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 مقدمة:

حتى وضعععععععع ل ا حر   (خضعععععععع ل حسععععععععطين لنحام ال سمار  لععععععععايةا لععععععععان سععععععععا ر ال  د ال ر ية1517عام) 

 زيمعععة العععدولعععة ال سمعععانيعععة  نطقعععة و انتةعععاء ا حام ال سمعععار  بعععا مع و ,(1915/1916ال عععا يعععة االولر او ار عععا) 

با حر  ال ا ية االولر  قامل الدول ا نتصععععععععععععرة بتو لع ممتللات الدولة ال سمانية من ال  د عل ةم  الدول 

بم ا ده م روحة   اتفاقية سععاساب بياو  التك نانل سععرية بال داسة بين  له الدول ا نتصععرة , ا نتصععرة 

ا ل  مة قررت الدول لغضعععععععععععب بين الثععععععععععع و  ال ر ية , حتفادسولان سعععععععععععرعان ما ادا اناثعععععععععععاح ا الر ا ارة ا

 .   سان ريمو  تسمى  حرض االنتدا  علر الدول  له حتى تص ح مستقلة بم ا دة  ةا نتصر 

من ميساق االمم    22 مع ال لم ان االنتدا  ال ساسعععب حي سعععيادة علر ا ناتي ا نتدبة النا حسعععب ا ادة 

 وعليا خضعععع ل حلسععععطين ل نتدا   ,اعدة الدول الصععععغيلة علر ال ةوض   مسعععع   و  ا تحدة حان االنتدا 

 مع االلتزام بتنفيل وعد بلفور في اقامة وتن قوم  لل ةود بفلسطين. ,1947اللي دام حتى عام   البلسطار

 قرار التقسيم ووضع القدس تحل نظام دولي خاص:

, من حلسعععععععععععطين ورحع االنتدا  ع ةا ترحل ا نطقة بحالة من الفو ععععععععععع ى  ةالبلسطانيب د ارسعععععععععععحا  القوات 

حقد ت دت ال صععععععععابات الصعععععععع يونية علر القرا الفلسععععععععطينية وقلل الناس وية ل ا متللات و دمل قرا 

حعععا من بعععاحمل عععا  ممعععا ادا الر تد يل اععععداد ح يلة من الثعععععععععععع عععب الفلسععععععععععععطي ك الر منعععاتي ودول ا  وار خو 

ا  رحة في تاريخ القضعععععععععية  1948الصععععععععع يونية علر النسعععععععععاء واالتفال وذل  بحر  النا ة عام  االعتداءات

 الفلسطينية. 
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وصععععل ا  م ية ال امة أوقد نان علر امل تمع الدولي التدخل السععععرلع  حل اال مة االرسععععانية بفلسععععطين  ح

وضع   ضع القدس تحل نظام دولي خاص ,و و  29/11/1947في (  181 )قرار التقسيم رقمب مم ا تحدة ل

ال ي  ك ابدا منح االمم ا تحدة او مجلب الوصععاسة اي سععيادة علر القدس  القدس تحل نظام دولي خاص 

ا ناء انتدابةا علر حلسعععععععطين  انما اعطل  لا القرار ب ا السعععععععلطات  البلسطانيحما لم  سمنح االنتدا  ذل  

ف تماما عن حي السععيادة اللي  و منول للثعع ب الفلسععطي ك االدارية علر القدس و له السععلطات تلتل

. 

 قانونية قرار التقسيم:

قرار التقسعععععيم صعععععدر من االمم ا تحدة والتك ت تبل قرارازةا ليل ملزمة ل تراص بل الي توصعععععيات ال ترتق  الر 

 : التقسيمقرارات  حقد خالف قرار 

ك الغيل بالقوة  , والتك ت تبل قواعد امره قواعد القانون الدولي  عدم جوا  االسععععععععععععتي ء علر ارا عععععععععععع  .1

 (. 34وحي ما جاء باتفاقية حينا م) __اي ال سجو  ملالفتةا او االتفاق  علر ما سلالف ا

 ( من ا يساق.1حلل  خالف نص من نصوص االمم ا تحدة  حي الث و  بتقرير مصيل ا  ا ادة ) .2

 ةا حي اعطاء) توصيات وليب قرارات(.  من ميساق االمم ا تحدة التك ي ط 15خالف ا ادة   .3

خالف ا م مقاصععععععد ا  م ية ال امة والي   مسععععععاعدة الثعععععع و  تنمية نفسعععععع ا وتطوير ا سععععععياسععععععيا  .4

