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ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت  أقر بأن
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 اهلل تعاىل:قال 

مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًل "
ِإنَُّه ُهَو  آيَاتَِنا ِمنْ  اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَهُ  ِإَل 

 "السَِّميُع اْلَبِصيُ 
  

 صدق اهلل العظيم

 1: سراءاإل
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 االهداء

 كلله اهلل باهليبة والوقار ،،، الذي علمين بدون انتظار ... إىل والديإىل من 

 سر جناحي ،،، إىل معنى احلب والتفاني ... إىل أمي إىل من كان دعاؤه

 إىل من كانوا رفقيت يف احلياة ،،، إىل اخوتي

 دون استثناء أصدقائيإىل من عشت معهم أمجل اللحظات 

 رقة يضيء الطريق أماميإىل كل من علمين حرفاً أصبح سنا ب

إىل ينابيع العطاء اليت أمدتين بنسيم احلياة اجلميل ... ومهجة النفس والروح ... جدتي )فاطمة( 

 فسيح جناته اوعميت )ليلى( رمحهما اهلل وأسكنهم

 إىل مشوع الدرب وصُنّاع اجملد ... أيها النور الساطع وسط الظالم ... إليكم يا شهداء فلسطني

 ومرابط بذل التضحية والفداء إىل كل أسري

 إليهم مجيعاً أُهدي هذا العمل البسيط ،،، وأسأل اهلل التوفيق

 

 الباحث: حممد عادل القاضي



 و 
 

 كر وتقديرش

شكرمت ألزيدنكم"  نلئ“النعم، حيث قال تعاىل  احلمد هلل الذي بشكره تدوم

 لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك. ( فيا رب7ِ)ابراهيم: 

ه ومنه أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع أساتذتي الفضالء فبعد شكر اهلل على نعمت

تكرم  الذي الدكتور املشرف )زهري غنايم(وأخص بالذكر  اخلليلالعاملني يف جامعة 

، كما وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل الذين ه الدراسةعلي بالتوجيه واإلشراف على إعداد هذ

 تب الالزمة هلذا املوضوع فجزاهم اهلل خري جزاء.سهلوا يل مهمة البحث عن الك

وأتوجه بالشكر أيضاً إىل األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة، داعياً اهلل عز وجل أن يأخذ 

 بأيديهم وأن يوفقهم وأن جيزيهم خري اجلزاء إنه مسيع جميب.
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 ملخص الدراسة
هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع مدينة القدس في القرارات الدولية، واستخدم ألجل ذلك عدة  تهدف

مناهج متمثلة في المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج القانوني. وجاءت هذه 
 الدراسة مقسمة إلى مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة.

ياره، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، والدراسات السابقة له. المقدمة عنوان البحث، وأسباب اخت تتناول
. إضافة إلى المركز 1947تطورات القضية الفلسطينية حتى عام : وذكر في الفصل التمهيدي

ية جنيف على األراضي الفلسطينية  القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى انطباق اتفاق
القدس في  فتناول األولوأما الفصل بحق تقرير المصير.  الوضع القانوني لمدينة القدس وارتباطه

الصادر عن الجمعية  303والقرار  194وقرار الالجئين  181قرارات عصبة األمم وقرار التقسيم 
القدس. وأما الفصل الثاني الثقافية في  المؤسساتبشأن حماية  1956العامة، وقرار اليونسكو عام 

في و ، 1992إلى عام  1967من عام  العامة ومجلس األمن قرارات الجمعيةالقدس في  فتناول
إلى  1992من عام  قرارات الجمعية العامة ومجلس األمنالقدس في عن  تم الحديث الفصل الثالث

القيمة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية ومدينة الفصل الرابع عن و ، 2018عام 
مدى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بمدينة ، و تطبيق القانون الدولي آلياتمن خالل بيان  القدس
وفي خاتمة البحث عرضت أهم  .مب في القانون الدوليالقانونية المترتبة على قرار تر  ثاراآل، و القدس

 عليها في إعداد هذا البحث. المراجع التي ُأعتمد، ثم الدراسة النتائج التي توصلت إليها

، وكان 181احتالل مدينة القدس مخالف للقرار  نأج التي توصلت إليها الدراسة: ومن أهم النتائ
جبار إسرائيل على االنسحاب من القدس ،التأكيد على ذلك 194ينتظر من القرار  إلى باإلضافة  ،وا 

 المتعلق بتدويل القدس بين من يرى بأن 303تقرير عودة الالجئين. وتباينت اآلراء حول القرار 
 )التدويل الدائم( السيادة على القدس إنما تؤول إلى الجهة المناط بها مهمة االطالع بوظيفة اإلدارة

بأن السيادة على القدس تظل موقوفة على رأي الشعب الذي يسكن تلك المدينة إلى وبين من يرى 
ال يمكن له أن ألن المجتمع الدولي  وهو الرأي األدق. حين نهاية نظام التدويل )التدويل المؤقت(

يضمن دوام النظام الدولي الحالي وهو محكوم بتغيير موازين القوى، لذلك فمن األفضل أن تبقى 
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يتعلق بقراراتها عن مدينة القدس أن  السيادة مؤقتة غير دائمة. وما يؤخذ على منظمة اليونسكو فيما
قليل منها كانت قبل ذلك، ، وال1967كانت في الفترة ما بعد عام  عنها غلب القرارات التي صدرتأ

بعيدًا عن الجدل وأنها كانت على شكل مجرد توصيات أو اقتراحات ال تتمتع بالصفة اإللزامية. و 
لزامية قرارات الجمعية العامة كون ما يصدر عنها توصيات وليس قرارات، إال أن القائم حول مدى إ

فها، بدليل أنه ال تقبل عضوية دولة في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة هي قرارات ملزمة ألطرا
القرار  ويّعداألمم المتحدة إال بعد تعهدها باحترام مبادئ وقرارات األمم المتحدة بأجهزتها المختلفة. 

لصالح النضال الفلسطيني. وجاء هذا  ومهمةضافة جديدة نتصارًا دبلوماسيًا فلسطينيًا، وا  ا 2334
نظرًا للتوجه نحو خيار المفاوضات التي فشلت في النهاية،  القرار في ظل خيبة األمل الفلسطينية

وينقسم الرأي الدولي بشأن القيمة . بمثابة هزيمة سياسية قوية لإلسرائيليين 2334فكان القرار 
س األمن ملزمة القانونية لقرارات مجلس األمن إلى فريق يرى أن كافة القرارات الصادرة عن مجل

ن القرارات الملزمة التي تصدر عن مجلس األمن هي القرارات بشكل عام، وفريق آخر يرى بأ
 ليين فقط.الحفاظ على السلم واألمن الدو بالمتعلقة 

العديد من التوصيات، أهمها: دعم اقتصاد المدينة المقدسة قدم الباحث وفي ضوء النتائج السابقة 
لقدس للحفاظ على مصدر ومحاولة جذب رؤوس األموال العربية واإلسالمية لالستثمار في مدينة ا

وتصديهم إلغراءات البيع الصهيونية. والعمل على إظهار  ،دخل لسكانها من أجل تقوية صمودهم
قضية القدس في كل المحافل الدولية، وتفعيل ملف القدس بصورة أكثر جدية وفاعلية. وعلى القيادة 

مستقبلية لمدينة القدس يجب  ن أي مفاوضات أو أي مشاريع حلولأالفلسطينية األخذ بعين االعتبار 
وفقًا للواقع الذي أقره  ،وتعيد حقوقه المسلوبة في مدينة القدس ،أن تلبي طموح الشعب الفلسطيني

من من خالل الجمعية العامة ومجلس األ اذ مجموعة من اإلجراءات الجماعيةالمجتمع الدولي. واتخ
وعدم تمويل ومكافأة  ،الدولي اإلنسانيتضمن على األقل دحر االحتالل، وتنفيذ أحكام القانون 

تجاه القدس وفلسطين، وعليها أن تعيد النظر لمتحدة إعادة النظر في سياساتها المحتل، وعلى األمم ا
 ."فيتو"الفي دستورها، وخاصة الذي يتعلق بحق النقض 
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Abstract 
This study aimed to identify the reality of the city of Jerusalem in 

international resolutions, and the researcher used for this purpose several 

approaches in the analytical descriptive approach, the historical approach, 

and the legal approach. This study was divided into an introduction, five 

chapters, and a conclusion. 

In the introduction, the title of the research, the reasons for its selection, its 

objectives, its importance, its methodology, and its previous studies. In the 

introductory chapter: Developments in the Palestinian Issue up to 1947. In 

addition to the legal status of the occupied Palestinian territories, the 

applicability of the Geneva Convention to the Palestinian territories and the 

legal status of Jerusalem and its connection to the right to self-determination. 

The first chapter deals with Jerusalem in resolutions of the League of 

Nations, Resolution 181, Resolution 194, Resolution 303 of the General 

Assembly, and UNESCO Resolution 1956 on the Protection of Cultural 

Property in Jerusalem. Chapter II dealt with Jerusalem in the resolutions of 

the General Assembly and the Security Council from 1967 to 1992, while in 

Chapter III on Jerusalem, it was discussed in General Assembly and Security 

Council resolutions from 1992 to 2018. Chapter IV on the legal value of 

international land resolutions and the city of Jerusalem through a statement 

of the mechanisms of applying international law, the extent of the 

implementation of international resolutions relating to the city of Jerusalem, 

and the legal implications of Trump's decision in international law. At the 

conclusion of the research, I presented the most important findings, and then 

mentioned the references that were relied upon in the preparation of this 

research. 

One of the most important findings of this study: The occupation of 

Jerusalem is contrary to Resolution 181, and was waiting for resolution 194 

to confirm this and force Israel to withdraw from Jerusalem in addition to 

the report of the return of refugees. The views on Resolution 303 concerning 

the internationalization of Jerusalem differed between those who felt that 

sovereignty over Jerusalem was vested in the body entrusted with the 
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function of the administration (permanent internationalization) and those 

who believed that sovereignty over Jerusalem remained dependent on the 

opinion of the people living in that city until the end of the regime 

Internationalization (temporary internationalization). It is more accurate 

because the international community cannot guarantee the continuity of the 

current international order and is doomed to change the balance of power, so 

it is preferable that sovereignty remain temporary and non-permanent. What 

is taken of UNESCO in relation to its decisions about Jerusalem is that most 

of the decisions issued were in the post-1967 period, a few of which were 

earlier, and were merely recommendations or proposals that did not enjoy 

mandatory character. Apart from the debate over the extent to which the 

decisions of the General Assembly are binding, the resolutions issued by the 

General Assembly are decisions binding on the parties, as evidence that it 

accepts the membership of a State in the United Nations only after its 

commitment to respect the principles and resolutions of the United Nations 

with its various organs. Resolution 2334 is a Palestinian diplomatic victory 

and a new and important addition to the Palestinian struggle. This decision 

came in light of the Palestinian disappointment in the direction of the option 

of negotiations that failed in the end. Resolution 2334 was a strong political 

defeat for the Israelis. The international opinion on the legal value of 

Security Council resolutions is divided into a group that believes that all 

Security Council resolutions are binding in general, and another that the 

binding decisions of the Security Council are those that relate only to the 

maintenance of international peace and security. We support the first view. 

In light of the previous results, the researcher recommended several 

recommendations, the most important of which are: supporting the economy 

of the Holy City and trying to attract Arab and Islamic capital to invest in 

Jerusalem to maintain a source of income for its residents in order to 

strengthen their steadfastness and to resist the temptation to sell Zionism. 

And work to bring the issue of Jerusalem in all international forums, and 

activate the file of Jerusalem in a more serious and effective.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مدينة القدس أهمية 

 مقدمة الدراسة

تعد مدينة القدس جوهر الصراع بين العرب واليهود منذ زمن طويل، حيث بدونها ال يكتمل  
وعاصمتها القدس الشرقية، فهي حجر  1967مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

وحلقة الوصل بين  ،والتاريخي األساسي للفلسطينيين ،ينيكونها تمثل المركز الد في هذاالزاوية 
القدس يقسم الضفة الغربية ن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لمدينة . وا  شمالي الضفة الغربية وجنوبها

وهو أمر متناقض مع كل المواثيق واالتفاقيات الدولية والتي أعطت للفلسطينيين حق إقامة  لقسمين
والسياسي  ،ن دراسة موضوع القدس من البعد التاريخيلي فإالشرقية. وبالتادولتهم وعاصمتها القدس 

أمر ضروري في الوصول إلى هدف معين هو القول بشرعية الوجود الفلسطيني في مدينة  ،والقانوني
القدس، وعدم شرعية االحتالل اإلسرائيلي لها، وذلك عن طريق بيان موقف المجتمع الدولي من 

 عددة التي صدرت بحق مدينة القدس.خالل القرارات المت

تحاول الدراسة توضيح موقف القانون الدولي من وضع مدينة القدس، وتسلط هذه كما  
الدراسة الضوء كذلك على واقع مدينة القدس المرير والمؤلم الذي تعيشه بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية 

، وبالتالي سنحاول في هذه الدراسة المستمرة، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقرارات الدولية
 بيان األهمية القانونية للقرارات الدولية المتعلقة بالمدينة المقدسة.

أهمية الدراسة كذلك من الجانب النظري، بسبب قلة الدراسات التي تتناول بشكل وتكمن  
مدينة القدس مباشر موضوع "القدس في القرارات الدولية" على الرغم من أهميته النابعة من أهمية 

عند المسلمين والفلسطينيين، وبالتالي تعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي توضح القرارات الدولية 
بشأن مدينة القدس، حيث من المتوقع أن تشكل هذه الدراسة فائدة كبيرة للعديد من األشخاص في 

 ومجال صانعي القرار.  ،والتعليم ،أكثر من مجال، كالسياسة
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 تيار الموضوعأسباب اخ

 اختيار هذا الموضوع كان نتيجة لعدة أسباب متمثلة فيما يلي:ن إ 

  تّعد مقدسةإن كل بقعة من أرضها حيث مدينة القدس على مر التاريخ األهمية التي تتمتع بها 
دماء المسلمين دفاعًا عن قدسيتها، فهي مقام األنبياء وملتقى بألن كل ذرة من ترابها رويت 

 .األولياء
 لى حالة متأزمة األمور إوضع السياسي الحالي التي تمر به القضية الفلسطينية، حيث وصلت ال

والحديث  الحتالل بقرارات الشرعية الدوليةنتيجة تعثر المفاوضات وعدم التزام دولة ا ،ونفق مظلم
 .1مؤخرًا عن صفقة القرن

 ولعللقدس، مدينة ابيتعلق  نتيجة تدهور األوضاع فيما ونحالة اإلحباط التي يعيشها الفلسطيني 
مؤخرًا هو أحد أهم أسباب اإلحباط وفقدان األمل في الشارع  2مبقرار الرئيس األمريكي دونالد تر 

 اً ن هذا القرار يمثل اعترافن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأا هي الوسيط بيكالفلسطيني، ألن أمري
 ع القرارات الدولية.اليهود في مدينة القدس بما يتعارض م بمطالب اً واضح

 في قرارات الشرعية الدولية، حيث تمثل ذلك دافعاً  قلة الدراسات السابقة التي تتناول مدينة القدس 
أمل الوصول إلى تجربة جديدة متعلقة ببيان موقف الشرعية الدولية من  علىالموضوع  لدراسة

 مدينة القدس.

لسطينية المستقلة وعاصمتها القدس للفلسطينيين حق إقامة الدولة الف 242أعطى القرار  
. وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل ما زالت ترفض االلتزام 1967الشرقية على حدود أراضي عام 

وترفض التنازل عن مدينة  ،بقرارات الشرعية الدولية، واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة
جراءاتها التعسفية بحق كل ما هو الهمجي، وا   نهاالقدس سواء الشرقية أو الغربية، وتستمر في استيطا

 فلسطيني. 

                                                           
1
 ة تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدالً من الضفة الغربية وقطاع غزة.صفقة برعاية أمريكي 
2

، والخاص باعتراف بالده بالقدس كعاصمة إلسرائيل من 2017ديسمبر/كانون األول للعام  6قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب يوم  
 خالل نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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تأتي هذه الدراسة لبيان القيمة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية  وبالتالي 
بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص، كما وستبحث هذه الدراسة آليات تطبيق القانون الدولي على 

 مدينة القدس. 

 :ما يليخيص مشكلة الدراسة في تل ويمكن 

 .الوضع القانوني لمدينة القدس وارتباطه بحق تقرير المصير*

 .1967قرارات هيئة األمم المتحدة بشأن مدينة القدس قبل عام *
 .1967القدس في القرارات الدولية بعد عام *
 .لقدسالقيمة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية ومدينة ا*
 .ثار القانونية المترتبة على قرار ترامب في القانون الدولياآل*

  

 أسئلة الدراسة

  ؟مدى انطباق اتفاقية جنيف على األراضي الفلسطينيةما 
  ؟الوضع القانوني لمدينة القدس وارتباطه بحق تقرير المصيرما 
  ؟1967قرارات هيئة األمم المتحدة بشأن مدينة القدس قبل عام ما هي 
 ؟1967القدس في القرارات الدولية بعد عام ا هي وضعية مدينة م 
  ؟القيمة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية ومدينة القدسما 
 ؟ثار القانونية المترتبة على قرار ترامب في القانون الدوليما األ 
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 فرضيات الدراسة

 تقوم هذه الدراسة على الفرضيات التالية:

 على حدود الرابع من  وعاصمتها القدس الشرقية ن قيام الدولة الفلسطينية في الضفة الغربيةإ
، كون السياسات اإلسرائيلية المستمرةأمر يصعب تطبيقه في ظل  1967حزيران عام 

تها للمستوطنات قامعية الدولية، وخير مثال على ذلك إإسرائيل تستمر بانتهاك قرارات الشر 
 .الفصل العنصري الذي ابتلع الكثير من أراضي القدسها لجدار وبناؤ 

  242همها القرار الدولية المتعلقة بمدينة القدس وأإمكانية تطبيق القرارات. 
 

 الدراسة منهجية

ال بد لكل دراسة منهجية معينة يتبعها الباحث في إعداد دراسته، وخالل هذه الدراسة   
لوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة بالمنهج ا اً اعتمدت على أكثر من منهج، بدء

ووصفها وتحليلها تحلياًل منطقيًا. باإلضافة إلى المنهج التاريخي كونه المالئم لمثل هذا النوع من 
ننا سنقوم بجمع المادة العلمية من مصادرها األساسية وتحليلها للخروج بنتائج تكون حيث إالدراسات، 

أو تطورها.  ،وتفاقمها ،حداث وتبين تأثيرها على وجود المشكلةه األهذأقرب للواقع تساعد في فهم 
باإلضافة إلى المنهج القانوني من خالل دراسة تفاسير بعض الوثائق المختلفة وقياسها على ما جاء 

ن منظمة األمم المتحدة الخاصة مدى مشروعية القرارات التي صدرت عومعرفة  ،به القانون الدولي
 بمدينة القدس. 
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 الدراسات السابقة

بعد البحث في الدراسات السابقة وقراءتها لم أجد أي دراسة سواء حديثة أو قديمة تبحث  
 عليه هو عدد من الدراسات السابقة تتحدث عن نما ما عثروع القدس في القرارات الدولية، وا  موض

في مدينة  واحد بعض الدراسات تتحدث عن موضوع كما أن، فلسطين في قرارات األمم المتحدة
القدس مثل حماية الممتلكات الثقافية، وأغلب الدراسات جاءت لعرض االنتهاكات اإلسرائيلية في 

 فلسطين واستعاضت بالحديث عن القرارات الدولية وتحليلها بشكل قانوني. 

الدراسة جاءت أقرب الدراسات السابقة إلى دراستنا حيث  3(2008وتعد دراسة )أبو جعفر،  
ن من خالل دراسة نقدية شاملة، حيث إ 194و 181قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة  لتحليل

إشكالية هذه الدراسة تتشابه بشكل كبير مع إشكالية دراستنا من حيث عدم تنفيذ إسرائيل اللتزاماتها 
 .242 وقرار 194و 181الدولية المتمثلة في القرارات الدولية المثبتة للحق الفلسطيني مثل قراري 

لتبين "القدس في قرارات الشرعية الدولية"، وهي  4(2006حين جاءت دراسة )مسلط، في  
بشرح القيمة  تهتم دراسةتتميز عنها في كون هذه الدراسة التي هة بشكل كبير مع كذلك متشاب

 القانونية للقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس دون االكتفاء بذكر هذه القرارات فقط.

الفرص  –لتناقش "القضية الفلسطينية والبعد الدولي  5(2015جاءت دراسة )مسارات، لك كذ 
 االستراتيجية والدراسات السياسات ألبحاث الفلسطيني المركز عقدوالمتطلبات االستراتيجية"، حيث 

تحت هذا العنوان. وناقش هذا المؤتمر موضوعات متعددة من خالل  الرابع السنوي مؤتمره (مسارات)
أوراق بحثية ومداخالت تحدثت عن موضوع المقاربات المتاحة لتدويل القضية الفلسطينية، والتحديات 

  .الفلسطينية الوطنية االستراتيجية في والتدويل الدولي الصراعالتي تواجهها، وساحة 

                                                           
3

، رسالة المتعلقين بالقضية الفلسطينية 194و 181دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة مد حسن محمد، أبو جعفر، أح 
 .2008ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

4
ن، جامعة النجاح ، دراسة مقدمة لمؤتمر يوم القدس الثامالواقع يفرض الواقعية "القدس في قرارات الشرعية الدولية"مسلط، عصام،  

 .2006الوطنية، نابلس، 
5

"القضية الفلسطينية والبعد مسارات، المؤتمر السنوي الرابع بعنوان  –المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية  
 .2015، الطبعة األولى، رام هللا، تشرين األول / أكتوبر الفرص والمتطلبات االستراتيجية" –الدولي 
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سرائيل فلسطين بين العالقة 6(2014في حين ناقشت دراسة )عوض،    القانون بموجب وا 
، من خالل تسليط الضوء على مدى انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني على سانياإلن الدولي

هذه الدراسة في كونها مع الحالة الفلسطينية وواجبات دولة إسرائيل كونها تعد دولة احتالل، وتتشابه 
األمر بالنسبة لدراسة كذلك تبحث موضوع مدى انطباق اتفاقية جنيف على األراضي الفلسطينية، 

التي تبحث آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الحالة الفلسطينية، من  7(2016بد اهلل، )ع
خالل تناول عدة موضوعات أهمها: ماهية القانون الدولي اإلنساني، وسبل تطبيق القانون الدولي 

 اإلنساني وآلياته على الصعيد الفلسطيني.

 
على قيام  وأثرها اإلسرائيلية السياساتإلى بيان  تهدف الدراسات السابقة بشكل عام ان جميع       

وسياسية، وبيان تأثيراتها على  ،واجتماعية ،واقتصادية ،الدولية الفلسطينية من زوايا متعددة، قانونية
الفلسطينيين، ودوافعها وأهدافها، وأهم مظاهرها، وشرعيتها في القانون الدولي. كما ركزت بعض 

ة القدس في بعض قرارات الشرعية الدولية وليس جميعها، كما أكدت على الدراسات على حالة مدين
ضرورة إيجاد حلول بديلة عن حل الدولتين، حيث أصبح الفلسطينيون بحاجة إلى عدة خيارات 

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تعمل على بيان  والعودة إلى فكرة الدولة الواحدة.
ومدى التزام إسرائيل  ،ة لمدينة القدس في قرارات الشرعية الدولية، وقيمتها القانونيةالوضعية القانوني

 من خالل بيان المركز القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة. بها
  

 

 

 
                                                           

6
، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث العالقة بين فلسطين وإسرائيل بموجب القانون الدولي اإلنسانيعوض، معتصم ياسر،  

 .2014، رام هللا، تشرين األول / أكتوبر 34والدراسات العدد 
7

رسالة ماجستير، جامعة النجاح  ،نية"آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني "تطبيق على الحالة الفلسطيعبد هللا، مجد نعمان عبدو،  
 .2016الوطنية، نابلس، 
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 أقسام الدراسة

 :الفصل التمهيدي

 .األطماع الصهيونية في فلسطين -
 .على فلسطين االنتداب البريطاني -
 .م1929عام  ثورة البراق -

 1967الفصل األول: قرارات هيئة األمم المتحدة بشأن مدينة القدس قبل عام 

 .القدس في قرارات عصبة األمم -
 .وأثره على مركز القدس 181القدس في قرار التقسيم  -
 .194القدس في قرار الالجئين  -
 .الصادر عن الجمعية العامة 303القرار  -
 ت الثقافية في القدس.ية الممتلكابشأن حما 1956قرار اليونسكو عام  -

  1992إلى عام  1967الفصل الثاني: القدس في القرارات الدولية من عام 

 قرارات الجمعية العامة  -
 قرارات مجلس األمن  -

  2018إلى عام  1992الفصل الثالث: القدس في القرارات الدولية من عام 

 قرارات الجمعية العامة  -
 قرارات مجلس األمن  -

 قرارات اليونسكو
 



8 
 

: القيمة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية ومدينة الرابعفصل ال
 القدس

 آليات تطبيق القانون الدولي )دور المنظمات الدولية ومجلس حقوق االنسان(  -
 مدى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس   -
  انون الدولي ثار القانونية المترتبة على قرار ترامب في القاآل -
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 الفصل التمهيدي

 األطماع الصهيونية في فلسطين:

يونية في بداية القرن التاسع بدأت األطماع الصهيونية في فلسطين منذ ظهور الحركة الصه        
ذلك واضحًا في ظهور عدد من الكتاب اليهود الذين أخذوا يدعون لتهجير اليهود إلى  عشر وبدا

نشاء المستعمرات لهم تمهيدًا إلقامة دولة يهودية فيها فل بحجة أن فلسطين هي أرض الميعاد سطين وا 
 ن اليهود كانوا يقيمون فيها قديمًا وأنها أرض بال شعب.وأ

وقد زادت الهجرة اليهودية إلى فلسطين منذ أوائل القرن التاسع عشر، وأقام بعٌض منهم في         
ع الصهيونية السياسية والدينية في فلسطين القدس خالل الحكم المصري ما القدس وقد ظهرت األطما

إال  ،م عندما تقدم اليهود في المدينة بطلب السماح لهم بتبليط ساحة البراق1841-1830بين عامي 
 8سالمي خالص.بار أن الساحة وحائط البراق وقف إأن اإلدارة المصرية رفضت ذلك على اعت

 السويسرية "بال" مدينة في األول الصهيوني المؤتمر داانعقمرة أخرى خالل وظهرت األطماع       
الصهيونية،  للمنظمة رئيساً  " هرتسل ثيودور" انتخاب فيه تمالذي  م ،1897آب  31 – 29بين 

 بتشجيع وأوصى العالمية، اليهودية الهيئات سائر يمثلون مائتي مندوب من أكثر المؤتمر وحضر
،  ياليهود الوعي تقوية على والعمل ،الصهيونية الحركة منظمة، وبتنظيم بطريقةاليهودي  االستيطان

 . 9أورشليم( إلى )حنين "هتكفيا"النشيد الصهيوني على الموافقة تمتفيه و 

 )لشعب ملجأ آمنالقائمة على إقامة  الهرتسلية(، )الخطة المؤتمر على تمت الموافقة في      
 والسياسي، اليهودي الروحي، الوجود وتعزيز الغربية، الدول وافقةم عن طريق فلسطين، في إسرائيل(

المقدسة،  للمدينة اليهود انتباه تلفت صهيونية خطة وضع خالل من القدس مدينة في واالجتماعي
 لما على فلسطين االستحواذ يعني إلى السيادة اليهودية على فلسطين الوصول حيث أدرك هرتسل أن

 ليس باألمر إليها الوصول وأن ،عامة وللمسلمين بل فحسب، لسطينيينليس للف رمزية من تشكله
 بادر المنشودة،  لذلك للغاية للوصول حثيث وسعي ،دؤوب عمل إلى يحتاج بل واليسير الهين

على  اليهودية لالطالع األحياء بزيارة وقام م، 1896 عام مرة ألول القدس زيارة إلى "هرتسل"
                                                           

8
/  10، بالدنا فلسطين، الدباغ، مصطفى مراد، 59/ 6، تاريخ الصهيونية؛ صبري جريس،  136/  2، األصول العربيةأسد رستم ،  

28 - 29 
9
 45-44، م1948 – 1879االستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس أبو شمالة ، مروان عبد الرحمن حسين،  
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 سيادة اليهود أن حيث أدرك ،للسيطرة عليها الالزمة الخطط لوضع تمهيداً  قرب عن أوضاع اليهود
 هذا ألن ؛ هماستقالل على اليهود حصول وعبر القدس، في ستكون أرض فلسطين على الحقيقية

 10الصهيوني. للكيان والسيادة النهضة حاضنة سيكون الجديدة، الصهيونية األحياء في االستقالل

خطة لحماية  الدولة العثمانية وضعترب العالمية األولى حيث م بدأت الح1914وفي عام       
مفتى  "وكامل الحسيني"متصرف القدس،  "عزت بك"حيث رفع كل من  تُنفذالقدس، إال أنها لم 

ينص على ضرورة  "محمد رشاد"رئيس بلديتها، خطاًبا للسلطان العثماني  "وحسين الحسيني"، المدينة
وعلى رأسها الجنرال راك منها، ودخلتها الجيوش البريطانية انسحب األتلذلك القدس، و  لميتس

 11للنبي"، الذي قال مقولته الشهيرة : " اليوم انتهت الحروب الصليبية." االبريطاني " 

جاء على شكل كتاب موجه من  الذي،  12م صدر وعد بلفور1917وفي تشرين الثاني عام        
بين اإلمبريالية البريطانية  إعالن تحالفبمثابة  والذي كان ،وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد روتشيلد

والحركة الصهيونية االستعمارية على حساب شعب فلسطين ومستقبل األمة العربية بأكملها ، كما أن 
 في حينه كان تتويجًا لجهود الفريق الصهيوني البريطاني بزعامة حاييم وايزمن الوعدصدور هذا 

لثقافي األلماني لدى العديد من الزعماء الصهيونيين فقد ظل قادة الحركة فعلى الرغم من التوجه ا
في الحرب حيث رأى وايزمن  ،الصهيونية بشكل خاص يأملون بأن تتبنى بريطانيا الفكرة الصهيونية

صدار وقد نجح في ذلك من خالل إ،  13رصة ذهبية لتحقيق الهدف الصهيونيالعالمية األولى ف
 14.انياالتصريح من ِقبل بريط

ها فيما فال تملك أي دولة أن تمنح حقًا لنفسها وال لغير  ،هذا الوعد ليس له أي سند قانونيإن        
وال يصح أن نسميه وعدًا ، ففلسطين لم تكن ملكًا لبريطانيا  ،قيمة دوليةأي  ال تملك وليس له بالتالي

ي أن تحقيق هذا الوعد مرتبط منذ نوع من التبعية والخضوع أأي ولم تكن حتى ذلك الوقت تدين لها ب

                                                           
10

 46، م1948 – 1879االستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس أبو شمالة، مروان عبد الرحمن حسين،   
11

، 1917-1897الصهيونية السياسية من مؤتمر بال حتى وعد بلفور ؛ محمد ، أحمد ابراهيم ، بالدنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد ، 
21  

12
 34،  قضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةالصالح ، محسن محمد ،  
13
 80،  تاريخ فلسطين الحديثالكيالي ، عبد الوهاب ،  
14
 71، القضية الفلسطينيةتوما ، إيميل ،  
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ثم  ،عليها االعتراف تفرضثم   ،بريطانيا فلسطين تحتلالتسلط فال بد أن و البداية بعامل القهر 
 15.قوةهذا الوعد أو بال لتنفيذعليها  تفرض

حوالي  تصريح كان عدد اليهود في فلسطينالعندما ُأعلن  ألنه ،إن وعد بلفور باطل تاريخياً       
% 97.5أي ما يعادل سكان قرية فلسطينية كبيرة، وكان المسلمون والمسيحيون يملكون  ألف؛ 56

 16.%2.5من أرض فلسطين واليهود مع الوافدين منهم يملكون 

نما هي دًا في القانون الدولي ، حدم اً ارة وطن قومي غامضة وال تفيد معنكما أن عب       وا 
، ثم إن اليهود ليس لهم خصائص أمة تجعل منهم ن وتبنته بريطانيا و اصطالح اخترعه الصهيوني

، وقد أثبت الكثير من المؤرخين فرنسيونآخرون و  ،أمريكان نوآخرو نجليز إفهناك يهود  ،قومية واحدة
وأكثرهم من يهود أوروبا الشرقية يرجعون بجنسهم إلى قبائل  ،أنه ال عالقة لهؤالء اليهود بالساميين

القرن الثامن الميالدي ، فهم ال ينتمون إلى اإلسرائيليين القدماء إال  الخزر التي اعتنقت اليهودية في
  17بالدين وهو مما ال ُيتخُذ أساسًا لبناء قومية.

