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 دهیچک

بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهنن از ازز  منننوب بنراب وینراان ا ینحن یوویندب ا بنوی،  اسن         

برخوز از است. یشکیل به اصط ح  الت جنلی اشغحلگر اسرائیل سبب شد  است یح یصرفحت غیرقنحوووی  ز منوز  

یحلیلی به برزسی اسنح  ا مقرزات وقنو  بنین  - . و،اهش وحضر به زا  یوصیفیاین مکحن مقدس صوزت گیر

المللی  ز موز  اضنیت وقوقی این سرزمین ور اخته است. بر اسحس این مطحلنه  هنی  زیینی ینح و نح  وقنوقی 

مشخص یوافق شد  اب  ز موز  این سرزمین اجو  وداز . اضنیت وقوقی بیت المقندس مبتننی بنر ینک زیینی 

المللی خحص قحبل اعمحل  ز موز  مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می بحشد بنه وحنوب کنه  ز قطننحمنه بین 

مشخص شد  است که موز  وذیر   الت فلسطین قراز وگرفتنه اسنت. هنر  1947مجمع عمومی  ز سحل  181

بنر مبننحب  گووه یوافق ا یصمیی گیرب  ز این خصوص بحید بح زاب مر   فلسنطین ا  همنننین جهنحن اسن   ا

اصول وقوقی وذیرفته شد  جهحوی صوزت گیر .  ز وتیجه هر گووه اقدا  ینک جحوبنه از فنرژ زیینی اشنغحلگر  ز 

 زابطه بح بیت المقدس غیرقحوووی ا فحقد هر گووه اثر ا ازز  وقوقی است.

 هاکلید واژه

 .بیت المقدس  وق ینیین سرووشت  امحکن مذهبی  وق وحکمیت   الت فلسطین
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 دمهمق

 1فلسطین سرزمینی است که سحبقه یحزیخی آن  ست کی به سه هزاز سحل قبل از می   بر می گر  .   

به لححظ فرهنگی  فلسطین شهریی یحزیخی ا جهحوی  از . ع ا  بر بیت المقدس  شهرهحب مقدسی 

زا  ز این محوند شهر الخلیل اجو   از  که اقحمتگح  وضرت ابراهیی)ع( که قبوز متبرک ا همسر  سح

شهر ا  ز مسجدب بنح  ور  ابراهیی  فن است. همننین شهر غز  ع ا  بر موقنیت یجحزب که یوقفگح  

کحزاان هحب یجحزب عرب وجحز ا شح  بو   است  محل  فن جنحب هحشی  از اجدا  ویحمبر اس  )ص( 

ین وحل مهمترین بح ا 2است. همننین سرزمین فلسطین یمدن هحب متند ب زا  ز خو  جحب  ا   است.

 فلسطینمکحن فلسطین  شهربیت المُقَدََّس )به عربی بَیت المَقْدِس( یح اازشلیی یح قُدس  شهرب  ز 

یرین شهر ا مقدس مدینه(ا  کهم)وس از  مسلمحوحنا سومین شهر مقدس  قبلهاشغحلی که وخستین 

است ا هر یک از این  ا یحن ابراهیمیاست. این شهر  از مراکز زیحزیی  مسیحیحنا  یهو یحنجهحن وز  

  شینههحیی  ز آن  ازود. بیت المقدس ا برخی امحکن موجو   ز آن بنحبر زاایحت ا یحن  آثحز ا سحختمحن

 ز  مسجداالقصی ز  ومحز گزاز ن  عسکرب)ع(امح  وسن فضیلت بسیحزب  ازود چنحن که  ز زاایتی از 

 اوسته شد  ا یک ومحز  ز آن برابر بح هزاز ومحز  ز  یگر مسحجد است.  مسجدالحرا  ز  ز یف ومحز گزاز ن

ب  زیحزت امحکن مذهبی این شهر زا بح سفر برخی شینیحن ایراوی  ز قدیی به ای،   ز  از  قحجحز ا وهلو

 3اود.کر  همرا  می وج

قبل از می   یوسط کننحوی هح ایجح  شد.  اا  وبی آن زا ودا   1800بیت المقدس یقریبح ودا       

قبل از می   آن زا یخریب کر ود. سپس بیت  587هشت قرن بند یصرژ کر  ا آشوزیحن  ز سحل 

المقدس به یرییب یوسط ایراوی هح  یواویحن ا زامیحن  اعراب ا یرک هح اشغحل شد. این شهر به ااسطه 

ازیبحفش بح سه مذهب که امکحن مقدس خو  زا  ز  ل این شهر  ازود   ز میحن شهرهحب جهحن منحصر 

از اهمیت مننوب ا مذهبی عمیقی براب میلیحز هح مسیحی ا به فر  است.  ز وتیجه  بیت المقدس 
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مسلمحن ا میلیون هح یهو ب برخوز از است. ویراان هر سه مذهب هر از گحهی این شهر زا یحت 

قرن  مسیحیحن چهحزصد سحل  ز ااایل قرن هفتی ا قرن  5وحکمیت خو   اشتنند. یهو یحن یقریبح 

بطوز مستمر بر آن  1917یح  638 ااز   قرن یننی از سحل  ااز هی ا مسلمحوحن )اعراب ا یرک هح( 

 1وکمراوی کر ود.

 ز خ ل  از  وکمراوی یرکهح  بیت المقدس از اضنیت ا ازب خحصی برخوز از بو . مقرزات ا ازب      

می شنحخت. بح این « مستقل»یح « خو مختحز»شهر ا محیط افراژ آن زا  ازاب اضنیت  1888یح  1877

و مختحزب  ز مننحب ااقنی کلمه اجو  وداشت بلکه ینهح به فوز مستقیی بح قسطنطنیه وحل  هی  خ

 2وحیتخت امپرافوزب عثمحوی مریبط بو  به جحب این که یحت ص ویت االی یح وحکی ایحلتی بحشد.

 بند از جنگ اال جهحوی بیت المقدس به یصرژ ویراهحب بریتحویح  زآمد. بر فبق موافقت وحمه صلح که     

به جنگ وحیحن می  ا   فلسطین از امپرافوزب عثمحوی گرفته شد یح بوسیله  الت بریتحویح یحت قیمومتی 

بیت  1948یح  1922که جحمنه ملل اعطح کر   بو   ا از  شو .  ز خ ل  از  قیمومت یننی از سحل 

 المقدس وحیتخت فلسطین بو .

  مجمع عمومی سحزمحن ملل متحد قطننحمه 1947بر ووام 29قبل از این که قیمومت وحیحن یحبد   ز      

اب زا  ز موز  یشکیل  الت هحب عربی ا یهو ب  ز فلسطین ا همننین بین المللی سحزب بیت المقدس 

موز  وذیر  قراز  ا . وس از وحیحن قیمومت  یهو یحن  الت یهو ب زا به وح   الت اسرائیل اع   کر ود 

یحزب از مسلمحوحن بح یقسیی فلسطین هی   الت عربی بوجو  ویحمد.  ز امح به  لیل مخحلفت اعراب ا بس

موز  بین المللی سحزب بیت المقدس  هی یهو یحن ا هی اعراب  ز خ ل جنگی که بین اسرائیل ا 

 التهحب عربی صوزت گرفت آن زا وح ید  گرفتند. بیت المقدس یوسط اسرائیل ا از ن اشغحل و حمی شد. 

