مجلت حلىق ؤلاوسان والحزياث العامت
)م.ح.إ.ح.ع(

اإلاجلد – 5 :العدد 1 :سىت2020 :
الترجيب - 04 :ص :مً  63إلى 102

كاهىن اللىميت ؤلاسزائيلي مً مىظىر اللاهىن الدولي
Israeli national law from the perspective of international law
د .العمزي حىيم
D. LAMRI Hakim
حامهت اإلاضًت  -الجؼاةغ
hakimlamri43@gmail.com
جاعٍش الاؾخالم - 2019/01/22:جاعٍش الٓبى - 2019/05/09 ٛجاعٍش اليشغ2020/06/01 :

اإلالخص:
تهضٍ هظه الضعاؾت ئلى مىاْشت آلازاع الٓاهىهُت اإلاترجبت نلى ؾً ْاهىن
ألاؾاؽ :ئؾغاةُل-الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي نلى الىغو الٓاهىوي لٙل
الهغب الظًً ؾُهِشىن في قل الىكام الضؾخىعي بمىحب هظا الٓاهىن،
وؾىىضح أن ْاهىن ألاؾاؽ هظا ًٓو غمً خضوص اإلادكىعاث اإلاؿلٓت بمىحب
الٓاهىن الضولي وبالخالي َهى يحر شغعي لٙىهه ْاهىها اؾخهماعٍا له زطاةظ
الُطل الهىطغي .وباؾل ؤَ أخٙام الٓاهىن الضولي واإلاىازُٔ والاجُاُْاث
الضولُت ،وال ًغجب أي آزاع ْاهىهُت وَؿخىحب اإلاؿاءلت واإلاداؾبت في ئؾاع
الشغنُت الضولُت ومُثاّ ألامم اإلاخدضة ،وٍمثل تهضًض زؿحر للؿم وألامً
الهاإلاُحن.
اليلماث اإلافخاحيتْ :اهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي ،خٓىّ الشهب الُلؿؿُني،
الُطل الهىطغي ،الٓاهىن الضولي.
* اإلاؤلف اإلازسل :خُ٘م الهمغي  -ؤلاًميلhakimlamri43@gmail.com :
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Abstract
The purpose of this study is to discuss the legal implications of the
enactment of the Basic Law: Israel - the national state of the Jewish
people - on the legal status of all Arabs who will live under the
constitutional order under this law, and we will clarify that this Basic
Law falls within the limits of absolute legislation under international
law, Legitimizing the fact that it is a colonial law that has the
characteristics of apartheid. It is void in accordance with the provisions
of international law and international covenants and conventions. It has
no legal implications and requires accountability and accountability
within the framework of international legitimacy and the Charter of the
United Nations and represents a serious threat to international peace
and security.

keywords : Israeli national law, The rights of the Palestinian people,
Apartheid, international Law .
:ملدمت
الضولت الٓىمُت للشهب-  ئؾغاةُل:لٓض جم ئْغاع ما ٌؿمى ْاهىن أؾاؽ
 هاةبا62  بأيلبُت، بهض ْغاءجه الثالثت وألازحرة، في ال٘ىِؿذ ؤلاؾغاةُلي1اليهىصي
 في ئؾاعٚ وامخىام ازىحن نً الخطىٍذ؛ وٍأحي طل،ًٍ آزغ55 مٓابل انتراع
اجها أن جلغيٙ و حهخبر ْىاهحن صؾخىعٍت الؿابو بام،ْىاهحن ألاؾاؽ في ئؾغاةُل هي بمجزلت البضًل مً الضؾخىع1
. وجخهامل اإلاداٖم ؤلاؾغاةُلُت مهها نلى هظا ألاؾاؽ،ْىاهحن أزغي جدىاْؼ مهها
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ؾلؿلت ئحغاءاث بضأها جدالِ الُمحن ؤلاؾغاةُلي في نام  2011مً أحل ؾً ْاهىن
في ال٘ىِؿذ ً٘غؽ حهىصًت الضولت صؾخىعٍا بىضُها الُٓمت الهلُا واإلاغحهُت
الٓاهىهُت واإلاهىىٍت الحاؾمت في الضولت.
وهظا الٓاهىن ،الظي ًجهل مً ئؾغاةُل "الضولت الٓىمُت للشهب
اليهىصي" ،حاء بهض مدؿاث جاعٍسُت مهمت في جاعٍش الطغام بحن الهغب
وئؾغاةُل ،بضءا مً وشغ "زُىصوع هحرجؼ "ٛعؤٍخه خى" ٛصولت اليهىص" ،في ٖخاب
أضضعه نام  ،1896ووضىال ئلى الانتراٍ ألامحرٗي بالٓضؽ اإلاىخضة ناضمت
إلؾغاةُل ،وهٓل الؿُاعة ألامحرُٖت ئليها؛ وأزحرا ًأحي ئْغاع الٓاهىن ،الظي ًجهل
مً الٓضؽ اإلاىخضة ناضمت إلؾغاةُل ،واللًت الهبرًت لًتها الغؾمُت الىخُضة،
وأن خٔ جٓغٍغ اإلاطحر في الضولت اليهىصًت ًٓخطغ نلى الشهب اليهىصي وخضه؛
َهظا ًؿغح الدؿاؤ ٛخى ٛالىحىص الُلؿؿُني في الضازل ؤلاؾغاةُليَ ،لؿؿُىيي
 ،1948والظًً ًطل نضصهم ئلى ما ًٓاعب  1.8ملُىن شخظ ،أي خىالي % 20
مً نضص الؿٙان البالٌ حؿهت مالًحن وؿمت؛ لِـ هظا َٓـ ،بل أًػا ًؿغح
الدؿاؤ ٛخى ٛمؿألت الاؾدُؿان ،جل ٚالتي جسالِ الٓىاهحن الضولُت ،زطىضا
أن الٓاهىن الظي أْغه ال٘ىِؿذ ٌهخبر الاؾدُؿان مً الُٓم الىؾىُت ،وؾخهمل
ئؾغاةُل نلى حصجُهه وصنم جأؾِؿه.2
وٍىظ هظا الٓاهىن نل ى أن صولت ئؾغاةُل هي الىؾً الٓىمي للشهب
اليهىصيٖ ،ما أن خٔ جٓغٍغ اإلاطحر الٓىمي في صولت ئؾغاةُل ًٓخطغ نلى اليهىص،
الهجغة التي جإصي ئلى اإلاىاؾىت الخلٓاةُت هي خطغٍت لليهىص بمىحب ْاهىن
2خؿحن مهلىمْ ،اهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي وضُٓت الٓغن ألامحرُٖت ،أوث ،2018نلى
اإلاىْوhttp://www.alhayat.com/article/460:
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الهىصة ،الٓضؽ ال٘بري واإلاىخضة هي ناضمت ئؾغاةُل ،الهبرًت هي لًت الضولت،
اللًت الهغبُت جُٓض مٙاهتها ٗلًت عؾمُت في الضولت وؾُدضص لها الٓاهىن مٙاهت
زاضت بشٙل مىُطل ،حهمل الضولت نلى حصجُو الاؾدُؿان اليهىصي والضَو به
ومأؾؿخه ،3اليشُض الىؾني هى "هخُ٘ا" الهلم هى الهلم ؤلاؾغاةُليً ،ىم
الاؾخٓالً ٛىم نؿلت وؾني ،الخٓىٍم الهبري هى جٓىٍم عؾمي ،والهؿالث
الغؾمُت هي ألانُاص الغؾمُت اليهىصًت ،وان الضو ٛؾخهمل نلى حهؼٍؼ الهالْاث
مو حهىص الشخاث.4
ؤلاشياليت :ما هي جضانُاث ْاهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي نلى خٓىّ الشهب
الُلؿؿُني ؟
ؤلاحابت نً هظه ؤلاشٙالُت جٙىن مً زال ٛالخؿت آلاجُت:
اإلابدث ألاو :ٛآلازاع الٓاهىهُت إلْغاع ْاهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي.
اإلابدث الثاوي :مسالُت ْاهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي ألخٙام الٓاهىن الضولي:
اإلابحث ألاول :آلازار اللاهىهيت إلكزار كاهىن اللىميت ؤلاسزائيلي.
ج٘مً زؿىعة هظا الٓاهىن في ؾبُهخه ٖٓاهىن أؾاؽ بمثابت حؼء مً
صؾخىع الضولت يحر اإلاضون وأْىي الٓىاهحن وال ًجىػ ألي ْاهىن أو حشغَو آزغ أن
ًسالُه  ،وٖظل ٚال ًجىػ للمداٖم نلى صعحاتها أن جسالُه في أخٙامها الٓػاةُت
وئال ضاعث أخٙامها باؾلت لٙىجها يحر صؾخىعٍت َ .هظه الٓىاهحن ألاؾاؾُت ٌهخبرها
ال٘ىِؿذ" الؿلؿت الدشغَهُت الىخُضة في ئؾغاةُل وَهاملها نلى أجها واخضة مً
 3هظا البىض اؾدبض ٛبىضا ؾابٓا هظ نلى الؿماح باْامت مؿخىؾىاث مىُطلت نلى أؾـ ْىمُت أو صًيُت.
4وعْت مىِْ ،اْتراح ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي ،نضالت ،اإلاغٖؼ الٓاهىوي
لحٓىّ ألاْلُت الهغبُت في ئؾغاةُل ،حىٍلُت ،2018،ص.01
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اإلاىاص و الٓىانض الضؾخىعٍت لضؾخىع يحر مضونَ ،اؾغاةُل ال ًىحض لضحها صؾخىع
م٘خىب ٖما هى مخهاعٍ نلُه ْاهىهُا و صولُا  ،و نلى الغيم مً أن الىكام الٓػاتي
لضحها ًسلى مً هغم نمىصي للدشغَهاث و الٓىاهحن وأؾـ واضحت لخدضًض ْىة
وأؾبُٓت الٓىاهحن ألاؾاؾُت َُما بُنها أو أؾبُٓتها مو الدشغَهاث الهاصًت ،ئال اهه
في الخؿبُٓاث الىاْهُت حهؿى ألاؾبُٓت في الخؿبُٔ للٓىاهحن ألاؾاؾُت نلى باقي
الٓىاهحن الهاصًت ونىض جىاػم الٓىاهحن ألاؾاؾُت َُما بُنها ًخم جغٕ جُؿحر هظا
الخىاػم وخله لالحتهاصاث الٓػاةُت في اإلاداٖم و وهى مهُاع يحر مدضص و الظي ْض
ًسػو النخباعاث ؾُاؾُت جىقِ لإلغغاع بمطلحت الشهب الُلؿؿُني .
وحهضٍ هظا الٓاهىن ئلى جٓىحن الجغاةم التي اعج٘بتها ؾلؿاث الاخخالٛ
ؤلاؾغاةُلُت واهتهاٗاتها للٓاهىن الضولي والشغنُت الضولُت وبشٙل زاص اجُاُْاث
حىُِ ألاعبهت لؿىت  1949التي ماعؾتها ؾىا 70 ٛناما مً اخخاللها ألعع
َلؿؿحن  ،وجدضًضا هؼم الطُت الجغمُت نً هظه اإلاماعؾاث  ،ال بل وأٖثر مً طلٚ
مىذ خطاهت صؾخىعٍت الؾخمغاع هظه الجغاةم والاهتهاٗاث بشٙل أوؾو وأٖثر
نىطغٍت وئحغاما.
اإلاطلب ألاول :حشزيع كاهىن اللىميت.
بهض حضْ ٛاهىوي ٖبحر في أوؾاؽ ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾغاةُلُت  ،ضاصّ
ال٘ىِؿذ ؤلاؾغاةُلي بالٓغاءجحن الثاهُت والثالثت وبشٙل جهاتي نلى" ْاهىن أؾاؽ -
ْىمُت الضولت"  ،الظي جم ئْغاعه بخاعٍش  19حىٍلُت  ، 2018بأيلبُت 62نػىا
مٓابل مهاعغت  55نػى وامخىام هاةبحن نً الخطىٍذ.هظا الٓاهىن الظي ًىظ
نلى أن  :صولت ئؾغاةُل هي صولت الشهب اليهىصي وناضمتها الٓضؽ الٙاملت
اإلاىخضة ،وأن اللًت الهبرًت وخضها هي اللًت الغؾمُت  ،وأن الضولت مُخىخت أمام
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ْضوم اليهىص ولم الشخاث ،وأن جؿىٍغ الاؾدُؿان ُْمت ْىمُت وحهمل ألحل
حصجُهه وصنم ئْامخه وجثبُخه  ،وٍمىذ اليهىص وخضهم خٔ جٓغٍغ اإلاطحر في
ئؾغاةُل.5
الفزع ألاول :جطىر حشزيع اللاهىن.
لٓض ٗان هظا الٓاهىن نباعة نً ؾلؿلت مً اْتراخاث ْضمها أنػاء مً
أخؼاب ًمُيُت مخؿغَت ،مثل :خؼب "ٗاصًما" وخؼب "اللُٙىص" ،أمام ال٘يؿِذ،
في أوث نام  ،2011وٗاهذ هظه الاْتراخاث جىظ نلى أن "ئؾغاةُل هي الضولت
ّ
الٓىمُت للشهب اليهىصي"َ ،ووْو نلى هظا الٓاهىن خُنها خىالي  40نػى جابهحن
ألخؼاب ًمُيُت ،ولُٓذ هظه الاْتراخاث مهاعغت مً أنػاء ومؿدشاعًٍ
الُ٘ان
ْاهىهُحن؛ بؿبب أن هظا الٓاهىن ؾُلغي الخىاػن بحن صًمٓغاؾُت ِ
الطهُىوي وحهىصًخه ،ونىضها سحب الاْتراح.6
الُ٘ان
وفي نام  ،2014أي :بهض مغوع زالر ؾىىاثْ ،امذ خٙىمت ِ
الطهُىوي بخٓضًم اْتراخاث لٓاهىن الٓىمُت ،ولً٘ لم ًً٘ بىُـ الطًُت التي
هدً آلان بطضصها؛ َلم ًً٘ ًدخىي نلى اإلااصة الؿابهت ،والتي جخهلٔ
الُ٘ان الطهُىوي الشايل
باالؾدُؿان الطهُىوي ،ومً طل ٚالىْذ ٗان شًل ِ
هى مداولت بلىعة هظا الٓاهىن وؾىه .ونلى الغيم مً أن هظا الٓاهىن في خض
طاجه لِـ حضًضا مً خُث مماعؾاث الُ٘ان الطهُىوي الُهلُت غض الشهب
الُلؿؿُني؛ ئال أهه ٌهض وضمت ناع نلى حبحن هظا الُ٘ان الطهُىوي اإلاًخطب،