نما مجرد عطف وتشجيع من جانب واحد ، ولم تكن فلسطين  اً دولي اً فوعد بلفور لم يكن التزام     وا 
تصريح بلفور َتِعُد بما ال تملك وتهُب ما من أمالك بريطانيا حتى يحق لها التصرف فيها ، فهي في 

 18ليس لديها ، وتبحث في مصير بلد ال سيادة لها عليه.

  

 على فلسطين االنتداب البريطاني

م تمكنت القوات البريطانية القادمة من مصر من احتالل كامل فلسطين، وفي 1918في عام     
حيث فتح الهجرة  ،ريطانيا عليهام وصل هربرت صموئيل إلى فلسطين مندوب ب1920حزيران  30

فخالل خمس سنوات دخل فلسطين حوالي  ،لى فلسطين أمام يهود العالمإاليهودية على مصراعيها 
لذلك عقدت العديد من المؤتمرات الفلسطينية للمطالبة بإلغاء تصريح بلفور ورفع  ،منهم اً خمسين ألف

هذه  وكان الهدف من ،1925 -1919ن في الفترة الواقعة بي وذلك الظلم عن الشعب الفلسطيني

                                                           
15
  5،  وعد بلفورحسين فوزي ،  
16

 33،  تاريخ فلسطين عبر العصوراليوسف ، سامي يوسف،   
17
 47 - 46،  لسطينيةالقضية الفزعيتر ، أكرم ،  
18
 46،  القضية الفلسطينيةزعيتر ، أكرم ،  
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المؤتمرات التأكيد على استقاللية فلسطين ضمن الوحدة العربية، وتعبئة الجماهير لمقاومة المشروع 
 19الصهيوني.

عينت الحكومة و  ،م صدر نظام االنتداب البريطاني على فلسطين1920 نيسان 20في و     
 ،ان أحد كبار اليهود الصهاينةوك ،على فلسطين اً سامي اً البريطانية السير "هربرت صموئيل" مندوب

م 1921عام عقد وردًا على ذلك الهدف من تعيينه هو إرضاء اليهود وبعث الطمأنينة في نفوسهم ، و 
قامة حكم نيابي  ،مؤتمر القدس الكبير وطالب برفض االنتداب البريطاني، ورفض تصريح بلفور، وا 

ربية للسياسة البريطانية الداعمة للحركة الصهيونية وعلى الرغم من المعارضة الع ديموقراطي،
استمرت بريطانيا في فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وسمحت لهم بالسيطرة على األراضي وبناء 

بتسليحهم وتدريبهم على القتال، عندها أدرك الفلسطينيون أن سياسة  قامتالمستوطنات بل 
قناع بريطانيا في تغيير سياستها فاتجهوا نفعًا في إ جدِ ة السلمية وعقد المؤتمرات لم تالمعارض

 20.للمقاومة المسلحة

 م1929عام  ثورة البراق

الحائط بالنسبة ن ، حيث إإن محاولة اليهود التعدي على حائط البراق هو السبب المباشر للثورة     
قد ربط فرسه  كان (صلى اهلل عليه وسلم)ومكان مقدس ألن الرسول  ،وقف إسالمي هو للمسلمين

نه يشكل الجدار الغربي للمسجد األقصى المبارك الذي ، كما أقبل الصعود إلى السماءعليه  "البراق"
باسم حائط هم يعرف عندو  ،ون الحائط من بقايا هيكل سليماند، أما بالنسبة لليهود فيعُذكر في القرآن

ائط بموافقة المسلمين ويبكون كان اليهود يزورون الحو ، على ماضيهم عنده ؛ ألنهم يبكونالمبكى
وبنوا  ،طاوالتو  ،وضع كراسيفقاموا ب ،استغالل التعاون البريطاني معهم حاول اليهودوقد  ،عنده

جال ، ونفخوا في األبواق ، قاموا حاجزًا خشبيًا يفصل بين النساء والر أو  ،غرفة خشبية في الساحة
، وأن ذلك مخالفة  21الحائططرة على السياليهود من هذه األعمال هو  هدفن أن و المسلم رأىف

 22واضحة لسياسة الستاتيكو )المحافظة على األوضاع القائمة( المتبعة منذ أيام العثمانيين.

                                                           
19
 247،  بالدنا فلسطينمصطفى مراد الدباغ ،  
20
 18،  1948الحركة التصحيحية اليهودية في فلسطين حتى عام عمرو، نعمان عاطف ،  
21
 79،   دراسات فلسطينيةعثمان، عثمان ،  
22
 86، ديثدراسات في تاريخ فلسطين الحجبارة، تيسير،  
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تصرفات  لىعاحتجاجًا للسلطات البريطانية اعترض العرب على هذه األعمال وقدموا الشكاوي      
هذا األمر أغضب اليهود فأخذوا يعتدون و  ،إزالة الطاوالت والكراسيهم اليهود فطلبت الحكومة من
وهذا األمر زاد من احتجاج  ،""الحائط حائطنا  وكانوا خالل ذلك يهتفون ،على سكان حارة المغاربة
 ال اليهود، فقامت بريطانيا بذلكعمصارمة ضد أ جراءاتتخاذ إودعوها ال العرب للحكومة البريطانية

وا فيه مسألة بحث السويسرية بعقد مؤتمر لهم في زوريخ 28/7/1929ردًا على ذلك قام اليهود بتاريخ 
على مؤتمر زوريخ ، وقد أرسل المفتي رسائل لإلنجليز  لهم رداً  ن بعقد مؤتمرو الحائط وقام المسلم

احتج فيها على ما ورد في المؤتمر اليهودي من تحديات ، واحتج على مقاالت اليهود التي زادتهم 
ذا لم تعمل بريطانيا على و  ،تطبيق ما ورد في الكتاب األبيض اللعرب وطلب منه حماسة وتحدي   ا 

 . 23ذلك فإن العرب سوف يثورون

 

وقد أخبر ، ى القدسقام اليهود بمظاهرة انطلقت من تل أبيب إلم 1929 /آب/ 15وفي      
وعندما  ،نجليز المسلمين أن اليهود سوف يأتون من تل أبيب إلى القدس للصالة عند الحائطاإل

منها )هذا الحائط  معادية للمسلمين هتافاتوأطلقوا  ،بالتظاهرقاموا الحائط إلى اليهود  وصل
 ،شتموا المسلمينو  ،نشيد الوطني اليهودي )هاتيكفا(وأنشدوا ال ،حائطنا(، ورفعوا العلم الصهيوني

اهرات ن في اليوم التالي بمظو المسلم فّردواخترقوا بعض األحياء العربية متحدين شعور سكانها ، 
ذكرى المولد النبوي الشريف ، حيث خرج المسلمون بعد أداء  اليوم تتوافق معك لوكانت في ذ أكبر

وأحرقوا  ،حطموا منضدة لليهود كانت موضوعة فوق الرصيفو ة بمظاهرة نحو حائط البراق ، الصال
اق وزاد والموضوعة في ثقوب حائط البر  ،بعض األوراق التي تحتوي على نصوص الصلوات اليهودية

، التي أراد العرب من أحداث ثورة البراق فانطلقتهذا األمر من حدة التوتر ما بين العرب واليهود ، 
خاللها الدفاع عن بالدهم ضد األطماع الصهيونية وضد السياسة البريطانية الداعمة بشكل واضح 

 24. لليهود

 "شو"ُعرفت بلجنة ورة البراق، سباب ثأبريطانيا لجنة لدراسة في أعقاب هذه األحداث شكلت      
 ،ثم التقت بآخرين من اليهود، من فلسطين ومن الدول االسالميةوالتي زارت فلسطين وقابلت زعماء 

                                                           
23
 .      86،   دراسات في تاريخ فلسطين الحديثجبارة ، تيسير ،  
24
 138، نفسهجبارة،  تيسير ،  
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وعن شكاوي العرب من مشكلة الهجرة  ،م 1929قدمت تقريرها عن أحداث وبعد انتهاء أعمالها 
ة هو شعور العرب بالعداء نحو اليهود، :" أن سبب الثور  وقد جاء في تقريرهاراضي ة وبيع األاليهودي

 ،وخوفهم على مستقبلهم االقتصادي ،والوطنية ،مانيهم السياسيةأالشعور نشأ عن خيبة وأن هذا 
 25صبح العرب يرون في المهاجر اليهودي خطرا على معيشتهم.أبالتالي 

اتباعها في فلسطين  يةالحكومة البريطان علىعن السياسية التي  اً صريح اً بيان ت اللجنةدر صأقد و     
 لم ينجح في إزالة الغموض بشأن السياسة البريطانية 1922بيض الذي أصدر عام ألألن الكتاب ا

 : وقد تضمنت التوصيات القضايا التالية

دخال  ،أو بيعها ،راضي وعدم تحوليها: تنظيم سياسة األ راضياأل  - أ  ىلإساليب زراعية جديدة أوا 
راضيهم، كما أوصت أوعدم إجبار الفالحين على ترك  ،ينيفلسطين لمساعدة الفالح الفلسط

رسال لجنة ،يجاد وسائل إلقراض فقراء المزارعينا  و  ،حياء البنك الزراعيإبضرورة  دولية لدراسة  وا 
 26.راضي في فلسطينوضاع األأ

 ما يتعلقفلسطين في عن السياسة التي تريد اتباعها في اً صريح اً بريطانيا بيان تصدر: أن  الهجرة - ب
عادة النظر في النظم اإل بتنظيم الهجرة دارية المتبعة لتنظيم اليهودية ومراقبتها في المستقبل، وا 

 وذلك من أجل منع تكرار الهجرة الزائدة . ،الهجرة
حقوقهم لى شعور العرب الصعب بسبب حرمانهم من إ: رأت اللجنة ضرورة النظر  الحكم الذاتي - ت

 27. اً ذاتي اً حكم منحهمضرورة  بذلك رأتو  ،وحقوقهم في حكم أنفسهم ،المشروعة
مم من قبل مجلس عصبة األ ةدولي ةسراع في تعين لجنإل: رأت اللجنة ضرورة ا حائط البراق - ث

 فقطن ملكية الحائط تعود أ يثح يضاً ألقة بملكية الحائط للفصل في الحقوق والمطالب المتع
 .28لمسلمينل

 ،يطانيا في سياستها الموالية للحركة الصهيونيةوعلى الرغم من هذه التوصيات استمرت بر         
واستمر إنشاء المستوطنات اليهودية في  ،منهاوظهر ذلك في استمرار الهجرة اليهودية بدعم وتشجيع 

                                                           
25
 79،  القضية الفلسطينيةزعيتر ، اكرم ،  
26
 82-79،   نفسهزعيتر ، اكرم ،  
27

 210م ،   1948 – 1862تاريخ الصهيونية جريس ، صبري ،   
28
 80- 79 ، القضية الفلسطينيةاكرم زعيتر ،  
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 والتي انتهت هي ،م1939 -1936مما قاد إلى الثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي  ،فلسطين
ويهودية  –عربية  –يم فلسطين إلى ثالثة أقسام دولية التي أوصت بتقس "بيل"األخرى بتشكيل لجنة 

 أما القدس والمناطق المجاورة لها فتكون تحت اإلدارة الدولية.

رفض العرب والفلسطينيون هذه االقتراحات، ولكن الظروف التي مرت بها المنطقة خالل      
ما أن انتهت الحرب و  ،م( أدت إلى هدوء األوضاع فيها1945 -1939الحرب العالمية الثانية )

حتى عادت األوضاع إلى الصدام بين العرب من ناحية والقوات الصهيونية من ناحية، وكان ذلك 
م( التي تمكنت فيها القوات الصهيونية من 1948 – 1947تمهيدًا للحرب اإلسرائيلية العربية )

الذي توحد مع األردن  ما عدا ما أصبح ُيعرف بالضفة الغربية والقسم الشرقي ،احتالل معظم فلسطين
29وقطاع غزة الذي وضع تحت اإلدارة المصرية. ،تحت اسم المملكة األردنية الهاشمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29
 1111 - 1107، فلسطين في عهد االنتداب البريطانيطربين ، أحمد ،  
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 الفصل األول

 1967قرارات هيئة األمم المتحدة بشأن مدينة القدس قبل عام 

 طينيةعلى األراضي الفلس تاريخًا مهمًا في الصراع الصهيوني العربي 1967شكل العام  
وقطاع غزة  ،ليس فقط بسبب هزيمة العرب وحدوث النكسة الفلسطينية واحتالل الضفة الغربية

شكل منعطفًا وتغيرًا لألوضاع القانونية لكل من الضفة الغربية  1967والقدس الشرقية ، بل ألن عام 
كان يجب بحث  من الذاكرة كل ما حدث قبله، لذلك هذا التاريخ كأنه محا ، والقدس، وعدّ وقطاع غزة

 م1967ئة األمم المتحدة قبل العام الوضعية القانونية لمدينة القدس في قرارات عصبة األمم وهي
والقرار  1949عام  194وقرار الالجئين  1948عام  181والتي يمكن حصرها في قرار التقسيم 

ن حماية بشأ 1956حتى صدور قرار اليونسكو عام  1949الصادر عن الجمعية العامة عام  303
 الممتلكات الثقافية في القدس.

 القدس في قرارات عصبة األممأواًل: 

عصبة األمم أول نموذج للتنظيم الدولي العالمي التي ظهرت في أعقاب عقد معاهدة  تّعد  
 نشأتها الدول األعضاء رغبة منها في الحيلولة دون وقوعأ، والتي 191930فرساي للصلح عام 

إال أنها لم تحقق النجاح المأمول في القضاء على الحروب، بل  بة األممالحروب، ورغم فاعلية عص
على العكس من ذلك، فقد أجازت العصبة الحروب بأنواعها المختلفة، وكل الذي فعلته هو مجرد 

  .31وضع مجموعة من القيود أو الضوابط يلتزم بها المتحاربون أثناء الحروب

سكان مدينة القدس من الفلسطينيين العرب، بالتحديد في البداية كانت الغالبية الساحة من   
إبان بدء موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين في القرن التاسع عشر، وكان اليهود المهاجرون 

شكل عدد  1900يستوطنون في األراضي الفلسطينية الحضرية بشكل غير منتظم، ومع بداية العام 
دس، وذلك على الرغم من أنهم في تلك الفترة لم يتعدوا ن اليهود نصف عدد سكان مدينة القاجريالمه

                                                           
30
 معاهدة فرساي: تم التوقيع على معاهدة فرساي بين الحلفاء المنتصرين والدول المهزومة في الحرب العالمية األولى.  
31

واقع إياد خالد، هنا ، . مشار إليه في: 13، راهنةاألمم المتحدة بين اإلبقاء واإللغاء في ضوء التطورات الدولية ال، متولي، رجب  
 17تطبيق قرارات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ، 
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. وهذا يدل على أهمية مدينة القدس، وكثرة األطماع 32% من تعداد سكان فلسطين ككل10نسبة 
 ومحاولة اليهود تركيز هجراتهم المنظمة عليها، على عكس باقي المدن الفلسطينية. فيها

في السكان غالبية  طين، بات اليهود يشكلونوخالل فترة حكم االنتداب البريطاني على فلس  
القدس بفضل الهجرات من أوروبا على الرغم من أن العرب ظلوا يمتلكون القدر األكبر من 

. لذلك فقد ظهر الصراع على األرض ما بين المهاجرين اليهود الغرباء والسكان 33األرض
 الفلسطينيين األصليين.

تبعه  نيا النجاح األول للمنظمة الصهيونية العالمية،إصدار وعد بلفور من قبل بريطا ويّعد  
خر حققته المنظمة في تحقيق هدفها المنشود، بإصدار ُعصبة األمم لصك االنتداب على نجاح ثان آ

والجدير بالذكر أن  1923.34 /9/ 29، والذي بات نافذ المفعول في 1922 /7/ 24فلسطين في 
والرابعة  ةن المقدسة جاء ذكرها في نص المادة الثالثة عشر الوضعية القانونية لمدينة القدس واألماك

المسؤوليات المتعلقة باألماكن من قرار صك االنتداب، بمنح الدولة المنتدبة )بريطانيا( جميع  ةعشر 
والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين، بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق  ،المقدسة
إلى األماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع  وضمان الوصول ،الموجودة

المحافظة على مقتضيات النظام العام واآلداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة 
بشرط أال تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة  ،األمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك

لبالد على ما تراه الدولة المنتدبة مالئما لتنفيذ نصوص هذه المادة، وبشرط أال المنتدبة مع إدارة ا
يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة  يفسر شيء من هذا الصك تفسيراً 

 .35المقامات اإلسالمية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها

لجنة خاصة وم الدولة المنتدبة )بريطانيا( بتأليف فنصت على أن تق ةأما المادة الرابعة عشر   
والحقوق واالدعاءات المتعلقة  ،وتقرير الحقوق واالدعاءات المتعلقة باألماكن المقدسة ،وتحديد ،لدرس

                                                           
32
 .2 القدس والقانون الدولي، ، كويجلي، جون 
33
 . ينظر عن سكان القدس وفلسطين خالل االنتداب66، تطور القضية الفلسطينيةالعيلة، رياض،  
34
 .168 ، صريح بلفور: أصول النزاع العربي اإلسرائيليت ،جوناثان شنير، 
35
 .1922يوليو  24المادة الثالثة عشرة من قرار صك االنتداب البريطاني على فلسطين،  
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ووظائفها على  ،وقوامها ،بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة
 .36وال تعين اللجنة وال تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور مجلس عصبة األمم إلقرارها،

  

كان عبارة عن  على فلسطينوذهب البعض إلى القول بأن الهدف األساسي لالنتداب البريطاني    
ن الهدف الرئيسي لصك االنتداب ركة الصهيونية، بحيث إومخطط لها من قبل الح ،سياسة مقصودة

ضع التنفيذ، وذلك عن طريق إطار دولي مدعوم من خالل مجلس كان وضع تصريح بلفور مو 
 . 37عصبة األمم، وبذلك تضمن المنظمة الصهيونية قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين

التأويل، حيث  إلى وعند الحديث عن موقف عصبة األمم من القدس، فإنه موقف واضح ال يحتاج 
اعترفا بأن السيادة على األقاليم الخاضعة لالنتداب ثابتة  38إن مجلس العصبة ولجنة االنتداب الدائمة

لشعوب تلك األقاليم وليست للدولة المنتدبة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري 
 . 39بشأن الوضع الدولي إلقليم جنوب غربي إفريقيا 1950 /7/ 11الصادر في 

من ميثاق العصبة على حق الشعب  22من المادة وتأكيدًا على ذلك نصت الفقرة الرابعة   
والتي وصلت إلى حالة من  ،الفلسطيني باالستقالل باعتباره من الشعوب التي خضعت لالنتداب

ن تسترشد في إدارة شؤونها بمشورة ، على أالتقدم تسمح باالعتراف بوجودها مؤقتًا كأمم مستقلة
 .40ارة شؤونها بمفردهاومعاونة الدولة المنتدبة إلى حين استطاعتها إد

 بارها مدينة من المدن الفلسطينيةإن مدينة القدس كانت تخضع لالنتداب البريطاني باعت  
وبالتالي فإن السيادة عليها تعود للشعب الفلسطيني وليست للدولة البريطانية المنتدبة، لذلك نرى عدم 

                                                           
36
 1922يوليو  24المادة الرابعة عشرة من قرار صك االنتداب البريطاني على فلسطين،  
37
 .6، االنتداب البريطاني على فلسطين: رؤية تاريخية قراءة في أهم مواد صكأسامة، وشراب ناجي،  ،أبو نحل 
38

ك لجنة االنتداب الدائمة: لجنة شكلتها عصبة األمم للبحث في سبل وطرق التسيير اإلداري في البلدان التي سيتم تطبيق االنتداب عليها. ذل 
تصبح بعد قادرة على قيادة نفسها في  ة الشعوب التي لمباالعتماد على ميثاقها نفسه الذي نّص أنه من مهمات الدول المتقدمة العمل على قياد

الظروف الخاصة القاسية في العالم الحديث، ووصوالً إلى اعتبار أن تطويرها يمّثل مهمة حضارية. مشار إليه في: موقع البيان، مقال 
 12/4/2019رة: ، تاريخ الزيا22/1/2016بعنوان "الحراس .. عصبة األمم وأزمة اإلمبراطورية"، نشر بتاريخ: 

https://www.albayan.ae/books/from-world-library/2016-01-22-1.2555734 
39

دراسة نقدية في أحمد حسن ،  ،ر. مشار اليه في: أبو جعف15، 1963مبدأ التنظيم الدولي للمستعمرات وتطبيقاته، عثمان، أحمد،  
 .17 المتعلقين بالقضية الفلسطينية، 194و 181قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة 

40
. مشار إليه في: مؤسسة 1919حزيران/يونيو  28من ميثاق عصبة األمم الخاصة بالوالية واالنتداب الصادر بتاريخ  4/22المادة  

 .102-101 /1، (1947-1917الفلسطينية وتطورها )منشأ القضية الدراسات الفلسطينية، 

https://www.albayan.ae/books/from-world-library/2016-01-22-1.2555734
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انسحاب القوات البريطانية من أهمية قرارات عصبة األمم بشأن مدينة القدس، ألنه من المفترض 
عانتهم  المدينة وتسليم السيادة لسكان القدس الفلسطينيين، وليس توطين اليهود المهاجرين فيها، وا 

 والتهجير. ،والطرد ،وسفك الدماء ،والنهب ،على السلب

  181القدس في قرار التقسيم ثانيًا: 

المتحدة، والمتعلقة بالقضية من أبرز القرارات الصادرة عن األمم  181القرار  يّعد  
الفلسطينية، وهو األساس القانوني لقيام ما يسمى "دولة إسرائيل"، وهو القرار األخطر في تاريخ 

. وترجع جذور قرار التقسيم إلى 41القضية الفلسطينية، كونه يتناول موضوع األرض والسكان معاً 
ريطاني على فلسطين(، حين شكلت عامًا على وقوع االنتداب الب 16)أي بعد مرور  1936العام 

للتحقيق في األسباب الرئيسية لثورة الشعب الفلسطيني  42الحكومة البريطانية في هذا العام لجنة بيل
، وتوصلت اللجنة إلى نتيجة مفادها أن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات الالزمة إلنهاء 1936عام 

وبيت لحم تحت  ،والناصرة ،دية مع بقاء القدساالنتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهو 
 األمم المتحدةمررت بريطانيا مخططها إلى هيئة  1947الوصاية الدولية، ثم بعد ذلك وفي العام 

 وقد جاء في قرا التقسيم أن الجمعية العامة: 181.43والتي خرجت بقرار التقسيم 

لتأليف لجنة خاصة وتكليفها اإلعداد وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة )
وقد ألفت لجنة خاصة، ( ، )للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية

عداد اقتراحات لحل المشكلة ( وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وا 
في ذلك عدد من التوصيات االجتماعية ومشروع  وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما)

أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين  تّعد( )تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة

                                                           
41
 .78، ص واقع تطبيق قرارات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينيةهنا، اياد خالد ،  
42

أبرز للتحقيق في الدوافع التي أدت إلى الثورة الفلسطينية الكبرى كان من  1936لجنة بيل: لجنة ملكية شكلتها الحكومة البريطانية عام  
ا إذا كان لدى العرب الفلسطينيين أو اليهود، أية عالقات مشروعة ناجمة  مهامها التثّبت بعد تفسير نصوص االنتداب تفسيرا صحيحا، عمَّ

س ساعن الطريقة التي اُتبعت فيما مضى، أو التي تتبع في تنفيذ االنتداب، والقيام لدى اقتناعها باستناد أية ظالمة من تلك الظالمات إلى أ
يهودية دولة إسرائيل: جذور أسامة محمد ، ، صحيح، برفع التواصي إلزالة تلك الظالمات ومنع تكرارها. مشار اليه في: أبو نحل 

 .315، المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية
43

. تاريخ 4/12/2011ريخ: : بيت ذكرى تقسيم فلسطين واليوم العالمي للتضامن، نشر بتا181موقع دنيا الوطن، تقرير حول القرار  
 4/2/2019الزيارة: 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/12/04/224052.html 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/12/04/224052.html
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بتصريح سلطة االنتداب  تأخذ علماً ( )إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعالقات الودية بين األمم
توصي المملكة المتحدة بصفتها م(. 1948 /15/5في بأنها تسعى إلتمام جالئها عن فلسطين 

السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء األمم المتحدة اآلخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين 
 :وتطلب المستقلة، بتبني مشروع التقسيم واالتحاد االقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه

 .، من أجل تنفيذها44مبينة في الخطة أن يتخذ مجلس األمن اإلجراءات الضرورية، كما هي ( أ
فيما  -إذا كانت الظروف خالل الفترة االنتقالية تقتضي مثل ذلك النظر-أن ينظر مجلس األمن  ( ب

إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدا للسلم. فإذا قرر مجلس األمن وجود مثل هذا التهديد 
أن يضيف إلى تفويض الجمعية وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم واألمن الدوليين، 

من الميثاق وكما  41و 39تمشيا مع المادتين -العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة األمم المتحدة 
 .سلطة االضطالع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار -هو مبين في هذا القرار

 هذا القرار بالقوة تهديداً  مجلس األمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها يعدّ أن  ( ت
 .من الميثاق 39، وذلك بحسب المادة عدوانياً  له، أو عمالً  للسالم، أو خرقاً 

 .أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة ( ث
 تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات الالزمة لتحقيق هذه الخطة. ( ج
عوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات تناشد جميع الحكومات والش ( ح

 أو يؤخر تنفيذها.
 نة المشار إليها في الجزء األولتفوض األمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة ألعضاء اللج ( خ

أدناه، وذلك بناء على األساس والصورة اللذين يراهما مالئمين في هذه  1القسم ب، الفقرة 
يد اللجنة بالموظفين الالزمين للمساعدة على االضطالع بالمهمات التي عينتها الظروف، وتزو 

 .45االجمعية العامة له

 

 
                                                           

44
 .1936المقصود بالخطة في هذا اإلطار، هي الخطة التي قدمتها لجنة بيل عام  
45
 .369/ 1، (1974-1947قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي )مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  
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  181الموقف من قرار التقسيم  -

 الموقف اإلسرائيلي  .1

قابل اليهود قرار التقسيم بالفرح واالبتهاج، نتيجة حصولهم على تأييد دولي من األمم المتحدة  
ت لهم، لكن كان هناك بعض المواقف المختلفة بين اليهود حول قرار وتثبيت وجودهم على أرض ليس

التقسيم يمكن حصرها في موقفين، الموقف المعلن: الترحيب بالقرار والرضا عنه بشكل كامل، أما 
الموقف غير المعلن: فكان في عدم رضاهم عن قرار التقسيم واعتباره قرارًا باطاًل ألنه لم يمنحهم 

"حيث أعلن بيغن بطالن شرعية التقسيم ألن فلسطين  سطينية كما كانوا يطمعون،كامل األراضي الفل
وطلبت الهاجاناه من شباب يهود العالم القدوم إلى فلسطين لاللتحاق بالخدمة العسكرية  ،كلها لليهود

 .46وتولي المناصب في الدول المرتقبة"

 الموقف الفلسطيني  .2

رفضًا لقرار التقسيم واعتباره قرارًا ظالمًا  كافة، أرجاء فلسطين عمت المظاهرات واإلضرابات 
كونه يعطي أرضهم لليهود بدون أي وجه حق، وسقط الكثير من الشهداء والجرحى من الفلسطينيين 

 اد المسلح هو السبيل الوحيد لذلكدفاعًا عن أرضهم، بحيث أعلن الفلسطينيون أن الكفاح والجه
 47وأماكن تجمعهم أيضًا. ،وهاجموا المستعمرات اليهودية ،يةبحيث حاولوا السيطرة على الطرق الرئيس

، كما شكلت الهيئة 48نجليز واليهودضد اإل وخاضوا معارك عديدة ،فدمروا الوكالة اليهودية في القدس
49العربية العليا لفلسطين

 حسن" الشيخ يساعده، "الحسيني القادر عبد" بقيادة المقدس الجهاد جيش 
 من عدد يعاونهم فلسطين، في المناطق قواد من والخبرة بالبسالة لهم ودمن المشه ، وعددسالمة"
 .50السوريين والعراقيين الضباط

                                                           
46

واقع تطبيق قرارات . مشار إليه في: هنا، اياد خالد ، 200، تاريخ فلسطين بين العنصرية الصهيونية والحقد الصليبيالسحار، جميل،  
 .83 ة بالقضية الفلسطينية،منظمة األمم المتحدة الخاص

47
 .201-200، نفسهالسحار، جميل ،  
48
 203،  تاريخ فلسطين بين العنصرية الصهيونية والحقد الصليبيالسحار، جميل،  
49

ب نظراً لتفاقم االختالف بين األحزاب السياسية الفلسطينية بهدف تقري 1945الهيئة العربية العليا: انشأتها جامعة الدول العربية عام  
خ مواقف القادة والزعماء من المشروع اإلنشائي العربي. مشار إليه في: موقع الموسوعة الفلسطينية، الهيئة العربية العليا لفلسطين، تاري

 13/4/2019، تاريخ الزيارة: 8/8/2016النشر: 
https://www.palestinapedia.net 

50
 .324، جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرنمركز األبحاث،  -ة التحرير الفلسطينيةمنظم 

https://www.palestinapedia.net/
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، أو تفسير كان الموقف الفلسطيني الرافض لقرار التقسيم طبيعيًا ال يحتاج إلى تبرير وبذلك 
يخي عند كل والتار  ،والقومي ،من اإلحساس الوطني ن أسباب الرفض كانت نابعةً أو تعليق، حيث إ

شخص فلسطيني، وال سيما القانون الدولي يقدم تبريرًا واضحًا للكفاح المسلح ضد قيام الدولة اليهودية 
تتمثل في العديد من المبادئ والقرارات الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها 

 دئ والقرارات: وحقها كذلك في الدفاع عن نفسها ضد أي عدو غاصب ألرضها، ومن هذه المبا

المادة األولى من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في الهاي بتاريخ  -
وواجباتها ال تنطبق على الجيش  ،وحقوقها ،قوانين الحرب، نصت على أن "18/10/1907
 :يةوالوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التال بل تنطبق أيضًا على أفراد الميليشيات فقط،

 .مرؤوسيهأن يكون على رأسها شخص مسئول عن  - أ

 .عن بعد إليهاأن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف  - ب

 .أن تحمل األسلحة علناً  - ت

 .أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها - ث

أو تشكل جزءًا  الجيش،في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام  - ج
 .51"الجيش رج في فئةمنه تد

كذلك نصت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب المعقودة عام  -
والدفاع عن نفسها ضد أي عدو غاصب ألرضها  ،حق الشعوب في تقرير مصيرها على 1949

االحتالل ال وأجازت للمقاومة االشتراك بالعمليات المسلحة بالشروط المذكورة، وبالنظر إلى أن 
أعفتهم من فيام  الالئحة المتعلقة بقوانين الحرب يسمح للمقاومة بتنظيم قوات منظمة مسلحة، فإن

سكان األراضي غير تنظيم مسلح، فقد نصت المادة الثانية من الالئحة المذكورة على ما يأتي: "
دون  الغازية،القوات  لمقاومة العدو،المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب 

                                                           
51
 .120/ 2، األمم المتحدة أجهزة االمم المتحدةالفتالوي ،سهيل حسين ،  
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ن شريطة أن يحملوا السالح يمحارب يعدون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية
 .52"علنًا وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها

 نجدها تتفق مع الواقع الفلسطيني وبتطبيق نصوص المواد السابقة على الحالة الفلسطينية، 
ولبنان  ،اوسوري ،لحروب العدوانية التي أشعلتها إسرائيل على فلسطينل ونظراً ، فلسطين نظرًا لنكبة

ومن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة  ،ونظرًا لرفضها االنسحاب من القدس ومصر. ،واألردن
اليهودية في فلسطين  واستمرارها في بناء المستعمرات ومزارع شبعا، ،والجوالن السوري المحتل

وغيرها، فإن كل ذلك أسباب  ،وبيت لحم ،والقدس ،سات في الخليلوالمقد األرض وتهويد ،والجوالن
 منطقية لشرعية المقاومة الفلسطينية بما يتالءم مع المواثيق الدولية السابق ذكرها.