ا امه  1967شهر زا یصرژ کر  ا از ن شهر قدیی زا. این اضنیت یح یائن سحل اسرائیل بخش جدید 

  اشت یح این که اسرائیل شهر قدیی زا ویز یصرژ کر .

علیرغی این ااقنیت که اسرائیل همواز  یک اشغحلگر و حمی بو   است  امح  ز بیت المقدس مثل یک      

ت وقو  شهر ا همننین بر خ ژ وقو  بین قدزت وحکی عمل کر   است. اسرائیل  بر خ ژ اضنی

الملل ا قطننحمه هحب مجمع عمومی  هر  ا بخش جدید ا شهر قدیی زا ضمیمه قلمرا خو  کر   یرکیب 

                                                                 

1981). "The Status of Jerusalem under International Law and United Cattan, Hennry. ( 1

Nations Resolutions". Journal of Palestine Studies, 3. 

 and (Vienna Ottoman l'Empire de administratif et public droit de Manuel Heidborn, A. 2

7. p. 1909),-1908 Stern, Leipzig: 



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ1400 تابستان، 17، پیاپی 2 شماره، پنجم؛ سال رد سیاسیفصلنامه راهب

 

92 

 

جمنیتی  ای،گی هحب فیزیکی ا مشخصه یحزیخی زا یغییر  ا  اقدامحت  یگرب زا ایخحذ کر . وتیجه 

شد  1980منجر به وذیر  قحوووی  ز سی ا  یاالب  اقدامحت غیرقحوووی اسرائیل  ز موز  بیت المقدس

که بر اسحس آن بیت المقدس به عنوان وحیتخت ابدب اع   شد. این اقدا   که یوسط شوزاب امنیت  ز 

ا  1980ا کنفراوس کشوزهحب اس می  ز بیستی سپتحمبر  1980آگوست  20به یحزیخ  478قطننحمه 

ت فو  النح   وینید  اب زا ایجح  کر  که صلح ا امنیت همننین افکحز عمومی جهحن محکو  شد اضنی

 جهحوی زا یهدید می کند.

بنحبراین  الز  ا منحسب است یح اضنیت وقوقی بیت المقدس از من ر وقو  بین المللی ا قطننحمه      

هحب سحزمحن ملل متحد برزسی شو . همننین ضرازت  از  یح مشخص شو  آیح اقدامحت اسرائیل بر 

این شهر یحثیر  اشته است یح خیر.  ز این مقحله  برزسی اثر وقوقی سه مسحله موضوعی بسیحز اضنیت 

مهی است: وق وحکمیتی مر   فلسطین بر بیت المقدس؛ بین المللی سحزب بیت المقدس یوسط جمع 

 .1948ا اشغحل ا الحح  بیت المقدس یوسط اسرائیل از سحل  1947عمومی سحزمحن ملل متحد  ز سحل 

 

 ق حاکمیتي مردم فلسطین بر بیت المقدسح

  این سرزمین بخشی از عثمحوی بو  ا فلسطینی هح همحوند 1917قبل از اشغحل فلسطین  ز سحل      

 یگر اعراب که  ز امپرافوزب عثمحوی زودگی می کر ود  از وقو  مسحاب بح یرک هح ا وحکمیتی 

 از عربی یح یرکی  برخوز از بو ود. مشترک بح آوهح وسبت به یمح  ممحلک امپرافوزب  اعی 

موافقت وحمه صلح که به جنگ جهحوی اال وحیحن  ا   ز زابطه بح شنحسحیی استق ل ممحلک عربی که      

میثح  جحمنه بیحن  اشت:جوامنی که قب   22یح آن زمحن بخشی از عثمحوی بو ود  مطتبق بند چهحز  مح   

به مروله اب از یوسنه زسیدود که به عنوان ملت مستقل اجو  متنلق به امپرافوزب عثمحوی بو ود که 

 ازود می یواوند به فوز موقت یحبع یک و ح  قیمومت بحشند یح زمحوی که بتواوند به فوز مستقل  الت 

  اشته بحشند. خواسته هحب این جوامع بحید م و ه اصلی اوتخحب قیی بحشد.

را   لبنحن  فلسطین  سوزیه ا از ن)که بندا به وح شحهی  ز وتیجه  ونج کشوز جدید بوجو  آمد: ع     

میثح   جحمنه ملل این کشوزهح زا یحت قیمومت  22هحشمی از ن یغییر وح   ا (.  ز زاستحب اجراب مح   

بح این  1قراز  ا : لبنحن ا سوزیه یحت قیمومت فراوسه ا  عرا   فلسطین ا از ن یحت قیمومت بریتحویح.

 ب علیه بریتحویح  استق ل خو  زا اع    ومو .وحل  عرا  بح اوق 

                                                                 

 م قيمومت به طور کلي بنگرید به:در مورد نظا1 
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اثر وقوقی جداکر ن فلسطین از عثمحوی ا شنحسحیی اجو  سحکنحن فلسطین  1به موجب وقو  بین المللی      

میثح  جحمنه ملل بحعث شد یح فلسطین فبق وقو  ملل یک کشوز  22به عنوان یک ملت مستقل فبق مح   

این امر که فلسطین یحت قیمومت بو  بر  الت بو ن فلسطین  2به کشوز بو .بشو  که  ازاب وحکمیت وسبت 

 یحثیرب وداشت ا همننین مر مش زا از وحکمیت وسبت به کشوز خو  محرا  ومی ومحید.

میثح  هدژ آن این بو  که مر محن سرزمین هحب  22قیمومیت یک یرییب موقتی بو  که بنح بر مح        

 ازب یوسط  الت قیی برخوز از بحشند یح زمحوی که بتواوند خو شحن به عنوان یحت قیمومت از مسحعدت ا

یک کشوز مستقل بحشند. ااضح است که  الت قیی وسبت به سرزمین یحت قیمومت محلکیت یح 

 وحکمیت بدست ومی آاز .

 اضنیت وقوقی به عنوان یکی از قلمراهحب یحت قیمومت گرا  الف شبحهت وز یکی بح اضنیت یک     

فلسطین فبق وقو  بین المللی از شخصیت بین المللی برخوز از بو  که  3 الت یحت الحمحیه  اشت.