5اهكغْ :اهىن أؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
6جٓضًغ مىِْ ،حهىصًت ال صًمٓغاؾُت ،خى ٛؾً ْاهىن الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي ،اإلاغٖؼ الهغبي
لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،شاعم الؿغَت ،مىؿٓتْ ،70ؿغ ،2017 ،ص.03
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الظي ؾاإلاا جُازغ وحًنى بالضًمٓغاؾُت وخغٍت الخهبحر في الشغّ ألاوؾـ ،وهي في
ألاضل صًمٓغاؾُت مؼٍُت وخغٍت حهبحر ال أؾاؽ لها.7
وبهض الاهخساباث البرإلااهُت ألازحرة ،شملذ اجُاْاث الاةخالٍ الحٙىمي
الحالي الظي شٙله هخيُاهى في نام  ،2015والظي اْخطغ نلى أخؼاب "اإلاهؿ٘غ
الٓىمي" ،بىضا زاضا بٓاهىن الٓىمُت ،حاء َُه ّأن عةِـ الحٙىمت ؾُُٓم لجىت
مإلُت مً ممثلي أخؼاب الاةخالٍ الحٙىمي ،لبلىعة مشغوم "ْاهىن أؾاؽ:
الٓىمُت اليهىصًت" .وفي قل اػصًاص غًـ الُمحن اإلاخؿغٍ لإلؾغام في ؾىه ،وال
ؾُما بهض حؿلم "صوهالض جغامب" مٓالُض الغةاؾت في الىالًاث اإلاخدضةّ ،
ضضْذ
اللجىت الىػاعٍت لشإون الدشغَو في  07ماي  2017نلى مشغوم الٓىمُت الظي
ْضمه صًستر .وفي الىْذ هُؿه ،أنلىذ وػٍغة الٓػاء "أًُلذ شاُٖض" ،أهه مً
اإلاخىْو أن ّ
جٓضم الحٙىمت ؤلاؾغاةُلُت ،زال ٛالشهغًٍ اإلآبلحن ،ضُايت حضًضة
للٓاهىن ،لٙي ًٙىن مٓبىال مً حمُو ألاخؼاب التي ًدشٙل منها الاةخالٍ
الحٙىمي .وفي  10ماي ،ضضّ ال٘ىِؿذ في الٓغاءة الخمهُضًت نلى هظا الٓاهىن.
لٓض جم ئْغاع هظا الٓاهىن  ،بهض ْغاءجه الثالثت وألازحرة ،بأيلبُت  62هاةبا مٓابل
انتراع  55آزغًٍ ،وامخىام ازىحن نً الخطىٍذ.8
الفزع الثاوي :بىىد اللاهىن:
ًخألِ هظا الٓاهىن مً  11بىضا أو ماصة ضًُذ بهىاًت َاةٓت وصُْٓت
وٗل ٗلمت لها مهنى مدضص بضْت مٓطىصة بظاتها ضغاخت  ،وْض هىْشذ باؾخُاغت
ؾىا ٛما ًؼٍض نً ؾبو ؾىىاث ،ونلُه َهىض ْغاءجىا لهظا الٓاهىن ال بض أن هخىِْ
7هُـ اإلاغحو ،ص.04/03
8اإلاغٖؼ الهغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاثْ ،اهىن "الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي".2017 ،
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نىض اإلاُغصاث اإلاؿخسضمت والًاًت الحُٓٓت منها ومغاناة نضم جأوٍلها زاعج ضغٍذ
ألالُاف ،وٗل ماصة في هظا الٓاهىن تهضم مبضأ ْاهىوي نالمي عاسخ أو ْانضة
ْاهىهُت آمغة في الٓاهىن الضولي وجداو ٛئناصة ضُايت ْىانض الٓاهىن الضولي بما
ًسضم مطلحت ومؿخٓبل الاخخال ٛالطهُىوي.
 -1أرض إسزائيل هي الىطً الخاريخي للشعب اليهىدي ،وفيها كامذ دولت
إسزائيل.9
لم ًٓضم ْاهىن الٓىمُت  -مخهمضا -حهغٍِ إلاُغصة أعع ئؾغاةُل ولم ًدضص
مىْهها الجًغافي ،وفي الٓاهىن الضولي ال ًىحض ش يء اؾمه أعع ئؾغاةُل باإلاهنى
الٓاهىوي ختى غمً الىزاةٔ الخاعٍسُت التي ٌؿدىض نليها الاخخال ٛالطهُىوي لخأُٖض
شغنُخه الٓاهىهُت ٖضولت وهي) ئنالن بلُىع ، 1917وض ٚالاهخضاب البرًؿاوي نلى
َلؿؿحن ْ ، 1922غاع الخٓؿُم  181الطاصع نً الجمهُت الهامتَ )1947جمُهها
لم جأث نلى طٖغ مطؿلح أعع ئؾغاةُل وئهما طٖغث أعع َلؿؿحن وختى نلم
الاهخضاب البرًؿاوي ٖخب نلُه اؾم َلؿؿحن والهملت اإلاخضاولت ٗاهذ الجىُه
الُلؿؿُني وختى أًػا ْاهىن الجيؿُت الظي أضضعجه الحٙىمت البرًؿاهُت ؾىت
ٗ1925ان ْاهىن الجيؿُت الُلؿؿُيُت التي مىدذ لليهىص لخبرًغ والؿماح لهم
بالٓضوم ئلى َلؿؿحن واؾخهماعها والاؾدُؿان َيها .ومً الثابذ جاعٍسُا أن
مطؿلح أعع ئؾغاةُل هى مطؿلح صًني جىعاحي وٍٓطض به أعع اإلاُهاص التي ونض
هللا بها اليهىص ٖ ،ما أن هظه ألاعع لم جً٘ واضحت اإلاهالم َٓض ازخلُذ الغواًاث
الطهُىهُت نلى خضوصها ؤلاْلُمُتَٓ ،ض امخضث بهػها لخطل ئلى مؿاخاث
شاؾهت مً الػُت الشغُْت لنهغ ألاعصن) اإلامل٘ت ألاعصهُت خالُا( ،وئلى ضُضا في
9اهكغ :البىض ألاو ،ٛالُٓغة(أ) مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل  -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
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لبىان وئلى مىاؾٔ في حىىب الجىالن الؿىعي وشبه حؼٍغة ؾِىاء اإلاطغٍت  .وهظا
ًإٖض هىا نلى أن اليهىصًت في هظا الٓاهىن هي الضًاهت ولِؿذ الٓىمُت ٖما ًضنىن
ػوعا وٖظبا.10
أما مٓىلت الىؾً الخاعٍخي للشهب اليهىصي أٖظوبت ال أؾاؽ لها جاعٍسُا
ولم جظٖغ ختى في ئنالن بلُىع ٗان الحضًث نً ئوشاء وؾً ْىمي لليهىص في
َلؿؿحن وهظا ًىُي الهالْت الخاعٍسُت اإلاؼنىمت التي طٖغها التي وعصث في ضٚ
الاهخضاب البرًؿاوي نلى َلؿؿحن خُث أْغث مىكمت نطبت ألامم الاصناء بىحىص
نالْت جاعٍسُت بحن اليهىص وَلؿؿحن وأؾىضجه جػلُال وخملخه نلى ئنالن بلُىع في
خحن أن ئنالن بلُىع هُؿه لم ًظٖغ صولت حهىصًت أو خٔ جاعٍخي ،وعوص مطؿلح
الىؾً الخاعٍخي لىُي وحىص أي خٔ للشهب الُلؿؿُني في وؾنهم َلؿؿحن .لظا
َان الاصناء بشأن الهالْت الخاعٍسُت أو الغوخُت لليهىص في َلؿؿحن ال جدؿٔ مو
الحٓاةٔ الخاعٍسُت ،أو مو مٙىهاث الضولت باإلاهنى الحُٓٓيَ ،اليهىصًت ٖضًً ؾامي
لِؿذ ْىمُت طاث وحىص مؿخٓل ٖما هى الحا ٛباليؿبت لبُٓت الٓىمُاث في الهالم
واليهىص لِؿىا شهبا في الٓاهىن الضولي ال ًىحض شهب اؾمه الشهب
اليهىصي ئط لم ًً٘ لهم صولت مً ْبل وئهما في الهطغ الحضًث هى الشهب
ؤلاؾغاةُلي وَشمل اليهىص بما َيهم الهغب ويحرهم مً ألاصًان ٗاإلؾالم واإلاؿُدُت
وٗلهم مً الٓىمُت الهغبُت ٖ ،ما أن اليهىص لِؿىا شهبا واخضا ،له شخطُت
مؿخٓلت ،بل هم مىاؾىىن في الضو ٛالتي ًيخمىن ئليها.

10مهتز اإلاؿلىخي ،ألازغ الٓاهىوي لٓاهىن ْىمُت الضولت اليهىصًت ،وعْت نمل مٓضمت للمإجمغ الشهبي لُلؿؿُني
الخاعج ،بحروث،2018،ص.05
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 -2دولت إسزائيل هي الدولت اللىميت للشعب اليهىدي ،وفيها ًلىم بممارست
حله الطبيعي والثلافي والدًني والخاريخي لخلزيز اإلاصير.
جىاْؼ واضح مو الُٓغة ألاولى مً اإلاباصب ألاؾاؾُت جبرػها ئشٙالُت
يُاب حهغٍِ صولت ئؾغاةُل 11وٍثىع الؿإا ٛنً أي صولت ًخدضر الٓاهىن هل هي
صولت ئؾغاةُل بدضوصها الحالُت%78؟ أم صولت ئؾغاةُل التي انترَذ بها ألامم
اإلاخدضة ٖهػى َيها خؿب الٓغاع  181وال جخجاوػ خضوصها%57مً أعع َلؿؿحن
الخاعٍسُت ؟ أم هي ممل٘ت ئؾغاةُل اإلاؼنىمت جىعاجُا وخضوصها مً الىُل ئلى الُغاث؟
وَُما ًسظ الٓىمُت اليهىصًت والحٔ الثٓافي لليهىص  ،هدؿاء ٛما هي زٓاَت اليهىصي
الهغبي) ؾىاء الُمني أو الهغاقي أو اإلاًغبي أو اإلاطغي (الثابخت ْىمُخه وزٓاَخه
الهغبُت ؟ ئشٙالُت لم ٌهالجها الٓاهىن بل ًإٖضها.12
 -3ممارست حم جلزيز اإلاصير في دولت إسزائيل حصزيت للشعب اليهىدي:
وٍدطغ هظا البىض خٔ جٓغٍغ اإلاطحر الٓىمي في صولت ئؾغاةُل باليهىص َٓـ،13
وَؿدثني الهغب الُلؿؿُيُحن اإلاىاؾىحن في ئؾغاةُل مً خٓىْهم الٓىمُت ،ومً
خٓهم في جٓغٍغ اإلاطحر.
وجبرػ هظه اإلااصة الهىطغٍت الضًيُت في أبشو ضىعها وحهخبر ؾابٓت زؿحرة
في الٓاهىن الضولي ،وجمثل هضم ألخض أهم اإلاباصب الٓاهىهُت ألاضُلت و الغاسخت في
الٓاهىن الضولي وهى مبضأ خٔ حمُو الشهىب في جٓغٍغ مطحرها صون جُغْت و هى
خٔ ؾبُعي وخٔ ْاهىوي أضُل للشهىب حمُها نلى ْضم اإلاؿاواة خٔ يحر ْابل
11اهكغ :البىض ألاو ٛالُٓغة(ب) .مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
12مهتز اإلاؿلىخي ،ألازغ الٓاهىوي لٓاهىن ْىمُت الضولت اليهىصًت ،مغحو ؾابٔ،ص.06
 13اهكغ :البىض ألاو ٛالُٓغة(ج) ،مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
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للخطغٍ  .ومبضأ نالمي ئوؿاوي عاسخ وْانضة ْاهىهُت آمغة في الٓاهىن الضولي وال
جمل ٚأي صولت أو ختى مىكمت صولُت بما َيها ألامم اإلاخدضة هُؿها أن جسالُه ؾىاء
نً ؾغٍٔ ْغاع أو مهاهضة واجُاُْت أو ْاهىن.
 -4اللدس الياملت واإلاىحدة هي عاصمت إسزائيل.
لم جأث هظه اإلااصة بجضًض وئهما حاءث للخأُٖض نلى ما هطذ نلُه اإلااصة 01في
ْاهىن أؾاؽ أضضعه ال٘ىِؿذ الطهُىوي بخاعٍش  1980/07/30بهىىان) ْاهىن
أؾاؽ  :الٓضؽ ناضمت مىخضة إلؾغاةُل( ،وٗان ضضوع هظا الٓاهىن جدضًا
للشغنُت الضولُت ومسالُا لٓغاع مجلـ ألامً عْم  476الطاصع بخاعٍش /06/ 30
 1980الظي نبر نً ْلٓه الهمُٔ مً الخؿىاث التي جخسظها ال٘ىِؿذ بدٔ
الٓضؽ ،14وأٖض نلى غغوعة ئجهاء الاخخال ٛؤلاؾغاةُلي للٓضؽ و بؿالن ٗاَت
ؤلاحغاءاث التي اجسظها الاخخال ٛلخًُحر مهالم الٓضؽ ووغهها الجًغافي والخاعٍخي
والؿٙاوي وانخباعها باؾلت أضال وٍجب ئلًاؤها ألهه ال أؾاؽ ْاهىوي لها وحشٙل
زغْا َاضحا للٓاهىن الضولي واجُاُْت حىُِ الغابهت الخاضت بدماًت اإلاضهُحن
وْذ الحغب  ،وجػمً جدظًغ ضغٍذ لضولت الاخخال ٛؤلاؾغاةُلي بأهه في خا ٛنضم
جُٓضها بالٓغاعاث ألاممُت ؾِخم صعاؾت الؿبل والىؾاةل الهملُت لػمان الخىُُظ
الٙامل لهظا الٓغاع.15