 الموقف العربي: .3

، وجاء في أي شكل من أشكال تقسيم فلسطينكان الموقف العربي من قرار التقسيم رافضًا  
أن هذين االقتراحين يخالفان بداهة "فيما يتعلق باقتراحات لجنة التحقيق  53ية العليابيان الهيئة العرب
وميثاقهم القومي، كما يخالفان ميثاق هيئة األمم المتحدة وجميع مبادئ  ،ومطالبهم ،كل أماني العرب

طين والتجاوز على حقوق عرب فلس، والتاريخ  ،والمنطق ،الحق والعدل، وفيهما من الجرأة على الحق
والعالم اإلسالمي بأسره في هذه البالد المقدسة  ،مسلمين ومسيحيين، وعلى حقوق األمة العربية كلها

ما ال سبيل معه إلى مناقشة أو مساومة، وما ال يقابل إال بالرفض البات واإلنكار المطلق ال من 
عربي واإلسالمي ومن كل الهيئة العربية العليا واألمة العربية الفلسطينية فحسب، بل من العالمين ال

 .54"ذي ضمير حي ووجدان سليم في العالم

                                                           
52
 12/2/2019، تاريخ الزيارة: 18/5/2014، موقع دنيا الوطن، نشر بتاريخ: شرعية المقاومة المسلحةحسين، غازي،  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330236.html 
53

م، برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني، وأنيطت 1946الهيئة العربية العليا: هيئة فلسطينية تم تأسيسها بقرار من الجامعة العربية عام  
اد الشعب الفلسطيني معنوًيا عسكرًيا الستكمال مشوار النضال ضد اإلنجليز والصهاينة، وضمت الهيئة العربية العليا عدة لجان بها مهام إعد

 ( 79، وجوه فلسطينية خالدةخاصة تضم قادة سياسيين وعسكريين ومفكرين من أطياف الشعب الفلسطيني كافة. )األغا، نبيل خالد، 
54
تقسيم فلسطين في مشروع لجنة التحقيق الخاصة التابعة مشار اليه في: عدوان، أكرم،  .326، ريخاً ونضاالً فلسطين تأاألحمد، نجيب،  

 .383-365 م،1947لألمم المتحدة 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330236.html
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التدخل العسكري العربي لمنع تنفيذ قرار التقسيم من خالل  الجامعة العربيةاقترحت كما  
على الحدود الفلسطينية، وتزويد المقاتلين العرب باألسلحة، وتشكيل قيادة عربية حشد القوات العربية 

 .55ة الدفاع وتقديم الدعم المالي للجيوش العربية في ذلك الوقتموحدة لإلشراف على عملي

وهنا ال بد من توضيح أن الموقف العربي من قرار التقسيم، كان مقبواًل بشكل عام كونه  
العمل بين  ، والربطوالتخطيط ،يرفض القرار جملًة وتفصياًل، لكن ما يؤخذ عليه هو آلية التنفيذ

عسكري والذي أدى في النهاية إلى فشل العمل العسكري وهزيمة ال غيرالعسكري الميداني والعمل 
؛ ألن العرب والفلسطينيين لم يكونوا مستعدين لهذه الحرب، وهذا االستعداد 1948القوات العربية عام 

عداد، باإلضافة إلى أن المعركة لم تكن بطريقة شاملة، حيث إن ، واإلوالتجهيز ،يشمل التدريب
مفككًا وضعيفًا على عكس الجانب اليهودي المنظم والمجهز، كما أن السالح الجانب العربي كان 

 . 56العربي كان رديئًا وقلياًل مقابل السالح اليهودي القوي الحديث

وهذا ُعدَّ من األسباب الكثيرة للهزيمة العربية، والتي ال مجال لذكرها اآلن، إال إنه يمكن اختصار 
 العربي وسلبية التنفيذ وعشوائيته.   الحديث في إيجابية الموقف العام 

 على مدينة القدس 181أثر قرار التقسيم  -

فيما يتعلق بمدينة القدس في قرار التقسيم، فقد أوصى القرار بتدويل هذه المدينة وجعلها   
ولكن طلب القرار  ،تحت لجنة مشكلة من األمم المتحدة لمدة عشر سنوات، ثم ينظر في أمرها بعدها

 .57أن تكون القدس مدينة دوليةفي مضمونه 

والبلدات المحيطة بها، من أقصى الشرق  ،والقرى ،وحددت المنطقة لتشمل )مدينة القدس  
الجنوب بيت لحم، ومن أقصى الغرب عين كارم، ومن أقصى الشمال  ى، ومن أقص"أبو ديس"

 .58(شعفاطمنطقة 

                                                           
55
 .160 ،مشكلة فلسطين أمام الرأي العام العالميمحمد نصر ، ، مهنا  
56
 .36، المتعلقين بالقضية الفلسطينية 194و 181المتحدة  دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة لألممأحمد حسن ، ، أبو جعفر  
57
 12 ،  القدس واألمم المتحدة رؤية قانونيةمصطفى أحمد ، ،أبو الخير  
58
  196، م 1935-1939الحركة الوطنية الفلسطينية،  أكرم، زعيتر، 
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جزءًا من الدولة العربية أو الدولة  فإن القدس ال تعد 181وبالتالي فإنه وبموجب قرار التقسيم   
نما  ، يخضع إلدارة مجلس أمناء األمم المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فقد مستقالً  اً كيان تّعداليهودية، وا 

. وهذا 194859قامت القوات العسكرية اإلسرائيلية باالستيالء على الجزء الغربي من المدينة عام 
 الذي وافقت عليه. 181مخالف بشكل واضح وصريح لقرار التقسيم 

األمم المتحدة المركز القانوني لمدينة القدس هو في قرار التدويل الوارد في قرار  عّدتوقد   
، وعملت جاهدة للمحافظة عليه، واستنكرت اإلجراءات الصادرة عن القوات اإلسرائيلية 181التقسيم 

وني للقدس، وكان ذلك واضحًا من إجراءات مخالفة للمركز الدولي والقان وعّدتهافي مدينة القدس 
 .60خرصادرة عن األمم المتحدة من حين آلخالل التوصيات والقرارات ال

باطاًل، ألن قرار التقسيم باألساس باطل ولم ُيحترم ولم ُينفذ، ال من قبل  يعدّ إن قرار التدويل   
ال تتبع للدولة اليهودية أو  إسرائيل وال من قبل األمم المتحدة، فيما يتعلق بتدويل القدس باعتبار أنها

وأعلنت قيام دولة إسرائيل على األراضي التي  ،العربية. ومع ذلك تجاهلت إسرائيل قرار التقسيم
 . 61م1948 /5/ 15و 1947 /11/ 29احتلتها في الفترة ما بين 

ة إن قرار التدويل باطل، ألن من المفترض أن الهدف منه هو حماية المصالح الدينية والروحي   
واإلسالمية( التي  ،والمسيحية ،)اليهودية ة القدس التابعة للديانات الثالثلألماكن المقدسة في مدين

توجد داخل مدينة القدس، أي أن القرار الهدف منه ليس سياسيًا أو يقوم على إصباغ شرعية معينة 
نما ال يخرج عن كونه مجرد هدف ديني.  لمدينة القدس، وا 

ن كما أن المركز القان   وني لمدينة القدس في القانون الدولي يشمل القدس الشرقية والغربية، وا 
كما  ،قيام إسرائيل باحتالل شطري المدينة يوقع عليها التزامات قانونية بعدم تغيير وضع مدينة القدس

                                                           
59
 .3 ،  القدس والقانون الدولي ، كويجلي، جون 
60
 .85، سطينية على القدس في القانون الدوليأسانيد السيادة الفلحكيم العمري،  
61
، وجاء فيه "وبناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس 1948أعلن رسمًيا عن قيام دولة إسرائيل في الرابع عشر من مايو أيار من العام  

ي على أرض إسرائيل. وبفضل حقنا الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل والحركة الصهيونية في يوم انتهاء االنتداب البريطان
التي الطبيعي والتاريخي وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل و

. (933 – 1/931 ،196، وزارة اإلرشاد القومي، القاهرة، 1949 - 637سوف تدعى دولة إسرائيل". )ملف وثائق فلسطين من عام 

 .19،  القدس واألمم المتحدة رؤية قانونيةمصطفى أحمد ، أبو الخير، ليه في: إمشار 
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ن عدم التزامها فيه ال 181جاء في قرار التقسيم   إلن إسرائيل تعترف صراحة بهذا القرار وال تنكره، وا 
 يعني عدم سريانه وبطالنه.

 ومركز القدس فيه 181نقد قرار التقسيم  -

في الواقع الحالي فإن الموقف الفلسطيني والعربي الرسمي تنازل صراحة عن القدس الغربية  
من دولة الكيان الصهيوني باالستناد إلى قرارات دولية الحقة، يتحجج  اً ها جزءا ويعدّ وال يطالب فيه

من حظر  181وبذلك تتناسى القيادة الفلسطينية والعربية ما جاء في قرار التقسيم  بها اإلسرائيليون،
جراء أي تغيير على وضع مدينة القدس. وبالتالي فإن الحديث عن القدس الشرقية فقط يعد انتهاكًا إ

للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة الذي ينص على مبدأ تحريم االستيالء على أراضي الغير 
 . 62وةبالق

 قرارًا باطاًل لألسباب التالية: يّعدإن قرار التقسيم بشكل عام  

والقرارات الدولية، أهمها مبدأ حق تقرير المصير  ،واألحكام ،نه مخالف للعديد من المبادئإأواًل: 
 .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  34للشعوب الوارد في المادة 

نه جحاف بحق الشعب الفلسطيني، بحيث إوفيه الكثير من اإل ،ة الدوليةنه مخالف للشرعيإثانيًا: 
 أوجد واقعًا مريرًا على أرض فلسطين، ومنح المهاجر اليهودي السيادة على أرض ليست له.

نه يتناقض مع مقاصد األمم المتحدة المتمثلة بالعمل على تنمية التطور السياسي واالقتصادي إثالثًا: 
 .63في األقاليم المشمولة بالوصاية ودفع تطورها باتجاه االستقالل واالجتماعي للسكان

هو قرار باطل، ونتيجة لذلك فإن السيادة على  181وبناًء على ما سبق فإن قرار التقسيم  
مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي يجب أن تكون للشعب الفلسطيني دون غيره، وال يجوز 

 السابق ذكرها.ن ذلك مخالف للقواعد الدولية أل االعتراف بأي أحقية لليهود فيها
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أنه "يمتنع جميع أعضاء منظمة األمم المتحدة  1945حزيران  26من ميثاق األمم المتحدة الصادر في  2من المادة  3جاء في الفقرة  
وة أو استعمالها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه أخر ال في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال الق

 يتفق ومقاصد األمم المتحدة".
63
 .20-19 ،القدس واألمم المتحدة رؤية قانونية، مصطفى أحمد أبو الخير،  
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 194القدس في قرار الالجئين ثالثًا: 

في تعرض الشعب الفلسطيني لظلم فادح، منذ أن اختارت الصهيونية العالمية أرضه، لقد  
 شعبًا بال أرض وهو الشعب اليهوديمدعية أن هناك  لليهودأواخر القرن التاسع عشر، ليكون وطنًا 

أرض بال شعب )وهي أرض الشعب الفلسطيني( ومارست في سبيل تحقيق غايتها لتفريغ يطمع في 
والتطهير  ،التهجيراقتالعهم عن طريق  بهدفاألرض من سكانها في هجمة عنصرية شرسة 

 64دالهم بيهود قادمين من مشارق األرض ومغاربها.بالعرقي، واست

ردع القوات الصهيونية، حلت  وبعد فشل القوات العربية في فلسطين، وعدم تمكنها من
بالشعب الفلسطيني أحداث مأساوية، بحيث طرد من أرضه، وغيرت خريطته الديموغرافية، وتناثر 
الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات في الدول العربية المجاورة، وهذا ما يعرف بالنكبة الفلسطينية 

% من السكان، بحيث وصل 85يد قرية ومدينة، وتشر  531والتي نتج عنها تدمير  1948.65عام 
 4.200.000نسمة(، منهم ) 6.100.000إلى ) 2003عدد الالجئين الفلسطينيين حتى نهاية عام 

 .66الجئ( مسجلين لدى وكالة الغوث

بتاريخ  194القرار  67وبناًء على ما سبق أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ابعة لألمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في والذي نص على إنشاء لجنة تحقيق ت، 11/12/1948

نظام دولي دائم، وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم، في سبيل تعديل األوضاع، بحيث 
أن الجمعية العامة ومن خالل ذلك يتضح لنا  .68تودي إلى تحقيق السالم في فلسطين في المستقبل

 ة الحالة الفلسطينية من جديد.بعد إعادة دراس 194لألمم المتحدة أصدرت القرار 

صريحًا من إسرائيل للقانون و يعد انتهاكًا واضحًا  194لتنفيذ قرار إن الرفض اإلسرائيلي  
نها رفضت إسرائيل حيث إ ليس القرار الوحيد الذي لم تلتزم به 194الدولي على الرغم من أن القرار 

                                                           
64
 .1، الة الغوث والمعاملة الدولية للمشكلةأوضاع الالجئين والنازحين الفلسطينيين وحق العودة ووكمحمود كريم ، ، السفير  
65
 .56الالجئون الفلسطينيون في الوطن والشتات، المنتدى اإلسالمي،  
66
 .9، حق العودة لالجئين الفلسطينيين في الشرعية الدوليةعبد الناصر قاسم ، ، الفرا  
67

عينة، وتكون لها إرادة مستقلة يتم التعبير عنها عبر أجهزة وحدة قانونية تنشئها الدول لتحقيق غايات مالجمعية العامة لألمم المتحدة:  
 .110، لمتحدة والتطورات الجديدة في النظام الدولياألمم اعبد الفتاح ، ، خاصة. الرشدان 

68
 التراجع الرسمي في قرارات األمم المتحدة تجاه القضية، عاطف نعمان عمرو ،ليه في: إ. مشار 13، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

 311، 1973الفلسطينية منذ نشأتها وحتى حرب أكتوبر 
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فلسطينيين، وذلك ألن هذه القرارات تفتقر عدة قرارات الحقة أكدت جمعيها على حق عودة الالجئين ال
آلليات التنفيذ اإلجبارية، كفرض العقوبات في حالة عدم االلتزام، كما أن الفيتو األمريكي لعب دورًا 

  .69مهمًا في إفشال العديد من القرارات المناهضة لإلجراءات الصهيونية

تتبع لألمم المتحدة لبحث  نشاء لجنة تحقيقهو إ 194ف من قرار عودة الالجئين كان الهد 
، بحيث تتكون هذه اللجنة من الواليات المتحدة 1948واقع الحال في فلسطين بعد حدوث النكبة عام 

عادة الالجئين، ودعت إسرائيل إلى القبول  ،وتركيا ،وفرنسا وتعمل على إجراء مصالحة شاملة وا 
 . 70يل رفضت العرض، إال أن إسرائصلح مع العرببعودة جزء من الالجئين مقابل ال

عودة الالجئين حقًا يجب تنفيذه، وليس مجرد  يعدّ  194ليل واضح على أن القرار وهذا د 
و من إسرائيل، بل هو حق فردي ال يمكن التصرف الدولي أمكرمة أو مساعدة إنسانية من المجتمع 

ودة حقه في ، ولمن ال يرغب في العل عنه إال من قبل كل الجئ على حدىفيه، وال يجوز التناز 
 الحصول على التعويض.

 26 وترتيبًا على ما سبق، قامت اللجنة السابقة بقعد مؤتمر في مدينة لوزان السويسرية في 
بشكل أكبر للكيان الصهيوني، ينص على قبول إسرائيل بالقرار  ، وتم طرح عرض مغر  1949نيسان 
ا على اعتراف التقسيم مقابل حصوله وعودة الالجئين الفلسطينيين وتراجعها إلى ما وراء حدود 194

 . 71في هيئة األمم المتحدة كدولة مستقلة وعضو  

وقد وافقت إسرائيل على عودة الالجئين الفلسطينيين، من أجل الحصول على اعتراف  
وعضوية في الجمعية لألمم المتحدة. وتنفيذًا لذلك قررت الجمعية العامة رسميًا قبول إسرائيل عضوًا 

متغاضية عن المجازر  1949 /5/ 11الصادر بتاريخ  273متحدة بموجب القرار في األمم ال
وُسمح لها بدخول األمم المتحدة كدولة محبة  ،والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين

ورفضت عودة  194للسالم، إال أنها بعد حصولها على عضوية األمم المتحدة تنكرت للقرار 

                                                           
69
 .223وآليات التنفيذ،  194قرار األمم المتحدة إيمان أحمد أبو الخير،  
70
 .307، 1948الحركة التصحيحية اليهودية في فلسطين حتى عام عمرو، نعمان عاطف ،  
71
 .209  نفسه،عمرو، نعمان عاطف ،  
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. وبالتالي فإن المجتمع الدولي منذ بداية نشأة األمم المتحدة يغض الطرف 72الالجئين أو تعويضهم
عن الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية، ويقف عاجزًا عن تنفيذ القرارات التي تكون ضد إسرائيل وفي 

 صالح القضية الفلسطينية.

لطبيعي ، فكان على عكس ا194وفيما يتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس في القرار  
تقرر وجوب حماية . 7( كما يلي: "9، 8، 7والمأمول، فجاء ذكر مدينة القدس في نصوص )

األماكن المقدسة "بما فيها الناصرة" والمواقع واألبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها 
لغاية إلشراف األمم وفقا للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المتخذة لهذه ا

المتحدة الفعلي، وعلى لجنة التوفيق الدولية التابعة لألمم المتحدة لدى تقدمها إلى الجمعية العامة في 
دورتها العادية الرابعة تقديم اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، وأن تدرج 

قة، ووجوب طلب لجنة من السلطات توصيات بشأن األماكن المقدسة الموجودة في هذه المنط
السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية مالئمة فيما يتعلق بحماية األماكن المقدسة في 

 .باقي فلسطين، والوصول إلى هذه األماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة

 زع السالح في مدينة القدس في أقرب تطلب من مجلس األمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين ن
 .وقت ممكن

 اقتراحاً  لعامة في دورتها العادية الرابعةلتقدم إلى الجمعية ا 73تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق 
بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكال الفئتين المتميزتين الحد األقصى من  مفصالً 

 .نظام الدولي الخاص بمدينة القدسالحكم الذاتي المحلي، المتوافق مع ال

  إن لجنة التوفيق مخولة صالحية تعيين ممثل لألمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما
 .يتعلق باإلدارة الموقتة لمنطقة القدس
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 .223،  وآليات التنفيذ 194األمم المتحدة  قرارإيمان أحمد ، أبو الخير،  
73
 (.194من القرار  2)المادة  194لجنة التوفيق: انشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة للعمل على القيام بعدة مهمات أبرزها تنفيذ القرار  
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  مدينة القدس بطريق  إلىتقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصي حرية ممكنة للوصول
بطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على البر، والسكك الحديدية، و 

 .74"ترتيبات أكثر تفصيالً 

وبعد دراسة قرار عودة الالجئين وأبرز البنود التي وردت فيه بشكل عام والمتعلقة بمدينة  
 القدس ُيالحظ ما يلي: 

 يشتمل على عدة أهداف معلنة وغير معلنة: 194أن القرار  .1

 واضح ال يحتاج إلى تأويل، حيث إنه ينص على  194ن نص القرار إ: األهداف المعلنة
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من ال يرغب في العودة، وتقرير وضع 

 القدس في نظام دولي دائم، وكل ذلك يتم بناًء على لجنة توفيق تنشأ لذلك.

  يس حق العودة لالجئين، بل هو ر لالهدف األساسي من القرا نإمعلنة: الغير األهداف
نشاء لجنة توفيق دولية تعمل على حل الصراع بين األطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى إ

% من األراضي الفلسطينية  78تسوية سلمية للنزاع خصوصًا بعدما قامت إسرائيل باحتالل 
وفرض سياسة  ،والقوة ،ثالثة أرباع مدينة القدس عن طريق اإلرهاب علىواحتالل ما يزيد 

 األمر الواقع.

مخيبًا لآلمال بشكل كبير، بحيث إن المتتبع للوضع القانوني آنذاك يجد أن  194جاء القرار  .2
التأكيد على ذلك  194، وكان ينتظر من القرار 181احتالل مدينة القدس مخالف للقرار 

جبار إسرائيل على االنسحاب من القدس باإلضافة إلى تقرير عودة الالجئي أن القرار  إالّ  ،نوا 
إلى االحتالل اإلسرائيلي لمدينة لم تشر  7،8،9المواد ن "إجاء على عكس ذلك. حيث  194

، وغير قابل للنقاش، منتهياً  القدس واألماكن المقدسة األخرى، بل عدت ذلك االحتالل أمراً 
طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية )أي الخاضعة  علىواقتصرت 

                                                           
74
  17/2/2019العودة والتعويض، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة:  – 194موقع الجزيرة نت، نص القرار  

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5 
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لالحتالل اإلسرائيلي والسلطات األردنية( تقديم ضمانات رسمية مالئمة لحماية األماكن 
 .75"المقدسة، وحرية الوصول إليها تحت إشراف األمم المتحدة ومراقبتها

ما يتعلق بوضع مدينة القدس، حيث إنه في باطلٌ  194ما سبق نجد أن القرار  من خالل كل .3
 تالل مدينة القدس وقبل بالوضع الراهن.قانونية الحالغير أقر باإلجراءات 

 
 

 الصادر عن الجمعية العامة 303القرار رابعًا: 

أكد القانون الدولي الخاص بمدينة القدس، والمنبثق من عدة قرارات دولية ذات صلة على 
 الذي تحدثنا عنه سابقاً  194رقم  ومن أهم تلك القرارات قرار الجمعية العامةنظام تدويل المدينة، 

بعد االحتالل الصهيوني للقدس الغربية وسيطرة  1949 /12/ 9الصادر بتاريخ  303والقرار رقم 
ولم تبطله األمم المتحدة بقرار  ،األردن على القدس الشرقية، ويبقى قرار التدويل قائمًا وساري المفعول

 76.الحق

 ظروف اصدار القرار: -

تكن على استعداد لقبول الحلول الضعيفة بل ن الجمعية العامة في دورة انعقادها العادية لم إ  
وقد ساعدها على ذلك  ،على العكس كانت ترغب في توطيد نظام دولي دائم يشمل القدس بكاملها

طالب بتدويل القدس  م1948أعقاب حرب  ن الفاتيكان فيحيث إ موقف البابا الداعم لتدويل القدس
لعالقات مع الدول العربية. كما أصدر عدة ورفض االعتراف )بدولة إسرائيل(، وسعى إلى توطيد ا

وتبعه  .بيانات تطالب بإعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وبضرورة إنهاء ما يعانونه من آالم
 . 77للتدويل اً يتي مؤيدالسوففي ذلك الدول الكاثوليكية وكان موقف الدول العظمى ومنها االتحاد 

                                                           
75
 .71-59 ،194قراءة في الشرعية الدولية من خالل القرار فتحي رشيد،  

 .يسمى كذلك بالقرار الذي ينص على إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم 
76
 .86،  السيادة الفلسطينية على القدس في القانون الدوليأسانيد حكيم ، ،العمري  
77

في الفقرة المتعلقة بواقع مدينة القدس ما يلي: " أوالً: تقرر، فيما يتصل بالقدس: إيماناً منها بأن المبادئ التي  303جاء في نص القرار  
، تمثل تسوية عادلة 1947تشرين الثاني )نوفمبر(  29في  تقوم عليها قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة، وخصوصاً قرارها الصادر

 .ومنصفة للمسألة
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–)دورة  303القرار رقم  9/12/1949تها التالية في لذلك أصدرت الجمعية العامة في دورا  
( الذي عادت وأكدت على ضرورة وضع القدس تحت نظام دولي دائم كما جاء في قرار التقسيم 4

، وطلبت من مجلس الوصاية أن يتم النظام األساسي لتدويل القدس أخذًا في 194والقرار رقم 
ليهما. وقررت الجمعية ويت على القرارين المشار إنذ التصاالعتبار التطورات الجديدة التي حصلت م

فتح اعتماد بمبلغ ثمانية ماليين دوالر لتنفيذ النظام الدولي المذكور لمدينة  9/12/1948العامة في 
 .78القدس

وقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا القرار ضرورة وضع مدينة القدس تحت  
اكن المقدسة داخلها، وخارجها كما طلبت من مجلس الوصاية نظام دولي بحيث يكفل حماية األم

أن يمارس المسؤوليات والمهام التي تلزم اإلدارة المدنية، ويعني ذلك رفض األمم المتحدة لسياسة 
االمر الواقع التي اتبعتها إسرائيل، كما اشارت األمم المتحدة من خالل لجنة التوفيق التي شكلت 

ومقررات األمم المتحدة ومشروع التقسيم الذي رفضه العرب إلى أنه لمحاولة إيجاد وضع يتفق 
 .79"ال يحق للعرب، أو اليهود، أن يجعلوا من القدس عاصمة لهم"

 :كانت كما يلي 303المواقف من القرار 

صدى أو استجابة لدى إسرائيل، فقد أعلنت  303لم يجد القرار الموقف اإلسرائيلي:  .1
عن نقل العاصمة إلى القدس.  11/12/1949ن رسمي لها في الحكومة اإلسرائيلية في بيا

دون استجابة لنداء مجلس الوصاية  17/12/1949فنقلت إسرائيل مقر الكنيست بالفعل في 

                                                                                                                                                                             
أن تعيد لذلك، إعالن غايتها في وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات مالئمة لحماية األماكن المقدسة، داخل  – 1

 (:2)الدورة  181مة رقم القدس وخارجها، وأن تؤكد بالتحديد األحكام التالية من قرار الجمعية العا
 ( ينشأ في مدينة القدس كيان منفصل تحت حكم دولي خاص، تقوم على إدارته األمم المتحدة.1)
 ( يعين مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة اإلدارية....2)
ون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم ( وتضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية، باإلضافة إلى القرى والبلدان المحيطة بها، بحيث تك3)

ن أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً )بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية في موتسا(، وتكون شعفاط أقصاها شماالً، وذلك كما هو مبي
 في مسودة الخريطة المرفقة.

