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Abstract 
The right to sovereignty is one of the key 
concepts that, in addition to regulating the 
relationship between the government and the 
people in the domestic arena, regulates the 
relations of governments with each other in the 
international arena. The end of World War II 
and the occupation of the Palestinian territories 
by the British military under the pretext of 
guardianship and the re-creation of the political 
structure in these territories, preceded the 
issuance of the Balfour Declaration and the 
claim of the Zionist regime. Palestinian 
sovereignty over the occupied territories is still 
evident to many governments and nations. More 
than seventy years of occupation, aggression and 
various negative or positive pressures on 
governments and nations to declare recognition 
of the self-proclaimed Zionist-Jewish state and 

establish various political and economic ties 
have failed to create a right for the Zionists to 
rule Palestine and deprive the right. Palestinian 
sovereignty over the occupied territories. The 
indicators identified in the context of 
recognizing Palestinian sovereignty in order to 
exercise this right over the occupied territories 
all indicate the existence of the right of the 
Palestinian people to sovereignty over the 
occupied territories. 

Keywords: Palestine, Right to Sovereignty, 
Balfour Declaration, Right to Self-
Determination.  

  چکیده

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدي است که عالوه بر تنظیم 
را ها  روابط دولت، رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی

پایان جنگ . کند می ی تنظیمالملل بینبا یکدیگر در عرصه 
جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به 

، اراضی بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این
مقدمه صدور اعالمیه بالفور و ادعاي تشکیل رژیم 

حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی . صهیونیستی گردید
بیش از . محرز استها  و ملتها  هنوز بر بسیاري از دولت

تجاوز و اعمال فشارهاي مختلف ، هفتاد سال اشغالگري
ها به منظور اعالم به  ها و ملت سلبی یا ایجابی بر دولت

یهودي –رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی
و برقراري ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادي نتوانسته 

براي اعمال حاکمیت بر ها  موجد حقی براي صهیونیست
فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی 

که در زمینه شناسایی حق حاکمیت هایی  شاخص. باشد
 اعمال این حق بر اراضی اشغالیفلسطینیان به منظور 

شناسایی شده است جملگی داللت بر وجود حق 
  .حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد

حق ، اعالمیه بالفور، حق حاکمیت، فلسطین: واژگان کلیدي
  . تعیین سرنوشت

ت
یاف
در

 
اله

مق
 :

2
3

/
0

1
/

1
4

0
1

 
– 

ي
گر

ازن
ب

 
اله

مق
 :

1
6

/
0

4
/

1
4

0
1

 - 
ش

ذیر
پ

 
اله
مق

 :
2

7
/

0
5

/
1
4

0
1

  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   106

 

  :رجاعا

 یاقدر س یاشغال یبر اراض ینیانفلسط یتبه حق حاکم یالملل بینالتزام جامعه  یستگیبا)، 1401؛ (سعید، نصراهللا زاده؛ محمد، پور ستایش

 . 11شماره ، تمدن حقوقی، موضوعه الملل بینحقوق 

Copyrights: 
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Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

1»صهیونیست جهانی سازمان«که بعدها به » سازمان صهیونیست«میالدي  1897 سال در
 تغییر نام داد به 

2»هرتزل تئودور« وسیله
. شد تشکیل یهودي انگیزه حمایت از اندیشه صهیونیست به منظور تشکیل دولت با 

3بالفور آرتور، سازمان آنهاي  فعالیت دنبال به
 1917 نوامبر دوم تاریخ در یابریتان وقت خارجه وزیر 

4والتر روچلد لورد بهاي  بیانیه در عثمانی امپراتوري سقوط از پیش یعنی میالدي
صهیونیست  - یهودي عضو 

 حکومت از نیابت به که است خوشحالی مایه بسیار لورد روچلد گرامی!«: نوشت بریتانیا عوام مجلس

 امور وزارت به و استها  صهیونیست و هودیانی آرزوهايکننده  تأمین که را زیر مطلب اعلیحضرت

 موضوع به اعلیحضرت حکومت. برسانم جنابعالی اطالع به است شده موافقت آن با و پیشنهاد خارجه

 تحقق براي را خود سعی نهایت در و نگرد می موافق دیده به فلسطین در یهود ملت براي ملی وطن تأسیس

 پیروان دینی و مدنی حقوق ناقض که اقدامی گونه هیچ که این بر مشروط، گیرد می کار به هدف این

 صورت باشند دیگر کشورهاي در یهودیان سیاسی وضعیت و حقوق و فلسطین یهودي غیر ادیان دیگر

  ». دهید قرار مطلب این جریان در را صهیونیستیهاي  هیات اتحادیه اگر خرسندم بسیار. نگیرد

                                                      
1- World Zionist Organization) WZO)  
2- Theodor Herzl 
3- Arthur James Balfour 
4- Lionel Walter Rothschild 
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میالدي با امضاي پیمان آتش بس بین طرفین  1918 نوامبر پایان جنگ جهانی اول در تاریخ یازدهم

شکست متحدین آلمان از جمله امپراتوري عثمانی در برابر اتفاق مثلث و هم پیمانانش و . درگیر اعالم شد