14نطام مؿلـ ،صعاؾت بهىىان الىاْو ًُغع الىاْهُت(الٓضؽ في ْغاعاث الشغنُت الضولُت) ،مٓضم إلاإجمغ
ًىم الٓضؽ الثامً بهىىان :الحلى ٛاإلآترخت إلاؿخٓبل مضًىت الٓضؽ -أبهاصها وأزاعها ،حامهت الىجاح الىؾىُت
هابلـ. 2015،
15مهتز اإلاؿلىخي ،ألازغ الٓاهىوي لٓاهىن ْىمُت الضولت اليهىصًت ،مغحو ؾابٔ،ص.07
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وهكغا لهضم التزام صولت الاخخال ٛؤلاؾغاةُلي بالٓغاع  476وجماصحها في جدضي
الشغنُت الضولُت أضضع مجلـ ألامً ْغاعه عْم  478بخاعٍش ،1980/08/20

16

اإلاخػمً نضم الانتراٍ بالٓاهىن ؤلاؾغاةُلي بشأن الٓضؽ وصنا الضو ٛئلى سحب
بهثاتها الضبلىماؾُت مً اإلاضًىت .17وَهخبر هظا الٓغاع مً أهم الٓغاعاث طاث
الهالْت بىغو مضًىت الٓضؽ في الٓاهىن الضولي وْض حاء هظا الٓغاع شضًض اللهجت
غض الاخخال ٛوهظ نلى عَؼ الانتراٍ بالٓضؽ ٖهاضمت مىخضة لضولت الُ٘ان
الطهُىوي  ،وَهخبر مً أهم لٓغاعاث ألاممُت التي أزبدذ مسالُت الُ٘ان الطهُىوي
للشغنُت الضولُت واهتهاٖه للٓاهىن الضولي وئصاهت هظا الاهتهاٗاث خُث:
 -1أنلً بؿالن اإلااصة 01مً هظا الٓاهىن ألاؾاس ي وانخبر ئنالن الٓضؽ ناضمت
مىخضة إلؾغاةُل اهتهإ للٓاهىن الضولي وتهضًض للؿلم وألامً الضولُحن.
 -2ؾالب صولت الاخخال ٛبالًاء هظا الٓاهىن و أٖض مجضصا نلى مبضأ في الٓاهىن
الضولي وهى أهه ال ًجىػ الاؾدُالء نلى ألاعع بالٓىة.
 -3أشاع ئلى أن ئؾغاةُل لم جلتزم بٓغاع مجلـ ألامً  476لؿىت  1980وطٖغ نباعة
خاػمت حهبر نً اؾدُاةه وعَػه لهظا الٓاهىن هطها هى" وئط ًإٖض مجضصا جطمُمه
نلى صعاؾت الؿبل والىؾاةل الهملُت وَٓا لألخٙام طاث الهالْت الىاعصة في مُثاّ
ألامم اإلاخدضة ،لػمان الخىُُظ الٙامل لٓغاعه  476لؿىت  ، 1980في خا ٛنضم
16ضضع هظا الٓغاع بأيلبُت  14ضىث وامخىام الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت نً الخطىٍذ ،اهكغ :وُٖبُضًا
اإلاىؾىنت الحغة ْغاع مجلـ ألامً الخابو لألمم اإلاخدضة عْم .478نلى اإلاىْو http://ar.m.wikipedia.org::
17وهدُجت لهظا الٓغاع سحببذ 13صولت بهثاتها الضبلىماؾُت مً الٓضؽ.اهكغ :اخمض ٗلىب ،مطباح مٓبل،
آلُاث جؿبُٔ ْغاعاث الشغنُت الضولُت ،الخاضت بالٓػُت الُلؿؿُيُت ،مجلت حامهت ؤلاؾغاء للمإجمغاث
الهلمُت ،اإلاإجمغ الضولي اإلاد٘م( ،ألامم اإلاخدضة والٓػُت الُلؿؿُني"جدضًاث وَغص") ،حىٍلُت،2018يؼة،
َلؿؿحن.2018 ،
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جُٓض ئؾغاةُل ،وفي طل ٚئشاعة ئلى حجم الاهتهإ والخدضي للشغنُت الضولُت الظي
ماعؾخه صولت الاخخال ٛؤلاؾغاةُلي.
 -4وحه أشض اللىم لضولت الاخخال ٛبؿبب مطاصْتها نلى" الٓاهىن ألاؾاس ي "بشأن
الٓضؽ ،وعَػها الخُٓض بٓغاعاث مجلـ ألامً طاث الهالْت.
 -5أٖض أن مطاصْت ئؾغاةُل نلى"الٓاهىن ألاؾاؽ" حشٙل اهتهاٗا للٓاهىن الضولي،
وال جإزغ في اؾخمغاع اهؿباّ اجُاُْت حىُِ الغابهت اإلاىْهت في  12أوث 1949
واإلاخهلٓت بدماًت اإلاضهُحن وْذ الحغب نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت ويحرها مً
ألاعاض ي الهغبُت التي جدخلها ئؾغاةُل مىظ نام  ، 1967بما في طل ٚمضًىت الٓضؽ.
ْ -6غع أن حمُو ؤلاحغاءاث وألانما ٛالدشغَهُت وؤلاصاعٍت التي اجسظتها ئؾغاةُل،
الٓىة اإلادخلت ،والتي يحرث مهالم مضًىت الٓضؽ الشغٍِ ووغهها واؾتهضَذ
حًُحرها ،زطىضا" الٓاهىن ألاؾاس ي" ألازحر بشأن الٓضؽ ،هي ئحغاءاث باؾلت
أضال وٍجب ئلًاؤها.
ً -7إٖض أًػا أن هظا الهمل ٌشٙل نٓبت حضًت أمام جدُٓٔ ؾالم شامل وناصٛ
وصاةم في الشغّ ألاوؾـ .و ْغع نضم الانتراٍ ب" الٓاهىن ألاؾاس ي "ويحره مً
أنما ٛئؾغاةُل التي حؿتهضٍ هدُجت لهظا الٓغاع ،حًُحر مهالم الٓضؽ ووغهها،
وصنا حمُو الضو ٛألانػاء في ألامم اإلاخدضة ئلىْ :بى ٛهظا الٓغاع وؾالب الضو ٛالتي
أْامذ بهثاث صبلىماؾُت في الٓضؽ ئلى سحب هظه البهثاث مً اإلاضًىت اإلآضؾت.
وٍغص في ْاهىن الٓىمُت ،الٓضؽ الٙاملت واإلاىخضة هي ناضمت ئؾغاةُل

18

وهظا ال ًخُٔ ال مو الٓاهىن الضولي ،وال مو ْغاع الخٓؿُم الظي صو ٛاإلاضًىتٖ ،ما
ال ًخُٔ مو َ٘غة خل الضولخحن. 19
18البىض الثالث مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
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وغمً الٓغاعاث الهضًضة خى ٛالٓضؽَ ،ال لبـ لضي الهالم أجها مضًىت
مدخلت ،ومً آزغ الٓغاعاث ما ٗان نام  2017خحن ضىجذ مىكمت الهلىم
والثٓاَت والتربُت الُىوؿٙى الخابهت لألمم اإلاخدضة بأيلبُت أٖثر مً الثلثحن لطالح
ْغاع ٌهخبر الٓضؽ مضًىت زاغهت لالخخال ٛؤلاؾغاةُلي .وٖظلْ ٚغاع الجمهُت
الهامت لألمم اإلاخدضة عصا نلى ْغاع جغامب الانتراٍ بالٓضؽ .خُث أضضعث
الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة في  2017/12/21الٓغاع عْم""A/ES-10/L.22

20

خى ٛالٓضؽ ،أٖضث َُه أن أي ْغاعاث أو ئحغاءاث ًٓطض بها حًحر ؾابو مضًىت
الٓضؽ أو وغهها أو جٙىٍنها الضًمًغافي ،لِـ لها ازغ ْاهىوي وحهض اليُت وباؾلت
وٍخهحن ئلًائها امخثاال لٓغاعاث مجلـ ألامً طاث الطلت.
 -8الاسديطان :حعخبر الدولت جطىيز الاسديطان اليهىدي كيمت كىميت ،وحعمل
ألجل حشجيعه ودعم إكامخه وجثبيخه.21

19خل الضولخحن مطؿلح نام ًض ٛنلى حؿىٍت للطغام ؤلاؾغاةُلي-الُلؿؿُني نلى أؾاؽ الخٓؿُم ؤلاْلُمي
إلاؿاخت َلؿؿحن الخاعٍسُت بحن صولخحن ئؾغاةُل وَلؿؿحنًٓ ،ىم في ضًُخه الؿُاؾُت نلى أؾاؽ ئْامت صولت
َلؿؿُيُت في خضوص  4حىان  ، 1967أي مىاؾٔ الػُت الًغبُت بما حشمل الٓضؽ الشغُْت وْؿام يؼة والتي
حشٙل % 22مً مؿاخت َلؿؿحن الخاعٍسُت ،نلى أؾاؽ الانتراٍ اإلاخباص ٛمو ئؾغاةُل الٓاةمت أضال مىظ نام
 1948نلى هدى  %78مً مؿاخت َلؿؿحن الخاعٍسُت ،وناصة ما ًخم عبـ الدؿىٍت الىاعصة باغاَت حملت
مبهمت خى ٛئًجاص خل ناص ٛلٓػُت الالحئحن الُلؿؿُيُحن ،وجغجبـ هظه الدؿىٍت ناصة بٓغاعي ألامم اإلاخدضة
عْم  242لهام  1967والٓغاع 338لهام  .1973اهكغ :ناٌش اخمض ًىؾِ ْاؾم ،الطغام الضًمًغافي
الُلؿؿُني -ؤلاؾغاةُلي  ،2030-200مظٖغة ماحؿخحرٗ ،لُت الاْخطاص والهلىم ؤلاصاعٍت ،حامهت ألاػهغ،يؼة،
َلؿؿحن ،2012،ص.129
 20ضىجذ  128صولت في ألامم اإلاخدضة لطالح الٓغاع الظي ًضنى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ئلى سحب انتراَها
بالٓضؽ ناضمت إلؾغاةُلَُ ،ما انترغذ  09صو ،ٛوامخىهذ  35صولت نً الخطىٍذ.والضو ٛاإلاهترغت هي (
جىيى ،هىضوعاؽ ،ئؾغاةُل ،الىالًاث اإلاخدضة ،يىاجُماال ،حؼع اإلااعشا ،ٛمُ٘غوهحزًا ،هاوعو ،باالو)
21البىض الخامـ مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
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أ -حهخبر هظه اإلااصة زغّ َاضح لىكام عوما ألاؾاس ي لؿىت  1998الظي هظ نلى
أن "الاؾدُؿان حغٍمت خغب" 22جىحب اإلاؿاءلت الجىاةُت أمام اإلاد٘مت الجىاةُت
الضولُت  ،وٖظل ٚجمثل اهتهإ ضغٍذ للهضًض مً الٓغاعاث ألاممُت ؾىاء الطاصعة
نً الجمهُت الهامت أو مجلـ ألامً الضولي والتي جضًً الاؾدُؿان وججغمه وجؿالب
صولت الاخخال ٛبالىِْ الُىعي لألوشؿت الاؾدُؿاهُت وجُُ٘ ٚاإلاؿخىؾىاث
وئػالتها ،وحهخبر الاؾدُؿان نٓبت ٖبري أمام جدُٓٔ خل الضولخحن وئخال ٛالؿالم
الهاص ،ٛوآزغها ْغاع مجلـ ألامً عْم 2334الطاصع في  23صٌؿمبر 2016
باإلحمام  14ضىجا وامخىام الىالًاث اإلاخدضة نً الخطىٍذ.
ب -وٖظل ٚحشٙل هظه اإلااصة زغْا الجُاُْت حىُِ الغابهت اإلاىْهت في 12أوث
 1949التي جإٖض نلى أن اإلاؿخىؾىاث ؤلاؾغاةُلُت في ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت
بما َيها الٓضؽ يحر ْاهىهُت ويحر شغنُت.23
ث -وحهخبر أًػا مسالُت حؿُمت للغأي الاؾدشاعي الطاصع نً مد٘مت الهضٛ
الضولُت في َخىاها بشأن الجضاع الُاضل بخاعٍش .24 2004/07/09