اء أكانت استثنائية أم عادية، أن يتم إعداد النظام األساسي أن تطلب، في سبيل هذه الغاية، من مجلس الوصاية في جلسته التالية، سو – 2
، وإقرار هذا النظام والمضي فوراً في تطبيقه، وذلك دون إجحاف 39و  32للقدس حاذفاً األحكام الجديدة غير القابلة للتطبيق، كالمادتين 

(، حيث أدخلت تعديالت يقصد بها 2)الدورة  181عامة رقم بالمبادئ األساسية لنظام الحكم الدولي في القدس الذي ورد في قرار الجمعية ال
إيجاد ديمقراطية أكبر. ولن يسمح مجلس الوصاية بأية أعمال تقوم بها أية حكومة أو حكومات مهتمة باألمر لتحويله عن تبني النظام 

 (.53الدولية(، الواقع يفرض الواقعية )القدس في قرارات الشرعية ، األساسي للقدس وتنفيذه." )مسلط، عصام 
78
 18/2/2019، تاريخ الزيارة: 18/9/2014تاريخ النشر: القدس في األمم المتحدة، موقع الموسوعة الفلسطينية على االنترنت،  

https://www.palestinapedia.net 
79
 .121-120المخطط الصهيوني ومدينة القدس، فرج ، ، موسى  
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ينة القدس، بالعدول عن قرارها ودعوتها إلى احترام النظام الدولي لمد 20/12/1949لها في 
أن يقوم سفيرها بتقديم أوراق اعتماده في جراء اإلسرائيلي، وقبلت وقد أيدت بريطانيا اإل

  . 80القدس

 عارض الفلسطينيون قرار تدويل القدس لعدة أسباب، أهمها: الموقف الفلسطيني:  .2

  81إن التدويل سوف يسلب العرب حقهم الشرعي في السيادة على مدينتهم التي توارثوها. 

 دس، وسيساعد على إن التدويل سوف يكون سببًا في إضعاف وضع من تبقى من عرب الق
 .82تحجيمهم سكانيًا وجغرافياً 

  قد يشكل التدويل مصدر خطر للضفة الشرقية من األردن، والبلدان العربية بما يمكن أن
ومفاسد أخالقية، وفتن، ومؤثرات على المدى  ،ينقله إليها التدويل للمدينة من بضائع يهودية

 .83البعيد

  مة اإلسالمية اقض األماني القومية والروحية لأليننزع اإلشراف العربي على األماكن المقدسة
 .84والشعوب العربية وتصميمها على إبقاء السيادة العربية على مدينة القدس

  303تدويل القدس في القرار    -

م عا 181ظهر مفهوم التدويل في القضية الفلسطينية ألول مرة في قرار التقسيم رقم   
دعته الدول الكبرى، يشكل نظامًا لتدويل نظام استثنائي ابتن ا. ويمكن القول بصفة عامة، إ1947

نشائيًا لكيان دولي جديد، بقصد إخراج المنطقة المدولة من نطاق إدارة البالد، التي كانت تتبعها في إ
ن  األصل، والعهد بها إلى هيئة دولية تمارس اإلدارة فيها، لتدير شؤونها بصفة دائمة، أو مؤقتة، وا 

حول مفهوم اإلدارة، وهل هي مقترنة بالسيادة، أم أن السيادة موقوفة لشعب اإلقليم أو اختلفت اآلراء 

                                                           
80
 48ل القدس بين السياسة والقانون الدولي، مسألة تدويعبد الرحمن إسماعيل ، ،الصالحي  
81

الحل  –الحل الديني  –التقاسم الجغرافي  –التدويل  –سيناريوهات ومواقف وحلول مقترحة لمستقبل مدينة القدس كمال األسطل،  
 .113 ، البلدي

82
 .180،  القدس والسالمسالفة ،  ،حجاوي 
83
 .113، مستقبل مدينة القدسسيناريوهات ومواقف وحلول مقترحة ل ،األسطل، كمال 
84
 .53، محاضرات في الدراسات الفلسطينية، األسطل، كمال  
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ن ذهب بعض اآلراء إلى القول إن السيادة تنتقل إلى الهيئة الدولية التي تتولى  المنطقة المدولة، وا 
 .85اإلدارة في اإلقليم المدّول

  303نقد القرار  -

 لقدس، حيث يمكن حصرها في اتجاهينبتدويل االمتعلق  303تباينت اآلراء حول القرار  
األول يرى أن السيادة على القدس إنما تؤول إلى الجهة أو الهيئة الدولية المناط بها مهمة االضطالع 
بوظيفة اإلدارة )التدويل الدائم(، وذهب رأي آخر إلى القول بأن السيادة على القدس تظل موقوفة 

. ومن 86نة إلى حين نهاية نظام التدويل )التدويل المؤقت(على رأي الشعب الذي يسكن تلك المدي
ولذلك فإن الرأي الصحيح هو الرأي الثاني القائل بضرورة أن يكون التدويل مؤقتًا وموقوفًا على رأي 
سكان القدس، ألن المجتمع الدولي ال يمكن له أن يضمن دوام النظام الدولي الحالي وهي محكومة 

 لك فإنه من األفضل أن تبقى السيادة مؤقتة غير دائمة. بتغيير موازين القوى، لذ

 

 1967في قرارات اليونسكو قبل عام  القدسخامسًا: 

من ميثاق األمم المتحدة لعام  57م بموجب المادة 1946ت منظمة اليونسكو في عام أنشئ  
ظمة األمم منم، بوصفها وكالة متخصصة بشؤون الثقافة والتراث. وتعرف اليونسكو على أنها "1945

والثقافة. وتتمثل رسالتها في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في  ،والعلم ،المتحدة للتربية
تساهم اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في و والثقافة.  ،والعلوم ،مجال التربية

لألمم المتحدة في عام  ، التي اعتمدتها الجمعية العامة2030خطة التنمية المستدامة لعام 
2015"87. 

ت من القرارا عدداً )اليونسكو(  والثقافة ،والعلوم ،للتربية األمم المتحدة اتخذت منظمةوقد  
لغاء ما  بالقدس الخاصة والمقدسات فيها، وتمحورت القرارات حول االهتمام بمدينة القدس وا 

                                                           
85
 .46، مسألة تدويل القدس بين السياسة والقانون الدوليعبد الرحمن إسماعيل ، ، الصالحي  
86
 .104، حول مستقبل مدينة القدس، مناقشة لبعض األفكار المطروحة ،الرشيدي، احمد 
87
 19/2/2019ى االنترنت، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: موقع اليونسكو عل 

https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
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والمناحي التعليمية  ،واألماكن المقدسة ،والمحافظة على الممتلكات الثقافية ،فيها إسرائيل غيرته
 .88فيها

منظمة اليونسكو منذ بداية نشأتها عام وبالتالي فإن مدينة القدس حظيت باهتمام كبير من  
، حيث صدرت مجموعة من القرارات والتوصيات الخاصة بضرورة صيانة وحماية الممتلكات 1946

الثقافية في القدس، وكذلك وقف كافة اإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية في األماكن المقدسة في 
التقارير الدورية حول القدس، تشتمل على أصدرت اليونسكو عددًا من و المدينة وفي ذلك اإلطار، 

 .89نداءات بضرورة احترام وحماية الممتلكات الثقافية فيها

غلب القرارات التي صدرت كو فيما يتعلق بمدينة القدس، أن ألكن ما يؤخذ على اليونس 
، والقليل منها كانت قبل ذلك، أو أنها كانت على شكل مجرد 1967كانت في الفترة ما بعد عام 

 وصيات أو اقتراحات ال تتمتع بالصفة اإللزامية.ت

 1967ومن أبرز القرارات التي اتخذتها منظمة اليونسكو بخصوص مدينة القدس قبل عام  
وجاء بعد وهو أول قرار لليونسكو بخصوص المدينة،  1956الذي صدر عام  781هو القرار رقم 

اتخاذ جميع التدابير من  على ص القرارون ،نحو ثماني سنوات من ضم إسرائيل الشطر الغربي منها
 . 90الثقافية في المدينة في حال النزاع المسلح ممتلكاتالأجل حماية 

وجاء القرار بعد خيبة أمل المجتمع الدولي عن إيقاف االنتهاكات المستمرة بحق القدس بعد   
لدولي عن الوصول االحتالل اإلسرائيلي للشطر الغربي من المدينة، باإلضافة إلى عجز المجتمع ا

إلى تسوية سلمية دائمة، وفي تلك األثناء كان ال بد من موقف موحد لوقف االنتهاكات بحق األماكن 
الذي أعربت فيه اليونسكو عن "خيبة أملها في  1956عام  781المقدسة. ولذلك جاء القرار رقم 

 ". المسلح النزاع ي حالاتخاذ جميع التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في المدينة ف"
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 م1958 /1/ 22في  127وترتب على هذا القرار كذلك صدور قرار مجلس األمن رقم  
بير مراقبي هيئة األمم المتحدة ليقوموا بتكثيف نشاطهم بين الخطوط والذي نص على توجيه ك

الفاصلة في القدس، والطلب من القوات الصهيونية الكف عن أعمالها االستفزازية في المنطقة، ومع 
صدار قراره رقم  ذلك لم تتوقف االنتهاكات بحق األماكن المقدسة، مما دفع مجلس األمن إلى العودة وا 

، والذي دعا فيه إسرائيل إلى االمتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة بشأن م1961 /4/ 11في  162
 . 91القدس

بعد ذلك بقي الوضع على ما هو، واستمرت وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية بحق األماكن  
. ولم تنجح كافة القرارات والتوصيات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة 1967المقدسة حتى عام 

 اتها وأهمها اليونسكو، والمتعلقة بحماية األماكن المقدسة في مدينة القدس.وهيئ
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 الفصل الثاني

 1992إلى عام  1967القدس في القرارات الدولية من عام 

برام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في رت الجهود الدولية عن إأسف 
وقد صدقت إسرائيل على هذه االتفاقية في عام  م،1949 /8/ 12 ظل االحتالل العسكري، وذلك في

لذا فإن هذه االتفاقية هي القانون الذي يحكم أعمال وتصرفات االحتالل االسرائيلي في  م،1951
وبما أنها قانون نافذ يجب على كل أطرافها وأولهم إسرائيل احترامها  ،األراضي العربية المحتلة
 .92قانون الدوليوتنفيذها كواجب يفرضه ال

واضحًا ومبنيًا  1967و 1948كان الوضع القانوني لمدينة القدس في الفترة ما بين عامي  
على ما جاء في القرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة، أي أن المجتمع الدولي لم يعترف 

نما بالوضع الذي كانت عليه في قراري التوصية  ،باالحتالل االسرائيلي للقدس والتقسيم، حيث لم وا 
يعترف العالم باالحتالل اإلسرائيلي في القدس، والضم األردني في القدس الشرقية، وذلك على الرغم 

، "إال أن العديد 93(1950من أن إسرائيل كانت قد أعلنت بأن مدينة القدس عاصمة لها في العام )
وممثلين آخرين في القدس  من الدول األجنبية ظلت تعتمد ممثلين دبلوماسيين لها في تل أبيب،

.  94الشرقية يقدمون أوراق اعتمادهم لدى أمين القدس، وليس لوزير الخارجية األردني أو اإلسرائيلي"
مستقر في مدينة القدس، ما بين االعتراف بها كعاصمة الغير ما خلق حالة من الوضع القانوني م

و أنها حق للشعب الفلسطيني بموجب للكيان الصهيوني لوجودهم الفعلي في القسم الغربي منها، أ
 الثوابت الوطنية والتاريخية والتي تم تدعيمها من قبل المجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة.
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أو  ،سرائيليًا بحرب األيام الستةت حرب سميت إم، وقع1967في الخامس من حزيران عام  
وكل من مصر  ،ئيل من جهةسراالعرب، وهي الحرب التي نشبت بين إنكسة حزيران كما يسميها 

 . 95وسوريا واألردن من جهة أخرى

وفي خالل هذه الحرب التي انتهت بهزيمة عربية جديدة، واحتالل القوات الصهيونية لباقي  
ومرتفعات  فلسطين )الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وصحراء سيناء المصرية،

    96الجوالن السورية.

عن ذه الحرب صدرت العدد من القرارات الدولية عن هيئة األمم المتحدة سواء وفي أعقاب ه 
مجلس األمن خاصة بفلسطين ومدينة القدس، والتي أوجدت حالة قانونية جديدة  وأ الجمعية العامة

 م؟  1967مغايرة لما كان عليه الوضع قبل العام 

التي صدرت عنها تعني  كافة هاولكن ال بد من اإلشارة إلى أن األمم المتحدة وفي قرارات 
 97القدس الشرقية فقط دون الغربية، متجاهلة الجرائم الصهيونية بحق السكان الفلسطينيين األصليين

وتبرر األمم المتحدة اختصاصها في القدس الشرقية فقط دون الغربية بأن القدس الغربية كانت تحت 
عربية، واألمم المتحدة تختص باألرض  اً د أرضالسيطرة الصهيونية قبل قرار التقسيم، أي أنها لم تع

المتنازع عليها ال األرض الواقعة تحت السيطرة الكاملة، وتتناسى األمم المتحدة أن القدس الغربية 
فلسطينية محتلة اغتصبتها العصابات  هي أراض   1948حتلة قبل عام وكافة األراضي الفلسطينية الم

. وبذلك تكون األمم المتحدة قد 98ها األصليين وتهجيرهمالصهيونية عن طريق المجازر بحق سكان
 كافأت اليهود عن مجازرهم بمنحهم أرضًا ليست لهم بموجب قرار التقسيم.
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 قرارات الجمعية العامةأواًل: 

واحتالل باقي األراضي الفلسطينية )بما فيها  1967سرائيل بعد نكسة عام لقد تجاهلت إ  
رارات الدولية، وتجاهلت جميع المواثيق واألعراف الدولية والتي تشكل القدس الشرقية( العديد من الق

ال يجوز مخالفتها أو االتفاق على مخالفتها، ونتيجة لذلك تدخلت الجمعية العامة  قواعد قانونية آمرة
لألمم المتحدة وأصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وهذا بموجب 

. 99"مناقشة جميع القضايا الدولية الواردة في ميثاق األمم المتحدةجمعية المتمثلة في "وظيفة ال
صدور العديد من القرارات الدولية عن الجمعية  1992-1967وبالتالي شهدت الفترة ما بين عامي 

 العامة لألمم المتحدة بخصوص مدينة القدس، يمكن استعراضهما كما يلي:

  1967اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس بعد عام  القرارات المتعلقة ببطالن .1

الوضع الخاص  1967عكست مواقف دول العالم من احتالل القدس الشرقية في عام  
م على لسان ممثلها في 1967 /7/ 14للمدينة. وفي هذا الصدد، أعلنت الواليات المتحدة في 

دس مدن العالم، والواليات المتحدة ترى القدس واحدة من أق تّعدالجمعية العامة "آرثر جولدبرج" أنها 
هي منطقة محتلة تخضع لقانون االحتالل  1967أن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 

دخلتها إسرائيل على الحربي، وال يجوز إلسرائيل أن تدخل عليها تغييرات، ولذلك فإن التغييرات التي أ
 .100على الوضع النهائي والدائم للمدينةوال تمثل حكمًا مسبقًا  ،باطلة المدينة تّعد

جراءات كهدم حارة المغاربة في ذات قامت إسرائيل بعدة إ 1967وبعد انتهاء حرب عام  
عالن القدس عاصمة موحدة عام  ،العام، إضافة إلى ضم القدس الشرقية ، كذلك شكل م1981وا 

ران إدارة عسكرية إسرائيلية فور احتالله الجزء الشرقي للقدس الشرقية في حزيالجيش اإلسرائيلي 
اتخذت بمجموعة من اإلجراءات لتوحيد شطري المدينة كإزالة الحواجز الواقعة على الخط األخضر 

سرائيل تحاول جاهدة أن تتخذ من 1949الذي نتج عن اتفاقية الهدنة عام  ، ومنذ ذلك التاريخ وا 
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جاوزه أو التغلب عليه عند أي حل اإلجراءات ما يخلق واقعًا فعليًا جديدًا في القدس ال يمكن ت
 . 101سياسي، وذلك بهدف ضم ما تبقى من القدس

القرار رقم  1967/ 7 / 4ونتيجة لذلك فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ   
التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشرقية باطلة، ودعاها إلى  عدّ ( والذي 2253)

إلجراءات التي اتخذتها في المدينة، والعدول عن اتخاذ أي عمل في المستقبل من شأنه إلغاء جميع ا
سرائيل لم  20دولة موافقة، و 90أن يغير معالمها، ولم تعترض على القرار أية دولة ) دولة امتناع، وا 

ات تشارك في المناقشة(، ويرى البعض "أن هذا القرار أول القرارات الدولية التي تنتقد االجراء
 . 102اإلسرائيلية في القدس"

ولكن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار كغيره من القرارات التي أصدرتها األمم المتحدة، ولم تتراجع  
أيام فقط إلى  10بعد عن اإلجراءات التي اتخذتها في مدينة القدس، مما دفع بالجمعية العامة و 

، يحمل صيغة التنديد واالنتقاد لعدم 14/7/1967( بتاريخ 2254خر يحمل الرقم )إصدار قرار آ
(، كما وجه القرار نداًء جديدًا إلى إسرائيل 2253التزام إسرائيل تنفيذ قرار الجمعية العامة السابق )

دعاها إلى إلغاء جميع التدابير التي اتخذتها في القدس الشرقية، والعدول عن اتخاذ أي عمل من 
 103شأنه تغيير معالم المدينة.

سرائيل لم تدخر الجمعية العامة جهدًا مضاعفًا في تجديد قراراتها السابقة دم التزام إونتيجة لع 
الهادفة إلى عدم القيام بأي تغيير في القدس من الجانب اإلسرائيلي، خصوصًا بعد قيام الكنيست 

مدينة القدس  عدّ والذي  1980اإلسرائيلي بإصدار القانون األساسي اإلسرائيلي للقدس في عام 
  . 104صمة إلسرائيلعا

وعلى الرغم من ذلك عادت الجمعية العامة لألمم المتحدة مرة أخرى، وأصدرت القرار رقم   
نتيجة الستمرار اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس الهادفة إلى  20/12/1971( بتاريخ 2851)
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أن ًا بحيث نص على "تغيير وضع المدينة، وتوحيد شطريها، ولم يختلف عن القرارات السابقة كثير 
كل اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل الستيطان األراضي المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، باطلة 

( 113/33رارها رقم )عادت الجمعية العامة مرة أخرى وأكدت على ذلك في قًا". كما والغية كلي
 بوصفها دولة االحتالل أن تكف فوراً « إسرائيل»مطالبة ، والذي ينص على "18/12/1978بتاريخ 

عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطابع الجغرافي أو التركيب 
 ".1967السكاني لألراضي العربية المحتلة منذ عام 

لجمعية العامة لألمم المتحدة كانت مدركة وبشكل ملفت لإلجراءات اإلسرائيلية وبالتالي فإن ا 
في مجملها باطلة والغية، كونها تحاول تغيير المركز القانوني  عّدتهافي مدينة القدس، والتي 

. ولكن القارئ لهذه القرارات 181للمدينة، والذي تم النص عليه في قرارات سابقة، كقرار التقسيم 
، حتى الصيغة نفسه ( يجدها تحمل نفس المضمون والمدلول113/33، 2851، 2254، 2253)

نفسها، وال تختلف من قرار ألخر، كما أنها لم تحمل أي طابع الزامي إلسرائيل على أرض الواقع، 
مل على طرق إجرائية فعالة أكثر مما تم اإلقرار عليه، تولكن يؤخذ على هذه القرارات أنها ال تش

ن التحقيق الدولية إلى مدينة القدس، وتوثيق اإلجراءات اإلسرائيلية الفعلية في القدس، أو كإرسال لجا
إنشاء المراكز الدولية والدعوة إلى إيجاد طرف ثالث محايد في المدينة، وكل هذا يكون بهدف وقف 

يل على اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس. والسبب في ذلك هو هيمنة القوى الكبرى الداعمة إلسرائ
 مؤسسات هيئة األمم المتحدة.

 

 1992-1967موقف الجمعية العامة من مدينة القدس بين عامي  .2

وذلك نظرًا ، بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعةسرائيل مطالبة إ تغير األمم المتحدة موقفها من لم   
 العديد من ارإلى إصدالجمعية العامة لألمم المتحدة  لذلك سعت لحساسية الموضوع وأهميته الكبرى،

وتطبيقها على مدينة القدس، إذ أصدرت في السادس  الرابعة ذات الصلة باتفاقية جنيفالقرارات 
اتفاقية جنيف والذي أكدت فيه على أن " 106/131قرارها رقم  1967عشر من ديسمبر عام 

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA2851.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA2851.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA2851.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA2851.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA2851.pdf
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ضي تنطبق على جميع األرا 1949 /8/ 12المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 
 ".بما فيها القدس 1967منذ « إسرائيل»العربية التي تحتلها 

ولذلك جاء تأكيدًا من الجمعية  1967وقد جاء موعد القرار السابق متوافًقا مع نتائج حرب   
العامة لألمم المتحدة على الوضع القانوني لألراضي الفلسطيني المحتلة بصفة عامة، ومدينة القدس 

 إجراءات إسرائيلية قادمة من شأنها تغيير الوضع الراهن.بصفة خاصة، تحسبًا ألي 

وعادت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارات أخرى الحقة تؤكد وبشكل خاص على  
طالبت فيه  12/12/1977الصادر بتاريخ  90/34الوضع القانوني لمدينة القدس، أهمها القرار رقم 

ألحكامها في األراضي الفلسطينية واألراضي العربية  االعتراف باتفاقية جنيف واالمتثالإسرائيل 
لعامة ن الجمعية ا، حيث إ113/33والقرار  .بما فيها القدس 1967األخرى التي تحتلها منذ عام 

أن تفي بدقة بالتزاماتها الدولية بموجب مبادئ القانون الدولي سرائيل في هذا القرار طلبت من إ
 .1949 /8/ 12ين وقت الحرب والمعقودة في اية المدنيوأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحم

نها يف على األراضي الفلسطينية، حيث إاستمرت إسرائيل في رفضها تطبيق اتفاقيات جن 
محتلة، وتدعي أن المحتل يمكنه أن يحل محل  بأن األراضي الفلسطينية هي أراض   تنكر االعتراف

ودها في األراضي الفلسطينية جاء عقب احتاللها صاحب السيادة الشرعي، كذلك ترى إسرائيل أن وج
ضمن عملية دفاعها عن نفسها في حرب جرت هي إليها، ولذلك يعد وجودها في هذه األراضي 
مشروعًا، وهي بذلك تتذرع بنظرية الظروف االستثنائية ذات الطابع الخاص التي تسود في هذه 

 . 105لم تكن مطبقة قبل االحتالل األراضي، وأن االتفاقية الرابعة )الخاصة بالمدنيين(

لقانون االحتالل  تخضعمن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة  كالً دعاء بأن إن اال 
م 1967نظرًا ألن إسرائيل احتلتها أثر األعمال العدائية التي قامت بها عام  ،ادعاء باطل الحربي

ومصر  ،في مواجهة كل من األردن ضد الدول العربية المجاورة، واستعمالها غير المشروع للقوة
من ميثاق األمم المتحدة  4/2وسوريا، مهددة بذلك السالمة اإلقليمية لتلك الدول، ومنتهكة للمادة 

التي تمنع التهديد بـالقوة أو استعمال هذه القوة ضد السالمة اإلقليمية للدول األعضاء في األمم 
                                                           

105
 . 106/ 46، أثر إعالن الدولة الفلسطينية على المركز القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلةاألشعل، عبد هللا،  
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مرار قد نجم عن حرب غير مشروعة، لذا فإن است المتحدة، وبما أن احتالل إسرائيل لتلك األراضي
 106.عماًل غير مشروع أيضاً  احتاللها لتلك األراضي يّعد

 القرارات المتعلقة بالجانب التاريخي والثقافي والديني لمدينة القدس .3

من األخطار الحقيقية الواقعة على مدينة القدس، هي تلك االنتهاكات التي تحدث في  
وأهميتها  ،وتاريخها العريق ،للمدينة، وذلك بسبب قدسيتها ،والدينية ،الثقافيةو  ،الجوانب التاريخية

الكبيرة للديانات السماوية الثالث، لذلك فقد سعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى العبث بتراث 
ونصب الحواجز  ،كحفر األنفاق ،المدينة الثقافي والحضاري بهدف طمس المعالم الفلسطينية فيها

غالق  بوابات المسجد األقصى بشكل متكرر، وكل ذلك من خالل المخططات اإلسرائيلية الهادفة وا 
م حتى 1967والتي أخذت منعطفًا خطيرًا بعد احتالل ما تبقى من المدينة بعد عام إلى تهويدها 

زها وبمنج ،وبثقافتها ،وبتاريخها ،أصبح خطرًا داهمًا على المدينة يوشك أن يوقع كارثة كبيرة بالمدينة
 .107الحضاري

ى لإ الهادفة ونتيجة لذلك فقد تنبهت المنظمات الدولية منذ البداية إلى اإلجراءات اإلسرائيلية 
والدينية للمدينة المقدسة، فقد صدرت العديد من القرارات الدولية  ،والثقافية ،ير المعالم الحضاريةيتغ

ق بحماية الممتلكات الثقافية في مدينة عن منظمات األمم المتحدة وأهمها الجمعية العامة فيما يتعل
وتجريم االنتهاكات اإلسرائيلية بحقها. ومع أن الجانب الثقافي والتاريخي والديني يندرج تحت  ،القدس

مهام منظمة اليونسكو بشكل أساسي، إال أن الجمعية العامة أصدرت العديد من القرارات في هذا 
عن الجمعية العامة تتعلق بإجراءات إسرائيلية خطيرة من الموضوع، ويعود إلى أن القرارات الصادرة 

شأنها أن تغير الواقع الفعلي للمدينة المقدسة كعمليات الحفر تحت المسجد األقصى، كما أنها جاءت 
بهدف منع إسرائيل من محاولة فرض واقع جديد في المدينة من  1967في مرحلة ما بعد حرب 

 والتاريخية والثقافية في المدينة. خالل طمس المعالم األثرية والدينية

                                                           
106

في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد  على أنه "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً  4في البند رقم  2تنص المادة  
 سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد "األمم المتحدة" ".

107
"، قوي خطرة وأماكن العبادةمقال بعنوان "حماية األعيان الثقافية الفلسطينية والمنشآت المحتوية على وادي، عبد الحكيم سليمان:  

 .16/3/2019. تاريخ الزيارة: 25/1/2014موقع دنيا الوطن، نشر بتاريخ: 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/318553.html  



44 
 

بالجانب التاريخي إن أول القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق  
 بندا تضمنوالذي  1972/ 12 /15بتاريخ  3005تتمثل في القرار  والثقافي والديني لمدينة القدس

 . 108اإلسرائيلي االحتالل قبل من القدس يف والثقافية األثرية نهب الممتلكات وقف بضرورة صريحا

صدر قانون الكنيست اإلسرائيلي ما يعرف بالقانون األساسي والذي أعلن  1980 وفي عام 
عن الجمعية العامة أكدت فيه  35/169فيه القدس عاصمة موحدة إلسرائيل وبناًء عليه صدر القرار 
الكف عن المساس بواقع  إلىحتلة، ودعت على بطالن ما تقوم به إسرائيل من تدابير في القدس الم

وعدم التعرض للممتلكات الثقافية فيها، وطالب القرار كذلك بضرورة  ،ومركزها القانوني ،القدس
وعدم المساس باألماكن  ،وبطالن كل ما حدث في القدس ،االمتثال التام لقرارات األمم المتحدة

 .109المقدسة في المدينة

والذي أكد على ضرورة وقف  36/15رقم  اً ة العامة قرار أصدرت الجمعي 1981وفي عام  
المساس بالمواقع األثرية خاصة أعمال الحفر والتنقيب أسفل وحول الحرم القدسي الشريف، كما أقرت 

وضع القدس على الئحة التراث العالمي بناء على طلب قدمته األردن، يوضح حجم  نفسه العام في
ل بحق الممتلكات الثقافية في القدس، كما تم وضع القدس على االنتهاكات التي يمارسها االحتال

 . 1983110الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 

 1967موقف الجمعية العامة من المستوطنات اإلسرائيلية في القدس بعد عام  .4

 يناسية التي تمس بحقوق الفلسطينيبناء المستوطنات اإلسرائيلية أحد االنتهاكات األس يّعد 
والحق  مصير، وحق المساواة، وحق الملكيةوالمنصوص عليها في القانون الدولي كالحق في تقرير ال

كــون المســـتوطنات غيــر شـــرعية وغيــر قانونيـــة بموجــب بمستوى الئق للحياة وحق حرية التنقل، 
 .111الدولي القــانون اإلنســـاني

                                                           
108
 .462، التراث الثقافي لمدينة القدس في المعاهدات والقرارات الدوليةياسين رياض ، ،حمودة  
109

الوضع القانوني لمدينة القدس، دراسة تطبيقية لواقع االحتالل اإلسرائيلي في ضوء أحكام القانون د محمد ، حسام أحم،هنداوي  
 .183، الدولي

110
 .44، القدس في قرارات األمم المتحدةإبراهيم ، ،شعبان  
111
 . 150، 51ع، 13 م، سلب األراضي وسياسة االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربيةملخص تقرير بتسليم،  
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سرائيل ببناء عدد كبير من دس فقد اهتمت إمهم لمدينة القونظرًا للوضع الخاص وال 
، باشـرت فمنذ اللحظة األولى الحتالل المدينة المقدسـةالمستوطنات اإلسرائيلية فيها وحولها، 

والتي كان أولها هدم حارة المغاربة  والتهجير ،والهدم ،عمليات المصــادرةالـسلطات اإلسرائيلية، 
الشطر الشرقي للمدينة وحولها وذلك  للمستوطنات داخلعمليات بناء  ثم األثري وتهجير سكانها،

 االستيطانية آثارَا سلبية على سكان األنشطةتركت قد و . تمهيدًا لعزلها عن المناطق العربية المجاورة
والقـرى المحيطة بها من الجوانب االجتماعية واالقتصادية، لما تشكله القدس من  ،المدنو  القدس
ن والقرى المحيطة بها، واتخذت إجراءات تعـسفية ممثلـة فـي حرمانهم من لحياة فلسطيني المد أهمية

الخدمات، وطردهم بشكل فردي أو جماعي، وهدم منازلهم على رؤوسـهم، حتى وحرمانهم من هويتهم 
اإلسرائيلية، بما يتعارض مع القانون الـدولي، بـل وكل المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن 

مجلس األمن الدولي وقراراته، ولم تلتزم بتطبيق أية و األمم المتحـدة، و المختلفة،  المؤسسات الدولية
بأبعادها السياسية  حالليةسياستها االستيطانية التوسعية اإلقرارات دولية، واستمرت في تنفيـذ 

 .112واألمنية

هذه وفي ظل السياسات االستيطانية في مدينة القدس، كان للمجتمع الدولي موقفه الرافض ل 
العديد من  1967السياسات، وفي هذا اإلطار صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد العام 

الصادر بتاريخ  40/161القرارات فيما يتعلق باالستيطان في القدس، كان أهمها القرار 
، وبخاصة إقامة جراءاتدي إسرائيل في تنفيذ هذه االقوة تماوالذي تشجب فيه ب 16/12/1985

 113.المستوطنات في األراضي الفلسطينية واألراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس

وبعيدًا عن الجدل القائم حول مدى الزامية قرارات الجمعية العامة كون ما يصدر عنها  
 العامة هي قرارات ملزمة ألطرافهاالقرارات الصادرة عن الجمعية توصيات وليس قرارات، إال أن 

بدليل أنه ال تقبل عضوية دولة في األمم المتحدة إال بعد تعهدها باحترام مبادئ وقرارات األمم 

                                                           
112

 ،األبعاد السياسية واألمنية لالستيطان اإلسرائيلي في القدس ووضعيتها القانونيةض، وشاهين أيمن عبد العزيز وآخرون، اري، العيلة  
 .  916، 1 ع، 12 م

113
 المرجع نفسه  

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA40.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/GA40.pdf
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المتحدة بأجهزتها المختلفة، وهو ذات الشرط الذي قبلته دولة االحتالل اإلسرائيلي مقابل عضوية 
 .114باألمم المتحدة

 قرارات مجلس األمنانيًا: ث

صدور العديد من القرارات الدولية عن مجلس  1992-1967شهدت الفترة ما بين عامي   
األمن الدولي فيما يتعلق بمدينة القدس، بعضها كان متعلقًا بالقضية الفلسطينية بشكل عام والبعض 

 ا يلي:منها كان متعلقًا بمدينة القدس فقط، ويمكن استعراض هذه القرارات كم

  242القرار  -

حول إقرار مبادئ سالم  242صدر قرار مجلس األمن الشهير بقرار  22/11/1967ففي  
عادل ودائم في الشرق األوسط يرتكز على انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في 

  .115، وتحقيق تسوية عادلة لالجئين الفلسطينيين1967النزاع األخير عام 

 ت للنقاش. وورد في المادة األولىء القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحوقد جا 
الفقرة أ: "انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلت في النزاع األخير" وقد حذفت "أل" 

لى الغموض في تفسير هذا التعريف من كلمة "األراضي" في النص اإلنجليزي بهدف المحافظة ع
ضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب واالعتراف ضمنا إالقرار. 