متمحیز از شخصیت بین المللی  الت بریتحویح به مثحبه  الت قیی بو .  الت فلسطین  به عنوان ومحیند  

هحب ثحلث از فریق مر   ا قلمرا فلسطین  موافقت وحمه هحیی زا بح  الت قیی ا منحهدایی زا بح کشوز

بریتحویحب کبیر مننقد ومو . فلسطین بح  اشتن شخصیت بین المللی خحص خو   ازاب اضنیتی متمحیز از 

اضنیت قلمرا آفریقحب جنوب غربی بو .  ز موز  آفریقحب جنوب غربی  یوان عحلی آفریقحب جنوبی و ر 

ین قلمرا صرفح به عنوان یک موجو یت  ا  که چون وحکمیت آلمحن وسبت به این قلمرا خحیمه یحفته  ا ا

جغرافیحیی بحقی محود  ا به یک شخص بین المللی  ازاب وق خحص خو  یبدیل وشد   لذا شخصیت 

  ز موز  فلسطین این اضنیت مصدا  وداشت.4وقوقی آن خحیمه یحفته است.

                                                                                                                                                                   
-%D8%B3%D8%A7%D9%84-ishine.ir/archives/14197/%D8%B3%DB%8Chttp://p

-%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA

-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/-%D8%A8%D8%B1 
 ید به:در مورد حق حاکميتي مردم فلسطين از منظر حقوق بين المللي بنگر1 

طباطبائي، سيد احمد و محبي انجداني، داوود، حقوق بين الملل و تشکيل کشور مستقل فلسطيني، پژوهش های روابط بين الملل، 

 .1393، بهار 11، شماره 4دوره 

 ميثاق جامعه ملل بنگرید به: 22در مورد مفهوم استقالل و حاکميت ملي مندرج در ماده 2 

 XIII (1926), Haye La de Recueil etats," des reconnaissance la et Naissance "La Erlich, R.

 (Washington: Trusteeships and Dependencies Mandates, Hall, Duncan H. 450; (III),

80. p. 1948), Peace, International for Endowment Carnegie 
99. p. n.d.), Sons, & Stevens on,(Lond ed. 6th Law, International Birkenhead, of Earl 3 

333. I, 1970), Sons, & Stevens (London: ed. 2nd Law, International O'Connell, D.P. 4 

http://pishine.ir/archives/14197/%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/
http://pishine.ir/archives/14197/%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/
http://pishine.ir/archives/14197/%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/
http://pishine.ir/archives/14197/%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/
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حرا  ومی کر . از سوب  یگر  و ح  قیمومت  الت یح مر   فلسطین زا از وحکمیت بر کشوزشحن م     

ورفسوز ویک یکی از وخستین وویسندگحوی بو  که این اصل زا اع   کر  که وحکمیت از آن سحکنحن 

قلمرا یحت قیمومت می بحشد. اب اظهحز  اشت: فراوحن ویمحن ازسحب زسمح اع   کر ود که الحح  

ز کشوزهح که سرزمین هحب یحت سرورستی یوسط هی  قدزیی ممکن وخواهد بو   همننین یجمنی ا

 ازاب وح  جحمنه ملل می بحشند ا مقر آن  ز یوو است چنین امکحوی زا ودازود. این سرزمین هح به مر محن 

یح جوامع بومی ینلق  ازود که جحمنه ملل مدافع آن است ا  ز خصوص آن وقش یک شوزاب خحووا گی زا 

فرایر از آن چه که قحوون به آن  ا    ایفح می کند. بح این وحل   ز وقو   اخلی  شوزاب خحووا گی چیزب

 1است  وق وخواهد  اشت.

استویحوواسکی به  زستی استدالل کر  که مر   قلمرا یحت قیمومت از وق وحکمیت محرا  ومی      

ولیشه این  یدگح  زا مطرح کر  که جوامع یحت  2شوود بلکه به فوز موقت از اعمحل آن محرا  می شوود.

برخوز ازب از وقو  وحکمیتی  ز وقیقت ا عم  »قنی ا عینی بهر  مند هستند: قیمومت از وحکمیت اا

 ز ااقع   ز وحل وحضر این اجمحع اجو   از  که وحکمیت از آن 3 «.یوسط مجموعه افرا  اعمحل می شو 

 4مر   قلمرا یحت قیمومت می بحشد.

الیفنکی از فلسطین  از آن  بنحبراین  یر یدب ویست که وحکمیت بر بیت المقدس به عنوان بخش     

مر   فلسطین بو   است چه  ز زمحن امپرافوزب عثمحوی که فلسطینی هح شهراودان یک کشوز مستقل 

ا اشغحل و حمی بیت  1948ا وحکی بو ود ا همننین بوی،  بند از جدایی فلسطین. هر چند جنگ سحل 

وثر بر اختتح  قیمومیت اعمحل ومحیند  المقدس محوع از آن شد که فلسطینی هح وحکمیت خو  زا به فوز م

امح وحکمیت آوهح وه به  لیل قطننحمه سحزمحن ملل متحد که بیت المقدس زا بین المللی می سحخت ا وه 

  ز وتیجه اشغحل ا الحح  آن وحکمیت مر   فلسطین از بین ورفت.

                                                                 

 de generale Revue Versailles," de Traite le d'apres mandat du Regime "Le Pic, P. 1

334. XXX, 1923), (Paris, public international droit 
 Presses les (Paris: internationaux, mandats des generale Theorie La Stoyanovsky, J. 2

83. p. 1925), universitaires, 
 mandat sous collectivites des distincte internationale Personnalite La Pelichet, E. 3

100. p. 1932), Rousseau, (Paris: 
See 4  pp. 1976), Longman, (London: ed. 2nd Law, International and estinePal Cattan, Henry

20.-116 



 سید ابراهیم موسوی و همکاران  ؛... حقوقی وضعیت جدید      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

95 

 

 1978وید موزخ سپتحمبر و ر به اجو  مستمر وق فلسطینی هح بر وحکمیت  بیهو گی یوافقحت کمپ  ی     

عجیب ویست. هدژ این یوافقحت اعطحب ووعی خو مختحزب از سوب قدزت اشغحلگر به فلسطینی هح  از جمله 

سحکنحن شهر قدیمی بیت المقدس بو . این  ز وحلی است که مسحله موز  منحقشه  کسب خو مختحزب یح وتی 

  از خو مختحزب ا وحکمیت برخوز از بو ود وحکمیت یوسط فلسطینی هح ویست چرا که فلسطینی هح همواز

 بلکه اعمحل مجد  آن یوسط سحکنحن مشراع این سرزمین به یک مسحله یبدیل شد  بو .

 

 1947بین المللي سازي بیت المقدس توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 

شهر بیت المقدس به یوصیه کر  که  1947ووامبر  29موزخ  181مجمع عمومی بح یصویب قطننحمه      

عنوان یک مجموعه جداگحوه یحت یک زییی بین المللی خحص یحسیس شو  ا به اسیله شوزاب قیمومت 

از فرژ ملل متحد ا از  شو . منطقه مجموعه جداگحوه شحمل شهر فنلی ا محیط افراژ بیت المقدس  

ه برخی مریکب شدود  اص ح از جمله شحمل بیت الحی می شد.  ز این زابطه الز  است یح اشتبحهی زا ک

محدا   1947گر  . براب مثحل ورفسوز زاسو بیحن می  از  که بین المللی شدن بیت المقدس  ز سحل 

 1به بخشی از شهر می شد که شحمل امحکن مقدس می شد.