22

اهكغ اإلااصة08الُٓغة 02مً هكام عوما ألاؾاس ي للمد٘مت الجىاةُت الضولُت.
23اهكغ :اإلااصة  49الُٓغة  06مً اجُاُْت حىُِ الغابهت الخاضت بدماًت اإلاضهُحن وْذ الحغب لهام.1949
24أضضعث مد٘مت الهض ٛالضولُت عأحها الاؾدشاعي في ،2004-07-09عأث َُه أن بىاء الجضاع الهاػ ٛفي
ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت بما َيها صازل شغّ الٓضؽ وخىلها ٌهض مسالُا للٓاهىن الضولي ،وصنذ ئؾغاةُل
ئلى وِْ بىاء الجضاع وجُُ٘ ٚاإلآاؾو التي جم بىاؤها و ئلى ؤلالًاء الُىعي لجمُو الخؿىاث الدشغَهُت
والخىكُمُت اإلاغجبؿت بهٖ ،ما صنذ حمُو الضو ٛألانػاء في ألامم اإلاخدضة ئلى نضم الانتراٍ بالىغو يحر
الٓاهىوي الىاش ئ نً بىاء الجضاع ،وصنذ ئؾغاةُل ئلى حبر ألاغغاع الىاججت نىه ،ئال أن ئؾغاةُل واضلذ بىاء
الجضاع الهاػ ،ٛوعَػذ اإلاد٘مت الهلُا ؤلاؾغاةُلُت في َ 2005-09-15خىي مد٘مت الهض ٛالضولُت..للمؼٍض
خى ٛحضاع الُطل الهىطغي اهكغ :ابدُظ خؿً ،ناًض زالض ،حضاع الهاػ ٛفي الػُت الًغبُت ،ؽ ،01مغٖؼ
الؼٍخىهت للضعاؾاث والاؾدشاعاث ،لبىان ،2010،ص  25وما بهضها.
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ر -جبحن هظه اإلااصة الخباًً الشضًض بحن صولت الاخخال ٛالطهُىوي والشغنُت
الضولُتَ ،االؾدُؿان في الٓاهىن ؤلاؾغاةُلي ُْمت ْىمُت بِىما الاؾدُؿان في
الٓاهىن الضولي حغٍمت خغب.
ج -وحهخبر هظه اإلااصة جدض واضح لٓغاعاث ألامم اإلاخدضة ال٘ثحرة ،والتي ٗان آزغها
ْغاع مجلـ ألامً عْم 2334

25

الطاصع بخاعٍش  23صٌؿمبر2016اإلاهغوٍ

والىاضح بغَػه الٓؿعي لالؾدُؿان الطهُىوي .بل وئؾٓاؽ لالجُاُْاث اإلاىْهت
مو مىكمت الخدغٍغ الُلؿؿُيُت بما ٌهغٍ باجُاّ أوؾلى ،الظي لم ٌهخبر أعاض ي
الػُتٖ ،ما حؿميها الضولت الهبرًت آلان" حهىصا والؿامغة بمهنى أجها حؼء مً أعع
ئؾغاةُل.
 -9لم الشخاث :جىىن الدولت مفخىحت أمام كدوم اليهىد ولم الشخاث.26
ًإٖض الٓاهىن الجضًض شغنىت خٔ ئجبام الضًاهت اليهىصًت حمُها بالهجغة
لُلؿؿحن .وبالؿبو ًدغم الالحئحن الُلؿؿُيُحن أصحاب البالص الشغنُحن مً
خٔ الهىصة ئلى صًاعهم واإلاُ٘ى ٛخٓهم صولُا بىظ الٓغاع . 194وهظه اإلااصة لِؿذ
حضًضة أًػا ،وئهما حاءث للخأُٖض نلى ْاهىن أضضعه ال٘ىِؿذ ؾىت 1950جدذ
مؿمى) ْاهىن الهىصة ؤلاؾغاةُلي) 27بهضٍ شغنىت ْضوم مدخلحن حضص لإلْامت في
ً 25إٖض الٓغاع نضم شغنُت ئوشاء ئؾغاةُل للمؿخىؾىاث في ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت مىظ نام  1967بما
َيها الٓضؽ الشغُْت .وأجها حشٙل اهتهاٗا ضاعزا بمىحب الٓاهىن الضولي ونٓبت عةِؿُت أمام عؤٍت صولخحن
حهِشان حىبا ئلى حىب في ؾالم وامً صازل خضوص مهترٍ بها صولُا ،وؾالب مجلـ ألامً ئؾغاةُل وِْ
حمُو ألاوشؿت الاؾدُؿاهُت في ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت َىعا وبشٙل ٗامل ،بما َيها الٓضؽ الشغُْت،
وأٖض اهه لً ٌهترٍ بأي حًُحراث نلى زؿىؽ الغابو حىان  1967بما في طل ٚما ًخهلٔ بالٓضؽ يحر جلٚ
اإلاخُٔ نليها بحن الجاهبحن زال ٛاإلاُاوغاث.
26البىض الخامـ مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
27بضأث ئؾغاةُل باضضاع ْىاهحن نىطغٍت جدى ٛصون جىُُظ خٔ الهىصة لالحئحن الُلؿؿُيُحن وٗان ْاهىن
الهىصة مً أو ٛهظه الٓىاهحن التي حهمل نلى ئْامت صولت لليهىص في َلؿؿحن وٍىظ هظا الٓاهىن نلى أن ٗل
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أعع َلؿؿحن .والحُٓٓت الثابخت أن هظه اإلااصة جطاصع خٔ أؾاس ي مً خٓىّ
الشهب الُلؿؿُني اإلاهترٍ بها في الٓاهىن الضولي وهى خٔ الهىصة ؤَ الٓغاع 194
الطاصع نً الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة في  11صٌؿمبر  ، 1948والظي أٖضث
نلُه ألامم اإلاخدضة أٖثر مً  135مغة في ْغاعاتها ٖضلُل ْاؾو نلى ئًماجها اإلاؿلٔ
بدٔ نىصة الالحئحن الُلؿؿُيُحن ئلى صًاعهم التي هجغوا منها ْؿغا نلى ًض
الهطاباث الطهُىهُت أبان اخخالَ ٛلؿؿحن ،وحهخبر هظه اإلااصة اؾخهماعٍت
ئخاللُت ألجها حؿلب خٔ الهىصة مً الالحئحن الُلؿؿُيُحن أصحاب البالص
ألاضلُحن وجمىده لليهىص الًؼاة اإلادخلحن .مو الهلم بأن ْبى ٛصولت ئؾغاةُل ٖهػى
في مىكمت ألامم اإلاخدضة ؤَ ْغاع الجمهُت الهامت عْم 273الطاصع في 11
ماي ٗ 1949ان مهلٓا نلى شغؾحن طٖغا في الٓغاع وهما ْبىلها وحههضها بدىُُظ
وجؿبُٔ:
أْ -غاع الجمهُت الهامت عْم  181الطاصع في 29هىَمبر  1947اإلاهغوٍ بٓغاع
الخٓؿُم.
بْ -غاع الجمهُت الهامت عْم  194الطاصع في  11صٌؿمبر ْ 1948غاع خٔ الهىصة.
 - 10العالكت مع الشعب اليهىدي :جػمىذ هظه اإلااصة زالر َٓغاث.28

حهىصي في الهالم له الحٔ في الهىصة إلؾغاةُل ٖيهىصي ناةض ،وبالخالي ْط ى هظا الٓاهىن نلى خٔ الالحئحن
الُلؿؿُيُحن في الهىصة ئلى صًاعهم .وَهىص ْاهىن الهىصة ئلى ججمُو أٖبر نضص ممً٘ مً حهىص الهالم في
َلؿؿحن إلْامت ئؾغاةُل ،وَهخبر هظا الٓاهىن مً أٖثر ْىاهحن ئؾغاةُل نىطغٍت ،ومطضعا أؾاؾُا لهىطغٍت
ئؾغاةُل والظي اؾدبهض الالحئحن الُلؿؿُيُحن مً الهىصة ئلى وؾنهم وحاء ْاهىن الجيؿُت لُٓطغ الجيؿُت
نلى اليهىص.
28البىض الخامـ مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
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أ -تهخم الدولت باإلاحافظت على سالمت أبىاء الشعب اليهىدي ومىاطىيها ،الذًً
جىاجههم مشاول بسبب هىنهم يهىدا أو مىاطىين في الدولت.29
جػمىذ هظه اإلااصة ئشاعة يحر مباشغة ئلى الخلىٍذ بمهاصاة الؿامُت إلعهاب الضو.ٛ
ب -حعمل الدولت في الشخاث للمحافظت على العالكت بين الدولت وأبىاء الشعب
اليهىدي.30
ًالخل اؾخسضام مطؿلح الشخاث ولم حؿخسضم ٗلمت الهالم مثال ،وهظا
مًؼاه الخمؿ ٚبالُ٘غة الطهُىهُت الاؾخهماعٍت التي حهمل نلى ججمُو حهىص الهالم
ا
ٗلهم في َلؿؿحن أو ما ٌؿمىهه جػلُال " أعع اإلاُهاص " .وأًػا جثحر مجضصا
ئشٙالُت الخهغٍِ َمً هى الشهب اليهىصي ؟ ومً هى الشهب ؤلاؾغاةُلي الظي لم
ًخؿغّ له الٓاهىن أبضا ولم ًظٖغه في أي مً مىاصه ؟
ث -حعمل الدولت على اإلاحافظت على اإلايرار الثلافي والخاريخي والدًني لدي
يهىد الشخاث.31
ئصناء باؾل ًإٖض اؾخمغاع اإلاشغوم الاؾخهماعي الاخاللي لؿغْت ؤلاعر
الثٓافي والخاعٍخي للشهب الُلؿؿُني ووؿبه ػوعا إلاً ؾماهم الشهب اليهىصي
والحُٓٓت الثابخت نلمُا أهه ال ًىحض محرار زٓافي وجاعٍخي لليهىص في َلؿؿحن اإلادخلت
وهالخل ج٘غاع اؾخسضام مطؿلح" حهىص الشخاث "ئشاعة ئلى الغواًت الخىعاجُت.

29البىض الخامـ الُٓغة (أ) مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
30البىض الخامـ الُٓغة (ب مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
31البىض الخامـ الُٓغة (ث) مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي..
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 - 11اللغت:
جطىِ هظه اإلااصة ٖماصة ئخاللُت خُث خلذ اللًت الهبرًت مٙان اللًت
الهغبُت ،وجػمىذ هظه اإلااصة زالزت َٓغاث:32
أ -اللغت العبرًت هي لغت الدولت.أزبدذ هظه الُٓغة أن اللًت الغؾمُت في صولت
الاخخال ٛهي اللًت الهبرًت َٓـ ، 33وهظا ٌهني أن اللًت الهغبُت لم حهض لًت عؾمُت
مؿخسضمت وهظا حهضٍ ئلى ؾمـ اللًت الهغبُت والهىٍت الُلؿؿُيُت  ،وهظا
ًسالِ ختى الىزاةٔ اإلايشئت لضولت الاخخال ٛوهي) ض ٚالاهخضاب ْ ،غاع الجمهُت
الهامت عْم  181لؿىت  1947اإلاهغوٍ ب " ْغاع الخٓؿُم" .
ب -اللغت العزبيت لها مياهت خاصت في الدولت ،جىظيم اسخعمال اللغت العزبيت في
اإلاؤسساث الزسميت أو في الخىجه إليها ًىىن بمىجب اللاهىن :34لم ًبحن
الٓاهىن مخهمضا– نً ْطض -مهنى مطؿلح " مٙاهت زاضت") هل هي مٙاهت مهىىٍت
أم مٙاهت خؿُت َهلُت ( وما ؾبُهت الخطىضُت ؟ والؿإا ٛاإلاىؿٓي اإلاؿغوح ما
ُْمت اإلاٙاهت الخاضت للًت الهغبُت ئطا لم ٌهترٍ بها لًت عؾمُت في الخؿبُٔ والضلُل
نلى طل ٚأن الُٓغة الخالُت ُْضث اؾخهما ٛاللًت الهغبُت في اإلاإؾؿاث الغؾمُت
بٓاهىن زاص) الىػاعاث اإلاضاعؽ الجامهاث ...الخ ( وهظا ٌهني أن اؾخسضام اللًت
الهغبُت في اإلاإؾؿاث الغؾمُت باث مدكىعا لححن ضضوع الٓاهىن اإلادضص
الؾخسضاماتها.