متفقین قلمرو عثمانی را . امپراتوري عثمانی توسط متفقین شدهاي  سقوط آن امپراتوري موجب اشغال سرزمین

میالدي کنفرانس  1919در سال . در این تقسیم بندي فلسطین طعمه بریتانیا شد. سیم کردندبین یکدیگر تق

در سن ریمو تشکیل  1920متعاقب آن کنفرانس دیگري در بیست و چهارم آوریل . صلح پاریس برگزار شد

، حاضر در این کنفرانس به دنبال توافق شرکت کنندگان. شد و سیستم قیمومت را براي فلسطین تنظیم کرد

میالدي  1922ژوئیه  چهارم و پس از آن شوراي جامعه ملل در بیست. بریتانیا به عنوان قیم فلسطین معرفی شد

  .به مرحله اجرا در آمد 1923قیمومت انگلیس را به تصویب رساند و قیمومت از سپتامیر 

کرد تا مسئله میالدي از سازمان ملل متحد درخواست  1947دولت بریتانیا در تاریخ دوم آوریل 

در این خصوص براي ارائه گزارش به مجمع اي  متعاقب آن کمیته. فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد

. پایان دادن به قیمومت بریتانیا بر فلسطین: گزارش مذکور حاوي دو نتیجه عمده بود. عمومی تشکیل شد

میالدي مجمع عمومی  1947نوامبر  در بیست و نهم. تقسیم فلسطین به دو دولت مستقل عربی و یهودي

این قطعنامه با حمایت ایاالت متحده آمریکا با راي دو سوم . را صادر کرد 181سازمان ملل متحد قطعنامه 

اعضاي حاضر به منظور تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و یهودي و نیز اداره بیت المقدس توسط یک 

  .ی به تصویب رسیدالملل بینرژیم 

مراد ، این توضیح است که در این پژوهش هر جا عبارت مجعول اسرائیل استعمال شده الزم به ذکر

  .رژیم اشغالگر قدس است

5حاکمیت  - 1
  

به معنی حاکم بودن است که گاهی به صورت مستقل و گاهی به صورت ) م–ك–ح( حاکمیت از ریشه

حاکمیت ، حاکمیت قانون :نظیر. شود می یک ترکیب اضافی در قامت یک مضاف یا مضاف الیه استعمال

در تعریف این عبارت ) 1652شماره، 1385، جعفري لنگرودي( برخی دانشمندان. حق حاکمیت، اراده

 الملل . (بینباشد می قدرت سیاسی دولت که در دست حکومت) حقوق اساسی: (حاکمیت«: نوشته اند

تحت سلطه دولت  استقالل مطلق و آن صفتی است که به موجب آن دولتی) حقوق عمومی–عمومی

که حاکمیت به ) 1759شماره ، 1385، لنگرودي جعفري( و در جاي دیگري» . دیگر قرار نگرفته باشد
                                                      
5- Sovereignty 
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) حقوق اساسی: (حق حاکمیت«: صورت مضاف الیه در ترکیب اضافی حق حاکمیت به کار رفته نوشته

  ». دهند می کیلقوه مجریه و قوه قضائیه است که ارکان حاکمیت را تش، مقصود قوه قانونگذاري

. تشکیل دهنده دولت یا نظام سیاسی است) روانشناختی( حاکمیت و حکومت از عناصر ذهنی

حاکمیت از آن دسته مشترکات میان علم حقوق با علوم سیاسی است که در هر یک داراي معنایی متفاوت 

با حاکمیت در حاکمیت در معناي حقوق خصوصی ، حتی در علم حقوق. و در ظاهر شبیه به دیگري است

یک مفهوم مشترك ها  اما در همه این تعریف. متفاوت است الملل بینمعناي حقوق عمومی و حقوق 

حاکمیت در حقوق خصوصی به معنی حق مالکیت قانونی نسبت به یک . است» سلطه«وجود دارد و آن 

یت یک شیء هرچند بین حاکمیت ارضی و مالک. شیء یا زمین و اعمال این حق از طرق قانونی است

حق مالکیت ناظر به شخص حقیقی یا : هم بین این دو مفهوم وجود داردهایی  است اما تفاوتهایی  مشابهت

. است ولی حق حاکمیت به جامعه وراي شخصیت حقوقی آن نظر دارد) شهروندان( حقوقی معین یا متعین

 توسط حاکمیت ل حقاعما ولی است پذیر امکانتوسط یکایک اشخاص موضوع حق  مالکیت اعمال حق

 و عمومی حقوق به حاکمیت حق ولی است داخلی حقوق به مربوط مالکیت حق. باشد می زمامداران

  .است متفاوت یکدیگر باها  آن اجرایی زمینه و حق دو این. است مرتبط الملل بین

کشور به مفهوم قدرت سیاسی برتر –حاکمیت سیاسی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت

حاکمیت سیاسی به دو شاخه . است و با کمی اختالف در علوم سیاسی و حقوق عمومی اشتراك دارد

شود و  می بعد داخلی به همان قدرت عالی یا قدرت سیاسی برتر اطالق. شود می داخلی و خارجی تقسیم

در . خارجی استهاي  حاکمیت در بعد خارجی به مفهوم استقالل نظام سیاسی یک کشور از سایر قدرت