ویش بینی می کر  که به من وز ا از  شهر ا اجراب اموز خحزجی آن شوزاب قیمومت  181قطننحمه      

داز منصوب ومحید. فرمحوداز می یواود کح ز ا ازب براب خو  اوتخحب ومحید که یح ود امکحن از سحکنحن فرمحو

شهر ا  یگر منحفق فلسطین بحشد. ااودهحب خو مختحز محلی  ز قلمرا شهر از قبیل شهر ازب هح از 

فی آن اع   ا اختیحزات گستر    الت محلی برخوز از بو ود. این شهر غیرو حمی خواهد بو  ا بی فر

وفظ می شو . یک شوزاب قحوووگذازب بوسیله سحکنحن شهر اوتخحب خواهد شد که اختیحز اضع قحوون ا 

ینیین محلیحت زا  از . این قطننحمه همننین اع   می کر  که مقرزات مربوط به امحکن مقدس ا وق 

ا هی  یغییرب بدان  یحت یضمینحت سحزمحن ملل متحد خواهد بو »هحب مذهبی  اقلیتی ا فرهنگی 

 فصل چهحز  بخش اال قطننحمه(.«)زضحیت مجمع عمومی سحزمحن ملل متحد اوجح  وخواهد شد

ع ا  بر آن  قطننحمه  اسحسنحمه اب زا براب شهر ویش بینی می کر  که بر اسحس آن شوزاب قیمومت      

اسحسنحمه از جمله بحیستی  بحید یکمیل کند ا اسحسنحمه مفصل ا کحمل شد  شهر زا یصویب ومحید. این

 زبر ازود  جوهر  مقرزات ویش بینی شد   ز این قطننحمه بحشد. بح این وحل  اسحسنحمه که یوسط شوزاب 

عدال کر  ا موز  یحیید مجمع عمومی قراز وگرفت. به همین  لیل  181قیمومت یهیه شد از قطننحمه 

                                                                 

446. II, 1974), Sirey, (Paris: public, international Droit Rousseau, Charles 1 
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مبنی بر این که بیت المقدس بحید  1949  سحمبر 9موزخ  303مجمع عمومی قصد خو  زا  ز قطننحمه 

یحت یک زییی خحص  ایمی بین المللی بحشد  مجد ا اع   کر  ا از شوزاب قیمومت  زخواست کر  یح 

یهیه ا یصویب ومحید ا اجراب آن زا منصرژ از اقدامحت  181اسحسنحمه بیت المقدس زا بر فبق قطننحمه 

  شوزاب قیمومت اسحسنحمه شهر 1950آازیل  4ل ومحید.  ز ایخحذب هر  الت یح یندا ب از  التهح  وبح

بو   هر چند از ویث جحیگزینی  181بیت المقدس زا موز  یصویب قراز  ا  که محهیتح بر مبنحب قطننحمه 

سیستی اوتخحبی شوزاب قحوووگذازب بوسیله مسیحیحن  مسلمحوحن ا یهو یحن بر فبق وق زاب ا یندا  

فحات بو . شوزاب قیمومت که قح ز به اجراب این اسحسنحمه وبو  به  لیل مخحلفت ومحیندگحن بح قطننحمه مت

اسرائیل ا از ن بح بین المللی شدن شهر  لذا اسحسنحمه زا به مجمع عمومی ازسحل کر . سپس ی شهحیی 

 ز مجمع عمومی صوزت  1950براب یغییر قلمرا ا محهیت بین المللی شدن بیت المقدس  ز  سحمبر 

 امح هی  یک از فرح هحب ویشنهح ب موز  یصویب مجمع عمومی قراز وگرفت.گرفت  

عبحزت بو  از اعطحب اضنیت وقوقی بین المللی به بیت المقدس بر فبق ای،گی  181اثر قطننحمه      

یحزیخی ا اهمیت مذهبی ا  براب جهحن. سوالی که  ز این جح الز  است برزسی شو  این است که بین 

وحکمیت زا به ملل متحد یح شوزاب قیمومت یفویض  181ت المقدس به اسیله قطننحمه المللی شدن بی

کر   است یح به وحکمیت مر   فلسطین بر بیت المقدس خدشه اب ااز  کر   است؟ وحسخ این است که 

این قطننحمه هی  یک از این آثحز زا وداشت ا وحکمیت بر بیت المقدس زا به ملل متحد یح شوزاب 

فویض وکر   است. این امر که قطننحمه به شوزاب قیمومت این اختیحز زا  ا  یح از فرژ سحزمحن قیمومت ی

ملل متحد شهر بیت المقدس زا ا از  ومحید اثر یفویض وحکمیت بر شهر به شوزاب قیمومت یح ملل متحد 

ی بحشند. زا وداشته است. اختیحز ا از  قلمرا ا وق وحکمیت بر چنین قلمرایی  ا موضوع متفحات م

همننحن که  الت بریتحویح  بر فبق  یدگح  عمومی وذیرفته شد  وحکمیت بر فلسطین زا  ز خ ل  از  

ومحیندگی به  ست ویحاز  هر چند جحمنه ملل اختیحزات کحمل زا براب قحوووگذازب ا ا از   اشت  امح 

یت بر شهر بیت المقدس به اعطحب اختیحزات ا از  به ینهحیی به شوزاب قیمومت به مننحب یفویض وحکم

 1این شوزا ویست. وتی بحث قحوووگذازب ا ینیین محلیحت به شوزا  ا   وشد  است.

از سوب  یگر  همحوطوز که م و ه می شو  این قطننحمه فلسطینیحن زا از وحکمیت شحن بر بیت      

یحزات قضحئی که از آثحز المقدس محرا  ومی سحز . اختیحزات قحوووگذازب ا ینیین محلیحت ا همننین اخت

وه ینهح فلسطینینحن زا از وحکمیتشحن  181مهی وحکمیت می بحشند براب سحکنحن وفظ شدود. قطننحمه 

                                                                 
Hennry 1 Cattan, op. cit., 7. 
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محرا  وکر   بلکه ومی یواوست چنین کحزب زا اوجح   هد  زیرا که سحزمحن ملل متحد ص ویت محرا  

 کر ن مر   فلسطین از وحکمیتشحن زا وداز .

ویز از بین  1948شدن بیت المقدس به  لیل اشغحل آن یوسط اسرائیل ا از ن  ز سحل  بین المللی     

 11 ز موزخ  194ورفت.  ز وقیقت  چنین بین المللی شدوی مجد ا یوسط مجمع عمومی  ز قطننحمه 

  بوی،  بند ا ز اشغحل اازشلیی وو ا شهر قدیمی 1949 سحمبر  9به یحزیخ  303ا قطننحمه  1948 سحمبر 

 سط اسرائیل موز  یحیید قراز گرفت.یو

متضمن اوقضحب آن یح از بین زفتن آن ویست چرا که  -یح وتی وقض آن -181عد  اجراب قطننحمه      

قطننحمه هحب متند  سحزمحن ملل متحد خواستحز جبران خسحزت براب ونحهندگحن فلسطینی یح یوقف 

ا  ز اثر عد  اجراب آوهح یوسط اسرائیل منقضی یح اقدامحت اسرائیل بر خ ژ اضنیت بین المللی شد  اود 

بی اعتبحز وشدود. هی  اصل وقوقی اجو  وداز  که موید این  یدگح  بحشد که قطننحمه مجمع عمومی  ز 

 اثر وقض اعتبحز خو  زا از  ست می  هد.