اقتصادسا   و

سؤ ر علر السععععععععيادة التك   ضععععععععع القدس تحل نظام دولي خاص لم يغيل او ما يةمنا بقرار التقسععععععععيم  و ان و 

لتقسععععععيم لم سمنح اي ترص  االمم ا تحدة , مجلب بقيل منوتا للثعععععع ب الفلسععععععطي ك ,ي  ك ان قرار ا
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الوصاسة  اي حي بالسيادة في السيادة علر القدس بل اعطاه حقط سلطات ادارية والي ملتلفة تماما 

 السيادة . حي عن

حلل  احت ل القدس من ق ل الايان الصعععععععععععع يور  ال سلدي النظام الدولي ا داص للقدس وقد احدت 

  .303_194زةا  اا  م ية ال امة  لا بقرار 

ب د االحت ل االسعععععععععرا يلي  دسنة القدس والسعععععععععيطرة االردنية لثعععععععععر ي ا دسنة حان النظام الدولي  1948في 

 303وقرار  11/12/1948الصعععععععادر   194رقم  ا داص لم ستم الغاءه بل تم تاحيده في قرار ا  م ية ال امة

تةاحا ال سؤ ر علر القرار وصعععععععععععع حيتا, ومن (  او حتى ان181, ح دم تط يي القرار) 9/12/1949الصععععععععععععادر  

 ت الصعععععععععععادرة ع ةم علر النظام دسر باللحر ان ا  م ية ال امة ومجلب االمن احدوا بال دسد من القرارا ا 

)لعععنععع عععمععع عععيععععععة 32/1977_252/1968ومعععن  ععععععله العععقعععرارات )  ا عععدععععععاص لعععلعععمععععععدسعععنععععععة ا عععقععععععدسعععععععععععععععععةالعععقععععععانعععورععع  

 (. )مل لب االمن (465,476/1980_425/1979ال امة(_

 ت تبل  له القرارات الصادرة عن االمم ا تحدة ذات ا مية من ج تين

. بالرلم من عدم تط يي النظام القانور  ا داص علر ا دسنة اال ان النتا ج القانونية ا تلت ة علر القرار 1

 ا دسنة.تم االعتلاص بةا من خ ل عدم االعتلاص باالجراءات التك قامل بةا اسرا يل في  181

 النظام الدولي ا داص تنط ي  علر القدس بثق ةا الثر ي والغرب ..  له النتا ج ا تلت ة علر 2

احقعل عل عا وععدم  وعليعا سقع علر ععاتي دولعة االحت ل الصعععععععععععع يور  واجعب االلتزام بمعا جعاء بعالقرار اليةعا و

 تغيل الوضع القا م با دسنة.



  

5 
 

ح ما سحسان دولة  338و 242ي تبل قرار التقسععيم سععند وضععع القدس وقيام الدولة الفلسععطينية اما قراران 

, حاسععرا يل بموجب القرارين  سععلطة احت ل  1967االحت ل علر االرسععحا  من الرا عع ك التك ضععمتةا  

  االحت ل ا حرب .ست ين عل ةا احتلام اتفاقيات جنيف وخاصة االتفاقية الراب ة بوضع ا دنيين تحل 

 .1947ا رحز القانور  للقدس ب د 

القدس  جزأ  صعععادق الانيسعععل علر قرار 23/1/1950و بتاريخ  متجا لة قرار التقسعععيم 15/5/1948بتاريخ 

 ».ال ستجزا من اسرا يل

 

خضع للوصاسة  االردنية  وحي اتفاقية رودوس ا وق ة بين اسرا يل واالردن وقد اعلنل  لر ي القدساما 

وعليععا حععانععا حتى عععام  1967و قيععل تحععل ا حام االردر  حتى  24/10/1956الردن ذلعع  رسععععععععععععميععا بتععاريخ ا

حسعا ر االرا ع ك التك  لرب  القدس منطقة محتلوق ل عملية الضعم لثعر ي القدس واحت ل ا ي تبل  1967

 . 1948تم احت ل ا  

 ل را  ك الفلسطينية بما ح ةا القدس:من االجراءات التك قامل ح ةا اسرا يل عقب احت ل ا 

 .1948حرض ا  نسية االسرا يلية علر سلان ا ناتي املحتلة . 1

 نقل ال اصمة الر القدس الغر ية. .2

 اللي اعتبل ان االرا  ك وا متللات ليب ل ا مال  وليل ا  1950. حرض قانون ام ك الغا  ين 3