32البىض الغابو مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
33البىض الغابو الُٓغة (أ) مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
34البىض الغابو لُٓغة (ب) مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
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ث -ال ًمس اإلاذهىر في هذا البىد باإلاياهت اإلامىىحت فعليا للغت العزبيت :35هظه
الُٓغة وغهذ بهضٍ الخػلُل وهي بال مهنى ،والًغٍب في هظه اإلااصة الغابهت أجها
جدضزذ نً مٙاهِخحن للًت الهغبُت) مٙاهت زاضت  ،مٙاهت َهلُت( ،ولم ًىضح
اإلآطىص بهما وما هى الُغّ بُنهما ،مما ًسلي هظه الُٓغة مً أي مهنى طي ُْمت
ْاهىهُت.
اإلاطلب الثاوي :اإلاىاكف اإلاخخلفت مً اللاهىن:
شٙل ضضوع ْاهىن ْىمُت الضولت ضضمت ٖبحرة في ألاوؾاؽ الٓاهىهُت
والؿُاؾُت نلى مؿخىي الهالم  ،ولً٘ عصاث الُهل الغؾمُت لم جً٘ نلى
اإلاؿخىي اإلاؿلىب بما ًىاؾب حجم الحضر الظي ٌهخبر ؾابٓت أولى وزؿحرة في
الٓاهىن الضولي وَهخبر ئمهان في زغّ مُثاّ ألامم اإلاخدضة و اهتهإ ضاعر
للٓاهىن الضولي لحٓىّ ؤلاوؿان وهضم إلاباصب أؾاؾُت وعاسخت في الٓاهىن
الضولي الهام والشغنُت الضولُت. 36
الفزع ألاول:اإلاىكف الفلسطيني:
أٖض الغةِـ الُلؿؿُني مدمىص نباؽ أن الٓضؽ هي ناضمت َلؿؿحن
ألابضًت ،ولً ًٙىن هىإ ؾالم وال أمً وال اؾخٓغاع ألخض بضوجها ،مىضصا باْغاع
ال٘ىِؿذ إلاا ٌؿمى بٓاهىن"الضولت الٓىمُت اليهىصًت".
وأٖض أمحن ؾغ اللجىت الخىُُظًت إلاىكمت الخدغٍغ الُلؿؿُيُت ضاةب
نغٍٓاث ،أن ئؾغاةُل هجحذ في ْىهىت الُطل الهىطغي وحهل هُؿها هكام
35البىض الغابو الُٓغة (ث) مً ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل -الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي.
36مهتز اإلاؿلىخي ،بؿالن ْاهىن ْىمُت الضولت في الٓاهىن الضولي،
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018
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َطل نىطغي بالٓاهىن ،مضًىا بشضة ئْغاع ال٘ىِؿذ لٓاهىن الٓىمُت الهىطغي.
وانخبر نغٍٓاث الٓاهىن ،جغؾُسا وامخضاصا لإلعر الاؾخهماعي الهىطغي ،الظي
ًٓىم نلى أؾاؽ الخؿهحر الهغقي وئلًاء آلازغ ،والخى٘غ اإلاخهمض لحٓىّ الؿٙان
ألاضلُحن نلى أعغهم الخاعٍسُت ،وئنؿاء الحطغٍت في جٓغٍغ اإلاطحر نلى أعع
ئؾغاةُل وحشغَو الؿُاصة للشهب اليهىصي وخضه .وْا ٛئن ئؾغاةُل نؼلذ هُؿها
نً اإلاىكىمت الضولُت .وأغاٍ :لٓض جُىْذ ئؾغاةُل في حهؼٍؼ الهىطغٍت نلى
خؿاب مباصب خٓىّ ؤلاوؿان والضًمٓغاؾُت ،مً زال ٛحهغٍِ هُؿها نلى
أؾاؽ نغقي وصًني ،ألامغ الظي ٖشِ ػٍِ اصناءاتها بأجها الضولت الضًمٓغاؾُت
الىخُضة في الشغّ ألاوؾـ.37
الفزع الثاوي :اإلاىكف ؤلاسزائيلي:
ْا ٛعةِـ الىػعاء ؤلاؾغاةُلي بيُامحن هخيُاهى بهض جطىٍذ ال٘ىِؿذ
نلى الٓاهىن" :هظه لحكت َاعْت بخاعٍش الطهُىهُت وصولت ئؾغاةُل ،بهض 122
ناما مً ُْام هغجؼ ٛبيشغ عؤٍخه ،خضصها بالٓاهىن مبضأ أؾاؽ وحىصها ،ئؾغاةُل
هي صولت ْىمُت للشهب اليهىصي" .وأغاٍ " نىضما أجدضر في الهالم ،أعصص أن
هظه صولخىا ،صولت اليهىص ،في الؿىىاث ألازحرة هىإ مً ًداو ٛأن ٌش٘ ٚبظل،ٚ
وػنؼنت أعٗان وحىصها ،لظلْ ٚمىا بؿً هظا الٓاهىن الظي ًػم اليشُض الىؾني
الخاص بىا ،لًخىا ونلمىا ...ناشذ صولت ئؾغاةُل".38

37عاػي هابلس يْ ،اهىن الٓىمُت اؾتهضاٍ الٙل الُلؿؿُني ،اإلاغٖؼ الُلؿؿُني ألبدار الؿُاؾاث والضعاؾاث
ؤلاؾتراججُت -مؿاعاث جمىػ ،2018نلى اإلاىْو% https://www.masarat.ps/article/4898:
38نماص أبى الغوؽ ،عصوص َلؿؿُيُت ياغبت نلى ْاهىن ال٘ىِؿذ الجضًض ،الهغبي ،21حىٍلُت .2018.،نلى
اإلاىْو https://m.arabi21.com/story/1109928. :
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الفزع الثالث :مىكف جامعت الدول العزبيت العزبيت:
وضُذ الجامهت الهغبُت الٓاهىن بالهىطغي والظي ًدى٘غ لحٓىّ الشهب
الُلؿؿُني ،مً حهتها ،أصاهذ حامهت الضو ٛالهغبُت في بُان الٓاهىن وانخبرث
طل ٚمً اإلاماعؾاث الهىطغٍت .وهضصث في بُان بـ"اإلاطاصْت نلى هظا الٓاهىن
الخؿحر وما ًىؿىي نلُه مً جى٘غ لحٓىّ الشهب الُلؿؿُني نلى أعغه
الخاعٍسُت وامخضاص لإلعر الاؾخهماعي وجغؾُش إلاماعؾاث نىطغٍت" .وْا ٛبُان
الجامهت "هظا الٓاهىن ًأحي في ؾُاّ مجمىنت مً الٓىاهحن التي شغنها
ال٘ىِؿذ في آلاوهت ألازحرة في زؿىة تهضٍ ئلى غم الػُت الًغبُت ومىاضلت
الاؾدُؿان".

39

اإلابحث الثاوي :مخالفت اللاهىن ألحيام اللاهىن الدولي:
ٌهخبر هظا الٓاهىن مً أزؿغ الٓىاهحن الهىطغٍت التي َغغها الاخخالٛ
ؤلاؾغاةُلي بهض  70ناما مً نمغه ،و ًخجاوػ في زؿىعجه ئنالن بلُىع ووزُٓت
ض ٚالاهخضاب هُؿها  ،وٍغسخ ػوعا الحٔ الخاعٍخي لليهىص في َلؿؿحن اؾدىاصا
لهُٓضة صًيُت جٓىم نلى جُىّ وؾمى اليهىص نلى باقي البشغ ،وهظا هى حىهغ
حغٍمت الخمُحز الهىطغي والُطل الهىطغي اإلادغمخحن في الٓاهىن الضولي .
َالخمُحز الهىطغي ؾلىٕ ال ئوؿاوي ويحر َؿغي وفي الجاهب ألازالقي وهى
مطؿلح ٖغٍه حشمئز مىه الىُىؽ البشغٍت والػمحر ؤلاوؿاوي ،وَهخبر الخمُحز
الهىطغي حغٍمت صولُت في الٓاهىن الضولي لحٓىّ ؤلاوؿان  ،واإلادُؼ ألاو ٛألبشو
الجغاةم وأيلكها مً ْخل وئباصة حمانُت وجؿهحر نغقي وحهظًب ويحرها .

39هُـ اإلاغحو.
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لظا َالٓاهىن الضولي الهام والٓاهىن الضولي الجىاتي والٓاهىن الضولي لحٓىّ
ؤلاوؿان والٓغاعاث ألاممُت وٗاَت اإلاىازُٔ والطٙىٕ الهاإلاُت لحٓىّ ؤلاوؿان
والاجُاُْاث الضولُت طاث الهالْت حمُهها ّ
ججغم الخمُحز الهىطغي بٙاَت أشٙاله
ومكاهغه وحهخبر الُطل الهىطغي حغٍمت غض ؤلاوؿاهُت ومً الجغاةم التي ال
جخٓاصم ػمىُا بمغوع الىْذ ،وٍلؼم حمُو الضو ٛبمٙاَدت الخمُحز الهىطغي
ومىاهػخه واجساط ٗاَت الخضابحر الالػمت للٓػاء نليها وبظ ٛما في وؾهها في
ؾبُل طل .ٚوٖما ًلؼم الٓاهىن الضو ٛبخأمحن الحماًت الٓاهىهُت لألَغاص مً هظا
الخمُحز أو الخدغٍؼ نلُه وَهؿي الشهىب وألاَغاص الحٔ في مٓاومت هظا الخمُحز
والخطضي له  .وٍجغم الاهخماء للمىكماث والجماناث التي جضنى للخمُحز الهىطغي
أو حصجهه أو جدغع نلُه. 40
اإلاطلب ألاول :أساهيد بطالن كاهىن اللىميت ؤلاسزائيلي في اللاهىن الدولي.
ئن ْاهىن ْىمُت الضولت هى ْاهىن باؾل ؤَ أخٙام الٓاهىن الضولي
واإلاىازُٔ والاجُاُْاث الضولُت ،وبؿالن هظا الٓاهىن ًثبذ مً نضة حىاهب: 41
ٌ -1هخبر هظا الٓاهىن ؾابٓت زؿحرة واهتهإ ضاعر لٓىانض ومباصب الٓاهىوي
الضولي والشغنُت الضولُتَٙ ،ل ماصة َُه تهضم مبضأ ْاهىوي أو ْانضة ْاهىهُت
آمغة في الٓاهىن الضولي ،خُث أهه ًٓغع مبضأ ئباخت الخمُحز الهىطغي نلى أؾاؽ
الضًاهت اليهىصًت وٍإؾـ إلصامت هُمىت مً ٌؿمىجهم الشهب اليهىصي نلى
الشهب ألاضلي الُلؿؿُني .ؾٙان ألاعع ألاضلُحن واغؿهاصهم بمماعؾاث
40مهتز اإلاؿلىخي ،ألازغ الٓاهىوي لٓاهىن ْىمُت الضولت اليهىصًت ،وعْت نمل مٓضمت للمإجمغ الشهبي لُلؿؿُني
الخاعج ،بحروث ،2018،ص.01
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ممىهجت ٖ ،ما أهه حهضٍ ئلى جٓىحن حغٍمت الُطل الهىطغي ٖجغٍمت غض
ؤلاوؿاهُت خؿب هكام عوما ألاؾاس ي للمد٘مت الجىاةُت الضولُت.42
ٌ -2شٙل اهتهإ َاضح لىكام عوما ألاؾاس ي لؿىت  1998والظي ًجغم
الاؾدُؿان وَهخبره حغٍمت خغب ٖما وٍجغم الُطل الهىطغي وَهخبرها حغٍمت غض
ؤلاوؿاهُت وٍىحب مالخٓت مغج٘بي هاجحن الجغٍمخحن ومؿاءلخه حىاةُا أمام اإلاد٘مت
الجىاةُت الضولُت.
-3

ٌشٙل الٓاهىن مسالُت ضغٍدت لهشغاث الٓغاعاث ألاممُت الطاصعة ؾىاء

نً الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة أو مجلـ ألامً الضولي أو بُٓت مإؾؿاتها
وأحهؼتها ،والٓغاعاث طاث الهالْت والتي ججغم الاخخال ٛوالخمُحز الهىطغي والُطل
الهىطغي والاؾدُؿان واهتهاٗاث خٓىّ ؤلاوؿان .وفي مٓضمتها ْغاعي الجمهُت
الهامت عْم  181والٓغاع 194وْغاعي مجلـ ألامً عْم43 478والٓغاع.44 2334
ٌ -4شٙل مسالُت حؿُمت وزغّ َاضح لٙاَت اإلاىازُٔ والطٙىٕ الهاإلاُت
والاجُاُْاث الضولُت الخاضت بدٓىّ ؤلاوؿان التي جإٖض حمُهها نلى مبضأ
الانتراٍ بال٘غامت ؤلاوؿاهُت ألاضُلت لإلوؿان لجمُو البشغ ومبضأ اإلاؿاواة بحن
حمُو البشغ في الحٓىّ والحغٍاث ألاؾاؾُت والتي ّ
حغمذ الهىطغٍت وحمُو
أشٙا ٛومكاهغ الخمُحز الهىطغي بحن البشغ نلى أؾاؽ الهغّ أوالضًً أو اللىن
أو الجيـ أو اللًت أو أي وغو آزغ مهما ٗان.
42اهكغ:اإلااصة07الُٓغة(01ي) مً هكام عوما ألاؾاس ي للمد٘مت الجىاةُت الضولُت.
43الطاصع بخاعٍش ً 1980 /08/ 29خػمً نضم الانتراٍ بالٓاهىن ؤلاؾغاةُلي بشأن الٓضؽ وصنىة الضو ٛئلى
سحب بهثاتها الضبلىماؾُت مً اإلاضًىت.
44الطاصع بخاعٍش في ً ، 2016 /12/ 23إٖض نضم شغنُت اإلاؿخىؾىاث في الٓضؽ الشغُْت ،وٍؿالب ئؾغاةُل
بالىِْ الُىعي لجمُو ألاوشؿت الاؾدُؿاهُت ،ونضم الانتراٍ بأي حًحراث في خضوص  04حىان .1967
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-5

ٌهخبر مسالُت حؿُمت إلاُثاّ ألامم اإلاخدضة وهضم ألهم مٓاضضها وهى

خُل الؿلم وألامً الضولُحن.
ٌ -6شٙل الٓاهىن مسالُت ضغٍدت لٓغاع الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة عْم 194
الطاصع في  11صٌؿمبر  1948واإلاهغوٍ بدٔ نىصة الالحئحن الُلؿؿُيُحن ئلى
صًاعهم التي هجغوا منها ْؿغا والظي جم الخأُٖض نلُه أٖثر مً  135مغة في ْغاعاث
ألامم اإلاخدضة .
ً -7مثل الٓاهىن هضم ألهم اإلاباصب الٓاهىهُت ألاضُلت و الغاسخت في الٓاهىن
الضولي ومنها:
أ -مبضأ نضم حىاػ غم أعاض ي الًحر بالٓىة الجبرًت .
ب-مبضأ ؾمى الٓاهىن الضولي نلى الٓاهىن الضازلي خُث ال ًجىػ ألي صولت جدذ
أي قغٍ ٗان أن حؿً حشغَهاث وْىاهحن جسالِ وجخهاعع مو ْىانض ْاهىهُت آمغة
في الٓاهىن الضولي أو الاجُاُْاث الضولُت اإلاىػمت لها.
أ -مبضأ خٔ حمُو الشهىب في جٓغٍغ مطحرها صون جُغْت و هى خٔ ؾبُعي وخٔ
ْاهىوي أضُل للشهىب حمُها نلى ْضم اإلاؿاواة خٔ يحر ْابل للخطغٍ  .ومبضأ
نالمي ئوؿاوي عاسخ وْانضة ْاهىهُت آمغة في الٓاهىن الضولي وال جمل ٚأي صولت أو
ختى مىكمت صولُت بما َيها ألامم اإلاخدضة هُؿها أن جسالُه ؾىاء نً ؾغٍٔ ْغاع أو
مهاهضة أو اجُاُْت أو ْاهىن وؾيؿخهغع اإلاىازُٔ والطٙىٕ الضولُت
والاجُاُْاث التي ًىته٘ها ْاهىن الٓىمُت الطهُىوي:
الفزع ألاول :اإلاىازيم الدوليت والصىىن العاإلايت التي ًىتهىها كاهىن كىميت
الدولت:
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ئن اإلاباصب ألاؾاؾُت لهظا الٓاهىن جخػاعب مو الحٓىّ ألاؾاؾُت
للمىاؾً ،الؾُما الحٔ في اإلاؿاواة ونضم الخمُحز نلى أؾاؽ الٓىمُت وألاضل
والضًً .وهظا الٓاهىن ًىته ٚمباصب أؾاؾُت في الٓاهىن الضولي ال ؾُما الحٔ في
الحماًت اإلادؿاوٍت مً ْبل الٓاهىن .والحػغ الطغٍذ للخمُحز نلى زلُُت الٓىمُت
والضًً واللًت .واهم اإلاىازُٔ التي ًدىاْؼ مهها هظا الٓاهىن ما ًلي:
 -1مُثاّ ألامم اإلاخدضة الطاصع بمضًىت ؾان َغاوؿِؿٙى في  26حىان ؾىت
. 1945
 -2ؤلانالن الهالمي لحٓىّ ؤلاوؿان الطاصع في  10صٌؿمبر ؾىت .1948
 -3ئنالن مىذ الاؾخٓال ٛللبلضان والشهىب اإلاؿخهمغة الطاصع في  14صٌؿمبر
.1960
 -4ئنالن ألامم اإلاخدضة للٓػاء نلي حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي الطاصع في
20هىَمبر.1963
 -5الههض الضولي الخاص بالحٓىّ الاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت الطاصع
في  19صٌؿمبر.451966
 -6الههض الضولي الخاص بالحٓىّ اإلاضهُت والؿُاؾُت الطاصع في  19صٌؿمبر
ؾىت .461966
 -7ئنالن مىكمت الُىوؿٙى بشأن الهىطغٍت والخدحز الهىطغي الطاصع في 27
هىَمبر .1978