حاکمیت به  الملل بیندر حقوق . ی استالملل بیناین مفهوم حاکمیت داخلی مقدمه حاکمیت در بعد 

در حقیقت حاکمیت بیانگر . شود می است که از آن ناشیاي  مفهوم حق مالکیت و صالحیت حقوقی

ی است که به موجب آن صالحیت یک دولت در قلمرو الملل بینوضعیت حقوقی یک دولت در عرصه 

  .مورد خدشه نباشدها  از جانب سایر دولت) 89، 1377، بیات( خودش

 حفظ شده استکامالً ی الملل بینارتباط بین حاکمیت و مالکیت هم در تئوري حقوقی و هم در عرف 

6گروسیوس«). 84، 1354، کتان(
 الملل بینفیلسوف و حقوقدان هلندي میان حکومت و سلطه در حقوق » 

ارتباط بین حاکمیت و مالکیت در تعیین مشروعیت الملل،  بینفی دیگر طبق عرف از طر. تفاوت قائل است

                                                      
6- GrotiOus  
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از جنبه سیاسی حاکمیت به معنی قدرت حاکمه . یابد می حق یک دولت بر سرزمین مورد اشغال اهمیت

) 85، 1354، کتان( باشد می یک حکومت بر یک سرزمین و مردم آن بدون توجه به مشروعیت اصل آن

و اساسی است و عبارت است از حق تر  نظر حقوقی حاکمیت متضمن یک مفهوم وسیع در حالی که از

مالکیت حقوقی و انتقال ناپذیر یک پادشاه یا یک ملت نسبت به یک سرزمین که به وسیله حکومت اعمال 

  .شود می اعمال) نمایندگی انتخابی یا دیکتاتوري( به نمایندگی از مردم

). 90، 1377، بیات( اند حاکمیت تام و حاکمیت ناقص تقسیم کردهبرخی حقوقدانان حاکمیت را به 

اگر کشوري در ظاهر متعارف خود داراي استقالل کافی باشد به نحوي که مبناي تصمیم گیري در آن 

اتکا به عوامل داخلی باشد داراي استقالل تام و در صورتی که فاقد استقالل کافی باشد در زمره 

تمام کشورهایی که تحت اختیار تحت الحمایگی کشوري دیگر . قص استکشورهاي داراي حاکمیت نا

میالدي  1947نظیر فلسطین در دوره پس از پایان جنگ جهانی تا صدور قطعنامه سال ( گیرند می قرار

در این گروه قرار دارند و قطع نظر از این که محدود شدن حاکمیت به ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

تلقی عدم وجود حاکمیت در خصوص یک )، 95، 1377، بیات( اکمیت نیستمعناي اعراض از ح

  .باشد نمی سرزمین هم قابل تصور

ی مستقل و تابع حقوق الملل بیندر خصوص این که کشوري با حاکمیت ناقص داراي شخصیت 

فاوت بین ت. بهره دانست بی الملل بینتوان آن ملت را اساسا از حقوق  نمی باشد تردید است اما الملل بین

کشورهاي داراي حاکمیت تام با کشورهاي داراي حاکمیت ناقص بر مبناي این عقیده است که حاکمیت 

مربوط به حاکمیت در هاي  قابل تقسیم و تجزیه است و براي اثبات این موضوع به عدم لزوم اجتماع قدرت

ه بین دولت و موضوع مهم دیگر این است که اساسا رابط. شوند می ذیل یک شخص واحد متوسل

. مستقیمی بر تلقی ما از حاکمیت در موضوع فلسطین دارد تأثیرحاکمیت از لحاظ تئوري حقوق اساسی 

این مسئله داراي یک پرسش مهم است این که آیا رابطه بین دولت و حاکمیت یک رابطه دوطرفه است؟ 

معنا است و حاکمیتی  بی شود که وجود دولتی بدون وجود حاکمیت می به عبارت دیگر این فرضیه مطرح

ها  آن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین مستند خوبی بر حق حاکمیت. بدون وجود دولت معنی ندارد

. کنند می دانند یا اساسا این حق حاکمیت را رد می است ولی مخالفان وجود دولت غیرفلسطینی را مانع آن

بر سرزمین فلسطین به مانند حاکمیت  این در حالی است که از لحاظ عالم ثبوت حاکمیت فلسطینیان

  .ماهوي است که صورت ظاهر دولت فسطینی به مثابه حاکمیت شکلی منطبق بر ماهیت حاکمیت نیست
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حقیقی و ، در اثبات موضوع حاکمیت شکلی و ماهوي و عدم انطباق شرایط فلسطین بر حاکمیت واقعی

تواند به این  نمی ت است و هیچ قدرت سیاسیماهوي فلسطینیان باید گفت ملت همان موضوع و منبع حاکمی

است شایسته  مؤسسملتی که فاقد صالحیت در تشکیل قدرت ). 7، 1395، دبیرنیا( منبع تشکیل شود

مختلفی ارائه شده که هاي  در مورد شناسایی تئوري). 154، 1395، دبیرنیا( برخورداري از نام ملت نیست

یک دسته معتقدند شناسایی جنبه اعالمی دارد و دسته دیگر را . ددو دیدگاه در این خصوص وجود دارعمدتاً 