القرار مشكلة الجئين. ويشكل هذا القرار منذ  عّدهابإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي 
 .116العربية إليجاد حل للصراع العربي اإلسرائيليو صدوره صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية 

 بإنهاء إسرائيل مطالبة هو المتحدة األمم في عليه المتفق الموقف لهذا القرار، فإن ووفقاً  
 من االنسحابإال أن إسرائيل رفضت . 117احتلتها التي األراضي من فوراً  واالنسحاب االحتالل
معها  متحدث أي وجود الصحة، كعدم من لها أساس ال بذرائع المحتلة متذرعةً  العربية األراضي

                                                           
114

متلكات الثقافية في القدس حماية الم، يه في: غزال، سعادإل. مشار 70، قراءة في الوضع القانوني لمدينة القدسرياض ، ، عيسى  
 .43 ،في ظل القانون الدولي

115
 .24،  القدس واألمم المتحدة رؤية قانونية، مصطفى أحمد أبو الخير،  
116
 .203، 120 ع، 30، م 2011-1948قراءة تحليلية في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس محمد صالح ، ،بني عيسى  
117
 .114 محي الدين ، ، عثماوي  
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 عمداً  أهمل وأنه منها، االنسحاب الواجب األراضي يحدد لم 242السالم، وأن القرار  رأمو  يناقش
 تعيينب فوضها القرار بأن إسرائيل، ادعت كماض، ( في لفظ األر THEأداة التعريف ) استخدام
 بأنها الدائمة الحدود يصف القرار بأن ذلك إثبات سبيل في استدلت وقد منها، تنسحب التي المناطق
 .118آمنة حدود

ركز القانوني لألراضي ، فإن القرار لم يغير من الم242وفيما يتعلق بوضع القدس في القرار  
ن عدم إشارة القرار إلى مدينة القدس بصورة صريحة ال يعني أن القرار قد تجاهل وضع المحتلة، وا  

تشمل القسم الذي  المدينة، فاألراضي التي أشار القرار إلى وجوب انسحاب القوات اإلسرائيلية منها
، كما أن مضمون القرار والمبادئ التي تجعل من احتالل إسرائيل 1967احتل من مدينة القدس عام 

لألراضي التي حددها قرار التقسيم أمرًا غير قانوني ويتعارض مع مبادئ وأهداف األمم المتحدة 
يشكل مخالفة  1948ه عام والقانون الدولي، وهذا يعني أن احتالل إسرائيل للقسم الذي سيطرت علي

 . 242119ويتعارض مع المبادئ التي أقرها القرار  181/2للقرار 

 

السيادة  تحت الشرقية القدس بقيتم 1967 عام حزيران حرب م وحتى1948منذ عام و   
 إال األردنية، الحكومة خالل من الواقعية اإلدارة وكانت االردنية وجزًءا من المملكة األردنية الهاشمية

 مبدأ بخالف بالعمل ائيلر إس قامت ائيلر إس قبل منالشرقية  القدس واحتالل انر حزي حرب بعد أنه
 انسحاب وجوب 242األمن  مجلس ارر ق أكدكذلك على األراضي بالقوة، و  االستيالء جواز عدم
 السيادة تبقى ارر الق هذا أساس وعلى 1967 انر حزي حرب في احتلتها التي اضير األ من ائيلر إس

 .120فلسطين لبقية بالنسبة األمر هو كما معّلقة الشرقية قدسال على

نه يعطي أهمية لموضوع إنهاء ال أنه يبقى عرضة لالنتقاد، حيث إومع أهمية هذا القرار إ 
أساس  لفلسطينية، وهي األمور التي تّعدحالة الحرب بين األطراف أكثر من اهتمامه بعدالة للقضية ا

جبار سكانها على الصراع، وتتصل هذه األمور بقي ام دولة إسرائيل واستيالئها على أراضي فلسطين وا 
                                                           

118
 .124 ،ثر االحتالل اإلسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية على القدس وفقاً ألحكام القانون الدوليأخلدون ،  ،بو السعودأ 
119
 .312-311، المركز القانوني لمدينة القدس ،سالم الكسواني، 
120
 .48،  الحاضراالعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي وشادي ، ،الشديفات  
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ترك عن ديارهم، وتتصل كذلك بوضع مدينة القدس، وهي أمور قد تفاقمت األن بفعل حرب الخامس 
 .1967121من حزيران 

 ة التي ألزمتها بها قرارات سابقةأعفى إسرائيل من المسؤولي 242قرار الأن  ويرى البعض 
القرار هو األسوأ بين هذه القرارات، وخاصة فيما  حيث كانجحافها مثل قرار التقسيم، بالرغم من إ

عن جميع القرار إسرائيل  فىتحت سيطرة دولة إسرائيل. كما أع يتعلق بحقوق العرب الذين يخضعون
ر القرا اواة مع الدول العربية، أي أن، وأصبحت تعامل على قدم المسقبل ذلك الجرائم التي ارتكبتها

سابقة خطيرة  ديعّ  لذلكية، و والحر  وقمزيدًا من الحق حتاللية، بل أعطى االساوى بين الجالد والضح
. 122تراجع واضح عن جميع القرارات السابقة التي اتخذتها هيئة األمم المتحدةالنظام الدولي، و  في
 القدس ثناءاست على تصر اإلسرائيلية، الرسمية السياسة ظلت 242على الرغم من صدور القرار و 

 األمم في إسرائيل مندوبوظهر ذلك من أن  الصراع، لتسوية يةعربدول الال مع مفاوضات أية من
 242القرار  أن على مصرٌ  القدس، مدينة في اإلسرائيلية اإلجراءات حول المناقشات وخالل المتحدة

 .123القرار نص في الوارد الغموض بعض مستغال القدس، يشمل ال

  271القرار  -

تعرض المسجد األقصى إلى عملية إحراق على يد الصهيوني مايكل  1969آب عام في  
عمًدا في إطفاء الحريق، مما سبب  ت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، حيث تباطأ124دينيس روهن

وقضت تمامًا على  ،أضرارًا بالغة في المسجد األقصى والتهمت النار القسم الجنوبي الشرقي منه
كما أن األضرار أصابت سقف  ،في المسجد من قبل صالح الدين األيوبيالمنبر الذي ُوضَع 

 .125المسجد

 271ونتيجة لهذا العمل البغيض، أصدرت األمم المتحدة ممثلة في مجلس األمن القرار رقم  
، ودعت فيه إسرائيل إلى االلتزام بقرارات ومبادئ األمم المتحدة التي تحكم 1969/ 9 /15بتاريخ 

                                                           
121
 .85، ص2002سيف،  
122
 .62، ص واقع تطبيق قرارات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينيةاياد خالد ، ،هنا  
123
 .141 ،ثر االحتالل اإلسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية على القدس وفقاً ألحكام القانون الدوليأخلدون ،  ،أبو السعود 
124
 ي صهيوني متطرف.سائح استرالي مسيح 
125
 .265، حتى وقتنا الحاضر 1967سياسات التهويد اإلسرائيلية لمدينة القدس منذ عام سليمان محي الدين ، ، فتوح  
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حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق ، كما عبر المجلس في القرار عن 126رياالحتالل العسك
بالمسجد األقصى، واعترف أن هذه األعمال يمكن أن تهدد األمن والسالم الدوليين. والجدير بالذكر 

   .127لصالح القرار ةإحدى عشر في المجلس صوت منها  ةعشر  الخمس أن الدول األعضاء

يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق مجلس األمن وجاء في نص القرار "إن  
ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس لألماكن  .1969 /8/  21بالمسجد األقصى في القدس يوم 

، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس
يؤكد الحاجة  عمل المقيت لتدنيس المسجد األقصىيقرر أن الو أن يهدد بحدة األمن والسالم الدوليين. 

الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعاله، وأن تبطل جميع اإلجراءات واألعمال 
 .128"القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيفالتي اتخذتها لتغيير وضع 

استياء واستنكار  وعلى الرغم من الحريق الذي وقع بالمسجد األقصى بالقدس والذي أثار 
ضربت اسرائيل عرض الحائط بالقرارات الدولية واستمرت في سياسة  الشعوب العربية واإلسالمية

مجلس األمن رسائل عديدة حول الحالة في  إلى أنه وردت تجاهل المجتمع الدولي، إضافة إلى
د. ونظر مجلس األمن المسالة في حولها وفي أماكنها المقدسة وحادث الحريق المعتمّ  القدس وما
 1969.129 / 9/  15-9الفترة من  في 1512-1507الجلسات 

ضافة إلى قراراته السابقة المتعلقة بالوضع القائم في األراضي المحتلة   م، فقد 1967عام وا 
تخريب  أيأكد فيهما أن  (1969)267و (1968) 252ن برقم يديدأصدر مجلس األمن قرارين ج

تشجيع على عمل من هذا  أيوأن  ،األماكن المقدسة والمواقع الدينية في القدس في أو انتهاك محرم
 .130يالنوع يمكن أن يعرض السلم واألمن الدوليين لخطر جد

                                                           
126
 .376، إجراءات إسرائيل في القدس على ضوء قرارات األمم المتحدةفتحي ، ،الوحيدي  
127
 18/3/2019، تاريخ الزيارة: 18/8/2017"، نشر بتاريخ: عاماً على احراق األقصى 48مقال بعنوان "موقع مدينة القدس،  
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128
 18/3/2019، تاريخ الزيارة: القرارات الدولية بشأن القدسموقع وفا "وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية"،  
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، دراسة حول فعالية المنطمة الدولية العالمية في تسوية 1977-1967 –األمن وأزمة الشرق األوسط مجلس  ،أفندي، عطية 
 .297، المنازعات الدولية

130
 .23، 1948السياسة األمريكية تجاه القدس في قرارات الجمعية العامة ومجلس األمن بعد حرب  ،المدهون، محمد 
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القرار على المركز القانوني لمدينة القدس، فإنه يمكن القول بأن األمم  وفيما يتعلق بأثر هذا 
أكدت على أن القدس  271المتحدة في كل مبادئها وقراراتها بخصوص القدس ومن بينها القرار 
 271. وبالتالي فإن القرار 131أرض محتلة وان كل القرارات واإلجراءات اإلسرائيلية هي الغية وباطل

على ضرورة حماية األماكن الدينية المقدسة في القدس، وأدان وبشدة عملية احراق أكد وبشكل واضح 
المسجد األقصى، وعاد مجلس األمن في هذا القرار وكرر موقفه من اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة 

 إلى تغيير وضع القدس ودعا إسرائيل إلى االلتزام بهذا القرار والقرارات السابقة التي صدرت.

 م1992إلى  1967مجلس األمن عن القدس ما بين  قرارات -

مدينة القدس، ولعل أهمها  أصدر مجلس األمن في هذه الفترة العديد من القرارات بخصوص 
(، 1968/ 5 /3)بتاريخ  251( والقرار رقم 1968/ 4 /27)بتاريخ  250رقمي  يحمالن نالقرارا
 إقامة عرض عسكري في القدس، وعندما في القرار األول إسرائيل إلى عدم مجلس األمن دعاحيث 

 استمرفي أعقاب ذلك إلقامة العرض. و  يأسف منهأقامته أصدر قراره الثاني  أصرت إسرائيل على
على شجب و مركز القدس الدولي على أكدت وجميعها  القرارات الدولية الخاصة بالقدس صدور

 .132محافظة على سكان المدينة المحتلةلوقف هذه اإلجراءات وال تدعوهااإلجراءات اإلسرائيلية فيها و 

رين عاما على العرض العسكري بمناسبة مرور عش إن "إسرائيل" أرادت أن تقيموفي الواقع  
ل وجهة نظر دول العالم، إال أن "إسرائيل" مثّ  ر الذي صدر عن مجلس األمنالقرا تأسيسها، رغم أن

 .ال بدولهلم تلتزم وأقامت العرض العسكري، غير آبهة ال بالعالم و 

 اعتمد المجلس مشروع القرار 1969 /6/  3وفى جلسة مجلس األمن التي عقدها في  
التي فورًا جميع التدابير  يمرة أخرى أن تلغيطلب من إسرائيل بإلحاح الذي ، و 1969 لعام (267)

 (م1971لعام  ) 298وأيضًا صدر القرار . مدينةالتغيير وضع  إلىترمى  والتي في القدسذها اتخ
الذي يؤكد من جديد ويطلب بإلحاح من إسرائيل أال تتخذ أية خطوات جديدة فى الجزء المحتل من 

                                                           
131
 .376، على ضوء قرارات األمم المتحدةإجراءات إسرائيل في القدس  ،الوحيدي، فتحي 
132
 .176 ،احتالل وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود -القدس عبد الحميد ، ،المجالي  
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يكون من شأنها اإلضرار بحقوق السكان و المدينة،  أوضاع إلى تغييرمن خاللها القدس ترمي 
 133.أو بتحقيق السلم العادل الدائم الدوليومصالح المجتمع 

من أهم القرارات التي  الذي يّعد 476رقم  قرارال ، أصدر مجلس األمن1980 /6/ 30ي فو  
 م1967أصدرها المجلس ألنه وصف "إسرائيل "بالدولة المحتلة وأن األرض التي احتلتها بعد حرب 

نص القرار: إن مجلس األمن إذ يضع في اعتباره الوضع الخاص وجاء في محتلة،  هي أراض  
ني الفريد لألماكن المقدسة في المدينة والحفاظ بالقدس، خصوصا ضرورة حماية البعد الروحي والدي

ذ يشجب استمرار "إسرائيل" في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل  على هذا البعد، وا 
ذ يساوره القلق بشأن الخطوات التشريعية التي بدأها  المؤسسي ووضع مدينة "القدس الشريف"، وا 

 .134ووضعها"معالم مدينة "القدس الشريف " "الكنيست اإلسرائيلي " بهدف تغيير

 بعد ذلك العديد من القرارات األخرى ردًا على اإلجراءات اإلسرائيلية مجلس األمن أصدروقد  
القدس عاصمة أبدية  عدّ للقانون الذي  1980 7 30إصدار الكنيست اإلسرائيلي في  فعلى إثر
، والذى يشجب مصادقة 1980 /20/8( الصادر في 478ومن القرارات، القرار )، إلسرائيل

ها يالقدس الموحدة بشطر و لضم القدس إلى إسرائيل  األساسيعلى القانون  اإلسرائيليالكنيست 
استمرار انطباق  فيوال يؤثر  األساسيعاصمة أبدية لها، إذا أكد أن مصادقة إسرائيل على القانون 

، بما فيها القدس، 1967عام ا إسرائيل حتلتها التيالفلسطينية  األراضياتفاقية جنيف الرابعة على 
البعثات من  هابعثات دبلوماسية لها في القدس إلى سحب اتخذت التيكما دعا مجلس األمن الدول 

 .135المدينة المقدسة

الرغم من أن المجلس األمن لم يتمكن من اتخاذ إجراء في حاالت متكررة بشان مسألة  وعلى 
، فإنه أعاد التأكيد األمريكيالقدس الشرقية نتيجة للفيتو  في لياإلسرائيواالستيطان  األراضيمصادره 

 1967المحتلة منذ عام  األراضيعلي قراراته ذات الصلة بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة علي 
. وذلك 136المسئولية التي تقع على عاتق إسرائيل بموجبها في مناسبات عدةأكد ذلك القدس، و  فيبما 
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52 
 

 رائيل بتفكيك المستوطنات القائمةوالذي طالب فيه إس 1980عام  465قم كما جاء في قراره ر 
 .137والتوقف عن بناء المستوطنات في األراضي المحتلة بما فيها القدس

تقدم، فإن قرار مجلس األمن بنصه على احترام السيادة اإلقليمية واحترام حق  ما ىوعالوة عل 
دول المنطقة  علىرتب التزامًا ومعترف بها، إنما ي نةآمخل حدود كل دولة في المنطقة في العيش دا

دة والمعترف بها من جانب، وحدود حدود الدول العربية المحد يا، وهرف بهتعباحترام الحدود الم
 خر، وحدود الدولة الفلسطينية كما حددها أيضاً آكما حددها قرار التقسيم من جانب الدولة اإلسرائيلية 

التي خصصها قرار  األراضيومن ثم فإن احتالل إسرائيل ألجزاء من  قرار التقسيم من جانب ثالث،
التقسيم للدولة الفلسطينية يشكل خرقًا لاللتزام الوارد بقرار المجلس فيما يتعلق باحترام السيادة اإلقليمية 

 .138اآلمنة والمعترف بها لكل دولة

عمال العنف التي دين أ، والذي ي1990لعام  672صدر عن مجلس األمن القرار رقم كما  
ما  استشهادفي الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن   10/ 8تها قوات األمن اإلسرائيلية في ارتكب

صابة ما يربو على  20يزيد على  شخصًا بجراح )مدنيون فلسطينيون ومصلون  150فلسطينيًا، وا 
 والتحقيقيرسلها لتقصي ويطلب من األمين العام تقديم تقرير له عن نتائج البعثة التي س. 139أبرياء(

. ويشير قرار مجلس األمن السابق إلى عدد من 140في الظروف المحيطة باألحداث المأساوية
مة، والمتمثلة في حماية المدنيين في األراضي المحتلة وفقًا التفاقية مهالمبادئ والمواثيق الدولية ال

حربية والمقتضيات اإلنسانية أن كل نزاع مسلح يحتم ضرورة التوفيق بين الضرورات الجنيف، أي 
األولية. وهكذا فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية، إذا كان لألطراف المتحاربة حشد كل الوسائل 
الكفيلة بتحقيق النصر العسكري، فإن ذلك ال يعني أن حريتهم في هذا المقام غير مقيدة. كذلك يجب 

ي العمليات العسكرية والسكان المدنيين الذي التمييز، في جميع األحوال بين األشخاص المشتركين ف

                                                           
137
 19/3/2019، تاريخ الزيارة: 24/5/2017موقع الجزيرة نت، أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، نشر بتاريخ:  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
138
 .160، 1948السياسة األمريكية تجاه القدس في قرارات الجمعية العامة ومجلس األمن بعد حرب محمد المدهون،  
139
 19/3/2019ة: ، ، تاريخ الزيارقرارات مجلس األمن التي تدين االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيينموقع الجزيرة نت،  

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b9780a62-f5e7-4a42-b619-35564997cc60 
140

، تاريخ الزيارة: 11/10/2018، نشر بتاريخ: 672فتح، قرار مجلس األمن  –موقع حركة التحرير الوطني الفلسطيني  
18/3/2019 

https://www.fatehmedia.ps/page-42405.html 
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، وبالتالي اتخاذ االحتياطات الضرورية التي تكفل تحقيق يجب بقدر اإلمكان تجنيبهم آثار الحرب
ذلك، لذلك يجب عدم استخدام أسلحة التدمير الشامل ألنها بسبب قوتها تمس ليس فقط المحاربين 

 .141نواع المعاناة غير المفيدة، أو القسوة غير الضروريةولكن أيضًا غير المحاربين، وألنها مصدر أل

تكمن أسباب قيام المسؤولية المدنية لدولة االحتالل اإلسرائيلي في انتهاكاتها المستمرة  
للمواثيق واالتفاقيات الدولية، مما يستوجب قيام المسؤولية المدنية لدولة االحتالل اإلسرائيلي وذلك 

ومن هذا ا لما تفرضه المواثيق الدولية من التزامات على عاتقها. بسبب إخاللها وعدم احترامه
الداعية  مبادئ هذا الميثاق ومقاصده ميثاق األمم المتحدةالمنطلق انتهكت إسرائيل بوصفها طرفًا في 

على  إلى حظر استخدام القوة على وجه يخالف أحكام ميثاق األمم المتحدة، وهو بال شك ما ينطبق
 .142اح اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والذي لم يكن له هدف سوى تكريس الهيمنةالعدوان واالجتي

 

                                                           
141
 .195، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة ،الوفا، أحمد أبو 
142
 .75 أمينة ، مرجع سابق، ، حمدان  
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 الثالثالفصل 

 م2018إلى عام  1993القدس في القرارات الدولية من عام 

سرائيلأول عملية مفاوضات مباشرة بين من 1993شهد عام     ظمة التحرير الفلسطينية وا 
 )أوسلو( واتفاق إعالن المبادئ ،اف المتبادل بين الطرفينتبادل الرسائل بشأن االعتر  نتيجتهاوكانت 

بعد أكثر من أربع عشرة جولة من المفاوضات الثنائية  1993 /9/ 13في الذي وقع في واشنطن 
 .143السرية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

سلطة "إقامة  تنص على الخاصة ببند المفاوضاتو ، إن المادة األولى من اتفاقية أوسلو  
للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة  (المجلس المنتخب)فلسطينية  حكومة ذاتية انتقالية

ي مجلس ر ار تتجاوز الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس ق لفترة انتقالية ال
 144".338و 242األمن 

هذه السلطة  لذي أعطاهواينية الفلسطالوطنية السلطة  أدى توقيع اتفاقية أوسلو إلى إنشاء  
ار المفاوضات إلنهاء ر ون الذاتية لسكان قطاع غزة، والضفة الغربية مع استمؤ الش صالحيات إلدارة

اتيجية المتمثلة في القدس، والالجئين، والمستوطنات، والحدود، وبالتالي فقد أوجد ر االست اعز قضايا الن
 اماتها في إطار اتفاقز ، ويتم دعمها في مهامها، والتأوسلو سلطة فلسطينية لديها شرعية دولية اتفاق
 .145أوسلو

أساس قانوني  242ومن خالل ما سبق نجد أن اتفاقية أوسلو تعتمد قرار مجلس األمن   
لعملية المفاوضات، وبالتالي فإن أي اجراء إسرائيلي من شأنه تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس 

 تفاق عليه في إعالن المبادئ )أوسلو(. هو إجراء باطل، بموجب ما تم اال

                                                           
143
 .573 ،المدخل إلى القضية الفلسطينية ،الحمد، جواد 
144

، تاريخ الزيارة: 31/3/2013، مقال منشور على موقع دنيا الوطن، تاريخ النشر: الجانب القانوني التفاق أوسلوخديجة زيادة،  
10/11/2018. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/289778.html 
145
 .51، 2014-1993أثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية حسام محمود ، ،أحمد  
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 242ية القرار الدولي ومنذ لحظة توقيع االتفاق فإن إسرائيل اعترفت وبشكل ضمني بمرجع  
منها بعدم القيام بأي إجراء منفرد، ويطلق على هذا األثر في القانون "األثر الواقف" أي  اً د أثر مما ولّ 

نت عليه منذ لحظة توقيع االتفاق حتى االنتهاء إلى أن هناك فترة لتجميد وضع القدس على ما كا
الوضع النهائي الذي يتم االتفاق عليه في التفاوض، إذن فإن أي تغيير في هذا الوضع، بالمصادرة 
أو غيرها يعتبر مخالفته للقرارات الشرعية الدولية، ومخالفًا اللتزام إسرائيل نفسها في اتفاقية أوسلو، 

 . 146اطاًل وال يترتب عليه أي أثر قانونيويكون في كل األحوال ب

وعلى الرغم من ذلك ، إال أن النتيجة كانت مخيبة لآلمال، فقد استمرت اإلجراءات التعسفية   
، وتمثل ذلك في عمليات اقتحام المسجد األقصى 1993اإلسرائيلية في مدينة القدس بعد العام 

طان في األراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها. واستمرار عمليات حفر األنفاق فيه، واستمرار االستي
زاء هذا الوضع المأساوي لمدينة القدس، عادت األمم المتحدة مرة أخرى لتكرر قراراتها ومواقفها  وا 
السابقة من مدينة القدس، وأصدرت قرارات جديدة تتالءم والوضع الجديد. وفيما يلي عرض أهم 

 :1993والجمعية العامة واليونسكو بعد العام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن 

 أواًل: قرارات مجلس األمن 

 1073القرار  -

، انطلق الشعب الفلسطيني 1996في صباح يوم الخامس والعشرين من شهر أيلول عام  
بكل فئاته في هبة وطنية بعد أن أقدمت السلطات اإلسرائيلية على فتح أحد األنفاق أسفل المسجد 

جندي إسرائيلي لمواجهة تلك  5000. ونتيجة لذلك حشدت اسرائيل حوالي األقصى المبارك
جريح، وقتل عشرات الجنود  1600المظاهرات، مما أدى إلى استشهاد أكثر من سبعين شهيدًا و

 .147اإلسرائيليين على مدار ستة أشهر كاملة

ل اإلسرائيلي نيين وجنود االحتالونتيجة لتدهور األوضاع واستمرار المواجهات بين الفلسطي 
لكافة لوقف الفوري اوالذي دعا فيه إلى " 1996/ 9 /28بتاريخ  1073أصدر مجلس األمن القرار 

                                                           
146
 .47-46، القانون الدولي وقضية القدس ،شهاب، مفيد 
147
 .4ات، مركز غزة للدراسات واالستراتيجي 
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ضمان سالمة الشعب الفلسطيني وحمايته و عمال التي ادت إلى تفاقم الوضع والتراجع عنها، األ
صوتًا دون اعتراض  ". واعتمد القرار بموافقة أربعة عشروتنفيذ االتفاقات المبرمة في الوقت المحدد

يت و صة عن التأي من األعضاء على القرار، وامتناع دولة واحدة وهي الواليات المتحدة األمريكي
 .148على القرار

 1322القرار  -

للمسجد األقصى  -وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك–، وبعد اقتحام شارون 2000 /9/ 28في  
ولم تمض  لهم الفلسطينيون آنذاك بالحجارة ىالمبارك بصحبة المئات من جنود االحتالل. حيث تصد

ساعات معدودة حتى اندلعت العديد من االشتباكات في أماكن متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة 
بين المنتفضين وجنود االحتالل فيما عرف باالنتفاضة الفلسطينية الثانية وانتفاضة األقصى، وبدأت 

جاجات الحارقة جنود العدو عند مداخل المدن والقرى. ومع جماهير االنتفاضة تواجه بالحجارة والز 
وتخريب  ،والقتل والنسف ،توالي االنتفاضة عمد العدو إلى مواجهتها بتكثيف عمليات المداهمة

والمنشآت وغيرها من أعمال العدوان. كما أقدمت السلطات الصهيونية على إغالق األراضي  ،البيوت
قامة الحواجز العسكرية على مفارق الطرق، ومنع مرور الحاالت الفلسطينية إغالقًا كاماًل وجزئ يًا، وا 

 .149اإلنسانية، ومنع إدخال المواد الغذائية واألدوية للمناطق المحاصرة

التصرف  فيه شجبو  1322أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم  2000/ 7/10في  
وأعمال العنف التي أسفرت عن  ،الشريف القدسي الحرم "أرئيل شارون" االستفزازي المتمثل بدخول
أن إسرائيل يجب أن تحترم األماكن المقدسة، كما دان نص على كما  .مصرع ثمانين فلسطينيا

استخدام قوات  واستنكرتصرفات االستفزازية من الجانب اإلسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، ال
وعدم اعتراض  ،واعتمد القرار بموافقة أربعة عشر عضواً االحتالل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين، 

 150وامتناع الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت.

 
                                                           

148
 .6مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات،  
149
 .1، 48 ع انتفاضة األقصى الحصيلة واآلفاق،سعد الدين ، ،العثماني  
150
 .323 (،2009-1995القدس في قرارات األمم المتحدة )فاروق صيتان وآخرون، ،الشناق  
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 2334القرار  -

  مضمون القرار 

استمرار التوسع االستيطاني الصهيوني في األراضي الفلسطينية، أصدر مجلس األمن  مع  
، والذي يدعو إسرائيل إلى التخلي عن النشاط االستيطاني 2016/ 12 /23بتاريخ  2334قراراه رقم 

م، وقد مّيز القرار بوضوح 1967غير القانوني مع التركيز على حل الدولتين على أساس حدود عام 
م، واألهم من ذلك أنه طلب من 1967لة إسرائيل ذات السيادة، واألراضي التي احتلتها عام بين دو 

م. 1967جميع الدول في العالم التمييز في معامالتها بين دولة إسرائيل واألراضي المحتلة منذ عام 
ة عن بتأييد أربعة عشر عضوًا وامتناع الواليات المتحد 2334واعتمد مجلس األمن الدولي القرار 

 151 التصويت.