هر بیت   اضنیت وقوقی ش1967وکته مهی یر آن که   ز برخی قطننحمه هحب وذیرفته شد  از سحل      

المقدس براب محکو  کر ن اشغحل این شهر ا اوضمح  آن یوسط اسرائیل ا اع   بی اعتبحزب یمح  

اقدامحیی که بر خ ژ این اضنیت ایخحذ کر   بوسیله مجمع عمومی ا شوزاب امنیت موز  استنح  قراز 

لمقدس یح اضنیت گرفته شد  است.  ز این قطننحمه هح  مجمع عمومی ا شوزاب امنیت از اضنیت بیت ا

ا قطننحمه  1968می  21شوزاب امنیت به یحزیخ  252وقوقی بیت المقدس سخن می گویند)قطننحمه 

شوزاب  452قطننحمه «)اضنیت خحص بیت المقدس»( یح 1977اکتبر  28مجمع عمومی به یحزیخ  5/32

یائن  30زخ مو 476ا قطننحمه  1980به یحزیخ اال محزس  465  1979یاالب  20امنیت به یحزیخ 

(. ینهح اضنیت یح اضنیت وقوقی یح اضنیت خحصی که بیت المقدس  از  اضنیتی است که  ز 1980

 مشخص شد  است. 1947ووامبر  29به یحزیخ  181قطننحمه 

به  271  قطننحمه 1969یاالب  3به یحزیخ  267برخی از قطننحمه مجمع عمومی  مثل قطننحمه      

مجمع عمومی  2253ا قطننحمه  1971سپتحمبر  25به یحزیخ  298طننحمه ا ق 1969سپتحمبر  15یحزیخ 

« شهر بیت المقدس»اشحز   ازود. اجه یسمیه « شهر بیت المقدس»به اضنیت  1967یاالب  4به یحزیخ 

 1است که مجموعه مستقل بیت المقدس زا ینریف کر . 181برگرفته از قطننحمه 

                                                                 
 يد به:در مورد قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در مورد فلسطين و رژيم اشغالگر بنگر1 

اسرائيل،  -محمدعلی صلح چی، اعتبار قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با بحران فلسطين
 .39-58، از صص 1385، تابستان 1پژوهشنامه حقوق و علوم سياسی، شماره 
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بیت المقدس براب بی اعتبحزب اقدامحت اسرائیل از  ا من ر استنح  سحزمحن ملل متحد به اضنیت      

وحیز اهمیت است. از یک سو  من وز این است که هر چند بین المللی شدن عملی وشد  است  امح 

ویحمدهحب وقوقی آن موز  شنحسحیی قراز گرفته ا به آوهح اعتبحز وقوقی کحملی  ا   می شو   از اینرا یمح  

ین شهر مغحیر بح اضنیت بین المللی آن می بحشند. از سوب  یگر  من وز این است اقدامحت اسرائیل  ز ا

که ویحمدهحب وقوقی بین المللی شدن  ز موز  کل مجموعه مستقل که شحمل هر  ا شهر قدیی ا جدید 

بیت المقدس می شوود  اعمحل می گر ود. بنحبراین از ویث موضوعی ایح وکمی یفحایی بین این  ا شهر 

شد ا بر این اسحس قحبل یصوز ویست که یک بخش متفحات از  یگرب بحشد. قحوووی بو ن وضوز ومی بح

اسرائیل ا اقدامحت آوهح  ز بیت المقدس یفکیک وذیر ومی بحشند چرا که اضنیت وقوقی بین المللی 

 1شحمل هر  ا بخش یننی شهر قدیی ا جدید می شو .

بیت المقدس زا به چحلش بکشحود زیرا به فوز صریح  بن ا   اسرائیل ومی یواود اضنیت وقوقی     

به آن استنح  کر   است. همننین  1948زا وذیرفته ا براب اع    الت اسرائیلی  ز سحل  181قطننحمه 

 ز  1949به فوز مشخص اثر وقوقی قطننحمه زا  ز موز  بیت المقدس  ز یضمینحیی که  ز سحل 

ل متحد ازایه کر   موز  شنحسحیی قراز  ا   است. ومحیند  ومحیت از  زخواست عضویت  ز سحزمحن مل

اضنیت وقوقی بیت المقدس از »اقت اسرائیل  ز سحزمحن ملل متحد به مجمع عمومی اع   کر  که

 2«قلمرایی که اسرائیل  ز آن وحکی است  متفحات می بحشد.

یوسط سحزمحن ملل متحد  وهحیت اینکه ویحمدهحب وقض اضنیت وقوقی بیت المقدس یوسط اسرائیل     

 ز چندین قطننحمه ذکر شد  اود که: الف( غیرقحوووی بو ن اشغحل ا اوضمح  این شهر زا اع   کر   اود؛ 

ب( خواستحز یخلیه شهر یوسط اسرائیل شدود؛ ا ج( بی اعتبحز یمح  اقدامحت یقنینی  ا ازب  جمنیتی ا 

 شد  که به  وبحل یغییر اضنیت شهر می بحشند. محلکیتی زا یحیید ا خواستحز یوقف همه این اقدامحت

 

 اشغال و الحاق بیت المقدس

                                                                 
Hennry 1 Cattan, op. cit., 7. 

 partie, 2me nerale,ge I'Assemblee de session 3me la de officiels Documents 2

87.-286 pp. 1949, speciale, politique Commission 
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وحل بحید به برزسی این سوال ور اخت که آیح اشغحل ا الحح  بیت المقدس بر اضنیت وقوقی آن      

 ز این خصوص  ا  از  زمحوی بحید از هی متمحیز ا برزسی شو :  1خدشه اب ااز  کر   است یح خیر؟

 یح کنون. 1967ا  ا   از  زمحوی از  1967یح  1948زمحوی از وخست  از  

بیت المقدس یوسط اسرائیل اشغحل شد که شهر وو زا ویز  ز بر می  1967یح سحل  1948از سحل      

ن شهر قدیی زا یصرژ کر . هر  ا  الت بخشی زا که یحت کنترل  اشتند به قلمرا خو  گرفت ا از 

الحح  کر ود. بح این وحل  این الحح  هح زا ومی یوان منح ل ا هموزن هی  اوست. الحح  شهر جدید یوسط 

اصلی اسرائیل وقض بحزز ا فحوش وقو  بین المللی بو  که یوسط قدزت اشغحلگر بر خ ژ ازا   سحکنحن 

اوجح  شد. اقدا  از ن   ز مننحب مضیق  الحح  یوسط قدزت اشغحلگر وبو   بلکه  ز وقیقت وتیجه اودت 

 ز از ن یوسط مجمع ملی  1950آازیل  24از ن ا فلسطین بو  که بر فبق قطننحمه وذیرفته شد   ز 

زا اشغحل ا ضمیمه   اسرائیل شهر قدیی 1967متشکل از فلسطینی هح ا از وی هح اوجح  شد.  ز یائن 

 قلمرا ا عحیی خو  کر  ا از آن یحزیخ به بند یمح  شهر بیت المقدس زا اشغحل کر   است. 