پذیرش موضوع حاکمیت شکلی و  ).98، 1377، بیات( ی داردتأسیساعتقاد بر این است که شناسایی جنبه 

ی بودن حاکمیت است که معلول این پیش فرض است که تأسیسماهوي عینا همین مسئله اعالمی بودن یا 

  .به یک معنا است یا این دو عبارت در داوري عرف داراي معانی متفاوتی است دقیقاًدولت و حاکمیت 

  حاکمیت ملت فلسطین بر فلسطین - 2

با وجود تحوالت سیاسی هفتاد ساله اخیر در فلسطین و عدم امکان اعمال سهل و بالواسطه حق حاکمیت 

صرف نظر از ها  فلسطینی. ن استمتعلق به ساکنان اصلی این سرزمیصرفاً توسط فلسطینیان اعمال این حق 

7»دوفاکتو«ملتی بودند که به طور ، مکتب
قبل از قرن بیستم در ها  به عنوان ساکنان کشور فلسطین مدت 

برخی از تصورات مبتنی بر این باور است که حاکمیت ). 159، 1392، موسوي( آنجا ساکن بودند

این استدالل . غیرقابل تجدیدنظر و نامناسب است ملی مرتبط شدههاي  وستفالیایی به دلیل این که با دولت

توان با تکیه بر آن به  می و) P. djerejian,2003,26( مبتنی بر یکپارچگی سرزمین و تمامیت ارضی است

تحت این استدالل حاکمیت کل . فلسطین نگریستهاي  اسرائیل به عنوان عنصر نامطلوب در واقعیت

  .علق به فلسطینیان استاراضی فلسطینی تحت یک لواي واحد مت

این کشور به عنوان ، میالدي موسوم به قطعنامه تقسیم فلسطین 1947همچنین در قطعنامه صادره در سال 

لذا حاکمیت ملت فلسطین بر آن . یک واحد مستقل سیاسی مورد خطاب و حق و تکلبف قرار گرفته است

از یک ها  همه ملت. اصوالً کرد می ري استفادهبود وگرنه قطعنامه بسان توافق اسلو از عبارت دیگ می متصور

اراده سیاستمداران در . حق اساسی براي حاکمیت برخوردارند و فلسطینیان باید بتوانند از این حق استفاده کنند

تواند ماهیت  نمی عرصه جهانی در به بند کشیدن یک ملت با مستعمره کردن یا تحت قیمومت قرار دادن آن

حق حاکمیت یک ملت به سرزمین اصوالً فراتر از این . مردم را تغییر دهدهاي  آزادي واقعی اعمال حقوق و

. شان ابدا ناشی از اعطاي این حق از سوي فرد یا گروهی نیست که به تبعیت از اعطاء قابل تعلیق یا لغو باشد

                                                      
7- de facto  
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در این دیدگاه . تبلکه این حق ناشی از طی فرآیند اجتماعی شدن انسان در جامعه و ناشی از طبیعت ملت اس

 با اعمال اراده ملت و اجتماع اراده اکثریتصرفاً از جانب پروردگار است که اي  این حق و اعمال آن هدیه

اراده ملت به . شود می در چارچوب مفهوم حق تعیین سرنوشت در قالب اعمال حق حاکمیت اجراییها  آن

  .واره مدنظر قرار داردعنوان یک معیار واقعی سنجش تعامالت اجتماعی و سیاسی هم

اندیشه غالب از دوره روشنگري تا وقوع انقالب فرانسه در قرن هجدهم بر این اساس قرار داشت که 

خلق شده است که مشروعیت قدرت دنیوي و فرامین و قوانین جملگی از او اي  هستی توسط آفریننده

با اثبات اعمال ). 45، 1395، نیادبیر( بنابراین خالق هستی و معمار دولت همان بود. ناشی شده است

حاکمیت فلسطینیان بر سرزمین فلسطین سایر حقوق ناشی از این حق نیز در دایره حقوق ملت فلسطین 

 بیشتر که دهد می نشان) درسیهاي  کتاب اول درجه در( دوره این در شده منتشرهاي  کتاب. شود می تثبیت

 حوزه در. اند کرده تعریف فلسطینیان به را آن عرب ساکنان واند  کرده استفاده فلسطین نام از فلسطینیان

 .P( شدند تأسیس عربی و ملی هویت ابعاد باهایی  سازمان و اتمؤسس میالدي 1920 سال از نیز سیاسی

djerejian,2003,26 .(ها  . ایندر مقدمه اعالمیه استقالل نیز به صراحت از واژه فلسطین استفاده شده است

، ملت از طریق مردم–دولتهاي  شناسایی یک واحد سرزمینی سیاسی داراي ویژگیجملگی داللت بر 

در آن مرحله خاص از تاریخ به صرفاً بر سرزمین فلسطین است که  الملل بینمحلی و جامعه هاي  حکومت

  .لحاظ حاکمیت سیاسی در دوره گذار قرار گرفته است

اشغال نظامی . شود می شروع تاریخ آغاز از کشورشان به فلسطین و حاکمیت مردم مالکیت حق

میالدي هم حق حاکمیت مردم فلسطین را از آنان سلب نکرد و  1917فلسطین به وسیله بریتانیا در سال 

