بؿإٔ ايكسؽ، ايٛثٝك١ )67/24ايكطاض ضقِ ) .11

February 2013 . 
(، اشبام مبطنع فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠، ايسٚض٠ ايػابع١ ٚايػتٕٛ، 67/19ايكطاض ) .12

(A/RES/67/19. ) 
 ضابعًا : ايسغاترل ٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ

 . 1968املٝجام ايٛطين ايفًػطٝين عاّ  .1

 . 2003َاٜٛ  4َؿطٚع املػٛز٠ ايجايج١ يسغتٛض زٚي١ فًػطني ست٢ تاضٜذ  .2
تؿطٜٔ  15 ،ازبعا٥ط ،(19ايسٚض٠ ) ،اجملًؼ ايٛطين ،ٚثٝك١ اع٬ٕ ا٫غتك٬ٍ ايفًػطٝين .3

 . 1988ايجاْٞ 
 خاَػًا : َٛاقع ايؿبه١ ايسٚي١ٝ / ايًػ١ ايعطب١ٝ

 َٛقع حبح َٓؿٛض ع٢ً ،ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ َٔ َٓعٛض فًػطٝين .1

 pal.prg/pay-http://www.shams . 
َكاٍ ْؿط يف  ،ايكسؽ ايؿطق١ٝ َٓطك١ ضبت١ً ربهع يكإْٛ ا٫ست٬ٍ ،ز. سٓا عٝػ٢ .2

 . http://marsadpress.net/?p=6461 ،ع٢ً املٛقع 14/1/2013
سًك١  ،ا٫غتٝطإ اإلغطا٥ًٝٞ ٜكٛض سٌ ايسٚيتني ،ز. امحس عبس ا٫َرل ا٫ْباضٟ .3

 ،15/4/2013 ،داَع١ بػساز ،ْكاؾ١ٝ يف َطنع ايسضاغات ايفًػط١ٝٓٝ
www.uobaghdad.edu.iq . 

http://www.shams-pal.prg/pay
http://marsadpress.net/?p=6461
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
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املطنعٟ ايفًػطٝين يف قطاض اْؿا٤ ايػًط١ ايٛط١ٝٓ ايفًػط١ٝٓٝ ايكازض عٔ اجملًؼ  .4
َطنع املعًَٛات ايٛطين ايفًػطٝين  ،يف تْٛؼ 12/10/1993-10زٚضت٘ املٓعكس٠ َٔ 

https:www.info.wafa.ps 
. امحس غعٝس ْٛفٌ، دبطب١ ايسميكطاط١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ا٫غطا٥ًٝٞ، ز .5

www.decters.org/s2636.html 
 ،صب١ً ايسفاع ايٛطين ،َػأي١ ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ،ز. ؾفٝل املكطٟ .6

 املٛقع ايطزلٞ يًذٝـ ايًبٓاْٞ

 ?33993http://www.lebarmy.gov.lb/ar /news/ . 
ز. عبس اسبهِٝ غًُٝإ ٚازٟ، ٚنع١ٝ زٚي١ فًػطني يف ا٭َِ املتشس٠ ع٢ً ن٤ٛ  .7

َطنع ضاؾٌٝ نٛضٟ ايفًػطٝين  ،ا٫غتشكاقات ٚا٫غتجٓا٤اتاسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ، 
اسبٛاض  ،نتاب َٓؿٛض ع٢ً ؾهٌ سًكات َتػًػ١ًايعساي١ ايسٚي١ٝ، ٚسبكٛم ا٫ْػإ 

 . www.alhewar.com ،(7اسبًك١ ) ،21/6/3201 ،4130ايعسز  ،املتُسٕ

ٚناي١ َعًا  ،َا ٖٞ ايفٛا٥س ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتكاز١ٜ يًسٚي١ غرل ايعهٛ .8
 . www.maannews.netا٫خباض١ٜ، ع٢ً املٛقع : 

 ػ١ ا٫ْهًٝع١َٜٛاقع ايؿبه١ ايسٚي١ٝ / ايً
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