 

 أهمية القرار 

لم يأت بأي شيء جديد في إطار الصراع اإلسرائيلي  2334على الرغم من أن القرار   
 الفلسطيني، إال أنه ينطوي على جملة من المعطيات تكسبه أهمية خاصة، متمثلة فيما يلي:

  سرائيل التي تطبقها إ كافة، ويرفض الرضوخ لسياسة األمر الواقع أشكالهبيدين القرار االستيطان
ن هذا القرار أعاد موضوع لي على األراضي الفلسطينية، حيث إمن خالل االستيطان الفع

االستيطان إلى مكانته السياسية والقانونية التي كان يشغلها، قبل أن تصادرها المفاوضات 
 .152المتعثرة التي رعتها اإلدارة األمريكية

                                                           
151

ائيلي: دراسة تحليلية، مجلة جامعة اإلسراء ( في التصور اإلسر2334قرار مجلس األمن رقم )حسام محمد جبر ، ، يونس  
 .238، 2 ع، للمؤتمرات العلمية

152
 .130، ص2017، بيروت، ربيع 267، مجلة شؤون فلسطينية، عدد ( وتداعياته2016) 2334قراءة قانونية للقرار كمال قبعة،  
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 ل بصورة مباشرة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة هو األول الذي يتناو  2334ن القرار إ
بذريعة إحالة موضوع االستيطان إلى العملية  1980عام  465الغربية والقدس الشرقية منذ قرار 

 .153التفاوضية

  ًخر من أشكال المواجهة مع االحتالل الصهيوني، أال وهي المواجهة المتمثلة  آيدعم القرار شكال
يؤكد القرار بأنه يجب "على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة في حركات المقاطعة، حيث 

يطالب جميع الدول في المجتمع االستيطانية"، كما  األنشطةإلسرائيل، تستخدم خصيصًا في 
. بعد أن ظهر في الدولي التمييز في معامالتها ذات الصلة بين دولة إسرائيل واألراضي المحتلة

لي والدولي عدة حركات مقاطعة إلسرائيل، أبرزها قرار السلطة الفترة األخيرة على المستوى المح
 .2010الوطنية الفلسطينية بحظر تداول منتجات المستوطنات الصهيونية سنة 

  ُيشكل القرار مدخاًل حقيقيًا للمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق قضائي
االستعماري اإلسرائيلي، وسوف ينتقل تأثير هذا مع المسؤولين اإلسرائيليين بخصوص االستيطان 

 154القرار إلى خارج مجلس األمن. مثل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

 ق السالم ، وتحقي1967راضي الفلسطينية عام نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألأكد على ضرورة إ
، بما 155ذات الصلة، ومرجعيات مدريد العادل والشامل والدائم على أساس قرارات األمم المتحدة
 .  158 157وخارطة الطريق الرباعية 156في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادر السالم العربية
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 .240حسام محمد جبر ، مرجع سابق، ص، يونس 
154
 .131، ص ( وتداعياته2016) 2334قراءة قانونية للقرار كمال قبعة،  
155
 1أيلول إلى  30مرجعيات مدريد: عبارة عن المرجعيات التي أسفرت عنها مفاوضات مدريد للسالم التي انطلقت في الفترة الممتدة من  

الصراع العربي ، واستضافته اسبانيا، وشكل مرجًعا لعملية السالم نظًرا لمشاركة األطراف المتفاعلة في 1991تشرين ثاني من العام 
اإلسرائيلي بعد خروج مصر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، حيث ضم الجانب العربي: منظمة التحرير الفلسطينية، واألردن، وسوريا ولبنان، 

. 242وشكلت هذه المفاوضات مرجعية للسالم على أساس مبدأ األرض مقابل السالم، وبناًء على قرارات مجلس األمن وأهمها قرار 
 (.74-43 من مدريد إلى أوسلو،–متاهات مفاوضات السالم عبد العزيز ، ،رج )األع

156
(، وبذلك أول مبادرة 2002آذار  28مبادرة السالم العربية: هي مبادرة سالم  أقرها مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في بيروت ) 

ى تسوية للصراع العربي اإلسرائيلي، وتقوم المبادرة على شاملة يقدمها العرب وتحصل على إجماعهم خالل ستين عاماً، بهدف الوصول إل
م، مقابل تطبيع 1967فكرة األرض مقابل السالم حيث عرض فيها العرب على إسرائيل االنسحاب من األراضي التي احتلتها بعد عام 

 (30، -يكمشروع جاد يبحث عن شر–مبادرة السالم العربية ، كامل من الدول العربية معها. )العودات، حسين 
157

خارطة الطريق: هي االسم الذي أطلق على مشروع السالم الذي اقترحته اللجنة الرباعية المكونة من )الواليات المتحدة األمريكية،  
روسيا، االتحاد األوروبي، األمم المتحدة( لتحقيق السالم في الشرق األوسط، وكانت الخطة تهدف إلى إجراء مباحثات سالم تهدف إلى 

. )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، خطة خارطة الطريق، تاريخ النشر: 2005إلى اتفاق سالم شامل بحلول عام  الوصول
 (.www.wafainfo.ps/atemplate.aspx م،25/3/2019م، تاريخ االطالع عليه 7/5/2003

158
 .241حسام محمد جبر ، مرجع سابق، ،يونس  
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 الموقف اإلسرائيلي من القرار
هاجمت إسرائيل األمم المتحدة هجومًا شرسًا، وكذلك الحال بالنسبة  صدور القراروعلى إثر   

ن، حيث وصفت القرار بأنه يحمل في طياته التهديد للوجود للدول األعضاء في مجلس األم
 اإلسرائيلي، وال يتيح الفرصة للسالم وتحسين معيشة الفلسطينيين واإلسرائيليين.

ثل تمًا من األمم المتحدة، وأنها لن تومخزي اً معادي اً قرار  وعّدتهفقد رفضت إسرائيل القرار،  
عيد تقييم عالقتها مع األمم المتحدة، وخاصًة في إعادة وكذلك أعلن "نتنياهو" أن إسرائيل ست .159له

نه سيوقف  النظر في تمويل مؤسسات األمم المتحدة وحضور ممثلي األمم المتحدة إلى إسرائيل. وا 
 .160مليون شيقل لألمم المتحدة، كانت ستستخدم في تمويل خمس هيئات لها 30

 تحليل ونقد القرار

لصالح النضال  ومهمةضافة جديدة اسيًا فلسطينيًا ، وا  تصارًا دبلومان 2334القرار  يّعد  
الفلسطيني. وال سيما أن القرار جاء بعد خيبة األمل الفلسطينية بعد التوجه نحو خيار المفاوضات 

سرائيلي، نظرًا ألنه ابة هزيمة دبلوماسية لالحتالل اإلبمث 2334التي فشلت في النهاية، فكان القرار 
 عدم شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.عاد وأكد مرة أخرى على 

قد نشطت في مختلف دول  161 (BDS)وقبل صدور القرار كانت حركة مقاطعة إسرائيل  
ظهارها على  العالم وحققت نتائج كبيرة في عزل إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا عن باقي دول العالم وا 

من موقفها وعملها، وتلقت  (BDS)المقاطعة  صورتها الحقيقية، ومع صدور القرار عززت حركة
تشجيعًا معنويًا وسياسيًا قابل لالنتقال إلى خطوات قانونية وسياسية وجماهيرية واقتصادية. وذلك نظرًا 
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 .242-241حسام محمد جبر ، مرجع سابق، ، يونس  
160
 .147،  ( وتداعياته2016) 2334قراءة قانونية للقرار كمال قبعة،  
161

نفسها وعبر موقعها اإللكتروني بأنها "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب  BDSعرفت حركة (: BDSحركة مقاطعة إسرائيل ) 
االستيطاني -لمقاومة االحتالل واالستعماراالستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وهي حركة فلسطينية المنشأ عالمية االمتداد تسعى 

واألبارتهايد اإلسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصوالً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في 
التاريخية من فلسطينيي ( طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني BDSالوطن والشتات. تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل )

االستيطاني -إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه االستعمار 1948أراضي العام 
في العديد من دول العالم وباألخص في الدول الغربية )االتحاد األوروبي والواليات BDS  اإلسرائيلي على مراحل"، وتنشط حركة 

، ما هي حركة -حرية عدالة مساواة– BDSلمتحدة وكندا( حيث تمتلك إسرائيل عالقات تجارية واقتصادية قوية مع هذه الدول. )موقع ا
 (https://bdsmovement.net/ar/what-is-bdsم، 25/3/2019، تاريخ االطالع: BDSمقاطعة إسرائيل 
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ألن القرار نص بشكل واضح وصريح على ضرورة االمتناع عن التعامل مع كافة المشاريع 
 .  162االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة

مدخاًل التخاذ إجراءات قانونية في المحكمة الجنائية الدولية أو في  2334يشكل القرار كما   
محاكم دولية أخرى، ولكن من الواضح أن القيادة الفلسطينية ستستخدمها كأداة سياسية لدعم الشكاوي 

ن شعبًا وحكومة من القائمة، كما أن االحتالل يمتلك من القوة وأسبابها، كفيلة بعدم استفادة فلسطي
، وتحويل القرار بمرور الزمن إلى قرار في أرشيف سجالت األمم المتحدة، إذا لم تحسن 2334القرار 

 163القيادة الفلسطينية استغالله على األقل سياسيًا.

هو قرار مميز وذو طبيعة خاصة في موقف األمم المتحدة من  2334مما سبق نرى بأن القرار  
فلسطيني، إال أنه ال يخلو من بعض السلبيات والتناقضات، والتي سنحاول الصراع الصهيوني ال

 شرحها كما يلي:

"اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف بما في ذلك أعمال  على الفقرة السادسة تنص -
اإلرهاب، والتقيد بااللتزامات بموجب القانون الدولي من أجل تعزيز الجهود لمكافحة اإلرهاب". 

شير البند السابع من القرار إلى "أن تداوم قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية على يوكذلك 
القيام بعمليات فعالة، بهدف مواجهة جميع العناصر التي تمارس اإلرهاب وتفكيك قدرات 

وهذه الفقرات تشير وبشكل مباشر  اإلرهابيين، بما في ذلك مصادرة األسلحة غير المشروعة".
المقاومة  يّعدإلى أن الفلسطينيين يمارسون اإلرهاب، كما أن البند السابع من القرار وغير مباشر 

الفلسطينية غير مشروعة وهي بمثابة اإلرهاب، وهنا ال مجال للحديث عن مشروعية المقاومة 
مشروعة في األعراف  تعد  الفلسطينية في القانون الدولي، إال أنه يمكن القول في أن المقاومة 

 ألنها تصنف من باب الدفاع عن النفس، والحق في تقرير المصير. كافة ثيق الدوليةوالموا

 ن للعمل على أساس القانون الدولييدعو كال الطرفين الفقرة السابعة من القرار تنص على أن "إ -
لقاتهما والتزاماتهما السابقة، و بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي، واتفا ى التزام الهدوء وضبط ا 
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 .265 حسام محمد جبر ، مرجع سابق، ،يونس  
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 .253ام محمد جبر ، مرجع سابق، س، حيونس  
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والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن  ،والتحريض ،النفس واالمتناع عن األعمال االستفزازية
عادة بناء الثقة، واإلظهار من خالل السياسات و جملة أمور،  تهدئة الوضع على األرض، وا 

  ".واإلجراءات االلتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف الالزمة لتعزيز السالم

ن لنص المادة السابقة يجدها تساوي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أو أنها تساوي بيإن القارئ 
الفلسطينيين غير ملتزمين باي اتفاق سابق، وفي حقيقة األمر فإن  الضحية والجالد، وتّعد

 إسرائيل وحدها هي الغير ملتزمة باالتفاقات المحلية والقرارات الدولية نظريًا وواقعيًا.

إال أن السياسيات اإلسرائيلية االستيطانية في األراضي  2334ن صدور القرار على الرغم م -
الفلسطينية المحتلة لم تتأثر، بل زادت وبدرجة كبيرة في رسالة تتحدى بها إرادة المجتمع 

 .164الدولي

  2334القدس في قرار 

ساندة له، إال أصدرت األمم المتحدة العديد من القرارات المنصفة لحق الشعب الفلسطيني والم  
الحي  يعدّ أثار غضب اإلسرائيليين بشكل خاص عن غيره من القرارات، كونه  2334أن القرار 

 . 165مر بالنسبة لحائط البراقس القديمة منطقة محتلة، وكذلك األاليهودي في القد

دود أي تغييرات على حبلن يعترف تؤكد على أنه " فإنهاوبالعودة إلى الفقرة الثالثة من القرار   
". أي أن دول العالم ال نادس، باستثناء ما يتفق عليه الطرف، بما فيها ما يتعلق بالق1967ما قبل 

تعترف مسبقًا بالحدود التي ما زالت إسرائيل تسعى لفرضها كأمر واقع، إن كان بقرارات الضم 
ستيطانية، أو كالقدس بحدودها الموسعة، أو بقرارات الضم الزاحفة التي تشمل ما يسمى بالكتل اال

 .166بشرعنة البؤر االستيطانية وغيرها
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 قرارات الجمعية العامةثانيًا: 

أصدرت إسرائيل قرارًا بإقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية  2003 /7/ 23في  
ضمن مخطط إسرائيلي يهدف إلى تغيير الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب 

وقد طرحت قضية الجدار الفاصل على األمم المتحدة حيث أكد تقرير األمم  . 1967حرب عام 
أن الجدار الفاصل والذي ما زالت إسرائيل  30/9/2003المتحدة الذي نشر في جنيف بتاريخ 

مستمرة ببنائه سيضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل، معتبرًا ذلك أمرًا يحظره ميثاق األمم المتحدة 
بعة، وقد طرح موضوع الجدار أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي اجتمعت ومعاهدة جنيف الرا

الطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى قانونية  2003/ 8/12لهذا الغرض وقررت بتاريخ 
تعبر عن قلقها الخاص ألن حيث جاء في اجتماع الجمعية العامة إلى أن الجمعية " .167حول الجدار

جاري تشييده من جانب إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة، يضم أجزاء داخل مسار الجدار ال
القدس الشرقية وحولها، وقد يعطل مفاوضات مستقبلية، ويجعل حل الدولتين غير قابل للتنفيذ واقعيًا، 

الب ط" إضافة إلى ذلك فإن الجمعية العامة "توقد يؤدي إلى مزيد من المعاناة اإلنسانية للفلسطينيين
زالة الجدار المقام في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك األجزاء الواقعة  إسرائيل بوقف وا 

وتتعارض مع المواد ذات الصلة  1949داخل القدس الشرقية وحولها، التي تبعد عن خط الهدنة لعام 
 ."في القانون الدولي

 العامة الجمعيةعلى  الموضوع عرض الذي الفلسطيني الموقفوقد دفع إلصدار هذا القرار  
 الستصدار الدولية العدل محكمة إلى التوجه ثم ومن الجدار بناء يدين قراراً  أصدرت بدورها والتي
 فوق رالجدا لبناء رافضاً  جاء الرسمي الفلسطيني والموقف، الجدار هذا قانونية عدم بشأن فتوى

 جنيف واتفاقية ،اإلنسان وحقوق ،اإلنساني وليالد للقانون اً قخر  باعتباره المحتلة الفلسطينية األرض
 168.اإلسرائيلية الفلسطينية الثنائية ولالتفاقيات م،1949 لعام الرابعة
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 .165/ 2، الدولي اإلنسانياألبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القانون  ،الشاللدة، محمد 
168
 .71-70  جدار الفصل اإلسرائيلي في القانون الدولي "دراسة مقارنة"،ريم خليل ، ، العارضة  
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محكمة العدل الدولية استجابت لطلب الجمعية العامة في القرار ومن نتائج هذا القرار أن  
 ة الجدار العازل الذي تقيمهيقضي بعدم قانوني 2004عام  169رأيًا استشاريًا تاريخياً وأصدرت  14/10

فلسطينيين الذين تضرروا بسبب سرائيل دفع تعويضات للوعلى إ ها،إسرائيل في المقاطع التي تم بناؤ 
 .170ه على أراضيهمبنائ

تكرارًا لما أصدرته من  تعد  أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عددًا من القرارات كما  
 .1993قرارات قبل العام 

، ويطالب إسرائيل بتقديم التسهيالت الالزمة للجنة 2001 /2/  28صدر في : 130/55القرار 
الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في 

 .171األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس

عدم بة القائمة باالحتالل( بإسرائيل )السلط وتطالب :2001/ 12 /21بتاريخ  56/204القرار 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجوالن السوري  يضااستغالل الموارد الطبيعية في األر 

 .172ها، أو تعريضها للخطرذأو التسبب في ضياعها، أو استنفا المحتل،

 يضامن جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األر  : وأكد2002/ 12 /11بتاريخ  57/126القرار 
 .173الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل، غير قانونية

من أن أي إجراءات  األمم المتحدة سابًقا ما قررته : وأكد على2003/ 12 /3بتاريخ  58/22القرار 
دارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛  ،هاوواليت ،تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وا 

قيام بعض الدول  كما رفض القرارومن ثم فهي الغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على اإلطالق. 
(، 1980لعام ) 478قرار مجلس األمن ل انتهاًكا يعد   ذلكألن بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، بنقل 
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سمي بالرأي االستشاري، ألنه صدر بناًء على طلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي كانت قد طلبت من محكمة العدل الدولية  
 ول جدار الفصل العنصري الذي قامت إسرائيل ببنائه.إبداء الرأي القانوني ح

170
 األمم وقرارات الدولية واالتفاقيات الدولي القانون أحكام ضوء في القدس لمدينة الدولي القانوني الوضع محمود، السيد خالد المرسي، 

 .442-441، اإلسالمية الشريعة وموقف المتحدة
171
 28/3/2019، تاريخ الزيارة: 24/5/2017، نشر بتاريخ: لمتعلقة بالقدسأهم القرارات الدولية اموقع الجزيرة نت،  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
172
 25/3/2019، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: القرارات الدولية بشأن القدسموقع وفا "وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية"،  

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573 
173
 .6/16، اإلسرائيلي –قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي  
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لدول أن تلتزم بأحكام قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، طبقًا لميثاق األمم ا كما طلب القرار من
 .174المتحدة
اللجنة الخاصة  طالبت الجمعية العامة ، وفيه2006 /1/  18صدر في : وقد 104/60القرار 

بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان أن تواصل عملها إلى حين انتهاء 
 .175اإلسرائيلي بصورة كاملة االحتالل
في األراضي الفلسطينية  االستيطان وشجب أنشطة ،9/1/2015صدر في : 70/98القرار 

غير  البناءمواصلة إسرائيل  وأدانالمستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها،  المحتلة، وتوسيع
 .176القانوني للجدار

المتعلقة بحماية  جنيف ، ويتضمن التأكيد على أن اتفاقية6/1/2016صدر في : 71/96القرار 
الفلسطينية المحتلة، بما  يضا، تنطبق على األر 1949 /8/ 12المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 

 .177فيها القدس الشرقية
عالن الرئيس األمريكي بعد إ 2017 /12/ 21صدر هذا القرار بتاريخ : A/ES-10/L.22القرار 
 .178مب" االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيلد تر "دونال

 ثالثًا: قرارات اليونسكو

 مما ،179اليونسكو منظمة في العضوية عضوًا كامل 2011عام  في فلسطين أصبحت   
 لفلسطين وسياسياً  قانونياً  إنجازاً  ذلك ويعدّ م، 1954لعام  180اتفاقية "الهاي" على المصادقة من مكنها
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 25/3/2019، تاريخ الزيارة: القرارات الدولية بشأن القدسموقع وفا "وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية"،  

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573 
175
 28/3/2019، تاريخ الزيارة: 7/6/2017، نشر بتاريخ: 1967ارات األمم المتحدة بشأن القدس منذ أبرز قرموقع الجزيرة نت،  

https://www.aljazeera.net/news/alquds 
176
 .28/3/2019، تاريخ الزيارة: أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدسموقع الجزيرة نت،  
177
 .نفسهالمرجع  
178

، موقع مركز األبحاث الفلسطيني، بدون تاريخ نشر، تاريخ قرار ترامب بشأن القدس: خلفيات وأبعاد قانونية مارقةكمال،  ،قبعة 
 5/4/2019الزيارة: 

https://www.prc.ps 
179

بقرار المؤتمر العام  2011أكتوبر/تشرين اول  31املة في اليونسكو، يوم تمكنت دولة فلسطين من الحصول على العضوية الك 
دول لصالح القرار، من بينها فرنسا وإسبانيا والنرويج من دول االتحاد األوروبي؛ في حين  117لليونسكو المنعقد في باريس، وقد صوتت 

دولة، وبذلك تنتقل فلسطين  49ألمانيا، بينما امتنع عن التصويت الواليات المتحدة واسرائيل وكندا و :دولة ضد القرار من بينها 14صوتت 
القدس في محمد عبد الجواد ، ،من عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية تتمتع بكل االمتيازات التي تتمتع بها الدول األخرى. البطة 

 .386 ،2 ع، قرارات اليونسكو وسبل تفعيلها
180

ة في حالة النزاع المسلح: معاهدة دولية ُتلزم الموقعين عليها العمل على حماية الملكية الفكرية في اتفاقية الهاي لحماية الملكية الثقافي 
دولة،  100م في مدينة الهاي في هولندا، وتم التوقيع عليها من قبل 1954حالة الحرب، وتم التوقيع عليها الرابع عشر من أيار من عام 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/427ef559-ba0b-4a73-b8b7-5bcd7a616e1b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/717f2304-e3cf-4d4d-86a7-db45f4d9daf3
https://www.aljazeera.net/news/alquds
https://www.prc.ps/
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الدبلوماسية الفلسطينية على خوض معركة داخل اليونسكو حيث  وهذا األمر ساعد .181المحتلة
صدرت عدة قرارات من قبل منظمة اليونسكو لصالح القدس أثارت غضب إسرائيل وجعلتها تهدد 

 . 182باالنسحاب من المنظمة فضاًل عن مهاجمتها مقر اللجنة في القدس

 1993متعلقة بالقدس بعد عام والجدير بالذكر أن القرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو ال  
كانت قد تناولت عدة قضايا حساسة متمثلة في رفض اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة، وكذلك 
إضافة القدس إلى قائمة التراث العالمي، وقضية االرتباط الديني اليهودي بالمسجد األقصى وحائط 

 البراق.

 1993ئيلية في مدينة القدس بعد عام المحور األول: موقف اليونسكو من اإلجراءات اإلسرا

برز موقف منظمة اليونسكو بشكل فعال من اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس بعد عام   
والذي ادانت فيه اليونسكو  15/11/1995الصادر بتاريخ  3.14م/ 28في القرار رقم  1995

لما  تدابير حتى اآلن، طبقاً  تتخذ لماستمرار الحفريات اإلسرائيلية في المسجد األقصى، وجاء فيه "
 183الكتلة الصخرية قرره المجلس التنفيذي في دورته الخمسة واألربعين بعد المائة، لتشخيص حال

تدابير لتدعيم  اح ما يلزم االضطالع به منر التي تأثرت بالمادة المستخدمة في حفر النفق، بغية اقت
 . 184"الكتلة الصخرية

ويبدي القلق إزاء التدابير التي ال ، 159الرقم  يحمل آخر صدر قرار 2000 /6/ 15وفي   
لى األماكن المقدسة الواقعة في القدس  تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وا 

                                                                                                                                                                             
تحديد الممتلكات الثقافية المحمية أثناء النزاع المسلح. ومن الممكن أيًضا االستخدام الثالثي لتلك وتعين االتفاقية عالمة واقية تسهل عملية 

حماية الممتلكات الثقافية جابر ابراهيم ، ،العالمة لإلشارة إلى أن هذه الملكية الثقافية الهامة بشكل استثنائي تخضع لحماية خاصة. )الراوي 
 (107-99، 27،عفي حالة النزاع المسلح

181
 .48 حماية الممتلكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي، ،غزال، سعاد 
182
 .386،  2 ع، القدس في قرارات اليونسكو وسبل تفعيلها، محمد عبد الجواد، البطة  
183
رة المسجد األقصى المبارك، نتيجًة لهبة النفق تبين أن إسرائيل تستخدم مواد كيميائية في حفر األنفاق مما ترك آثاًرا واضحة على حجا 

ي حفر مما دفع اليونسكو إلى الدعوة في هذا القرار إلى السماح لها بتشخيص حالة الحجارة األثرية ومدى تأثير المواد الكيميائية المستعملة ف
 األنفاق على حالة هذه األحجار.

184
 .382-381،  2 ع، القدس في قرارات اليونسكو وسبل تفعيلها، محمد عبد الجواد، البطة  
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مفصل  ائيل بتقديم تقريرر طالبت فيه إس جديداً  قراراً اتخذت اليونسكو  2007 وفي عام. 185القديمة
 .186باب المغاربة المتاخم للمسجد األقصى منطقةي بشأن الحفريات التي تجريها ف

المجلس التنفيذي  ، ونتيجًة لعدم اكتراث السلطات اإلسرائيلية عاد2016 /10/  16وفي   
. 200قرارًا جديدًا في الموضوع، يحمل الرقم  واتخذ في العاصمة الفرنسية باريس، لالجتماعلليونسكو 

 األماكنيلية، الهادفة إلى إضفاء الطابع اليهودي على اليونسكو كل المخططات اإلسرائ رفضت فيه
كل لليونسكو ا من استنكار القرار، تضمنهويتضح هذا من خالل ما  القدس.المقدسة في اإلسالمية 
، وعلى بناء 187خطَّي تلفريك في القدس الشرقية إقامة سرائيل الخاصة بالموافقة على خطةقرارات "إ

يد يشتبالقرب من الحائط الجنوبي للمسجد األقصى/الحرم الشريف، و مركز للزوار يسمى "مركز كديم" 
 189"ي، ومشروع مصعد ساحة البراق ]أي[ "ساحة الحائط الغرب188مبنى "شتراوس"

 المحور الثاني: القدس في التراث العالمي:

نقطة تحّول محوري في ملف القدس في لجنة التراث العالمي. ففي  2000سنة كانت   
ا ت إسرائيل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لتنضم إلى عضويتهوّقع 1999//6/10

إلى مركز التراث العالمي "قائمة مؤقتة" تضّم عشرين  2000، وقّدمت في تموز 6/1/2000في 
موقعًا ثقافيًا وطبيعيًا تنوي تسجيلها تباعًا في قائمة التراث العالمي. وكانت "القدس" من ضمن تلك 

، 2001ع، وقد تقّدمت بملف ترشيحها لعرضه على الدورة الخامسة والعشرين للجنة في سنة المواق

                                                           
185
 

185
 .30/3/2019، تاريخ الزيارة: أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدسموقع الجزيرة نت،  

186
 30/3/2019، تاريخ الزيارة: 2/5/2017، تاريخ النشر: قرارات اليونسكو التي أغضبت إسرائيلموقع الجزيرة نت،  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2 
187
مخطط تلفريك القدس: هو مخطط إسرائيلي إلقامة قطار هوائي يربط جبل الزيتون بساحة البراق، ويهدف لربط شرقي القدس بغربها  

متر ويمر بأرض فلسطينية وفوق معالم تاريخية. )موقع الجزيرة نت، االحتالل يبحث مشروًعا يغير وجه القدس، تاريخ  1400بطول 
 ews/alquds/2019/1/29/https://www.aljazeera.net/nم، 26/3/2019طالع: ، تاريخ اال19/1/2019النشر: 

188
مخطط إسرائيلي في مدينة القدس، وهو عبارة عن عمليات توسيع وترميم وتغيير لمبنى قائم على ثالثة طوابق ويقع ضمن حدود حي  

لعثمانية، وقد المغاربة، كما هو بناء حكومي إسالمي تاريخي وعقارات وقفية من الحقبة اإلسالمية المتقدمة من الفترة المملوكية واأليوبية وا
، ويشمل بناء مدرسة دينية وكنيس يهودي ومركز "وأطلق عليه اسم "بيت شتراوس 1967قام االحتالل باالستيالء عليه بعد االحتالل عام 

شرطة عملياتي متقدم، وقاعات لإلثراء التهويدي حول ما يسمونه "ارث المبكى"، وقاعة استقبال ومداخل لزوار النفق الغربي ومركز 
ر، وعشرات الوحدات الصحية، وغرف تشغيل وصيانة. مشار اليه في: موقع وكالة وطن لألنباء، مقال بعنوان "مخطط احتاللي إلقامة زوا

 13/5/2019، تاريخ الزيارة: 10/2/2013بيت شتراوس في ساحة المغاربة"، نشر بتاريخ: 
https://www.wattan.tv/ar/news/27462.html 

189
 ، موقف الشرعية الدولية )اليونسكو والجمعية العامة( من عروبة القدس ،الدنسيوي، جمال 

https://www.aljazeera.net/news/alquds/2019/1/29/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.wattan.tv/ar/news/27462.html
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وكان مرّد عزوف إسرائيل عن توقيع االتفاقية رفض االنضمام إلى اتفاقية جرى في إطارها تسجيل 
 190.القدس في قائمة التراث العالمي من جانب األردن

بعين، المنعقدة ر سكو تبنت في دورتها الحادية واألث العالمي التابعة لليوناكما أن لجنة التر   
ار بلدة القدس القديمة وأسوارها، المعد من قبل األردن وفلسطين، والمقدم ر ، قالبولنديةاكوف ر ك بمدينة

دول وعارضته  إحدى عشرار الذي أيدته ر وجاء تبني الق .2017 /4/7في ، المجموعة العربية من
ار أكد ر األعضاء واليونسكو إلفشال الق ائيل على الدولر مارستها إسرغم الضغوط الهائلة التي  ثالث

اث العالمي وجميعها ر للجنة الت ارات سابقةر ق 7للمجلس التنفيذي لليونسكو،  سابقاً  اراً ر ق 12اعتماد 
اث المدينة المقدسة قبل ر ت تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه

 191. 1967عام  احتالل القدس

 المحور الثالث: موقف اليونسكو من االرتباط الديني اليهودي بالمسجد األقصى وحائط البراق

م عندما طالب 1830تعود األطماع االسرائيلية في المسجد األقصى وحائط البراق إلى عام   
ول إلى اليهود في القدس من اإلدارة المصرية التي كانت تسيطر على القدس السماح لهم بالوص

م رًدا 1929حائط البراق، وخالل االنتداب البريطاني ازدادت هذه األطماع وكانت ثورة البراق عام 
على األطماع اليهودية في حائط البراق والمسجد األقصى، وازدادت األطماع اليهودية في المسجد 

لمغاربة والشرف م، حيث قامت بهدم حارتي ا1967األقصى بعد احتالل اسرائيل للقدس الشرقية عام 
. وبعد ذلك أخذت السلطات االسرائيلية تسعى للسيطرة على المسجد 192والسيطرة على حائط البراق

األقصى، وأمام ذلك عرضت الدول العربية القضية على منظمة األمم المتحدة وباألخص منظمة 
نصه بشأن المسجد  وجاء في، دم أحقية اليهود في حائط البراقيتعلق بعاليونسكو التي أصدرت قرارًا 

 ي الذي كان قائماً إسرائيل، القوة المحتلة، بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخ األقصى، إنه "يطالب
، إذ كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية، السلطة الوحيدة 2000من عام  حتى شهر سبتمبر