حق تعیین سرنوشت اجازه اصوالً  اثر). 90، 1354، کتان( اعمال اصل حق حاکمیت را به بریتانیا نسپرد

اثر حقوقی جدایی فلسطین از امپراتوري . دهد نمی نواگذاري اصل حق حاکمیت را به غیر ملت فلسطی

این بود که از آن کشوري  الملل بینعثمانی و شناسایی ملت آن به عنوان یک ملت مستقل بر طبق حقوق 

فلسطین حاکمیت . مستقل که در آن حاکمیت حقوقی و قانونی متعلق به ملت فلسطین باشد به وجود آورد

عل از دولت عثمانی به دست آورد و مردمش به وسیله میثاق جامعه ملل به خود را در نتیجه جدا شدن بالف

  ).92، 1354، کتان( عنوان یک ملت مستقل شناخته شدند

در نتیجه این پیشامدها فلسطین به صورت یک ماهیت سیاسی مستقل به وجود آمد ولی مردمش موقتا 

این محرومیت به خاطر وجود ). 94، 1354، کتان( در عمل محروم شدند مؤثراز دارا بودن یک حاکمیت 
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قیمومی هاي  در این مسئله که در صورت وجود سرزمین. بریتانیا به عنوان قیم و حاکم نظامی آن بود

حاکمیت به چه کسی تعلق دارد نظریات مختلفی وجود دارد لیکن فقط نظریه اختصاص حاکمیت به مردم 

هاي  مردم سرزمین. روبرو باشدهایی  ق با محدودیتهمان سرزمین مورد پذیرش است هرچند اعمال این ح

حق . قیمومی از حق حاکمیت محروم نیستند بلکه فقط به مدت کوتاهی از اعمال آن محروم هستند

جدید است متعلق به مردم  الملل بینحاکمیت به اتکاي اصول ملیت و خودمختاري که اساس حقوق 

حیت حاکمیت ملی بر سرزمین و اعمال آن به وسیله لذا پس از تثبیت اصل صال. سرزمین قیمومی است

در اي  تواند سالب این حق باشد و در صورتی که هر اقدام یا مصوبه نمی همان ملت هیچ اقدام دیگري

در . تنها استثنا بر این اصل تئوري اضمحالل است. شود می تعارض با آن قرار بگیرد کان لم یکن تلقی

ی به الملل بینشود و در مجامع  می ن یک دولت به عنوان اصیل پذیرفتههم همیشه جانشی الملل بینحقوق 

اما آنچه در خصوص تئوري اضمحالل مطرح شد نیز در . گیرد می عنوان دولت قانونی مورد شناسایی قرار

  .قضیه فلسطین اتفاق نیفتاده است

  عدم ایجاد حاکمیت اسرائیل بر فلسطین اشغالی - 3

د یک ماهیت سیاسی به نام اسرائیل به منظور حکمرانی در سرزمین فلسطین مورد قطع نظر از این که اصل تول

ی دادگستري در یک نظریه مشورتی که در سال الملل بینپذیرش نیست برخی مراجع قضایی اعم از دیوان 

 خواسته استها  میالدي ارائه شده است اشغال سرزمین فلسطین را مورد شناسایی قرار داده و از دولت 2004

سه چهارم قرن است که فلسطین را اشغال ، اسرائیل. اسرائیل را مورد شناسایی قرار ندهدسازي  که شهرك

زیرزمینی و امثالهم ضمن نقض حق ، منابع غنی روزمینی، آب، کرده و با تسلط بر منابع فلسطین نظیر نفت

ی براي ادعاي حاکمیت بر آن تواند مستمسک نمی مالکیت فلسطینیان آن را توسعه داده است اما این موضوع

  .در این خصوص هیچ تفکیکی در مورد باریکه قزه و سایر مناطق فلسطین نیست. سرزمین باشد

در این خصوص استناد به مرور زمان نیز توجیه مناسبی به منظور القاي مشروعیت به این اشغال 

از اي  جریان داشته است لحظهها  آن غیرقانونی نیست زیرا فلسطین و مردم آن که مرور زمان به زیان

با چنین شرایطی هیچ گاه انتقال حاکمیت به نحو قانونی و . اند اعتراض به این تصرف ناروا دست نکشیده

شناسایی کشورها از سوي اسرائیل نیز به منزله رسمیت بخشی به آن نیست و . یابد نمی معتبر فعلیت نیافته و

همچنین . اند هاي عربی دولت اسرائیل را به رسیمت نشناختهبسیاري از کشورها از جمله ایران و کشور

نمایش ایجاد ارتباط بین برخی کشورهاي عربی با رژیم صهیونیستی نیز به دلیل عدم شناسایی این توافق از 
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عالوه بر این عوامل زیر . به دلیل نداشتن پشتوانه مردمی از مشروعیت الزم برخوردار نیستها  سوي ملت

  :شود می قرار حاکمیت اسرائیلنیز مانع است

  اعالمیه بالفور موجد هیچ گونه اعطاء یا ایجاد حق حاکمیت نیست –1- 3

این اعالمیه داراي ارزش حقوقی نبوده و نیست و هرگونه ادعاي یهود نسبت به فلسطین که به استناد این 