الحح  بیت المقدس به قلمرا ا عحیی اسرائیل  خوا  بخش جدید یح شهر قدیی آن  به بهحوه وق      

قرن هح ویش اجو   اشت  یحزیخی یح مذهبی مبنی بر بحزگر اودن وحیتخت وح شحهی  ااا  ا سلیمحن که 

صوزت گرفت. این ا عح غیرقحبل قبول است. وخست به این  لیل که یهو یحن قرن  ااز هی که  ز خ ل 

سرورستی بریتحویح به فلسطین مهحجرت کر ود یح از زمحن یحسیس اسرائیل  ز بسیحزب مواز  اازث اسرائیلی 

ی از مذهب یهو  سوء استفح   کر ود. جوزژ هحب یهو ب ویستند  بلکه براب مقحصد سیحسی ا ملی گرای

زاینحخ  سیحست مداز فراوسوب یهو ب یبحز  گفته است که یندا  اودکی از یهو یحن امراز بح فلسطین ازیبحط 

که اکثریت مهحجران به فلسطین زا  ز خ ل سرورستی  - اشته اود ا اکثریت یهو یحن زاسی ا لهستحوی

  خزز می بحشند؛ بخشی از مر   یحیحز  ز جنوب زاسیه که  ز زمحن از قو -بریتحویح یشکیل می  ا ود

Charlemagne .2به یهو یت گرایدود 

                                                                 

در مورد آثار و وضعيت حقوقي اشغال از منظر حقوق بين الملل، به طور کلي بنگرید به: سياه رستمي، هاجر، اشغال نظامي از 1 

ين الرعایا، یاسر و متاجي، محسن؛ تحول ؛ احمدی نژاد، مریم؛ ام1391دیدگاه حقوق بين الملل، انتشارات خرسندی، تهران، 

، 3، شماره 50مفهوم اشغال از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر وضعيت اراضي غزه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، دوره 

 .1398پایيز

 la de Jeu Le in Robert Saint de Philippe by cited 1919, 30, March Debats, des Journal 2

222. p. 1970), Julliard, (Paris: Mediterranee en France 
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 امین  لیل این که  ویوود یحزیخی کهنی مثل ویوود یهو یحن بح بیت المقدس  ز زمحن کتحب عهد      

  وقی فبق وقو  یح هی -وتی اگر بپذیریی که یهو یحن فنلی بحزمحودگحن اسرائیلی هح می بحشند -عتیق

زایه بین المللی به آوهح ومی  هد یح مدعی شهر یح سرزمینی بشوود. اعراب مدت زمحن زیح ب بر اسپحویح 

وکمراوی  اشتند ا وتی بیشتر از وکومت یهو یحن بر بیت المقدس  امح این امر به اعراب وق ومی  هد 

به ویشنهح  ایلیسون زئیس  1919ز سحل کراین  که   -یح مدعی قلمرا اسپحویح شوود. کمیسیون کینگ

میثح  جحمنه ملل  22جمهوز اقت آمریکح براب یحقق خواسته هحب سحکنحن عرب فلسطین به موجب مح  

ا عحب االیه  که غحلبح یوسط ومحیندگحن »منصوب شد  موضع وقوقی زا به این شرح خ صه کر  که 

لسطین بر مبنحب اشغحل  ا هزاز سحل ویش ا عح صهیوویستی ازایه می شو   مبنی بر این که وسبت به ف

اسرائیل ومی یواود مدعی جحوشینی وح شحهی  ااا  ا  1« ازود  بسختی می یواود به فوز جدب یلقی شو .

سلیمحن بحشد. جحوشینی  التهح  ز وقو  بین المللی اجو   از   ز زمحوی که یک  الت   ز وتیجه یجزیه  

ویشین  ز قلمرا آن می شو . امح وح شحهی  ااا  ودا  سی قرن ویش  ویرازب یح اوح ل جحوشین  الت

وحیحن یحفت ا  ز یحزیخ محو گر ید هی  قحعد  اب  ز وقو  بین المللی اجو  وداز  که وق جحشینی 

بوسیله  التی مثل اسرائیل زا که  ز قرن بیستی یشکیل شد  برسمیت بشنحسد یح بیحن  از  که سی قرن 

ه است. از این زا  هی  مبنحب وقوقی براب الحح  بیت المقدس به قلمرا ا عحیی ویش یر اجو   اشت

اسرائیل ا اع   بیت المقدس به عنوان وحیتختش اجو  وداز . ا عحب اسرائیل وسبت به بیت المقدس بر 

 مبنحب یک وق مذهبی بی اسحس ا بی مبنحست.

وی هح  اجدا  فلسطینی هح  ایجح  شد ا این  لیل سو  این که بیت المقدس قروهح قبل بوسیله کننح     

قو   ز آن سحکن بو ود.  ز فول قرن هحب گذشته  فلسطینی هح وتی بند از اشغحل این شهر یوسط 

 ااا   سحکنحن بیت المقدس بو ود بند از اخراج یهو یحن یوسط زامی بند از اوق ب  ا  آوهح  ز سحلهحب 

بیت المقدس ومحود. از آن زمحن  بیت المقدس منحصرا  ازاب  بند از می   هی  یهو ب  ز 135یح  132

جمنیت ا ای،گی عربی یح زمحن اع میه بحلفوز ا سرورستی بریتحویح بو . هر  ا اقدا   یننی اع میه بحلفوز ا 

 هی سرورستی بریتحویح به فوز غیر  موکراییک بر مر   فلسطین یحمیل شد.

حح  آن یوسط اسرائیل فحقد مبنحب وقوقی است  بلکه وقض وقو  وه ینهح اشغحل بیت المقدس ا ال     

 بین المللی  قطننحمه هحب مجمع عمومی ا وقو  فلسطینیحن می بحشد.