  ."الُمشرفة على شؤون المسجد

                                                           
190
 .51-32 ، 94، عالقدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي ،عوض، ريتا 
191
 .387،  2 ع، القدس في قرارات اليونسكو وسبل تفعيلها، محمد عبد الجواد، البطة  
192
 .389 ، 2 ع، القدس في قرارات اليونسكو وسبل تفعيلها، محمد عبد الجواد، البطة  
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إلسرائيلية المتزايدة والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية التي المشروع بشدة، "االعتداءات ا ودان  
يتعرض لها العاملون في دائرة األوقاف اإلسالمية، والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن 

ويستنكر مشروع القرار االقتحام  "إمكانية وصولهم إلى الموقع اإلسالمي المقدس المسجد األقصى
 .193"األقصى، من قبل "متطرفي اليمين اإلسرائيلي والقوات النظامية اإلسرائيلية المتواصل للمسجد

عن  قيمة قانونية، كونه صدر يعد ذاوصف بغير الملزم، فإنه  أن القرار وعلى الرغم من   
أن القرار ينسجم مع نصوص اتفاقية جنيف ، و منظمة شرعية معترف بها، تابعة لألمم المتحدة

، التي نصت على حماية الممتلكات 1954أي دولة محتلة، واتفاقية الهاي لعام  الرابعة، التي تلزم
أن كثيرا من قرارات الجمعية العامة، والمنظمات الدولية األخرى التابعة ، كما الثقافية والدينية للشعوب

فة لألمم المتحدة، نفذتها الدول المعنية بها، رغم وصفها بغير الملزمة، وذلك لما تتمتع به من ص
  .194قانونية، وما تعنيه من رفع القيمة والمكانة القانونية للدول الملتزمة بها

على أنه "من المعروف عن "إسرائيل" تمردها على قواعد القانون الدولي ومبادئه، وعدم   
خاصة مع ضعف اآلليات التي تلزم  تنفيذها للقرارات الدولية، حتى تلك التي تمتلك الصفة اإللزامية،

 وذلك نظراً " من قوة القانون القوة هو الذي يحكم بدالً  منطقالقرارات الدولية، ما جعل  بتطبيقالدول 
بالرغم من ذلك فإن "إسرائيل"  على أنه .للدعم الكبير الذي تتلقاه من الواليات المتحدة األمريكية

قات مع ، وصل إلى حد قطع العالالقرار الصادر، لذلك كان رد فعلها عليه قوياً  أهميةتعرف 
قرار منظمة اليونسكو بشأن حائط البراق من قرارات األمم  يعدبناء على ذلك  و 195"."اليونسكو

المتحدة، والتي تلخص موقف المجتمع الدولي القانوني بشكل عام من اإلجراءات العدوانية التي 
ة اإلجراءات هذه القرارات الدولية على بطالن وعدم شرعي حيث أكدتتمارسها "إسرائيل" في القدس، 

لتغيير معالم الهوية الوطنية العربية واإلسالمية للقدس، وتوفير  1967عام ائيل بعد التي اتخذتها إسر 
 .196السند القانوني في رفض هذه اإلجراءات

                                                           
193
 .2016أكتوبر  13، تاريخ النشر: عاماً" 74"القرار األخطر على االحتالل منذ على االنترنت، خبر بعنوان  21موقع عربي  
194
 .253، 41ع، الثقافية في مدينة القدسموقف اليونسكو من سياسة إسرائيل التعليمية وسامي محمد ، ،علقم  
195

"هل سيغير قرار اليونسكو شيئاً من واقع نيوز اإلخباري، تم نشرها في مقال  21مقابلة الدكتور محمد فهاد الشاللدة مع موقع عربي  
 .2016أكتوبر  16، تاريخ النشر: المسجد األقصى"

196
 .نفسهالمرجع  
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 الفصل الرابع
القيمة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية ومدينة 

 القدس

، بالتحديد بعد فشل عصبة األمم في تأمين السلم 1947المتحدة عام ُأنشئت منظمة األمم   
صدر عنها من قرارات سواء في يالمجتمع الدولي بما  هذه المنظمةتمثل واالستقرار بين دول العالم. و 

أو في المنظمات المتخصصة التابعة لها مثل اليونسكو، وقراراتها  ،أو الجمعية العامة ،مجلس األمن
القانونية الدولية )قوة القانون الدولي أو الشرعية الدولية( بما تتوافق عليه الدول  تمثل الناحية

العديد من  2018منذ نشأتها وحتى عام  األعضاء في مسألة ما، وقد صدر عن األمم المتحدة
 .197القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس والوضع القانوني لها

ءت في ظروف حرب عالمية ثانية، وتم إقرار دستور لكن يرى البعض أن هذه المنظمة جا  
المنظمة وفقًا لتلك الظروف التي كانت تمر بها دول العالم، وهذه الظروف تختلف عن الظروف في 
الوقت الحاضر، لذلك هناك ضرورة لتعديل وتغيير ميثاق األمم المتحدة، ألنه بات مجرد أداة لتحقيق 

تصادية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن، وخير واالق ،واألمنية ،المصالح السياسية
ما تمارسه أمريكا في استخدم حق النقض من أجل حماية "إسرائيل" ألن في هذه دليل على ذلك 

وعدم  الحماية تحقيقا لمصالح أمريكا في المنطقة، رغم علم ومعرفة أمريكا بظلم وغطرسة "إسرائيل"
 .198ية التي تصدر عن األمم المتحدةالتزامها بقرارات الشرعية الدول

وبعد الحديث في الفصول السابقة عن الجانب الموضوعي للقرارات الدولية المتعلقة بمدينة   
القدس، سوف يتم الحديث في هذا الفصل عن الجانب االجرائي والتنفيذي لتلك القرارات المتعلقة 

ام باعتبارها قرارات ملزمة، باإلضافة بمدينة القدس بشكل خاص وباقي األراضي الفلسطينية بشكل ع
مب" حول اعتراف قرار الرئيس األمريكي "دونالد تر إلى الحديث عن اآلثار القانونية المترتبة على 

 الواليات المتحدة األمريكية بمدينة القدس كعاصمة إلسرائيل.
                                                           

197
 .245 ، 120 ع، 30، م 2011-1948ي قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس قراءة تحليلية فمحمد صالح ، ،بني عيسى  
198
 .245 ،  المرجع نفسهمحمد صالح ،،بني عيسى  
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 آليات تطبيق القانون الدولي أواًل: 

رام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص أسفرت الجهود والمحاوالت الدولية عن اب 
م، وقد وقع عليها المفوضون من قبل 1949 /8/ 12المدنيين في ظل االحتالل الحربي، وذلك في 

 1949/ 8/ 12إلى  4/ 21الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف من 
 .199حرببقصد وضع اتفاقية لحماية األشخاص المدنيين وقت ال

لذا فإن هذه االتفاقية هي القانون الذي  م،1951وقد صدقت إسرائيل على االتفاقية عام  
وبما أنها قانون نافذ يجب  ،يحكم أفعال وتصرفات االحتالل االسرائيلي في األراضي العربية المحتلة

تطبيق هذه و  ،على كل أطرافها وأولهم إسرائيل احترامها وتنفيذها كواجب يفرضه القانون الدولي
االتفاقية يعني السلوك السوي والتصرف الصحيح الصادر عن األطراف بقصد وضع االتفاقية موضع 

 .200التنفيذ والوفاء بااللتزامات التي تخولها أحكام هذه االتفاقية

على مدى عقود طويلة لم تغير األمم المتحدة موقفها من المطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف و  
سرائيل عام  منظمة التحرير الفلسطينيةتوقيع االتفاقيات الثنائية بين حتى بعد  الرابعة، ؛ ألن 1993وا 

تغير من الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية كونها اتفاقيات تعبر عن مرحلة  هذه االتفاقية ال
دادت أّما من الناحية الواقعية فاالنتهاكات اإلسرائيلية بحق المدنيين از . زمني انتقالية محددة بسقف
قامة فاالستيطان ومصادرة األراضي و  في ظل هذه االتفاقيات جدار الفصل العنصري، وقتل المدنيين ا 

ُيذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أصدرت العديد من . و الدولية من أبرز االنتهاكات لالتفاقيات
ن من نيسان عام إذ أصدرت في الخامس والعشري الرابعة، التوصيات ذات الصلة باتفاقية جنيف

والقواعد المرفقة باتفاقية الهاي  ،جنيف الرابعة قرارًا يتضمن التأكيد على سريان اتفاقية 1997

                                                           
199

 محمود، السيد خالد المرسي،. مشار اليه في: 181، ص1987، جنيف، 1949اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقيات جنيف لعام  
 الشريعة وموقف المتحدة األمم وقرارات الدولية واالتفاقيات الدولي القانون أحكام ضوء في القدس لمدينة الدولي القانوني الوضع

 .316 ، اإلسالمية
200
 األمم وقرارات الدولية واالتفاقيات الدولي القانون أحكام ضوء في القدس لمدينة الدولي القانوني الوضع محمود، السيد خالد المرسي، 

 .316 ، سالميةاإل الشريعة وموقف المتحدة
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األراضي التي احتلتها إسرائيل عام  على األراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وكافة1907
1967201. 

نها تنكر نية، حيث إلى األراضي الفلسطيوما زالت إسرائيل ترفض تطبيق اتفاقيات جنيف ع 
محتلة، فهي تدعي أن المحتل يمكنه أن يحل محل  بأن األراضي الفلسطينية هي أراض   االعتراف

صاحب السيادة الشرعي، كذلك ترى إسرائيل أن وجودها في األراضي الفلسطينية جاء عقب احتاللها 
هذه األراضي  ضمن عملية دفاعها عن نفسها في حرب جرت هي إليها، ولذلك يعد وجودها في

ذات الطابع الخاص التي تسود في هذه  202مشروعًا، وهي بذلك تتذرع بنظرية الظروف االستثنائية
 . 203األراضي، وأن االتفاقية الرابعة )الخاصة بالمدنيين( لم تكن مطبقة قبل االحتالل

 من الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي كالً ويمكن الرد على االدعاء السابق بالقول بأن  
نظرًا ألن إسرائيل قد احتلتها أثر األعمال العدائية  محتلة يتعين خضوعها لقانون االحتالل الحربي،

ومصر  ،م، واستعمالها غير المشروع للقوة في مواجهة كل من األردن1967التي قامت بها عام 
مم المتحدة من ميثاق األ 4/2وسوريا، مهددة بذلك السالمة اإلقليمية لتلك الدول، ومنتهكة للمادة 

التي تمنع التهديد أو استعمال القوة ضد السالمة اإلقليمية للدول أعضاء األمم المتحدة، وبما أن 
احتالل إسرائيل لتلك األراضي قد نجم عن حرب غير مشروعة، لذا فإن استمرار احتاللها لتلك 

 .عماًل غير مشروع أيضاً  يعدّ األراضي حتى اآلن 

الخبراء  يلية بالرفض العنيف من قبل األغلبية العظمى منجوبهت المواقف اإلسرائو   
موقف األمم المتحدة  القانونيين، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي وغيرهما. أما

إن االحتالل معرَّف تعريفًا واضحًا في المادة  حيث   .االتفاقيةتطبيق أحكام ؤيد فهو ي الصريح
تزمها إسرائيل. "فلئن كانت إسرائيل ُتعد  قوة محتلة بحسب مقتضيات تل من اتفاقية الهاي التي٤٢

                                                           
201
 .359، وتطبيقها على األراضي الفلسطينية المحتلة 1949اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام أبو نصر، عبد الرحمن،  
202
نظرية الظروف االستثنائية: هي نظرية تقوم على تقدير األخطار المحدقة بالدول واألزمات التي تهدد وجودها كيانها، وترى أن السلطة  

لتنفيذية في ضوء هذه الظروف بحاجة إلى صالحيات جديدة للقيام بواجبها في الحفاظ على كيان الدولة ووجودها وإن تعارض هذه ا
، نظرية الظروف االستثنائية بعض تطبيقاتها المعاصرةأمير حسن ، ، المصالح مصلحة القانون ومصلحة الحفاظ على الدولة. )جاسم 

 ( 264-237 ،8، ع14م
203
 . 106 ،46، مأثر إعالن الدولة الفلسطينية على المركز القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلةل، عبد هللا، االشع 
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قول أحد  أن ُتَعّد قوة محتلة وفق مقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة"، بحسب الهاي، إذن يجب اتفاقية
 .204الخبراء اإلسرائيليين

ام المجتمع ولذلك أثارت هذه الفكرة اهتم ،وارتبطت فكرة تقرير المصير بفكرة الدولة وطبيعتها  
الدولي باعتبارها تدعو إلى ضرورة جعل الحدود الدولية تتفق قدر اإلمكان مع التوزيع الفعلي 

أساس فكرة تقرير المصير، يعني أن لكل أمة  يعدّ للمجموعات الوطنية واالستقالل الوطني الذي 
فرض على إقليم أو الذي ترتضيه لنفسها، و  ،الحق في االستقالل وتحديد نظام الحكم المالئم لها

فلسطين االنتداب، ولم يمنح شعب فلسطين حقه في تقرير مصيره، على الرغم من التصريحات التي 
أصدرها الحلفاء والواليات المتحدة خالل الحرب العالمية األولى وبعدها، تلك التصريحات التي تحمل 

العالقات الدولية في  مبادئ السالم ومن ضمن هذه المبادئ حق تقرير المصير. والواقع أن تطور
بداية القرن العشرين واتجاه الدول نحو نبذ الحروب ومنح الشعوب المستضعفة حقها في تقرير 

بمثابة التزام دولي، ثم جاء ميثاق األمم  تعدّ مصيرها أوجد هذه المبادئ وجعل لها قيمة قانونية 
وقد  الشعوب في تقرير مصيرهاة على حق المتحدة فحرم الحرب العدوانية تحريمًا قاطعًا ونص صراح

ادى هذا التطور إلى تغيير أساسي في أسباب اكتساب السيادة على اإلقليم في القانون الدولي 
يم كالفتح والتقادم، وفقدت بعض أسباب وجودها المعاصر، ونبذت األسباب التقليدية الكتساب اإلقل

 .205لم تكتشف بعد اً رضكاالستيالء إذا لم تبق أ

 ولية وتطبيق القانون الدولي:المنظمات الد

 محكمة العدل الدولية .1

للقانون الدولي العام  لتطبيق بوصفها الهيئة القضائية األساسية محكمة العدل الدولية ُأنشئت  
تسهم في فهم قيم المجتمع الدولي األساسية، فقد أسهمت المحكمة في تحديد اإلطار القانوني للقانون 

                                                           
204
 .109، الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة االنتقالية ،ميرون، تيودور 
205
 .281، المركز القانوني لمدينة القدسالكسواني، سالم،  
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على توضيح و تفسير قواعده  غالباً  االستشارية آرائهااعدة من خالل وذلك بالمس الدولي اإلنساني،
 .206وهذا يسهم ال محالة في تطبيقها تطبيقا سليماً 

 

 المجلس الدولي لحقوق اإلنسان .2

، ومقره عة للجمعية العامة لألمم المتحدةالمجلس الدولي لحقوق اإلنسان هيئة دولية فرعية تابإن     
، ليحل محل لجنة  2006 /2/ 24الجمعية العامة لألمم المتحدة في جنيف ، وأنشئ بموجب قرار 

وتم  1946منذ عام  والذي أنشئحقوق اإلنسان )التي كانت تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
بذلك يعد المجلس هو . (2006 /6/ 16الثانية والستين في  إلغاؤه، واختتمت أعماله في دورته

السياسية لمنظمة األمم المتحدة المعنية والمختصة بمراقبة حالة حقوق "الهيئة الدولية الحكومية و 
 .207"اإلنسان في سائر الدول األعضاء باألمم المتحدة أثناء السلم وحالة النزاعات المسلحة

 المحكمة الجنائية الدولية .3

مؤسسة دولية دائمة مستقلة ومكملة للواليات "تعرف المحكمة الجنائية الدولية على أنها  
سلطتها  م بممارسة2002م، وبدأت عام 1998عام اتفاقية دولية موجب نشئت بأُ و  ،لقضائية الوطنيةا

القضائية على األشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية األشد خطورة والمدرجة 
  .208"يةفي نظامها األساسي، ولكي تمارس المحكمة صالحيتها فهي تتمتع بالشخصية القانونية الدول

 2012وقد انضمت فلسطين كدولة غير عضو لها صفة المراقب في األمم المتحدة، سنة  
 نظام روما األساسيوأهمها  ،مما مكن فلسطين من االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية

لة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ودو  ،الذي أعطى دفعًا جديدًا الهتمام المجتمع الدولي

                                                           
206
 .214، 3، عدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنسانيجهود المنظمات ال ،بن عياد، جليلةا 
207
 .215، 89، ع23، ماآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسانمساعد عبد العاطي ، ،عبد العال  
208
 المرجع نفسه 
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وجرائم ضد اإلنسانية  ،فلسطين بمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب
  .209على مدار الصراع الطويل في األراضي الفلسطينية

بعد االنضمام الفلسطيني لها أصبح بإمكان المحكمة الجنائية أن تحاكم أي متهم بارتكاب و  
أو أمر بارتكابها، سواء ارتكبت الجريمة من قبل مسؤولين  جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية

أو أفراد عاديين، لكن إسرائيل ستكون المتضرر األكبر من  ،أو مسلحين ،أو فلسطينيين ،إسرائيليين
انضمام فلسطين للمحكمة كونها المعتدية وترتكب مجازر وجرائم بشكل متكرر ومستمر، ومع ذلك 

كل رئيسي في حالتين هما: األولى: تعمد استهداف مدنيين يمكن أن يحاكم الفلسطينيون بش
 .210إسرائيليين. والثانية: القيام بانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل السلطات الفلسطينية ضد فلسطينيين

  اللجنة الدولية للصليب األحمر .4

، وهي مؤسسة مستقلة ومحايدة، وهي 1863تأسست اللجنة الدولية للصليب األحمر عام   
ئة المؤسسة للصليب األحمر، والقوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف، وتقوم اللجنة في أوقات الهي

النزاعات المسلحة، والحروب األهلية واالضطرابات الداخلية، بتوفير الحماية والعون للضحايا 
، أو سكانًا العسكريين والمدنيين، سواء كانوا أسرى حرب، أو محتجزين مدنيين، أو جرحى حرب

 .211محتلة، كما تقوم بزيارة المعتقلين السياسيين يين في أراض  مدن

يتعلق عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر حسب نظامها األساسي باإلشراف على تنفيذ و   
القانون الدولي اإلنساني، وهذا يدفعها إلى التعاون مع جميع األطراف ، ألن هذا العمل يتطلب تعاون 

ون من طرف واحد، هذا وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بجهود ن يكوال يمكن أ من الجميع،
نية نه يوجد في فلسطين لجنة وط. والجدير بالذكر أ212حثيثة لكي يتم نشر القانون الدولي اإلنساني

 ومبادئ القانون الدولي اإلنساني ت بمرسوم رئاسي مهمتها نشر قواعدللقانون الدولي اإلنساني أنشئ
وأيضًا  ب مبادئ القانون الدولي اإلنسانيبالحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم حسوتذكير األطراف 

                                                           
209
 38-26، 26 ع، "فلسطين بين الشرعية الدولية واالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"بوغفالة ، ، عيشة  بوأ 
210

"انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد الشعب  ،زينة، آمنة بوأ 
   .231، 270-223 ، الفلسطيني"

211
 .334-333، القانون الدولي اإلنسانيمحمد فهاد ، ،الشاللدة  
212
 .126، إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اإلنسانيدور اللجنة الدولية للصليب األحمر في  ،علتم، شريف 
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وقعت اتفاقية ما بين اللجنة الدولية للصليب األحمر ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية  2003عام 
 .213وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني حول استكشاف القانون الدولي اإلنساني

 

 يق القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدسمدى تطبثانيًا: 

 لعشرات من القرارات تتعلق بالقدسصدر عن الجمعية العامة ومجلس األمن واليونسكو ا  
وال يجوز للدولة المحتلة  ،وكان معظم هذه القرارات ينص على أن القدس أرض عربية محتلة

 .214"إسرائيل" التصرف بها بأي شكل كان

ارات نجد أن االهتمام بتنفيذ هذه القرارات قليل، بل معدوم، ولذلك كان ومن خالل تلك القر   
يجب على األمم المتحدة بأجهزتها وضع آليات لتنفيذ هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع لكي 

 .كافة الوسائلرائيل بتهويد المدينة القدس بتكتمل النظرية مع التطبيق، وكل هذا في ظل استمرار إس

ا اإلطار نحاول بيان مدى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقدس من خالل إظهار وفي هذ  
 األهمية القانونية لتلك القرارات:

 القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة:

بقيمة تحظى القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمتعلقة بمدينة القدس   
قانونية معينة تتمثل في أن القرارات التي تصدرها الجمعية في صدد مباشرتها للوظائف 
واالختصاصات المنوطة بها طبقًا لميثاق األمم المتحدة، تأتي في صورة توصيات، وال تتمتع بقوة 

ن تلك التوصيات تكتسب صفة إلزامية في بعض الحاالت إذا توافرت لها عدد من ، غير أ215ملزمة
 الشروط هي:

                                                           
213

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني مع التطبيق على الوضع في حمد سهيل ، ،أ أبو شنب 
 .64، فلسطين

214
 .51،  لي: فوضى الماضي والحاضراالعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدوشادي عدنان ، ،الشديفات  
215
 .229،  وآليات التنفيذ 194قرار األمم المتحدة إيمان أحمد ، ،أبو الخير  
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 216عندما تقوم الجمعية العامة بالتأكيد على القرار الذي اتخذته مرارًا وتكرارًا وبشكل دوري .
 2253والذي جاء تأكيدًا على القرار  1967/ 14/7بتاريخ  2254كما هو الحال في قرار 

بتاريخ  2851أيام فقط بين القرارين، وكذلك كما هو الحال في قرار  10وبفارق زمني 
نتيجة الستمرار اإلجراءات اإلسرائيلية في والذي أصدرته الجمعية العامة  1971/ 20/12

بتاريخ  113/33مدينة القدس الهادفة إلى تغيير وضع المدينة، وتوحيد شطريها، والقرار 
، وجميع هذه القرارات كانت تأخذ 3/12/2003بتاريخ  58/22، والقرار 18/12/1978

ها في ذات اإلطار بضرورة وقف اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة طابع التكرار، وتدور مواضيع
إلى تغيير معالم مدينة القدس، وبالتالي فإن صيغة التكرار هذه ال تدل إال على أمر واحد، 

 هو تمتع هذه القرارات باإللزامية، وعدم اعتبارها اختيارية أو جانبية.

 ات األساسية لإلنسان، خاصة ما يتعلق عندما تكون التوصية متعلقة باحترام الحقوق والحري
طرح منها بالتمييز العنصري وتقرير المصير، كما في حالة جدار الفصل العنصري حيث 

موضوع الجدار أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي اجتمعت لهذا الغرض وقررت 
، ول الجدارالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى قانونية ح 2003 /12/ 8بتاريخ 

 .14/10وهذا ما يعرف بقرار الجمعية العامة 

والجدير بالذكر أن القيمة القانونية لمثل هذا النوع من التوصيات تزداد إلى الحد الذي ترتب   
معه التوصية التزامات قانونية ملزمة لجميع األطراف، كما هو الشأن عندما يصبح مجلس األمن 

تهدد األمن والسلم الدوليين، وتتخذ الجمعية توصياتها بخصوص  عاجزًا عن التصدي لمشكلة جوهرية
  1950.218لعام  217هذه المشكلة استنادًا إلى قرار "االتحاد من أجل السلم العام"

                                                           
216
 .51، 1948تهجير إسرائيل للفلسطينيين عن أراضيهم عام  ،نجوى حساوي، 
217
م، ينص على انه في اية حالة يخفق 1950أقر عام  377االتحاد من أجل السلم العام: هو قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة يحمل رقم  

مجلس االمن ، بسبب عدم توفر االجماع بين اعضائه الخمسة  دائمي العضوية ، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على االمن والسلم 
المن والسلم الدوليين الدوليين ، يمكن للجمعية العامة ان تبحث  المسالة بسرعة  وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية  من اجل استعادة ا

ما هو  ،، وإذا  لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة ، يمكن عقد جلسة طارئة وفق الية الجلسة الخاصة الطارئة. )عيسى، حنا
م، تاريخ االطالع: 23/12/2017موقع دنيا الوطن، تاريخ النشر:  م،1950لسنة  377قرار االتحاد من أجل السالم رقم 

 م(.22/3/2019
218
، األساس القانوني لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في إطار التسوية السلمية للنزاع العربي اإلسرائيليأحمد عبد الونيس ، ، شتا  

 .45، 21ع
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  إذا كانت التوصية تكشف عن قاعدة قانونية ترتب التزامًا دوليًا عامًا، مثلما يحدث عندما
ار المترتبة على استخدام القوة بطريقة غير تصدر الجمعية توصية حول عدم االعتراف باآلث

. فقد أصدرت الجمعية العامة فيما يتعلق بمدينة القدس العديد من 219مشروعة، ضد شعب ما
، 90/34، 106/131القرارات التي تكشف عن قواعد قانونية ، كما هو الحال في القرارات )

ها مدينة القدس الشرقية هي ي( والتي أكدت فيها على أن األراضي الفلسطينية بما ف113/33
ويجب عليها االلتزام باتفاقيات جنيف المؤرخة سنة  ،محتلة وأن إسرائيل دولة احتالل أراض  
1949. 

 كما 220إذا كانت التوصية قد صدرت بموافقة الغالبية العظمى من أعضاء األمم المتحدة .
رة وضع مدينة والمتعلق بضرو  1949 /12/ 9الصادر بتاريخ  303هو الحال في القرار 

القدس تحت نظام دولي بحيث يكفل حماية األماكن المقدسة داخلها، حيث حصل القرار 
 دول.  7على موافقة غالبية األعضاء في الجمعية العامة باستثناء 

ولذلك فإن القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص مدينة   
قة تنطبق عليها جميعها، وهذا يؤكد بأن تلك القرارات تعد ملزمة القدس، نجد أن الشروط الساب

نما تحولت إلى قرارات دولية ملزمة  ن عليها تنفيذها، أي أنها لم تبقَ إلسرائيل ويتعي مجرد توصيات وا 
إجبارية التنفيذ والتطبيق، وهذا الذي ال يوجد اطالقًا على أرض الواقع، بسبب استناد إسرائيل إلى 

 كرية في فرض األمر الواقع والدعم الكبير الذي تتلقاه من الواليات المتحدة االمريكية.القوة العس

 

 

 

 

                                                           
219
 .229 ، وآليات التنفيذ 194قرار األمم المتحدة إيمان أحمد ، ، أبو الخير  
220
 .69 ،لدوليقضية فلسطين في ضوء القانون ا ،الحلبي، حسن 
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 المتعلقة بمدينة القدسالقيمة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس األمن و 

 ينقسم القانون الدولي بشأن األهمية القانونية لقرارات مجلس األمن إلى فريقين:  

من ميثاق  24افة القرارات الصادرة عن مجلس األمن ملزمة طبقًا للمادة يرى أن كاألول: الفريق 
، ألن مجلس األمن هو الجهاز التنفيذي لألمم المتحدة ويهتم بكافة التبعات الرئيسية 221األمم المتحدة

التي تحافظ على السلم واألمن الدوليين، لذلك فإن كل ما يصدر عن مجلس األمن هي قرارات لها 
م حتى على الدول التي ليست أعضاء في األمم المتحدة إذا كانت القرارات تتعلق بالحفاظ طابع اإللزا
من والسلم الدوليين، لذلك تترتب المسؤولية القانونية على الدولة التي لم تلتزم بالقرارات على األ

 .222الصادرة عن مجلس األمن

تي تصدر عن مجلس األمن والمتعلقة يرى أنصار هذا الرأي بان القرارات الملزمة الالثاني: الفريق 
الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، يترتب على عدم االلتزام بها المسؤولية الدولية في حق الدولة 
التي لم تلتزم بالقرار، أما باقي القرارات فتأخذ حكم التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم 

 .223لدولية، وهذا الرأي ضعيفالمتحدة، لذلك ال يترتب عليها المسؤولية ا

م سواء للدول والرأي األول هو األصح قانونيًا ألن كل قرار يصدر عن مجلس األمن هو قرار ملز      
عضاء، ألن منظمة األمم المتحدة قد خولت لمجلس األمن النظر في أهم األغير األعضاء أو للدول 

وبالتالي فإنه ال يعقل أن ينظر مجلس األمن  هدفين لألمم المتحدة، وهما حفظ االمن والسلم الدوليين،
مجلس األمن الجهاز التنفيذي  لزمة، كما أن األمم المتحدة تّعدفي هذين الهدفين وتكون قراراته غير م
 لها، األمر الذي يؤيد وجهة النظر هذه.

 

                                                           
221
 من ميثاق األمم المتحدة: " 24المادة  

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "األمم المتحدة" سريعاً فعاالً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في  -
 اجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.أمر حفظ السلم واألمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بو

يعمل مجلس األمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "األمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخّولة لمجلس األمن لتمكينه  -
 من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

 سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها ". يرفع مجلس األمن تقارير -
222
 .47-46،  واقع تطبيق قرارات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينيةإياد خالد ، ، هنا  
223
 .309-280، ص1987شهاب،  
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 المتعلقة بمدينة القدسالقيمة القانونية للقرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو و 

غير الساحة الجغرافية لمدينة القدس التي تسيطر عليها القوات  ونسكو ساحةمنظمة اليتشكل   
الصهيونية بقوة السالح، وتعمل على تغيير معالمها بشكل مستمر، لذلك فإن أروقة اليونسكو هي 

 .224إلثبات الحقوق للدول والشعوب المضطهدة في العالمساحة حرب دبلوماسية 

إلى طرح عدد من الخطوات في سبيل تعزيز القرارات الصادرة  وفي إطار ذلك ذهب البعض  
 :225عن منظمة اليونسكو بشأن مدينة القدس، كان أهمها ما يلي

 ن انضمام فلسطين كعضو فيها يعطيها كامل الحقوق المنصوص عليها في تعليمات إ
تشويه اليونسكو وبذلك تفوت على إسرائيل محاوالتها المتكررة لتزوير اآلثار والحقائق و 

 التاريخ.

  إن قرارات اليونسكو تفتح الباب للشعب الفلسطيني ممثاًل بالسلطة الوطنية الفلسطينية لكي
يطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه أعمال االحتالل االسرائيلي التي تهدف إلى طمس 

صة ما يتعلق وخا،وتزويره  ،والتراث العربي الفلسطيني ،المعالم واآلثار العربية واإلسالمية
 منها بمدينة القدس والحرم القدسي الشريف.