45وْهذ نلُه ئؾغاةُل نام .1991
46وْهذ نلُه ئؾغاةُل نام .1991
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 -8ئنالن ألامم اإلاخدضة بشأن الٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخهطب والخمُحز
الٓاةمحن نلى أؾاؽ الضًً الطاصع في  25هىَمبر .1981
 -9الاجُاُْت الضولُت لحٓىّ الؿُل نام .471989
 -10ئنالن ألامم اإلاخدضة بشأن خٓىّ الشهىب ألاضلُت الطاصع في  13ؾبخمبر
.2007
 -11هكام عوما ألاؾاس ي للمد٘مت الجىاةُت الضولُت اإلاهخمض في عوما في
17حىٍلُت . 1998
الفزع الثاوي :الاجفاكياث الدوليت التي ًىتهىها كاهىن كىميت الدولت ( دولت
الاحخالل ؤلاسزائيلي مىكعت عليها):
هظا الٓاهىن ًدىاْؼ مو الحٓىّ ألاؾاؾُت للمىاؾً .هظه اإلاباصب حغي
جغؾُسها في اإلاهاهضاث الضولُت التي وْهذ نليها ئؾغاةُل بما في طلْ ٚغاع
الخٓؿُم عْم 181لهام  ،1947ؤلانالن الضولي إللًاء حمُو أهىام الخمُحز
الهىطغي نام  ،1965الاجُاُْت الضولُت لٓمو حغٍمت الُطل الهىطغي
واإلاهاْبت نليها :اإلاهخمضة بمىحب بمىحب ْغاع الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة
عْم ( 3068ص )28-الطاصع في  30هىَمبر .1973وئنالن خٓىّ الؿٙان ألاضلُحن
الظي انخمضجه الجمهُت الهامت في  13صٌؿمبر  .2007وأزحرا اجُاّ أوؾلى لهام
.1993
 -1مخالفخه للزار الخلسيم:
ئن هظا الٓاهىن ًىاْؼ مباصب ْغاع الخٓؿُم الظي أْغجه ألامم
اإلاخدضة نام  1947خى ٛجٓؿُم أعاض ي َلؿؿحن الاهخضابُت ئلى صولخحن ،والظي
47وْهذ نليها ئؾغاةُل نام 1991
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صنذ َُه ئلى ٗل واخضة مً الضولخحن ئلى جبني صؾخىع صًمٓغاؾي ًػمً نضم
مماعؾت أي هىم مً الخمُحز بحن الؿٙان نلى زلُُت الهغّ أو الضًً أو اللًت أو
الجيـ ،وؾُدكى ٗل َغص في مىاؾٔ هُىط الضولت بالحماًت اإلادؿاوٍت مً ْبل
الٓاهىن .48نلى هظا الىدى ًىتهْ ٚاهىن الٓىمُت الٓانضة الضولُت ألاؾاؾُت الظي
أُْمذ صولت ئؾغاةُل بدؿبها( الٓؿم ألاو ٛمً ْغاع ألامم اإلاخدضة الظي ًدىاوٛ
الضؾخىع اإلاؿخٓبلي لٙل واخضة مً الضولخحن ًدضص أن الجمهُت الهامت
الخأؾِؿُت في ٗل صولت جػو صؾخىعا صًمٓغاؾُا لضولتها ،وٍدضص الٓغاع ٖظل ٚأن
ٗل صؾخىع ؾِشمل – في ما ؾِشمل-حهلُماث لخٓضًم غماهاث جُ٘ل خٓىْا
مدؿاوٍت لٙل َغص مً صون جمُحز في الشإون اإلاضهُت والؿُاؾُت والاْخطاصًت
والضًيُت لًغع الخمخو بالحٓىّ ؤلاوؿاهُت والحغٍاث ألاؾاؾُتٖ ،دغٍت الهباصة
واللًت والخؿاب واليشغ والخهلُم ،ونٓض الاحخماناث وئوشاء الجمهُاث.
وٍدضص ْغاع الخٓؿُم ٖظل ٚاخخىاء صؾخىع ٗل صولت نلى الُطى ٛالتي
جػمنها ْغاع الخٓؿُم والتي جخهلَُٔ-ما جخهلٔ باألماًٖ اإلآضؾت .وخٓىّ صًيُت
وخٓىّ ألاْلُاثً ،دضص الُطل الظي ًدىاو ٛخٓىّ ألاْلُاث في بىضه
عْم20نضم ئحاػة أي شٙل مً أشٙا ٛالخمُحز بحن الؿٙان بؿبب ألاضل أو
الضًً أو اللًت أو الجيـ ،وفي البىض عْم ً 03دضص اهه ًدٔ لألشخاص
الخاغهحن لىالًت الضولت الحطى ٛنلى خماًت مدؿاوٍت مً ْبل الٓاهىن.
 -2الاجفاكيت الدوليت لللضاء على جميع أشيال الخمييز العىصزي:
التي انخمضث بٓغاع مً الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة عْم 2106
اإلاإعر  21صٌؿمبر  1965وصزلذ خحز الخىُُظ في  04صٌؿمبر  .1969تهضٍ هظه
48اهكغ :الٓؿم ألاو ٛمً ْغاع الخٓؿُم عْم  181لهام .1947
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الاجُاُْت ئلى الٓػاء نلى ٗاَت أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي .وحهغٍ الاجُاُْت
الخمُحز الهىطغي في بىضها ألاو ٛبأهه أي جمُحز أو اؾخثىاء أو جُُٓض أو جُػُل
ًٓىم نلى أؾاؽ الهغّ أو اللىن أو اليؿب أو ألاضل الٓىمي أو ؤلازني وَؿتهضٍ
أو ٌؿخدبو حهؿُل أو نغْلت الانتراٍ بدٓىّ ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت أو
الخمخو بها أو مماعؾتها .49وجىظ الاجُاُْت نلى أن جخسظ ٗل صولت ؾغٍ في
اإلاهاهضة جضابحر َهالت إلناصة الىكغ في الؿُاؾاث الحٙىمُت الٓىمُت واإلادلُت
لخهضًل أو ئلًاء أو ئبؿا ٛأي ْىاهحن أو أهكمت جإصي ئلى ئْامت الخمُحز الهىطغي
أو ئصامخهٖ .50ما جدكغ الاجُاُْت التروٍج للخمُحز الهىطغي وحهخبر ٗل ألاوشؿت
الهىطغٍت والخدغٍؼ نليها وجغوٍجها حغٍمت ٌهاْب نليها الٓاهىن.51
اؾدىاصا ئلى ما طٖغهاه ٌشٙل الخمُحز الٙامً في هظا الٓاهىن اهتهاٗا ضاعزا
للٓاهىن الضولي .وهى الٓاهىن الظي التزمذ به صولت ئؾغاةُل.52
 -3الاجفاكيت الدوليت للمع جزيمت الفصل العىصزي واإلاعاكبت عليها:
اإلاهخمضة بمىحب بمىحب ْغاع الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة عْم
( 3068ص )28-الطاصع في  30هىَمبر :1973هظه الاجُاُْت جىظ نلى أن الُطل
الهىطغي هى حغٍمت غض ؤلاوؿاهُت ،53جدُل ئلى حهغٍِ الخمُحز الهىطغي
اإلاشمى ٛفي الاجُاُْت الضولُت للٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي  .خُث
49اإلااصة01الاجُاُْت الضولُت للٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي اإلاهخمضة بمىحب بٓغاع الجمهُت
الهامت لألمم اإلاخدضة عْم  2106اإلاإعر  21صٌؿمبر  1965وصزلذ خحز الخىُُظ في  04صٌؿمبر .1969
50اإلااصة02الُٓغة03مً الاجُاُْت الضولُت للٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي .
51اإلااصة02الُٓغة02مً الاجُاُْت الضولُت للٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي .
ً52ىؾِ حباعًٍْ ،اهىن الضولت الٓىمُت والُىُْت اليهىصًت ،مجلت ْػاًا ئؾغاةُلي.52/51 ،
 53اإلااصة  01مً الاجُاُْت الضولُت لٓمو حغٍمت الُطل الهىطغي واإلاهاْبت نليها اإلاهخمضة بمىحب ْغاع
الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة عْم ( 3068ص )28-الطاصع في  30هىَمبر.1973