 ثلل انتةانا جسيما للقانون الدولي االرسار  تلان نل ا االجراءات التك تم اتلاذ ا ضد االرض والسان 

حسععععلطة  اوحلل  القانون الدولي  حقوق االرسععععان حلل  لقواعد القانون ا حرب  اللي سفتلض بةا تط يق

 حر ية .
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( و له 43ت تبل اسععععععععععععرا يل ذات سععععععععععععيادة ح لية علر االرض وليب قانونية حسععععععععععععب اتفاقية ال اي ا ادة ) 

 سلطات م ينة دون االخرا وعليا:السيادة تلول ا 

 ال سجو  ل ا تغيل القوانين السا دة في  له االرا  ك او االعتداء علر حقوق اال الي ا دنية ..1

.وال يسععععمح ل ا اسضععععا ان تسععععن اي تثععععرلع او تمارس اي اختصععععاص تثععععرل ي  اال في نطاق محدود بما سرا ي 2

 (. 43ال ام حسب ما ورد في اتفاقية ال اي الراب ة ا ادة) مصا ح السلان وا حفاظ علر االمن والنظام 

  

 . حما ال سجو  تغيل جنسية السلان وال اج ار م علر حلف سمين الوالء.3

 

و عالرلم من تعاحيعد مجلب االمن علر ان اسععععععععععععرا يعل  دولعة محتلعة  وعل ةعا تط يي قواععد القعانون ا حرب   

وحلل  تط يي اتفاقية ال اي وجنيف الراب ة ح لل  تاون  نل االجراءات التك تقوم ح ةا دولة االحت ل 

 (.478_476الي اجراءات باتلة و اللية  وقد احدت  لا بقرار ا )

 

 

 م القدس:االحت ل وض

التك نانل تحل ا حام االردر  انلاك بح ة الفراغ لعععر ي القدس  قامل اسعععرا يل بضعععم 1967ب د حر  

 القانور 
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عتبلت الصععععععععععفة الغر ية ابثععععععععععلل منفصععععععععععل ح 1967ت املل اسععععععععععرا يل مع االرا عععععععععع ك التك احتلتةا في حر  و 

االسععععععععععععرا يلي وحرضععععععععععععل ال دسد من مناتي تقع تحل االحت ل اما لععععععععععععر ي القدس حط قل عليا القانون 

 االجراءات م ةا:

 . اللي اصدرتا  لتوحيد ا دسنة 27/6/1967اصدار قرار الانيسل في  .1

 

 اللي أقره الانيسل ت دس  علر قانون ال لدسات اإلسرا يلي. 1967(لسنة  6قانون رقم ) .2

 

قانون الدخول  ب مل احصعععععاء لسعععععلان مدسنة القدس وحي  26/6/1967وحما قامل بتاريخ  .3

الر اسعععرا يل   واعتبلت سعععلان القدس االصعععلين م اجرين وقامل بمنح م  وية اسعععرا يلية 

,  عععله االقعععامعععة ال ت ط ةم ا حي اي حي من حقوق ا واتن ال عععادي سععععععععععععواء علر  اقعععامعععة   

او ا حقوق االقتصععععععععععععادسة واالجتماعية مسل   حي  مسععععععععععععتوا ا حقوق ا دنية والسععععععععععععياسععععععععععععية

االنتلا  والتللععععععععععيح  مس  حلل  حي الوالدة بالقدس مس  لوالدسن حاصععععععععععلين علر االقامة 

االسرا يلية واحد م ةم او ح  م ال سمنح تفل م بمجرد الوالدة بالقدس ا حصول علر  له 

حثل من س ع سنوات متواصلة االقامة والتك سمان سحبةا اسضا بمجرد ان ي يش ا قدس ك ا

 .علر جنسية اي بلد اخر تفقده حقا باالقامة اخارج حلسطين او حصول

 

الغاء سريان القانون االردر  وال ق املحاحم االردنية وا حاق ا باملحاحم االسرا يلية والغاء  .4

 ال نوك ال ر ية با دسنة وحرض الضرا ب علر سلايةا .
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 سقض ك بج ل القدس ناملة عاصمة السرا يل . 30/7/1980اصدار قانون اساس ل ام  .5

 

 نالفلسعععععععععطينييالتك اسعععععععععتةدحل حيا دولة االحت ل ام ك 1950قانون ام ك الغا  ين ل ام  .6

 بما ح ةا لرب  القدس.  1948اللسن ه روا من اراض ةم بسبب عمليات ال نف ب د حر  

 

 ؟؟ماذا ي  ك:2018عام  قانون القومية اللي سنا الانيسل االسرا يلي.7

  لل ةود حقط ا حي في تقرير ا صععيل , حما سج ل ال بلسة اللغة الرسععمية االسععاسععية وال تسععتلدم 

 اللغة ال ر ية اال بالدوا ر الرسمية .