                                                                 

 1956), Nostrand, Van (Princeton: East Middle and Near the in Diplomacy Hurewitz, J.C. 1

70. II, 
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  عمل یجحاز ا وقض 1967یح  ز سحل  1948اشغحل بیت المقدس یوسط اسرائیل  خوا   ز سحل      

ویراهحیش بیت المقدس جدید زا  ز خ ل  فحوش وقو  بین المللی بو . بهحوه اسرائیل مبنی بر این که

بین خو   ا کشوزهحب عربی اشغحل کر ود کحم  بی اسحس است چرا که ویراهحب یهو ب  1949جنگ 

قبل از وحیحن سرورستی بریتحویح ا  1948بخش هحب زیح ب از شهر جدید زا که سحکنحوش عرب بو ود  ز 

  1967بشوود  اشغحل کر ود. همین فوز   ز سحل قبل از این که ویراهحب کشوزب عربی ااز  فلسطین 

اسرائیل شهر قدیی زا اشغحل کر  که  ز این اقدا  هی از و ر همه مر    ویح جنگ یجحازکحزاوه بو . امح 

منصرژ از این که اسرائیل بیت المقدس زا از فریق یجحاز یح  ز خ ل جنگ یصرژ کر   اشغحل بیت 

 ا الحح  آن به اسرائیل ومی  هد. المقدس هی  وقی براب غصب این شهر

ییی بن ا   اشغحل بیت المقدس ا الحح  آن یوسط اسرائیل وقض قطننحمه ملل متحد می بحشد که ز     

بین المللی زا براب بیت المقدس ویش بینی می کند. اسرائیل ومی یواود به فوز منتبر ا قحوووی مدعی 

قض قطننحمه ملل متحد بشو  ا ای،  قطننحمه اب که هینگووه وق یح منحفع سرزمینی یح سیحسی بح و

 اجو  خو   زا مدیون آن ویز می بحشد.

 ز وهحیت  اشغحل بیت المقدس ا الحح  آن یوسط اسرائیل وقض وحکمیت فلسطینیحن ویز می بحشد.      

قدس چنین اشغحل ا الححقی ومی یواود ا وبحید بر وقو  غیرقحبل اوکحز فلسطینیحن وسبت به بیت الم

خدشه ااز  کند. وحکمیت فلسطینیحن  ازاب محهیتی است که از و ر وقوقی ومی یواود از بین برا . 

وحکمیت یفکیک وحوذیر ا »اشحز  کر    1791سپتحمبر  3همحن گووه که قحوون اسحسی فراوسه موزخ 

 «اوکحزوشدوی است که مشمول مراززمحن هی ویست.

  بیت المقدس  وحکمیتی وسبت به آن بدست ویحاز   است. اضنیت اسرائیل   ز وتیجه اشغحل ا الحح     

« قدزت اشغحلگر»اسرائیل  اضنیت اشغحلگر و حمی  است. سحزمحن ملل متحد مکرزا از اسرائیل به عنوان 

ا  1980یائن  30موزخ  476وح  بر   است. این یوصیف  ز  ا قطننحمه شوزاب امنیت یننی قطننحمه 

موز  یحکید قراز گرفت. این قطننحمه هح اقدامحت اسرائیل  ز بیت  1980آگوست  20موزخ  478قطننحمه 

المقدس زا محکو  کر ود. این یک اصل مسلی وقو  بین المللی است که قدزت اشغحلگر وسبت به قلمرا 

اشغحل شد  وحکمیت بدست ومی آاز  ا همننین اشغحل وحکمیت  الت قحوووی زا از بین ومی بر . اشغحل 
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این اشغحلگر صرفح وق موقت ا از  1به اوتقحل وحکمیت به وفع اشغحلگر و حمی منجر ومی شو . خصمحوه

 3ورفسوز گحستون جز   ز موز  اشغحل و حمی قلمرا گفته است:2قلمرا زا به  ست می آاز .

این یصرژ که منحصرا مبتنی بر زاز است  منجر به اکتسحب سرزمین اشغحل شد  به وفع اشغحلگر      

شو .... فرض کنیی  التی که سرزمینش موز  یهحجی قراز گرفته منحمله وکند ا  الت فحیح همننحن  ومی

اشغحل زا وفظ کند. سلطه  الت اشغحلگر یک مسحله موضوعی است وه وقوقی. مح امی که اعتراض اجو  

  از   سلطه از ویث موضوعی اجو  وداز  وه از ویث وحکمیت قحوون.

فتح یح یصرژ  به خحفر منع کلی یوسل به زاز  شیو  »این شکل بیحن می شو :  امراز  قحعد  به     

این قحعد  که فتح ا یصرژ محلکیت  الت وحکی مشراع زا از بین ومی بر   4«.اکتسحب سرزمین ویست

مفهو  کحم  جدیدب ویست. این مفهو  مبتنی بر مفهو  مشراعیت محلکیت است که وتی  ز سحل 

 وز  استنح  قراز می گرفت. می  ب ویز م 1815

 1919ا  1795این مفهو  مبتنی بر همحن مفهومی است که ملت لهستحن  ز خ ل شوز  بین      

وفظ کر  ا علی زغی اشغحل ا الحح  سرزمینش  وحکمیتش اویحء گر ید. همننین مبتنی بر همحن 

ر ید: اییووی بند از یصرژ ا مبنحیی است که وحکمیت برخی از کشوزهح بند از اشغحل ا الحح  اویحء گ

  افریش 1939آلمحن  ز سحل  -  لهستحن بند از یصرژ یوسط زاسیه1936الحح  یوسط ایتحلیح  ز سحل 

  چک اسلواکی ا آلبحوی بند از یصرژ ا الححقشحن  ز خ ل 1938بند از ایحح  اجبحزب بح آلمحن  ز سحل 

زا وفظ کر . مفهو  مشراعیت « بحقیمحود »یت جنگ جهحوی  ا .  ز همه این مواز    الت مشراع وحکم

محلکیت کحزبر  عملی اصل غیرقحبل استمحع بو ن اکتسحب سرزمین بوسیله جنگ می بحشد. بنحبراین  

بدان قصد زهحکر ن »وحکمیت فلسطین بر بیت المقدس از بین ورفته است. از و ر برخی از صحوبن ران 

همین فوز برخی  یگر ویز منتقدود  5«.جو   اشته بحشد...هی  گووه از  ست  ا ن سرزمین ومی یواود ا

                                                                 

 (Paris: ed. 2nd public, international Droit Pellet, A. et Daillier P. Dinh, Quoc Nguyen 1

406. p. 1980), jurisprudence, de et oitdr de generale Librairie 
436. II, 1952), Longman, (London: ed. 7th Internationalaw, Oppenheim, 2 

 d'acquerir mode comme l'occupation sur pratique et theorique Etude Jeze, Gaston 3

46.-44 pp. 1896), Briere, E. et Giard V. (Paris: international droit en territoires, les 
438. p. cit., op. Dinh, Quoc Nguyen 4 

 به: بنگرید همچنين
4 para. Art.2, Nations, United the of Charter 1928, of Paris of Pact 

444. I, 1970), Sons, & Stevens (London: ed. 2nd Law, International O'Connell, D.P. 5 
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 ز  ازان وحضر وقو  بین المللی به خو ب خو  براب اوتقحل اشغحل زمحن جنگ به اوتقحل وحکمیت »که 

کحفی ویست. وتی  ز زاابط بین متخحصمحن  محلکیت بحید بوسیله اعمحل ایجحبی شنحسحیی یح زضحیت یح 

 1«میت سرزمینی سحبق ا غح  شو . ست کی بح زضحیت ضمنی وحک

فلسطینی هح از وق خو  وسبت به بیت المقدس اعراض ونمو ود ا همننین به اکتسحب هی  وقی      

براب اسرائیل وسبت به این شهر زضحیت ودا   اود. از سوب  یگر  مراز زمح اشغحل بیت المقدس ا الحح  

قداوحن منتقدود که بر خ ژ وقو  خصوصی  هی  آن یوسط اسرائیل زا قحوووی ومی سحز . برخی از وقو

 2مجوزب  ز وقو  بین المللی براب ین یی اضنیت هحب وحمن ی اجو  وداز .