91

د .حىيم العمزي

ٌهغٍ الخمُحز الهىطغي في الاجُاُْت بأهه ٌشمل أي جُغٍٔ أو ئْطاء أو جُُٓض أو
جُػُل ،نلى أؾاؽ الاهخماء الهغقي أو الٓىمي ،بشٙل مٓطىص أو في امخدان
الىخاةج ،مً زال ٛزلٔ جأزحر ًإصي ئلى ئغهاٍ أو ئبؿا ٛاإلاٙاهت اإلادؿاوٍت في جدُٓٔ
خٓىّ ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت في مُاصًً الحُاة الؿُاؾُت والاْخطاصًت
والاحخمانُت والثٓاَُت أو أي مجا ٛآزغ مً الحُاة الهامت.54
ٖما ٌهغٍ الُطل الهىطغي وَٓا الجُاُْت لٓمو حغٍمت الُطل
الهىطغي ٖجغٍمت حشمل أًػا ئضضاع حشغَهاث ،هضَها مىو َئت أو َئاث
نىطغٍت مً اإلاشاعٖت في الحُاة الؿُاؾُت أو الاحخمانُت والاْخطاصًت والثٓاَُت
للبلض ،وؤلاْطاء اإلانهجي نلى مؿخىي خٓىّ ؤلاوؿان ،وفي مجاالث الحُاة
الؿُاؾُت ،والاحخمانُت ،والاْخطاصًت ،والثٓاَُت.55
ّئن ْاهىن أؾاؽ الٓىمُتٌ ،هلً الخمُحز غض الهغب في مهكم اإلاجاالث
ألاؾاؾُت وألاٖثر أهمُت ٖمجاالث اإلاىاؾىت ،واإلامخلٙاث وألاعع ،واللًت والثٓاَت
وَؿىى صوهُتهم في ٗل مجاالث الحُاة مً زال ٛئْطائهم مً اإلاجخمو الؿُاس ي،
الظي ٌشٙل الؿُاصة في وؾنهم .
ولظلً ،ٚإؾـ ْاهىن الٓىمُت لىكام ٗىلىهُالي طي زطاةظ َطل
نىطغي ؾاَغ ،ألهه ٌؿعى ئلى الحُاف نلى هكام حؿُؿغ َُه مجمىنت ئزيُت
ْىمُت نلى مجمىنت ئزيُت ْىمُت أضالهُت أزغي حهِش في هُـ اإلاىؿٓت
الجًغاَُت ،في خحن ٌهؼػ الخُىّ ؤلازني ،الظي ًخجلى في جغؾُش الؿُاؾاث
الهىطغٍت في مهكم مجاالث الحُاة ألاؾاؾُت.
54اإلااصة01االُغة01مً الجُاُْت الضولُت للٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي .
55إلااصة 02الُٓغة مً الاجُاُْت الضولُت لٓمو حغٍمت الُطل الهىطغي .
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وَهخبر ْغاع الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة عْم 3379الطاصع في 10
هىَمبر لؿىت  1975واخضا مً أهم الٓغاعاث الضولُت التي أصاهذ صولت الاخخالٛ
الطهُىوي خُث هظ نلى أن "أن الطهُىهُت هي شٙل مً أشٙا ٛالهىطغٍت
والخمُحز الهىطغي ،وؾالب الٓغاع حمُو صو ٛالهالم بمٓاومت ألاًضًىلىحُت
الطهُىهُت التي حشٙل زؿغا نلى ألامً والؿلم الهاإلاُحن .و جبيذ الجمهُت الهامت
الٓغاع هدُجت الخطىٍذ بخأًُض ومىآَت  72ضىجا ومهاعغت  35ضىجا وامخىام 32
صولت نً الخطىٍذ.الؿىض الٓاهىوي لهظا الٓغاع والظي أشحر ئلُه في مؿلو الٓغاع
هى" ئنالن ألامم اإلاخدضة للٓػاء نلى حمُو أشٙا ٛالخمُحز الهىطغي اإلاهخمض
بٓغاع الجمهُت الهامت عْم  1904و الطاصع في 20هىَمبر  1963وبىحه زاص
الخأُٖض نلى اإلابضأ الٓاةل أن أي مظهب ًٓىم نلى الخُغْت الهىطغٍت أو الخُىّ
الهىطغي مظهب زاؾئ نلمُا ومصجىب أصبُا وقالم وزؿغ احخمانُا .ولم ًً٘
هظا الٓغاع هى ألاو ٛالظي ًضًً الطهُىهُت وئهما ؾبٓه ْغاعاث صولُت مهمت أشحر
ئليها ضغاخت في الٓغاع  3379لؿىت  1975وهظه الٓغاعاث هي:56
أْ -غاع الجمهُت الهامت عْم  3151الطاصع في  14صٌؿمبر  1973الظي أصان
الخدالِ آلازم بحن الىكام الهىطغي في حىىب ئَغٍُٓا والطهُىهُت.
ب -ئنالن اإلا٘ؿُ ٚبشأن مؿاواة اإلاغأة وئؾهامها في ؤلاهماء والؿلم اإلاهلً في
اإلاإجمغ الهالمي للؿىت الضولُت للمغأة حىٍلُت  1975والظي أنلً اإلابضأ الٓاةل بأن "
الخهاون والؿلم الضولُحن ًخؿلبان جدُٓٔ الخدغع والاؾخٓال ٛالٓىمُحن وئػالت
الاؾخهماع والاخخال ٛألاحىبي والطهُىهُت والُطل الهىطغي والخمُحز الهىطغي
بجمُو أشٙاله وٖظل ٚالانتراٍ ب٘غامت الشهىب وخٓها في جٓغٍغ مطحرها".
56مهتز اإلاؿلىخي ،ألازغ الٓاهىوي لٓاهىن ْىمُت الضولت اليهىصًت ،مغحو ؾابٔ ،ص.12/11
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ث -الٓغاع  77الطاصع نً مجلـ عؤؾاء صو ٛوخٙىماث مىكمت الىخضة
ؤلاَغٍُٓت في صوعجه الهاصًت  12اإلاهٓىص في ٖمباال أوث  1975والظي أٖض أن الىكام
الهىطغي الحاٖم في َلؿؿحن اإلادخلت والىكامُحن الهىطغٍحن الحاٖمحن في
ػٍمبابىي وحىىب ئَغٍُٓا جغحو ئلى أضل اؾخهماعي مشترٕ.
ر -ؤلانالن الؿُاس ي وئؾتراجُجُت جضنُم الؿلم وألامً الضولُحن وجضنُم
الخػامً واإلاؿانضة اإلاخباصلت بحن صو ٛنضم الاهدُاػ اللظًً جم انخماصهما في
مإجمغ وػعاء زاعحُت صو ٛنضم الاهدُاػ اإلاىهٓض بلُما في أوث  1975واللظًً أصاها
الطهُىهُت بأْص ى شضة بىضُها تهضًضا للؿلم وألامً الهاإلاُحن وؾلبا ئلى حمُو
الضو ٛمٓاومت هظه ألاًضًىلىحُت الهىطغٍت الامبرًالُت.
َىعوص هظه الٓغاعاث ألاعبهت وؤلاشاعة ئليها ضغاخت في متن الٓغاع ً 3379إٖض
بما ال ًضم مجاال للش ٚبأن الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة جدبنى مػامحن هظه
الٓغاعاث.
ونلُه َأهمُت هظا الٓغاع ج٘مً في أهه عبـ بشٙل مباشغ بحن الهىطغٍت
والاخخال ٛالطهُىوي وبٓي هظا الٓغاع ٌشٙل هاحؿا مٓلٓا لضولت الاخخالٛ
الطهُىوي ؾىا 16 ٛناما ختى ألغي بالٓغاع  86 / 46الطاصع في  16صٌؿمبر 1991
والظي لم ًؼو ٛئال بهض أن هجحذ وبالضنم ألامغٍٙي اإلاؿلٔ في الػًـ نلى صوٛ
الهالم إللًاةه وجىحذ حهىصها في  16صٌؿمبر  1991بهض ضضوع ْغاع الجمهُت
الهامت عْم  86 / 46الٓاض ي بالًاء ْغاع الجمهُت الهامت الؿابٔ عْم  3379وٗان
هظا اخض شغوؾها للخُاوع مو ُْاصة مىكمت الخدغٍغ الُلؿؿُيُت ،بهض اوهٓاص
مإجمغ مضعٍض في أٖخىبغ 1991وْبل جىُْو اجُاُْت أوؾلى أو ما ٌهغٍ ئنالن اإلاباصب
13ؾبخمبر . 1993
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وٍمثل هظا الٓاهىن ض ٚانتراٍ وئْغاع مً الاخخال ٛؤلاؾغاةُلي بجمُو ما حاء
في جٓغٍغ لجىت ألامم اإلاخدضة الاحخمانُت والاْخطاصًت لًغب آؾُا(الاؾٙىا ) الظي
وشغ بخاعٍش  15ماعؽ  ،2017الظي اتهم ئؾغاةُل بخأؾِـ هكام َطل نىطغي
حهضٍ ئلى حؿلـ حمانت نغُْت نلى أزغي ،وْضم أصلت ومهؿُاث جإٖض َغع
ئؾغاةُل هكام َطل نىطغي نلى الُلؿؿُيُحن  ،هظا الخٓغٍغ الظي جم سحبه
بٓغاع مً ألامحن الهام لألمم اإلاخدضة بهض غًىؽ أمغٍُ٘ت واؾخٓالذ نلى أزغ طلٚ
"عٍما زلِ" ألامُىت الخىُُظًت لالؾٙىا.57
-4

إعالن ألامم اإلاخحدة بشأن حلىق السيان ألاصليين اإلاعخمد بمىجب

كزار الجمعيت العامت لألمم اإلاخحدة ركم 61/295اإلاؤرخ في 13سبخمبرر.2007
وٍىظ ؤلانالن نلى خٔ ؾٙان البالص ألاضلُحن ،أي مجخمهاث ما ْبل
الاؾدُؿان والاؾخهماع والخؿهحر الهغقي وؤلاباصة الجمانُت ،لِـ َٓـ نً
خٓىْهم الُغصًت اإلاضهُت والؿُاؾُت مثل الحٔ في الحُاة والؿالمت والصحت
وجٙىًٍ ناةلت وخٔ الخجمو والخىٓل ،بل وخٓىْهم ٖمجخمهاث ومً جلٚ
الحٓىّ اإلاداَكت نلى هىٍتهم الىؾىُت وزٓاَتهم ولًتهم وأعاغيهم وملُ٘اتهم
ومهخٓضاتهم وأصًاجهم وجغاثهم الثٓافي .وللهلم لم ًطىث غض ؤلانالن ئال الىالًاث
اإلاخدضة وأؾترالُا وٖىضا وهُىػٍلىضا .وٍىظ ؤلانالن نلى خٔ الؿٙان ألاضلُحن في
أن ًٙىهىا أخغاعا وال ًسػهىا ألي هىم مً الخمُحز وهم ًماعؾىن خٓىْهم
وزاضت َُما ًخهلٔ بأضىلهم وهىٍاتهم ومهخٓضاتهمٖ .58ما هظ خغَُا نلى
57اهكغ :جٓغٍغ الاؾٙىا بشأن نىطغٍت ئؾغاةُل ،نلى اإلاىْو:
http ;//www.google.cim/amp/s/www.agjazeera.net/amp/encyclopedia/events/2017
58اهكغ :اإلااصة 02مً ئنالن ألامم اإلاخدضة بشأن خٓىّ الؿٙان ألاضلُحن اإلاهخمض بمىحب ْغاع الجمهُت
الهامت لألمم اإلاخدضة عْم 61/295اإلاإعر في 13ؾبخمبرع.2007
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خٓهم في جٓغٍغ اإلاطحر واهؿالْا مً هظا الحٔ ٌؿخؿُو الؿٙان ألاضلُىن أن
ًٓغعوا بدغٍت وغههم الؿُاس ي باإلغاَت ئلى الهمل نلى جىمُت مجخمههم
اْخطاصًا واحخمانُا وزٓاَُا.59
 -5مخالفخه الجفاق أوسلى:
ًمً٘ الٓى ٛأن الٓاهىن بمجغص ئنالهه أهه ال خٔ ألخض يحر اليهىص في
جٓغٍغ اإلاطحرً ،لغي نملُا ٗل اجُاُْاث أوؾلى ،وٗل اإلاؿاع الخُاوض ي الحالي
واإلاؿخٓبلي ،ألهه لً ًٙىن بمٓضوع خٙىمت نخُضة الخىع في مُاوغاث حاصة مو
الؿغٍ الُلؿؿُني ،اهؿالْا مً الانتراٍ بدٔ جٓغٍغ اإلاطحر للشهب الُلؿؿُني،
ألن طل ٚؾُٙىن مىاْػا للٓاهىن ألاؾاس ي ،ئال في خا ٛجم حًُحره .وهى ما
ّ
ًخؿلب ،بدؿب الٓاهىن ،أيلبُت مؿلٓت ،أي  61نػىا في ال٘ىِؿذ مً أضل
 ،120لً٘ ألامغ ًبضو يحر واْعي نلى ؤلاؾالّ.60
اإلاطلب الثاوي :جداعياث كاهىن اللىميت ؤلاسزائيلي على حلىق الشعب
الفلسطيني.
ئن الخضانُاث اإلاخىْهت واإلاباشغة للٓاهىن الجضًض جبضأ في البهض الٓىمي
الىؾني أوال ،بىُي وحىص شهب آزغ نلى أعع َلؿؿحن له خٔ جٓغٍغ اإلاطحر وما
ًترجب نلى هظه اإلآىلت مً هخاةج وجضانُاث نلى باقي الُغوم ،ؾىاء
الُلؿؿُيُحن في الػُت الًغبُت أو الُلؿؿُيُحن في الٓضؽ اإلادخلت والٓغي
اإلادُؿت بها التي جم غمها ئلى الٓضؽ ،وضىال ئلى جضانُاث ال جٓل زؿىعة ختى
نلى الىحىص الُلؿؿُني في صازل خضوص  ،1948ومجا ٛخُاتهم ووشاؾهم
59اهكغ :اإلااصة03مً ئنالن ألامم اإلاخدضة بشأن خٓىّ الؿٙان ألاضلُحن .
 60هػا ٛمدمض ْ ،اهىن الٓىمُت اليهىصي :الخضانُاث اإلاخىْهت 21حىٍلُت . 2018
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وجىكُمهم الؿُاس ي والاحخماعي والاْخطاصي .والٓاهىن بمجغص ئنالهه أهه ال خٔ
ألخض يحر اليهىص في جٓغٍغ اإلاطحرً ،لغي نملُا ٗل اجُاُْاث أوؾلى.
الفزع ألاول :جداعياجه على حم جلزيز اإلاصير للشعب الفلسطيني.
ْض جٙىن هظه اإلاغة ألاولى التي جأحي َُه صولت نػى في ألامم اإلاخدضة
حهؿي لطىِ واخض مً الؿٙان الحٔ في جٓغٍغ اإلاطحر وجمىو الحٔ هُؿه نً
شهب آزغ .وخٔ جٓغٍغ اإلاطحر مُ٘ى ٛللشهب الُلؿؿُني بمىحب الٓغاعاث
الضولُت اإلاخهاْبت .وْض وعص هطا في ْغاع الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة 3236
الطاصع نام  1975حاء في بىضه ألاو :ٛحهُض الجمهُت الهامت الخأُٖض نلى خٓىّ
الشهب الُلؿؿُني يحر الٓابلت للخطغٍ في َلؿؿحن والتي حشمل( :1 :أ) خٔ
جٓغٍغ اإلاطحر بضون جضزل زاعجي( .ب) الحٔ في الاؾخٓال ٛالىؾني والؿُاصة.
ئغاَت ئلى طلَٓ ٚض أْغث مد٘مت الهض ٛالضولُت في عأحها الاؾدشاعي
الطاصع بخاعٍش  09حىٍلُت  2004بأن الشهب الُلؿؿُني شهب ًىؿبٔ نلُه خٔ
جٓغٍغ اإلاطحر ٖما أْغ هُـ الغأي بأن الػُت الًغبُت والٓضؽ الشغُْت وْؿام
يؼة أعاع مدخلت مً ْبل ئؾغاةُل وهى اخخال ٛيحر شغعي.61
ئن حهل خٔ جٓغٍغ اإلاطحر خطغٍا لليهىص ؾُبرع الخُغٍٔ في جدُٓٔ
الحٓىّ بحن اليهىص ويحر اليهىص وٍدىله ئلى جُغٍٔ شغعي .حهترٍ ْىانض الٓاهىن
الضولي اإلاهىُت بدٓىّ ؤلاوؿان بخدُٓٔ جٓغٍغ اإلاطحر غمً ئؾاع "الضولت
الٓىمُت" بشغؾحن :اإلاهاملت اإلادؿاوٍت لجمُو اإلاىاؾىحن في خالت وحىص مجمىناث
نغُْت وازيُه مسخلُت ،الانتراٍ اإلادؿاوي بدٓىْهم الجمانُت ئلى حاهب اإلاؿاواة
61اهكغ :الغأي الاؾدشاعي إلاد٘مت الهض ٛالضولُت ،بسطىص الجضاع الهاػ ٛفي ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت
الطاصع في.2004-07-09
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اإلاضهُت للجمُو .هظا الانتراٍ بدٔ جٓغٍغ اإلاطحر الٓىمي ًػمً ،مً هاخُت أولى
خكغ الخمُحز بحن اإلاىاؾىحن الؿٙان وجمُحزهم نً أولئ ٚالظًً ٌهِشىن زاعج
خضوص الضولت .في مٓابل طلً ٚدضص ْاهىن أؾاؽ الٓىمُت مجاالث الؿُاصة
الضازلُت والخاعحُت نلى أؾاؽ نغقي نىطغيَ ،اإلاؿاواة ًجب أن جىؿبٔ نلى
حمُو اليهىص ٗىجهم حهىص أما مً هى يحر حهىصي َهى مؿدثني وٍطبذ الخمُحز غضه
مبرع وشغنُا بًؼ الىكغ نً اهخماةه الجًغافي .وَٓا لظل .ٚلِـ ضضَت أن
ًى٘غ ْاهىن أؾاؽ الٓىمُت مبضأ اإلاؿاواة ،وبدؿبه ًطبذ الُلؿؿُيُحن يغباء
في وؾنهم.62
أن هظا الٓاهىن أضال ًىُي مبضأ خٔ جٓغٍغ اإلاطحر للشهب الُلؿؿُني
في أي ْؿام في َلؿؿحن ،لٙىهه ًإٖض ،نلى ّأن َلؿؿحن هي "أعع ئؾغاةُل" وهي
الىؾً للشهب اليهىصي ،وَٓـ له خٔ جٓغٍغ اإلاطحر َيها .ووَٓا لىُي مبضأ خٔ
جٓغٍغ اإلاطحر للشهب الُلؿؿُني في ما حؿمُه "أعع ئؾغاةُل" خؿب البىض ألاوٛ
لـ"ْاهىن أؾاؽ الٓىمُت"ْ ،ض جٙىن هىإ ئمٙاهُت إلاىذ خٓىّ مهُىت في الػُت
الًغبُت اإلادخلت  ،لً٘ هظه الحٓىّ مً الطهب أن جطل لضعحت خٔ جٓغٍغ
اإلاطحر .بمهنى آزغ ،هظا الٓاهىن بمٓضوعه ؤَ جُؿحراث مهُىت ،أن ٌهؿي
خٓىْا َغصًت للُلؿؿُيُحن في الػُت اإلادخلت ،لٙىجها ال حهخبر بشٙل واضح نلى
أجها حؼء مً صولت ئؾغاةُل ،لً٘ هي جبٓى بىكغه حؼءا مً "أعع ئؾغاةُل" ،التي