ي تبل انتةاك صارخ للقانون  1967وضم ما ت قل من ا دسنة عام  1948ان احت ل االسرا يلي للقدس عام 

ةعععععا حعععععدولعععععة احت ل, ان احت ل القعععععدس وضععععععععععععم عععععا سنتةععععع  حي الواجعععععب عل معععععازةعععععا العععععدولي وملعععععالف اللتزا

بالسعععععععععععيادة علر االرض و و حي ال سمان التنا ل عنا وال التصعععععععععععرص حيا وال يسعععععععععععقط حلل   نالفلسعععععععععععطينيي

االحت ل ال تاتسعععععععععععععب اي  حي من  بعالتقعادم , حعان احعد م عادا القعانون العدولي  بقضعععععععععععع ك بعانعا  ان سععععععععععععلطعة

 حهك ال تمتل  سوا سلطة ادارية مؤقتا في االرا  ك التك تحتل ا.تل ا السيادة علر االرض التك تح

احد القرار ا  مة اللي اتللتا ا  م ية ال امة ضععععععععد االجراءات والتدابيل التثععععععععرل ية واالدارية التك  ي تبل 

نععة ومرحز ععا القععانون وخععاصعععععععععععععة اصعععععععععععععدار قععانون االسعععععععععععععاس ا ت لي ساتلععلزةععا دولععة االحت ل لتغيل تععابع ا ععد

راءات باتلة ويجب الغاؤ ا, له االجقدس واع ن ا دسنة ا قدسعععععععة عاصعععععععمة السعععععععرا يل حقد اعتبلت  بال

 .(63/30 )قرار
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تصعععععععععععععدا مجلب االمن وا  م يععة ال ععامععة بقرارات متتععاب ععة ل جراءات االسععععععععععععرا يليععة التك ال تتفي مع وقععد 

واع يةا عاصععععععععمة ابدسة ومن  له  1980صعععععععع حيات سععععععععلطة االحت ل وم ةا اصععععععععدار  قانون القدس  ل ام 

اللي اعتبل  لا االجراء انتةاك للقانون الدولي و و باتل وليب ( 475/1980 )القرارات قرارا امل لب رقم

 لا اي قيمة قانونية.

تل ابيب ناحة الدول باحتلام القرارات وعدم نقل اي ب سات دبلوماسععععععععععععية الر  ب مجلب االمن لتاحلل  

ارة االمرياية الر لععععععععععععر ي القدس حتى قرر الاونجرس االمريل  نقل السععععععععععععفوضععععععععععععع وقد احتلمل نل الدول 

ان القدس عاصعععععمة اسعععععرا يل  2001,  م اعلن و ير ا دارجية االمريل  حولن باول عام 1995عام  القدس

 . االبدسة وان نقل السفارة سيتم بصرص النظر عن تطورات الوضع با نطقة 

أحدت بفتوا ا ا داصععععععععععععة بالنتا ج القانونية ا تلت ة علر بناء ا  دار  اما بالنسعععععععععععع ة ملحامة ال دل الدولية

( ان جميع االرا عععععععععععع ك 78_70الفععاصععععععععععععععل في االرا عععععععععععع ك الفلسععععععععععععطينيععة  الراي االسععععععععععععتثععععععععععععععاري  في الفقرات )

 الفلسطينية بما ح ةا لر ي القدس ما تزال ارا  ك محتلة وال تزال اسرا يل  ل ا وضع السلطات املحتلة .

 :القرارات الدولية بثان القدسا م 

 مجلب االمن:                

لرد النص عبل تويتل, وحيا سدعو مجلب األمن 1967نوحمبل/تثعععععرين السار  22: صعععععدر في 242 •

 .1967الدولي إسرا يل ل رسحا  إلر حدود ما ق ل حر  

اإلجراءات اإلسععععرا يلية لتغييل , ول لن بط ن 1980: صععععدر في الس  ين من سونيو/حزيران 476 •

 تابع القدس.
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, ويتضعععمن عدم االعتلاص بالقانون اإلسعععرا يلي بثعععأن 1980ألسعععطب/آ   29: صعععدر في 478 •

 القدس, ودعوة الدول إلر سحب ب سازةا الدبلوماسية من ا دسنة.