تواند صورت  نمی الحاق نیزهاي  اشاره به اعالمیه یا بیانیه بالفور در قطعنامه. اساس است بی قطعنامه باشد

مشروعی به تدوین آن بدهد چرا که اساس ایجاد بیانیه نامشروع است لذا هر آنچه که مستند آن بیانیه 

 حاکمیت حق صاحب بنابراین تنها. بالفور باشد به تبعیت از اصل بیانیه فاقد اصالت و اثر قانونی است

  .است فلسطین، فلسطین

  ن ملل در حق تعیین سرنوشت مردم فلسطینعدم صالحیت سازما –2- 3

، حق تعیین سرنوشت زیربناي سایر حقوق بشر است همان گونه که در ماده یک میثاق حقوق اقتصادي

8اجتماعی و فرهنگی 
حق تعیین سرنوشت اعم از حق تعیین وضعیت سیاسی . به رسمیت شناخته شده است 

9است
در مسیري به ، اعتناء به مقررات موجد حرکت آن بی تواند نمی به همین جهت سازمان ملل متحد 

  .بیراهه و خالف مقررات حرکت کند

حقوق مشروع مردم فلسطین را براي تشکیل دولت  181مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعطنامه 

مستقل فلسطینی به رسمیت شناخت اما قسمتی از آن سرزمین را براي تشکیل دولت یهود شناسایی کرده 

با بند دوم ماده اول و بند هفتم ماده دوم منشور ملل متحد که تصریح  181ذا در این بخش قطعنامه ل. است

هیچ یک از مطالب مندرج در منشور ملل متحد براي دخالت در مسائلی که مربوط به خود «: کرده

می مجمع عمو. را نقض کرده استها  آن مطابقت ندارد و به طور واضح» دهد نمی کشورها است حقی

 ها تأکید آن انصاف و دموکراسی که در منشور به، با صدور این قطعنامه اصول عدالت متحد ملل سازمان

                                                      
کلیه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسـی خـود را آزادانـه تعیـین و توسـعه       -8

توانند براي نیل به هدف هاي خود در منـابع و   کنند. کلیه ملل می ، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می اقتصادي

المللی مبتنی بر منـافع مشـترك و حقـوق     اشی از همکاري اقتصادي بینثروت هاي طبیعی خود بدون اخ�ل به الزامات ن

توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کـرد. کشـورهاي    الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی بین

ق حـق  طرف این میثاق از جمله کشورهاي مسئول ادارة سرزمین هـاي غیرخودمختـار و تحـت قیمومـت مکلفنـد تحقـ      

  خودمختاري ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.  

9- https: //www. un. org/press/en/2014/gashc4116. doc. htm  
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ها  شک حقوق ملت بی. انسانی و تاریخی فلسطین را زیرپا نهاده است، شده را نادیده گرفته و حقوق قانونی

باباجی و ( رود می مارمعاصر به ش الملل بینحقوق ترین  در تعیین سرنوشت خویش در زمره اساسی

  ).97، 1382، همکاران

میثاق جامعه  22از زمانی که فلسطین از دولت عثمانی جدا شد و شناسایی استقالل آن به وسیله ماده 

میالدي تحت قیمومت قرار داشت  1947اگرچه تا سال . ملل تثبیت گردید فلسطین کشوري مستقل شد

در این خصوص . زند اي نمی اکمیت ملت آن لطمهولی این قیمومت به خصوصیات کشور بودن و ح

مصوباتی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است از جمله قطعنامه مربوط به اعالمیه 

میالدي و شناسایی حق تعیین سرنوشت  2007مصوب سیزدهم سپتامبر ) بومیان( درباره حقوق مردم بومی

شود  می قابل اهمیت ارزیابیها  در اعمال این حقوق و آزاديها  نآ مردم و توجه به حقوق بنیادین و آزادي

باشد از ها  و داللت بر عدم صالحیت سازمان ملل متحد در تصویب مقرراتی که نافی حقوق بنیادین ملت

تعیین سرنوشت حق از  در این قطعنامه. جمله ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و حاکمیت سیاسی دارد

ها  تا ملت. شود می سیاسی تعریفحاکمیت و سرنوشت موجودیت براي تعیین آزادانه  به عنوان حقها  ملت

به نحو اولی مسئله تصمیم گیري . نداجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کن، وضعیت توسعه اقتصادي

  .نسبت به حکومت آینده فلسطین انحصارا با ملت فلسطین است و ارتباطی به سازمان ملل متحد نداشت

 اعتباري تجاوز بی –3- 3

این ، اسرائیل اقلیتی بیگانه است که با غصب حقوق اکثریت فلسطینیان با زور و عنف تشکیل یافته است

در چندین . تجاوز کرده استها  آن اقلیت ملت فلسطین را از سرزمین خود رانده و به حقوق مثبته موجده

شوراي امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل  تصویب شد 1967که متعاقب جنگ پنجم ژوئن اي  قطعنامه

این موضوع از . متحد غیرقابل قبول بودن تحصیل سرزمین به واسطه فتح یا جنگ نظامی را اعالم نمودند

. گوید که هیچ گونه نتایج ارضی بر جنگ مترتب نیست می رود و می فراتر» بر تجاوز ثمري نیست«اصل 