62وعْت مىِْ ،اْتراح ْاهىن ألاؾاؽ :ئؾغاةُل الضولت الٓىمُت للشهب اليهىصي ،اإلاغٖؼ الٓاهىوي لحٓىّ
ألاْلُت الهغبُت في ئؾغاةُل ،نضالت ،2018 ،ص.03
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لِـ للشهب الُلؿؿُني الحٔ لخٓغٍغ مطحره َيها ،أي بمهنى ئْامت صولخه َيها.
هظا ؤَ "ْاهىن أؾاؽ الٓىمُت".63
الفزع الثاوي :جداعياث كاهىن اللىميت ؤلاسزائيلي على حم العىدة لالجئين
الفلسطيييين:
هظا الٓاهىن ًىُي بشٙل واضح ومباشغ خٔ الهىصة لالحئحن
الُلؿؿُيُحن ،لٙىن الضولت ؤَ الٓاهىن طاجه جدٓٔ خٔ جٓغٍغ اإلاطحر لليهىص
َٓـ ،والهجغة واإلاىاؾىت َيها جدضص ؤَ ْاهىن الهىصة إلؾغاةُل.
لٓض هظ ْاهىن الضولت الٓىمُت َُما ًسظ مبضأ خٔ الهىصة أن الضولت
جٙىن مُخىخت أمام ْضوم اليهىص ولم الشخاث اليُا بظل ٚخٔ الهىصة لالحئحن
الُلؿؿُيُحن في صو ٛاإلاهجغ ،جاعٗا اإلاجا ٛألخض الخُاعًٍ َُما ًسظ الالحئحن
الُلؿؿُيُحن ئما الخىؾحن أو مشغوم الىؾً البضًل.64
لً٘ مً حاهب الٓاهىن الضولي ال ًغجبـ خٔ الهىصة لالحئحن
الُلؿؿُيُحن بٓغاعاث جطضعها الحٙىمت ؤلاؾغاةُلُت َٓـ بل أن مؿألت جىؾحن
الالحئحن الُلؿؿُيُحن وئؾٓاؽ خٔ الهىصة مغهىن بمىآَت زالزت أؾغاٍ
ً63ىؾِ حباعًٍ ،أبهاص "ْاهىن الٓىمُت" نلى مؿخٓبل الضولخحن وئمٙاهُاث مىاحهخه وحًُحر الخؿاب جاعٍش
اليشغ.21/07/2018 :
64مشغوم الىؾً البضًل ًٓىم نلى َ٘غة اؾدبضا ٛالُ٘ان الؿُاس ي ألاعصوي الٓاةم خالُا ،بُ٘ان ؾُاس ي
صًمٓغاؾي ْاةم نلى اإلاهاصلت الؿٙاهُت الُلؿؿُيُت/ألاعصهُت بطغٍ الىكغ نً اإلاؿمى الؿُاس ي للضولت
الجضًضة ،وهظا ٌهني جىؾحن الُ٘ان الؿُاس ي الُلؿؿُني في ألاعصن أو الخىؾحن الؿُاس ي للُلؿؿُيُحن في
ألاعصن ،أما الخجمهاث الؿٙاهُت الهغبُت في الػُت الًغبُت َخهؿى ؾلؿت الح٘م الظاحي مو زػىنها للؿُاصة
ؤلاؾغاةُلُت ،وٍُترع ؾِىاعٍى الىؾً البضًل ئجهاء خالت الطغام الهغبي -ؤلاؾغاةُلي بجمُو ملُاتها مخػمىت
ْػُت الالحئحن الُلؿؿُيُحنٖ ،ما ًُترع هٓل ٗل الالحئحن الُلؿؿُيُحن ئلى الضولت الجضًضة ٖمىاؾىحن نبر
ئْامت مشاعَو ؾ٘ىُت في اإلاىؿٓت اإلامخضة مً شغّ نمان ئلى مىؿٓت الحضوص الؿىعٍت الهغاُْت.اهكغَ:إاص
البؿاًىت ،الشمـ َىّ ألاعصن( الخُاع والخُاع ألاعصوي ،الىؾً البضًل والىاْو اإلاغ) ،ؽ ،01،2010بِذ ألاعصن
للضعاؾاث وألابدار ،نمان ،2010،ص.100/99
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أؾاؾُت أزغي وهي :الؿغٍ الُلؿؿُني الغؾمي ممثال بالؿلؿت الىؾىُت
الُلؿؿُيُت ومىكمت الخدغٍغ الُلؿؿُيُت والضو ٛالتي ًىحض بها الالحئىن
الُلؿؿُيُىن وهي بشٙل أؾاس ي( ألاعصن -ؾىعٍا -لبىان) ئغاَت ئلى الالحئحن
الُلؿؿُيُحن أهُؿهم.
ئن ْاهىن الضولت الٓىمُت بطًُخه الغاهىت َُما ًسظ مبضأ خٔ الهىصة
ال حضوي مىه مً الىاخُت الهملُت وٍأحي ٗىؾُلت غًـ ئؾغاةُلُت نلى الضوٛ
الهغبُت ،خُث أن ئؾغاةُل ال جمخل ٚألاصواث الٙاَُت إلؾٓاؽ خٔ الهىصة
لالحئحن الُلؿؿُيُحن .ألهه مغجبـ بالالجئ وال ٌؿٓـ بالخٓاصم أو الخىاػ.ٛ
الفزع الثالث :جداعياث كاهىن اللىميت ؤلاسزائيلي على فلسطيني .1948
بالهىصة ئلى ْاهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي وجضانُاجه نلى نغب أعاض ي 1948
ًؿغح هظ الٓاهىن مباصب حهغٍُُت لشٙل الضولت ومػمىجها مثل أن خٔ جٓغٍغ
اإلاطحر في صولت ئؾغاةُل ْاضغ نلى الشهب اليهىصي.
ئن ْاهىن ألاؾاؽ ًدى ٛالخمُحز ئلى مبضأ صؾخىعي ،ومنهجي ،ومإؾؿاحي،
وٖأخض أعٗان الىكام الٓاهىوي ؤلاؾغاةُلي .وبسالٍ اإلاماعؾت الُىمُت التي ًمً٘
الاصناء بهضم ضالخُتها لٙىجها جسالِ مبضأ ؾُاصة الٓاهىنٌ ،هلً هظا الٓاهىن نً
هِخه الىاضحت بخدُٓٔ أهضاَه ،وٍدى ٛاإلاماعؾت يحر اإلآبىلت ئلى حهبحر نً مبضأ
ؾُاصة الٓاهىن. 65
خاجمت:
65مثا ٛحُض نلى هظا الىغو هى مٙاهت اللًت الهغبُت .وَٓا للٓاهىن ؤلاؾغاةُلي اللًت الهغبُت هي لًت عؾمُت،
ولً٘ في الىاْو لها وغو أصوى  ،ومو طل ٚال جؼا ٛهىإ حجت ع شغنُت أمام الؿلؿاث مُاصها أهه ًجب اخترام
مٙاهتها ٗلًت عؾمُت بمىحب الٓاهىن .أما آلان وَٓا لٓاهىن الٓىمُتَ ،ان هظه الحجُت جُٓض شغنُتها  ،و جأحي في
مٙاجها الحجت الٓاةلت بأهه مً الىاحب والػغوعي ؤلاغغاع بمٙاهتها مً أحل جدُٓٔ حهغٍِ الضولت ٖضولت حهىصًت.
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زلطذ الضعاؾت بالهضًض مً الىخاةج والخىضُاث:
 -1الاسخيخاجاث:
أ -ئن ْاهىن الٓىمُت ؤلاؾغاةُلي هى ْاهىن باؾل ؤَ أخٙام الٓاهىن الضولي
واإلاىازُٔ والاجُاُْاث الضولُت ،وال ًغجب أي آزاع ْاهىهُت.
ب -الٓاهىن ًىته ٚمباصب أؾاؾُت في الٓاهىن الضولي ال ؾُما الحٔ في الحماًت
اإلادؿاوٍت مً ْبل الٓاهىن .والحػغ الطغٍذ للخمُحز نلى زلُُت الٓىمُت والضًً
واللًت.
ث -جدبلىع أهمُت هظا الٓاهىن في أهه أقهغ خُٓٓت ئؾغاةُل الهىطغٍت أمام
الهالم بأؾغه  ،وصخؼ مٓىلت أن ئؾغاةُل الضولت الضًمٓغاؾُت الىخُضة في
الشغّ ألاوؾـ  .وحضص الهالْت بحن الطهُىهُت والهىطغٍت.
 -2الخىصياث:
أوص ي بخٓضًم شٙىي ئلى اإلآغع الخاص اإلاهني باألشٙا ٛاإلاهاضغة
للهىطغٍت والخمُحز الهىطغي وٖغه ألاحاهب وما ًخطل بظل ٚمً حهطب في
مجلـ خٓىّ ؤلاوؿان الخابو لألمم اإلاخدضة.
مؿالبت الضو ٛالهغبُت وؤلاؾالمُت باجساط ْغاع حماعي ناحل بسحب
الانتراٍ بضولت ئؾغاةُل وْؿو ٗاَت الهالْاث مو الُ٘ان الطهُىوي بما َيها
(الهالْاث الضبلىماؾُت والؿُاؾُت والاْخطاصًت والغٍاغُت والؿُاخُت ..الخ).
مؿالبت الضو ٛالهغبُت بالخىحه ئلى ألامم اإلاخدضة ( الجمهُت الهامت
ومجلـ ألامً الضولي) الؾخطضاع الٓغاعاث آلاجُت :
ئجهاء نػىٍت صولت ئؾغاةُل وَطلها مً مىكمت ألامم اإلاخدضة بؿبب ئمهاجها
في اهتهإ مباصب اإلاُثاّ وطل ٚاؾدىاصا ألخٙام اإلااصة ( )6مً اإلاُثاّ.
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ئلًاء ْغاع الجمهُت الهامت عْم  46/86الطاصع في  16صٌؿمبر ؾىت 1991
الٓاض ي بالًاء الٓغاع  3379الطاصع في  10هىَمبر ؾىت  1975عْم  08الٓاض ي
بالًاء الٓغاع الظي ٗان ًىظ نلى " أن الطهُىهُت هي شٙل مً أشٙاٛ
الهىطغٍت والخمُحز الهىطغي ،وؾالب الٓغاع حمُو صو ٛالهالم بمٓاومت
ألاًضًىلىحُت الطهُىهُت التي حشٙل زؿغا نلى ألامً والؿلم الهاإلاُحن " .
ْغاع بمٓاؾهت صولت الاخخال ٛؤلاؾغاةُلي نلى ٗاَت ألاضهضة ؾُاؾُا
واْخطاصًا وزٓاَُا وعٍاغُا وؾُاخُا ..الخ.
الخىحه ئلى مىكمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والهلم والثٓاَت "الُىوؿٙى"
الؾخطضاع ئنالن زاص بمىاهػت الطهُىهُت بىضُها شٙل مً أشٙا ٛالخمُحز
الهىطغي .
جٓضًم شٙىي ئلى اللجىت الخىُُظًت في الاجداص البرإلااوي الضولي إللًاء
ا
نػىٍت ال٘ىِؿذ ؤلاؾغاةُلي في الاجداص نمال بأخٙام اإلااصة الغابهت مً الىكام
ألاؾاس ي لالجداص البرإلااوي الضولي الهتهاٖها الىكام ألاؾاس ي حشغَهها ْىاهحن جىتهٚ
خٓىّ ؤلاوؿان الُلؿؿُني وتهضًضها للؿم وألامً الضولُحن وجسالِ الٓغاعاث
ألاممُت ومباصب الٓاهىن الضولي.
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