 القانون الدولي من الدفاع عن  لفلسطينيين حسبانضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو يمكن ا
آثارهم وتراثهم بكل الوسائل، ويمكنهم من مطالبة اليونسكو بوضع آثار فلسطين على قائمة 

واعتبارها  ،وعلى ترميمها ،م في الحفاظ عليهاآثار العالم التي تهتم بها هذه المنظمة وتساه
تراثًا عربيًا فلسطينيًا، وهذا ما يعد بالنسبة إلى العدو الصهيوني ضربة قاسية لمشروعه 

 التوراتي االستعماري.

  الستعادة الحق الفلسطيني كافة ولذلك على الفلسطينيين بدء معركة منظمة ومدروسة الصور
 حو خطوات أكبر تعيد الحق إلى أصحابه.خطوة ن نفي أرضه ومقدساته، أل

                                                           
224
 .388، 2 ع، القدس في قرارات اليونسكو وسبل تفعيلها، محمد عبد الجواد، البطة  
225
 .41 ،51ع، فلسطين في اليونسكو بين الرفض والقبول ،الباش، حسن 
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  كما أن على النخبة الفلسطينية المثقفة في المجتمعات الغربية استخدام صالتها بالمثقفين
الغربيين، بهدف تشكيل قوة إسناد ودعم الحق الفلسطيني في التراث العربي واإلسالمي في 

 ا في تراث القدس.فلسطين والقدس، ومجابهة الدعاية الصهيونية المنظمة بأحقيته

 قات تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدسمعو 

 وتهويدها بالقدسإصرار إسرائيل على االحتفاظ  .1

 ة أي تغيير في سياستها نحو القدسما زالت دولة الكيان الصهيوني مصممة على مقاوم 
عية الدولية وحقوق السكان وتدعم ذلك باألمر الواقع وقوة السالح، ولذلك فإنها تتجاهل قرارات الشر 

، معلنًة أن مدينة القدس بحدودها الحالية 1967و 1948الفلسطينيين الذين تم طردهم في عامي 
ير والنقاش، وفي ظل هذه األوضاع فإن إسرائيل لن تقبل االعتراف بضمها لمدينة يغير قابلة للتغ

الحالي ال يمكن له أن يغير  الوضع ألن 226القدس بصورة غير شرعية وأنه عليها االنسحاب منها؟
أي شيء أو يجبر إسرائيل على المثول لقرارات الشرعية الدولية، لذلك ال بد من محاولة البحث عن 
حلول أخرى تبدو أكثر واقعية ومنطقية، كسياسة استخدام القوة تطبيقًا للمثل القائل "ما أخذ بالقوة ال 

 يسترد إال بالقوة".

 ريكية إلسرائيل )الفيتو األمريكي(دعم الواليات المتحدة األم .2

مريكية شريكة وبشكل كبير في االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب إن الواليات المتحدة األ 
الفلسطيني، ألنها تواصل دعمها لحليفتها إسرائيل وتبرر أفعالها بشكل دائم، كون إسرائيل الحليف 

لمنطقة، وهذا ما يعطي دافعًا قويًا إلسرائيل االستراتيجي األول للواليات المتحدة األمريكية في ا
مستمدة قوتها من المساعدات المالية والعسكرية األمريكية  ،لمقاومة أي تغيير في وضع القدس

 1947.227الواسعة، والدعم السياسي الكبير الذي تتلقاه من حكومات الواليات المتحدة منذ عام 

عامة منذ زمن بعيد أن مجلس األمن هو ولقد اكتشف المواطن الفلسطيني خاصة والعربي  
مجلس األقوياء الذين نصبوا أنفسهم أولياء على العالم وقضاياه، وفي حقيقة األمر ومنذ انهيار 

                                                           
226
 .138،سيناريوهات ومواقف وحلول مقترحة لمستقبل مدينة القدسكمال ،  ،األسطل 
227
 .138 ، سيناريوهات ومواقف وحلول مقترحة لمستقبل مدينة القدسكمال ،  ،األسطل 
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االتحاد السوفيتي أصبحت الواليات المتحدة األمريكية هي القوة العظمى، وهي بالتالي المسيطرة على 
سالميًا له محاذيره، وأصبح المنظمة الدولية والمتحكمة بمجلس أمنها، وه كذا فإن التعامل معه عربيًا وا 

 .228له معايير أخرى غير تلك التي تأسس من أجلها

إن اإلدارات األميركية المتعاقبة في ممارستها لحق النقض / الفيتو، طوال حقبة زمنية   
المدانة من مجلس  بل شريكًا مباشرًا في جرائمها وممارساتها ،فقطحاميًا إلسرائيل  تعدّ ال طويلة. 

 27األمن نفسه، األمر الذي يجعل من أسباب ومسوغات طلب تطبيق نص البند الثالث من المادة 
الذي يفرض على الواليات المتحدة االمتناع عن التصويت عند طرح جرائم إسرائيل و ، 229من الميثاق

بادئ وقواعد الميثاق والقانون وانتهاكاتها الجسيمة. التي تهدد األمن والسلم الدوليين، وتستبيح كافة م
واألمر ليس بهذه البساطة، والطريق المؤدي لذلك شاقة ووعرة، والثمن الذي قد يتطلبه  ولكن ،الدولي

ذا 230ذلك قد يكون كبيرًا،  تم األخذ بهذا، فهناك طريقان أساسيان: اللجنة القانونية لمجلس األمن وا 
رأي استشاري من محكمة العدل الدولية كما في قضية والجمعية العامة لألمم المتحدة بقيامها بطلب 

 جدار الفصل العنصري.

 لالعتبار القانوني لمدينة القدس الدولية عدم وضوح الرؤية .3

عدم وضوح الرؤية لالعتبار  إن المأخذ على الشرعية الدولية المتمثلة بالمجتمع الدولي هو 
فكانت تعادل التوصيات  ،ارات الدوليةر مة للقضعف القوة الملز  مما أدى إلى ،القانوني لمدينة القدس

الرقابي على مدينة القدس لم  أن التوصية غير ملزمة للدول. والمجتمع الدولي ومن خالل دوره وذلك
طاراف بآلية ر يلزم نفسه واألط ارات الدولية. لكن للمجتمع الدولي الحق ر محدد لتنفيذ الق زمني وا 

حيث فرض عقوبات على الدولة المخالفة من  ة األمم المتحدةبالفصل السابع من ميثاق هيئ بالتمسك
 .231القوة العسكرية إلعادة السلم واألمن الدوليين لنصابهما تصل إلى حد استخدام

                                                           
228
 .120،  األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينيةواقع تطبيق قرارات منظمة إياد خالد ، ،هنا  
229
من ميثاق األمم المتحدة، والذي ينص على "تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة  27البند الثالث من المادة  

متخذة تطبيقاً ألحكام الفصل السادس أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات ال
 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت". 52من المادة  3والفقرة 

230
 .144-143،  ( وتداعياته2016) 2334قراءة قانونية للقرار قبعة، كمال،  
231
 .51،  ضي والحاضراالعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماالشديفات ، شادي عدنان ،  
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 مب في القانون الدوليالقانونية المترتبة على قرار تر  ثاراآلثالثًا: 

س عاصمة إلسرائيل قراره االعتراف بالقد 2017/ 12/ 6مب في ميركي تر أعلن الرئيس األ 
إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد "ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، مدعيًا بأن 

. علمًا أن الكونغرس األمريكي وبأغلبية الحزبين الجمهوري والديمقراطي قرر في عام 232"عاصمتها
ريكيين إمكانية التأجيل لمدة ومنح الرؤساء األم 1999نقل السفارة إلى القدس ابتداًء من عام  1995

صدور القرار عن إدارة الرئيس  ستة أشهر في توقيع القرار النهائي، وهذا ما كان يتم عمليًا حتى
 .233مبتر 

 كامالً  اً أمريكي اً القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس اعتراف ويّعد 
ضاربًا بذلك قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، سرائيل، دينة المقدسة عاصمة إلبأن الم اً وصريح
أن القدس الشرقية هي أرض عربية محتلة، وأن التسوية النهائية لوضع المدينة ال يمكن أن  تعدّ التي 

يكون إال من خالل المفاوضات بين الجانبين، وال يجوز أن يتم عن طريق قرارات فردية تخدم 
سرائيل.مصالح دولية وسياسية بين الواليات ا  لمتحدة األمريكية وا 

اتيجيًا في ر است اً ر ائيل تغيير مب بالقدس عاصمة إلسر الرئيس األمريكي دونالد ت افر اعتشكل و  
 تّعداألمريكي تجاه القضية الفلسطينية على وجه التحديد وخاصة تجاه مدينة القدس، والتي  الموقف

 عليها اً لحل النهائي كونها مدينة متنازعت األمريكية المتعاقبة إحدى قضايا اااإلدار  من وجهة نظر
 .234ائيلير اع العربي اإلسر في الموقف األمريكي تجاه قضايا الص اف نقطة تحولر كما شكل االعت

ارات مجلس ر ائيل يخالف القانون الدولي وقر ار األمريكي بإعالن القدس عاصمة إلسر القإن  
سالم، ومن أبرز هذه المبادئ التي يتنافى لألمم المتحدة ومبادئ عملية ال األمن والجمعية العامة

الذي قسم فلسطين إلى دولتين وأبقى مدينة القدس تحت  1947ر عام الصاد 181ار رقم ر معها الق

                                                           
232

، د.ت ، تاريخ الزيارة: قرار ترامب بشأن القدس: خلفيات وأبعاد قانونية مارقة، موقع مركز األبحاث الفلسطينيقبعة، كمال،  
5/4/2019 

https://www.prc.ps 
233

داب البريطاني إلى قرار إدارة الرئيس ترامب نقل السفارة األمريكية القدس في مفاوضات الحل النهائي من االنتالشب ، محمد أمير ،  
 .98، وتداعياته المحتملة

234
 .2، الدوافع والمضمون وردود األفعال الدولية: االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيلسائد ،  ،أبو عدوان 

https://www.prc.ps/
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والذي دعا  1913الصادر عام  338ار ر والق 1991 الصادر عام 292ار ر الوصاية الدولية، والق
إلى حدود ما قبل الحرب،  1991عام  تلهااضي التي احر االنسحاب من األ إلىائيلي ر الكيان اإلس

الدبلوماسية من القدس وعدم  الذي يدعو لسحب البعثات 1981الصادر عام  918ار رقم ر والق
 2111عام  الصادر 1322ار رقم ر ائيلية على القدس، والقر ساف القانون الدولي بالسيطرة اإلر اعت

 شارون لدخوله الحرم القدسي الشريف ازي لرئيس حكومة االحتاللز الذي شجب فيه التصرف االستف
الذي طالب بالوقف الفوري  2119الصادر عام  2339ار رقم ر وما تبعها من قتل للفلسطينيين، والق

ات ر اف بأي تغيير وعدم االعت ،أو قانوني ،أي أثر شرعي ليس له أن عتبارالقدس با لالستيطان في
 ،اتيجيةر ستبعادها السياسية والقانونية واالأارات لها ر ، كل هذه الق 1991 /4/6في المدينة منذ 
 .235والعقائدية الدينية

مب بعد لقائه ومبادئه، ادعى تر  الدوليوفي السياق غير المنطقي ذاته والجاهل بالقانون  
لن نتحدث عن القدس بعد اآلن، وقد أزيلت القضية من ": قائالً   1/ 25نتنياهو في دافوس بتاريخ 
لتصريحات رائيل زعيم التيار اليساري في إس وقد تصدى يوسي بيلين ".على الطاولة وُقضي األمر

منظمة التحرير بحث مستقبل القدس ينبع من التزام موّقع عليه من إسرائيل و “مب هذه، بتأكيده أن تر 
االتفاق، لذلك فإن  يلية لم تلِغ، ومن ضمنها الحاليةأّي حكومة إسرائ وأنفي اتفاق أوسلو،  الفلسطينية

ملزمة به أيضًا. واالتفاق يتناول خمسة مواضيع ستبحث في  المنظمةل ملزمة به، كما أن إسرائي
تم ذكر ، حيث الثالثإطار المفاوضات على االتفاق الدائم بين الطرفين، في الفصل الخامس، البند 

ليس للواليات المتحدة أو دول أخرى صالحية اإلمالء على "؛ ويضيف مؤكدًا: "القدس كأولوية
فين، بإضافة موضوع للبحث في إطار االتفاق الدائم أو رفعه منه. الطرفان فقط يمكنهما فعل الطر 

مب هذا مع مساعي دولة ويتساوق تصريح تر  ."ذلك، لكنهما حتى اآلن يمتنعان عن القيام بذلك
دس االحتالل لشرعنة الوقائع المادية التي فرضتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، ليس فقط في الق

بل وفي كافة تلك المناطق المخصصة كإقليم لدولة فلسطين بموجب أحكام قرارات الشرعية الدولية 
 .236المتعاقبة

                                                           
235
 .5، وافع والمضمون وردود األفعال الدوليةالد: االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيلسائد ،  ،أبو عدوان 
236
 .2018كانون الثاني/ يناير  8، إسرائيل اليوم/ األيام رفع القدس عن جدول األعمالبيلين، يوسي،  
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العالمي لحقوق االنسان ألنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب  لإلعالنالقرار مخالف كما أن  
الشعوب في تقرير لحق  اً صريح اً الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه المحتلة ويمثل انتهاك

وهو  م،1949لرابعة لسنة والتفاقية جنيف ا 1903اتفاقية الهاي لسنة وكذلك يخالف  .مصيرها
األقاليم عن طريق الحرب، وعدم جواز احتالل اراضي الغير  احتاللعدم جواز  دأيناقض مب

 .237محتلةومبدأ أن قوة االحتالل ال تملك أي حقوق ملكية على اإلقليم او األراضي ال ،بالقوة

 

 

                                                           
237
، منشور على موقع المؤتمر الشعبي لفلسطيني بيان اللجنة القانونية حول بطالن القرار األمريكي بشأن القدسالمسلوخي، معتز ،  

 6/4/2019، تاريخ الزيارة: 14/12/2017، نشر بتاريخ: الخارج
https://palabroad.org/post/view/1070 

https://palabroad.org/post/view/1070
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 الخاتمة
تناولت الدراسة موضوع "القدس في القرارات الدولية"، ونظرًا التساع هذا الموضوع بسبب  

كثرة القرارات الصادرة عن األمم المتحدة فيما يتعلق بمدينة القدس، سنحاول في هذا اإلطار بيان أهم 
 توصل إليها.الالنتائج والتوصيات التي تم 

 أواًل: النتائج

 عصبة األمم بأن السيادة على األقاليم الخاضعة لالنتداب ثابتة لشعوب تلك األقاليم  اعترفت
وليست للدولة المنتدبة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري الصادر في 

 بشأن الوضع الدولي إلقليم جنوب غربي إفريقيا. 1950 /7/ 11

  القدس وجعلها تحت لجنة مشكلة من األمم المتحدة لمدة بتدويل مدينة  181أوصى قرار التقسيم
نما  اطاًل ألن الهدف منه ليس سياسياً ب يّعدعشر سنوات، ثم ينظر في أمرها بعد ذلك. وهو ما  وا 

 .ال يخرج عن كونه مجرد هدف ديني

 التأكيد على ذلك  194، وكان ينتظر من القرار 181احتالل مدينة القدس مخالف للقرار  إن
جبار القرار  غير أن ،إسرائيل على االنسحاب من القدس باإلضافة إلى تقرير عودة الالجئين وا 
قانونية الحتالل مدينة القدس وقبل الغير حيث إنه أقر باإلجراءات ، جاء على عكس ذلك 194

 بالوضع الراهن.

  قدس إنما يرى بأن السيادة على البين من  المتعلق بتدويل القدس 303تباينت اآلراء حول القرار
بأن )التدويل الدائم(، وبين من يرى  بها مهمة االطالع بوظيفة اإلدارة المنوطةتؤول إلى الجهة 

السيادة على القدس تظل موقوفة على رأي الشعب الذي يسكن تلك المدينة إلى حين نهاية نظام 
يضمن دوام  ألن المجتمع الدولي ال يمكن له أن وهو الرأي األدق. التدويل )التدويل المؤقت(

النظام الدولي الحالي وهو محكوم بتغيير موازين القوى، لذلك فمن األفضل أن تبقى السيادة 
 مؤقتة غير دائمة.
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  ما يؤخذ على منظمة اليونسكو فيما يتعلق بقراراتها عن مدينة القدس، أن اغلب القرارات التي
ذلك، وأنها كانت على شكل  ، والقليل منها كانت قبل1967صدرت كانت في الفترة ما بعد عام 

 مجرد توصيات أو اقتراحات ال تتمتع بالصفة اإللزامية.

  تحمل نفس المضمون  1967إن قرارات الجمعية العامة الخاصة بمدينة القدس بعد نكسة
خر، كما أنها لم تحمل أي طابع آل والمدلول، حتى أن الصيغة نفسها، وال تختلف من قرار

 .الواقع، وال تشمل على طرق إجرائية فعالة لتنفيذهاالزامي إلسرائيل على أرض 

 ير المعالم الحضارية والثقافية يتنبهت المنظمات الدولية منذ البداية إلى اإلجراءات اإلسرائيلية لتغ
والدينية للمدينة المقدسة، فقد صدرت العديد من القرارات الدولية عن منظمات األمم المتحدة 

يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في مدينة القدس وتجريم االنتهاكات  وأهمها الجمعية العامة فيما
 (.36/15، 35/169، 3005، مثل القرارات )اإلسرائيلية بحقها

  بعيدًا عن الجدل القائم حول مدى الزامية قرارات الجمعية العامة كون ما يصدر عنها توصيات
عامة هي قرارات ملزمة ألطرافها، بدليل وليس قرارات، إال أن القرارات الصادرة عن الجمعية ال

أنه ال تقبل عضوية دولة في األمم المتحدة إال بعد تعهدها باحترام مبادئ وقرارات األمم المتحدة 
 بأجهزتها المختلفة.

 رائيل، زيادة عن أن لم يغير من المركز القانوني لألراضي المحتلة من قبل إس 242ن القرار إ
كز القانوني الذي قررته األمم المتحدة لمدينة القدس، وان عدم إشارة لم يمس المر قرار التقسيم 

 .القرار إليها بصورة صريحة ال يعني أن القرار قد تجاهل وضع المدينة

  القدس وأدان  أكد وبشكل واضح على ضرورة حماية األماكن الدينية المقدسة في 271إن القرار
 .حراق المسجد األقصىوبشدة عملية إ

 لصالح النضال  ومهمةضافة جديدة نتصارًا دبلوماسيًا فلسطينيًا، وا  ا 2334ار القر  يّعد
نظرًا للتوجه نحو خيار المفاوضات رار في ظل خيبة األمل الفلسطيني الفلسطيني. وجاء هذا الق

 .بمثابة هزيمة سياسية قوية لإلسرائيليين 2334التي فشلت في النهاية، فكان القرار 
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 م تناولت عدة قضايا  1993ن منظمة اليونسكو المتعلقة بالقدس بعد عام ن القرارات الصادرة عإ
 حساسة متمثلة في رفض اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة.

 اً وصريح كامالً  اً أمريكي اً القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس اعتراف يّعد 
أن القدس  تّعدلقرارات الشرعية الدولية، التي انتهاكًا صريحًا و بأن القدس عاصمة إلسرائيل، 
 الشرقية هي أرض عربية محتلة.

 يرى أن كافة  ين فريقينقسم الرأي الدولي بشأن القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن إلى فريق
خر يرى بان القرارات الملزمة آ القرارات الصادرة عن مجلس األمن ملزمة بشكل عام، وفريق

جلس األمن هي القرارات التي تكون المتعلقة الحفاظ على السلم واألمن التي تصدر عن م
 الدوليين فقط. ونحن نؤيد الرأي األول.

  وأخيرًا إن عدم تنفيذ إسرائيل القرارات الصادرة عن األمم المتحدة يعود إلى اعتمادها على منطق
تتلقاه من الدول الغربية ال  والعسكري الذي ،واالقتصادي ،والدعم الكبير السياسي ،القوة العسكرية

 وحالة التشتت والضعف الذي يعاني منها العالم العربي واإلسالمي. ،سيما الواليات المتحدة
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 ثانيًا: التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة للدراسة، أوصي بما يلي:

لالستثمار في ومحاولة جذب رؤوس األموال العربية واإلسالمية  ،دعم اقتصاد المدينة المقدسة .1
مدينة القدس للحفاظ على مصدر دخل لسكانها من أجل تقوية صمودهم وتصديهم إلغراءات 

 البيع الصهيونية.

وفي وسائل اإلعالم المرئية  ،العمل على إظهار قضية القدس في كل المحافل الدولية .2
 والمقروءة، وتفعيل ملف القدس بصورة أكثر جدية وفاعلية.

ن أي مفاوضات أو أي مشاريع حلول مستقبلية ية األخذ بعين االعتبار أالفلسطينعلى القيادة  .3
وتعيد حقوقه المسلوبة في مدينة القدس  ،لمدينة القدس يجب أن تلبي طموح الشعب الفلسطيني

 وفقًا للواقع الذي أقره المجتمع الدولي.

تضمن على  منمن خالل الجمعية العامة ومجلس األاتخاذ مجموعة من اإلجراءات الجماعية،  .4
األقل دحر االحتالل، وتنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني وعدم تمويل ومكافأة المحتل، وعلى 

تجاه القدس وفلسطين، وعليها أن تعيد النظر في لمتحدة إعادة النظر في سياساتها األمم ا
نة وعليها أيضًا أن تتخلص من الهيم "فيتو"الدستورها، وخاصة الذي يتعلق بحق النقض 

األمريكية حتى تتمكن من تنفيذ قراراتها التي أجمعت على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
 القدس.

 ودعم المرابطين في المسجد األقصىدعم صمود السكان المقدسيين في قلب المدينة المقدسة،  .5
 لتعزيز بقائهم ووجودهم شوكة في حلق االحتالل اإلسرائيلي.

 
 
 
 
 



89 
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 م 1985
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 م.2002
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، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان، المدخل إلى القضية الفلسطينيةالحمد، جواد،  .8

 .م2004
 د. ن ، د. ت. د. م ،، القدس واألمم المتحدة رؤية قانونية، مصطفى أحمد، الخيرأبو  .9

 .م2002، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، بالدنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد،  .10
موقف الشرعية الدولية )اليونسكو والجمعية العامة( من عروبة الدنسيوي، جمال،  .11

 .م2017، مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، القدس
مجلة الفكر السياسي، ، 194ل القرار قراءة في الشرعية الدولية من خال رشيد، فتحي،  .12

 .م2009، 33ع
 م. 1955، دار المعارف، القاهرة، القضية الفلسطينيةزعيتر، أكرم،  .13
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، جامعة تاريخ فلسطين بين العنصرية الصهيونية والحقد الصليبيالسحار، جميل،  .14
 م.2008االسكندرية، االسكندرية، مصر، 

لي على حق السيادة الفلسطينية على القدس اثر االحتالل اإلسرائي، خلدون، السعودأبو  .15
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أوضاع الالجئين والنازحين الفلسطينيين وحق العودة ووكالة الغوث السفير، محمود كريم،  .16
 م.2010، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة األولى، والمعاملة الدولية للمشكلة

، جمعية الدراسات العربية، عمان، قرارات األمم المتحدةالقدس في شعبان، إبراهيم،  .17
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رام اهلل، د. ن ، ، اإلسرائيلي –قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي  .2
 6م، م1999-2004

 :سابًعا: المواقع اإللكترونية

اإلمبراطورية"، نشر بتاريخ:  موقع البيان، مقال بعنوان "الحراس .. عصبة األمم وأزمة .1
 12/4/2019، تاريخ الزيارة: 22/1/2016

1.2555734-22-01-library/2016-world-https://www.albayan.ae/books/from 

، 8/8/2016ية العليا لفلسطين، تاريخ النشر: موقع الموسوعة الفلسطينية، الهيئة العرب .2
 13/4/2019تاريخ الزيارة: 

https://www.palestinapedia.net 

 18/5/2014، تاريخ النشر: الوطندنيا  موقعحسين، غازي، شرعية المقاومة المسلحة،  .3
 م،12/2/2019 الزيارة:تاريخ 

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330236.html 

https://www.albayan.ae/books/from-world-library/2016-01-22-1.2555734
https://www.albayan.ae/books/from-world-library/2016-01-22-1.2555734
https://www.palestinapedia.net/
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330236.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330236.html
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العودة والتعويض، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة:  – 194موقع الجزيرة نت، نص القرار  .4
17/2/2019  

-870a-44c2-97ba-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf
068033ae29f5 

تاريخ النشر: القدس في األمم المتحدة، موقع الموسوعة الفلسطينية على االنترنت،  .5
 18/2/2019، تاريخ الزيارة: 18/9/2014

https://www.palestinapedia.net 
الخاص بالقدس، بدون تاريخ  303موقع رحالت فلسطينية، نص قرار الجمعية العامة رقم  .6

 17/2/2019نشر، تاريخ الزيارة: 
https://www.paljourneys.org/ar/timeline/historictext/6730 

 19/2/2019لى االنترنت، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: موقع اليونسكو ع .7
https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco 

موقع الجزيرة نت، مقال بعنوان "قرارات اليونسكو التي أغضبت إسرائيل"، تاريخ النشر:  .8
 19/2/2019، تاريخ الزيارة: 2/5/2017

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 

موقع الجزيرة نت، مقال بعنوان "تشريع نقل سفارة واشنطن للقدس.. القنبلة الموقوتة"،  .9

 15/3/2019، تاريخ الزيارة: 23/1/2017تاريخ النشر: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/1/23 

موقع الجزيرة نت، مقال بعنوان "الجمعية العامة لألمم المتحدة"، تاريخ النشر:  .10

  16/3/2019، تاريخ الزيارة: 16/12/2014

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures 

حماية األعيان الثقافية الفلسطينية والمنشآت وادي، عبد الحكيم سليمان: مقال بعنوان " .11

. 25/1/2014"، موقع دنيا الوطن، نشر بتاريخ: ادةالمحتوية على قوي خطرة وأماكن العب

 .16/3/2019تاريخ الزيارة: 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/318553.html 

قصى"، نشر بتاريخ: عاماً على احراق األ 48موقع مدينة القدس، مقال بعنوان " .12

 18/3/2019، تاريخ الزيارة: 18/8/2017

http://www.alquds-online.org/news/24322 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5
https://www.palestinapedia.net/
https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/1/23
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/318553.html
http://www.alquds-online.org/news/24322
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موقع وفا "وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية"، القرارات الدولية بشأن القدس، بدون  .13

 18/3/2019ة: تاريخ نشر، تاريخ الزيار

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573 

، 24/5/2017موقع الجزيرة نت، أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، نشر بتاريخ:  .14

 19/3/2019تاريخ الزيارة: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
 

قرارات مجلس األمن التي تدين االعتداءات اإلسرائيلية على موقع الجزيرة نت،  .15

 19/3/2019يين، دون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: الفلسطين

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b9780a62-f5e7-4a42-b619-

35564997cc60 

، نشر بتاريخ: 672فتح، قرار مجلس األمن  –موقع حركة التحرير الوطني الفلسطيني  .16

 18/3/2019، تاريخ الزيارة: 11/10/2018

https://www.fatehmedia.ps/page-42405.html 

زيادة، خديجة، الجانب القانوني التفاق أوسلو، مقال منشور على موقع دنيا الوطن، تاريخ  .17

 10/11/2018، تاريخ الزيارة: 31/3/2013النشر: 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/289778.html 

تعرف على كافة القرارات األممية بشأن القدس"، نشر موقع العربية نت، مقال بعنوان " .18

 28/3/2019، تاريخ الزيارة: 7/12/2017بتاريخ: 

http://ara.tv/vv94r 
م، 7/5/2003طة الطريق، تاريخ النشر: ، خطة خارمركز المعلومات الوطني الفلسطيني .19

  www.wafainfo.ps/atemplate.aspxم،25/3/2019تاريخ االطالع عليه 

، تاريخ االطالع: BDS، ما هي حركة مقاطعة إسرائيل -حرية عدالة مساواة– BDSموقع  .20

 bds-is-https://bdsmovement.net/ar/whatم، 25/3/2019

، 24/5/2017موقع الجزيرة نت، أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، نشر بتاريخ:  .21

 28/3/2019تاريخ الزيارة: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
ومات الفلسطينية"، القرارات الدولية بشأن القدس، بدون موقع وفا "وكالة األنباء والمعل .22

 25/3/2019تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573 
، نشر بتاريخ: 1967موقع الجزيرة نت، أبرز قرارات األمم المتحدة بشأن القدس منذ  .23

 28/3/2019، تاريخ الزيارة: 7/6/2017

https://www.aljazeera.net/news/alquds 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b9780a62-f5e7-4a42-b619-35564997cc60
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b9780a62-f5e7-4a42-b619-35564997cc60
https://www.fatehmedia.ps/page-42405.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/289778.html
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx
https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
https://www.aljazeera.net/news/alquds
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موقع وفا "وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية"، القرارات الدولية بشأن القدس، بدون  .24

 25/3/2019تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573 

، 2/5/2017، تاريخ النشر: ائيلرارات اليونسكو التي أغضبت إسرقموقع الجزيرة نت،  .25

 30/3/2019تاريخ الزيارة: 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2 

موقع الجزيرة نت، االحتالل يبحث مشروًعا يغير وجه القدس، تاريخ النشر:  .26

م، 26/3/2019، تاريخ االطالع: 19/1/2019

https://www.aljazeera.net/news/alquds/2019/1/29 
 74على االنترنت، خبر بعنوان "القرار األخطر على االحتالل منذ  21موقع عربي  .27

 .2016أكتوبر  13عاماً"، تاريخ النشر: 
م، موقع دنيا 1950لسنة  377ن أجل السالم رقم عيسى، حنا، ما هو قرار االتحاد م .28

 م.22/3/2019م، تاريخ االطالع: 23/12/2017الوطن، تاريخ النشر: 

كمال قبعة، قرار ترامب بشأن القدس: خلفيات وأبعاد قانونية مارقة، موقع مركز األبحاث  .29

 5/4/2019الفلسطيني، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: 

https://www.prc.ps 
، منشور بيان اللجنة القانونية حول بطالن القرار األمريكي بشأن القدسمعتز المسلوخي،  .30

، تاريخ الزيارة: 14/12/2017على موقع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، نشر بتاريخ: 

6/4/2019 

https://palabroad.org/post/view/1070 

 ثامًنا: المقابالت الشخصية:

نيوز اإلخباري، تم نشرها في مقال "هل  21مقابلة الدكتور محمد فهاد الشاللدة مع موقع عربي 
 .2016أكتوبر  16سيغير قرار اليونسكو شيئًا من واقع المسجد األقصى"، تاريخ النشر: 
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