 ز وریو م و حت فو   اشغحل بیت المقدس ا الحح  آن یوسط اسرائیل هی  وقی زا به اسرائیل  به      

شهر خدشه اب ااز  ومی کند.  عنوان قدزت اشغحلگر  ومی  هد ا همننین بر اضنیت وقوقی این

 اضنیت وقوقی این شهر بحید بر فبق وقو  بین الملل ا قطننحمه هحب ملل متحد مشخص شو .

بح این وحل   ز وگح  اال  ممکن است مشک یی مطرح شو  اگر اضنیت بیت المقدس قراز است      

هحیی مشخص شو . بر اسحس منحصرا بوسیله وقو  بین المللی یح فبق قطننحمه هحب ملل متحد به ین

وقو  بین الملل  اضنیت بیت المقدس اضنیت شهرب است که غیرقحوووی یوسل اسرائیل بر خ ژ وق 

اوکحزوحشدوی مر   فلسطین اشغحل شد  است. امح بر فبق قطننحمه هحب ملل متحد  اضنیت بیت المقدس 

 اضنیت شهرب است که  ازاب یک زییی بین المللی خحصی می بحشد.

بنحبراین  مسحله ینیین ص ویت بیت المقدس ول وشدوی است اگر قراز است که یکی از این منیحزهح      

وح ید  گرفته شو . بح این وحل   ز استنح  به وقو  بین المللی ا قطننحمه هحب ملل متحد  ز خصوص 

که  ز برخی  این موضوع ینحقضی اجو  وداز . مفهو  بین المللی سحزب  ز عمل یکنواخت ویست  چرا

مواز  وحکمیت  الت بح بین المللی شدن شهر یح قلمرا همزیستی  از . از و ر شحزل زاسو بین المللی 

بنحبراین  به و ر ومی زسد که  آن » سحزب مستلز  اعمحل موثر وحکمیت یوسط جحمنه بین المللی ویست.

وله وقوقی بحشند که وحکی از گووه که برخی از وویسندگحن منتقدود  زییی هحب بین المللی سحزب مق

 3«اجراب موثر وحکمیت بوسیله جحمنه بین المللی بحشند.

                                                                 

302. p. 1957), Sons, & Stevens (London: ed. 3rd Law, International r,Schwarzenberge G. 1 

 de Academie Haye: (La cours des Recueil politique, la et international droit Le Giraud, E. 2

425. III, 1963), international, droit 
413. p. cit., op. Rousseau, 3 
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ومووه اب از چنین بین المللی سحزب یحوگیرز می بحشد که بر خ ژ بین المللی شدوش  همننحن یحت     

 وحکمیت مراکش بحقی محود.

 1947حزمحن ملل متحد  ز سحل بنحبراین می یوان گفت که بین المللی سحزب بیت المقدس یوسط س     

ا قطننحمح  هحب متند  این سحزمحن  ز زابطه بح اضنیت این شهر بح وحکمیت مر   فلسطین وحسحزگحز 

 ویستند ا این وحکمیت زا وح ید  ومی گیرود. این قطننحمه هح به  ا ووع یقسیی می شوود:

یلی بر خ ژ اضنیت وقوقی این شهر ا وخست  قطننحمه هحیی که بط ن ا بی اعتبحزب اقدامحت اسرائ     

یوقف یمح  اقدامحت ایخحذب که ای،گی ا اضنیت شهر زا یغییر می  هند  از جمله اقدامحت یقنینی ا ا ازب  

اوتقحل جمنیت  ضبط ا مصح ز  اموال ا اوداث شهرکهح زا اع   می کنند. اجراب این قطننحمه هح به وق 

بر عکس به اعح   ای،گی یحزیخی بیت المقدس کمک می کند.  وحکمیت فلسطینیحن لطمه ومی زود امح

 ویحزب به گفتن ویست که اجراب این قطننحمه هح شرط الز  بین المللی شدن بیت المقدس می بحشد.

. 303ا  194  181 ا   قطننحمه هحیی که زییی بین المللی خحصی زا ایجح  کر ود مثل قطننحمه هحب      

زا بیحن می کنند: الف( اصل بین المللی شدن؛ ب( مقرز  مربوط به ا از  شهر  این قطننحمه هح سه عنصر

یوسط فرمحودازب که بوسیله شوزاب قیمومت منصوب می شو  ا سحکنحن بیت المقدس ا بقیه مر   

فلسطین اا زا کمک می کنند؛ ج( یحفظ اختیحزات قحوووگذازب ا ینیین محلیحت براب شوزاب یقنینی که 

 ن بیت المقدس اوتخحب می شوود.بوسیله سحکنح

 

 نتیجه گیري

برزسی اسنح  ا مقرزات وقو  بین المللی وشحن می  هد که هی  سند الزا  آاز خحصی  ز موز       

اضنیت وقوقی بیت المقدس وذیرفته وشد  است. یوافقحیی که میحن فلسطینی هح ا فرژ هحب  یگر 

ز موز  جنبه هحب مختلف زاابط سیحسی ا صوزت گرفته  ز این خصوص سحکت است. ممکن است  

اقتصح ب بین فلسطینی هح ا فرژ  یگر یوافقحیی صوزت گرفته بحشد  امح  ز هینکدا  مقرز  مشخصی  ز 

 ز وتیجه بحید گفت اضنیت وقوقی  موز  اضنیت وقوقی بیت المقدس ویش بینی وشد  است. بنحبراین 

قحبل اعمحل  ز موز  مجموعه مستقل شهر بیت  بیت المقدس مبتنی بر یک زییی بین المللی خحص

مشخص شد  است. این  1947مجمع عمومی  ز سحل  181المقدس می بحشد به وحوب که  ز قطننحمه 

قطننحمه ا از  شهر زا بوسیله ملل متحد ویش بینی می ومحید امح  یگر آثحز وحکمیتی یننی اختیحزات 

ات قضحئی زا از آن سحکنحن این شهر می  اود. هر گووه یوافق مربوط به قحوووگذازب  ینیین محلیحت ا اختیحز

ا یصمیی گیرب  ز این خصوص بحید بح زاب مر   فلسطین ا  همننین جهحن اس   ا بر مبنحب اصول 
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وقوقی وذیرفته شد  جهحوی صوزت گیر . وتی سحزمحن ملل متحد ومی یواود بدان  ز و رگرفتن جحیگح  

ومحید.  ز وتیجه هر گووه اقدا  یک جحوبه از فرژ  حن اس   یصمیی گیربا ازز  بیت المقدس براب جه

 زییی اشغحلگر  ز زابطه بح بیت المقدس غیرقحوووی ا فحقد هر گووه اثر ا ازز  وقوقی است.
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