 

 قرارات ا  م ية ال امة :

 1947نوحمبل/تثععععرين السار   29: صععععدر  لا القرار من ا  م ية ال امة لامم ا تحدة في 181 •

ول رص بعععععععععععععععععععععع قانون التقسععععععععععيم  حي  أقر تقسععععععععععيم األرض الفلسععععععععععطينية إلر دولة عر ية و دولة 

 يةودسة, مع وضع القدس و يل  حم واألرا  ك امل اورة تحل وصاسة دولية.

, 1948عقب حر   1949: اعتمد  لا القرار من ا  م ية ال امة لامم ا تحدة في عام 303 •

حرو  ال ر ية اإلسعععععرا يلية. أحد القرار أن ا  م ية ال امة ال ت تلص بإع ن إسعععععرا يل أولر ا 

 القدس عاصمة إلسرا يل.

, وحيا تأسععععععف ا  م ية ال امة لقرار إسععععععرا يل 1967: صععععععدر في الرابع من سوليو/تمو  2253 •

 تط يي القانون اإلسرا يلي علر القدس الثرقية, وترا ذل  ليل لر ي.

, ول تبل أن أي تغييلات في منطقة القدس ليل 1981أحتو ر/تثععرين األول  28: صععدر في 15/36 •

لععرعية, وضععد القانون الدولي, وأن مسل  له األعمال ت دئ عا قا أمام تحقيي السعع م ال ادل 

 والثامل.

 

اختلقععل اسععععععععععععرا يععل بععاحت ل ععا للضععععععععععععفععة الغر يععة والقععدس  احععد ا م ا  ععادا التك سقوم عل ةععا  •

حدة والقانون الدولي و و حي الثععععععع و  في تقرير مصعععععععيل ا وردا علر  لا  قام ميساق االمم ا ت

اللي  1967( لسععععععععععنة 242ال دسد من القرارات ا تتالية م ةا قرار رقم ) بإصععععععععععدار مجلب االمن 
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دون ان سحدد اي ارا ععع ك وترك التفسعععيل  1967تلب حيا من اسعععرا يل االرسعععحا  من ار ععع ك 

التك صعععدرت من ا  م ية ال امة ومجلب االمن ب د  حضعععفاضعععا ح ةا ودرجل  م ظم القرارات

بما ح ةا القدس الثعععععععرقية  1967عملية الضعععععععم بثعععععععأن االرا ععععععع ك التك تم االسعععععععتي ء عل ةا عام 

مطال تا اسا ا وقف ا سععععععععععععتوتنات   املحتلةمنددتا بما تقوم حيا اسععععععععععععرا يل من في االرا عععععععععععع ك 

اعمال ال نف في ا حرم الثععريف ,وحلل   1979(ل ام  452و 446( و) 298وذل  بقرار رقم) 

 (.  6058و  592و  478وليله من االماحن ا قدسة بالقدس بقرار رقم )

 

 

القدس بثعععععععق ةا الثعععععععر ي والغرب  محتلة من ق ل قوات االحت ل االسعععععععرا يلي حسعععععععب قواعد  •

والقععانون الععدولي  1949القععانون ا حرب  ويجععب ان سط ي عل ةععا اتفععاقيععة جنيف الراب ععة ل ععام 

االرسعععععععععار  والقانون الدولي  حقوق االرسعععععععععان ويجب علر اسعععععععععرا يل حقوة محتلة ان تلتزم بما 

جاء بالقانون ا حرب  حدولة محتلة وان جميع ما اصعععععدرتا ا حاومة االسعععععرا يلية من قوانين 

وحتى وقتنا ا حاضعععر لل  تط ق ا علر االرا ععع ك املحتلة بما  1967وتثعععرل ات منل حزيران عام 

اعد ال امة ل حت ل ا حرب  تتجاو  في الوقل نفسعععععععععععا ما لسعععععععععععلطة و ناقا والقح ةا القدس تت

 االحت ل من ص حيات تثرل ية في االرا  ك املحتلة.

 

 

 املحامية والنالطة ا حقوقية االء نجيب يغمور 
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