تحصیل یک سرزمین را از راه  الملل بینحقوق . خیزد نمی براصل عمومی قانون این است که از غلط حق 

عالوه بر این هیچ . تحصیل قانونی نیست، شناسد و معتقد است هر تحصیلی نمی غیرقانونی به رسمیت

 مؤثرباید نادرستی اعمال غیرقانونی را حتی اگر  الملل بینعرف یا دکترینی تاکنون نگفته که حقوق ، قانون

  .دباشد نادیده بگیر
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  حاکمیت و مسئله تابعیت - 4

فلسطین در دوره . تابعیتی دارد بی ارتباط بسیار نزدیکی به مسئلهها  مسئله حق حاکمیت و تابعیت فلسطینی

میثاق جامعه ملل تظام قیمومت در آن  22تحت قیمومت انگلستان قرار داشت که به استناد ماده ، جامعه ملل

 شدند و خود نمی جزو اتباع بریتانیا محسوبها  فلسطینی ).122، 1392، معلم( پیش بینی شده بود

توانستند از حمایت دیپلماتیک فلسطین برخوردار شوند و آنچه به دست بریتانیا بود در اصل وضع  می

  .فلسطین براي تشکیل دولت و حاکمیت مستقل بودسازي  نظم اداري و آماده، ساختار سیاسی

به ویژه سازمان ملل ها  ک واحد سیاسی از سوي تعداي از دولتبا این که سرزمین فلسطین به عنوان ی

متحد به رسمیت شناخته شده و سازمان آزادي بخش فلسطین به عنوان نماینده دولت و ملت فلسطین در 

از فلسطینیان اي  عده. سازمان ملل پذیزفته شده است اما موضوع تابعیت ملت آن هنوز چالشی و مبهم است

ورهاي دیگر رفتند و یا با کسب تابعیت یا بدون آن به عنوان شهروند درجه چندم پس از اشغال به کش

با ها  هنوز در قلمرو اشغالی صهیونیستاي  و عدهاند  بدون دارا بودن تابعیت آوارهاي  عده. حیات دارند

از  تواند نمی از یک تابعیت اسمی برخوردارند که در مجموعها  اکثر فلسطینی. آیند می سرنوشت کنار

در حقیقت اکثر  ).120، 1392، معلم( مانند سایر شهروندان حمایت کندها  آن حقوق کامل قانونی

تواند  نمی) نظیر افرادي که به اردن رفتند( پناهندگان فلسطینی فاقد تابعیت هستند و دریافت تابعیت جدید

مانع از کسب هر ها  سطینیباید تابعیت فعال فل. مستمسکی براي عدم مطالبه حق حاکمیت و بازگشت باشد

تابعیتی آن دسته  بی تا زمانی که حاکمیت فلسطین به نحو مطلوب مستقر نشده مشکل. تابعیت دیگري شود

  .و توجه قرار گیرد تأکیدی مورد الملل بینباید مطابق مقررات ها  از فلسطینی

نیز به نحو دیگري اند  هاشغالی آمدهاي  یهودیان مهاجري که به سرزمین از سوي دیگر این مطلب براي

بسیاري از این افراد در کشور دیگري داراي تابعیت بودند و بدون لغو تابعیت قبلی به اسرائیل . مطرح است

و شناسایی این اصل توسط  الملل بینلذا با توجه به اصل عدم وجود تابعیت مضاعف در حقوق . اند آمده

اشغالی نیز تشکیک هاي  فراد در قلمرو سرزمینکشورها باید در خصوص امکان اعمال حاکمیت این ا

و واگذاري بخشی از اراضی فلسطین به یهودیان  181با این حال به فرض غلط صحت صدور قطعنامه . کرد

دولت اشغالگر موظف ، براي تشکیل کشور یهود و اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر سرزمین فلسطین

حق کننده  این موضوع تداعی. باشد می اصلی آن سرزمین به شناسایی حق تابعیت براي کلیه ساکنان

بازگشت به وطن است که بر این پایه استوار است که وابستگی انسان به سرزمین خود جزء حقوق اولیه و 
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میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر اساس این که هر  12آید و واژه کشور در ماده  می اساسی هر انسان به شمار

  .اري از تابعیت است تهیه و تنظیم شده استفرد داراي حق برخورد

  مالکیت مسئله و حاکمیت - 5

خارجیان اجازه خرید و فروش زمین را نداشتند این ، در دوره حاکمیت امپراتوري عثمانی بر فلسطین

تا این که بر اثر . موضوع نه تنها در فلسطین بلکه در تمامی اراضی تحت حاکمیت عثمانی رواج داشت

، 1389، دفتر جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس( خارجیهاي  ا و باال رفتن میزان بدهیافزایش فشاره

میالدي قانون تملک زمین توسط خارجیان در تمام مناطق تحت قلمرو  1869دولت عثمانی در سال ) 16

پس از سقوط امپراتوري عثمانی و برقراري . امپراتوري عثمانی از جمله فلسطین را مجاز اعالم کرد

وضعیت اشغال نظامی و تحت الحمایگی توسط بریتانیا هم قوانینی در جهت ایجاد محدودیت براي 

که با نگاه به ها  عالوه بر ایجاد همه این محدودیت. فلسطینیان به منظور مالکیت اراضی به وجود آمد

یا افزایش افزایش درصد مالکیت مالکان یهودي به نسبت سهم مالکین غیریهودي از کل اراضی فلسطین 

مهاجر هم بودند عمدتاً از یهودیان صهیونیست که اي  شد عده بهره مندي دولت از کل اراضی وضع می

  .و اراضی فلسطینیان کردندها  اقدام به خرید خانه

چرا که . اما ابدا حق مالکیت موجد حق حاکمیت براي خریدار یا سالب این حق براي فروشنده نیست

ناشی از اجتماع اراده جمیع مردم در تعیین حق سرنوشت است ثانیا مالکیت اوال حاکمیت حقی است که 

 شخصی است و هر کس مالک کسب و کار و مایملک خود که از راه مشروع حاصل شوداي  مقوله

همچنین مالکیت به وجود آمده براي خریدار در پرتو اقتدار دولت فلسطین یا حاکم آن به . باشد می

ن یا جامعه جهانی پدید آمده است به همین دلیل وضع قوانینی از سوي کشور نمایندگی از ملت فلسطی

نظام  مؤسسبایست با اراده اصلی صاحبان آن سرزمین به عنوان قدرت  نمی اشغالگر یا جامعه جهانی نباید و

مسیحی و حتی یهودي با ، اسالمیهاي  تاریخی تمدنهاي  عالوه بر این تضعیف ریشه. سیاسی مغایر باشد

معنوي فلسطینیان هاي  جزء سرمایهها  آن ارت آثار تاریخی موجود در فلسطین که به دلیل حاکمیت ملیغ

مالکیت فلسطینی بر این آثار قطعی . است با جلوگیري از اعمال حق حاکمیت فلسطینیان ممکن شده است

دم مالکیت است هرچند در این جا بین مالکیت معنوي و مالکیت مادي تفاوت وجود دارد اما در ع

  .تردیدي نیستها  اشغالگران بر این آثار و سرمایه

، دهد می تحت الحمایگی تا حدي ملت را در موضع ضعف قرار تیوضعدر این زمینه هرچند 



  117  موضوعه الملل نیب حقوق اقیس در یاشغال یاراض بر انینیفلسط تیحاکم حق به یالملل نیب جامعه التزام یستگیبا  

 

ی بر الملل بینطرف در عرصه  بی سازمان ملل متحد به عنوان یک بازیگر مؤثرهاي  ضرورت وجود نظارت

الحمایگی باید توجه داشت که اساسا وضع تحت الحمایگی به انجام وظایف کشور متولی امور تحت 

اساسی آن با تشکیل دولت و هاي  منظور ایجاد رشد و بلوغ در یک ملت به منظور تحقق حقوق و آزادي

شاهد . نظام سیاسی است و هر تصمیمی که با فلسفه این قاعده مغایر باشد محکوم به بطالن و رد است

توانست موجد حق حاکمیت باشد ضرورتا این  می که در صورتی که مالکیت دیگر بر این مدعا این است

یکی از منابع  الملل بینهم داشته باشد چرا که تمسک به عرف در حقوق اي  موضوع باید در تاریخ سابقه

همان طور که در امپراتوري عثمانی . تابد نمی توجهی به آن را بر بی الملل بیننظام حقوقی است و حقوق 

  .زمین به اتباع خارجی مانع اعمال حق حاکمیت نشد فروش

در حال حاضر در کشورهاي مختلفی فروش زمین به اتباع خارجی مجاز است و این مقوله نافی اعمال 

حق حاکمیت شهروندان آن سرزمین نیست لذا ایجاد مالکیت هیچ حقی براي مالکان در اعمال حق 

یت و مالکیت از بین نسب اربعه عموم و خصوص من وجه رابطه بین حاکم. آورد نمی حاکمیت به وجود

توانند در برخی موارد با هم جمع شوند به نحوي که حاکم مالک هم  می یعنی حاکمیت و مالکیت. است

  .حق حاکمیت هم داشته باشد در همه جا پذیرفته نیستلزوماً باشد اما این که مالک 

  فلسطین و سازمان ملل متحد - 6

. در اختالف میان فلسطین و اسرائیل ابتدا در محافل دانشگاهی مطرح شد الملل بینز حقوق تئوري استفاده ا

ی کیفري ملحق الملل بینتواند به اساسنامه دیوان  نمی فلسطین به دلیل این که عضو سازمان ملل متحد نیست

حق شکایت یک  هرچند سلب. ی را نداردالملل بینگردد و امکان توسل به اسناد حقوق بشري و معاهدات 

ها  ی به استناد عدم عضویت در سازمان ملل متحد با مبانی تشکیل این سازمانالملل بینملت در محاکم 

ی براي رسیدگی به شکایت فلسطینیان در خصوص الملل بینمغایرت دارد اما در شرایط کنونی هیچ دادگاه 

شروعیت یک حکومت ساکت مهاي  منشور ملل متحد نیز در خصوص چالش. اسرائیل صالحیت ندارد

نظریه مشورتی دیوان . است و مشروعیت دولت یا حکومت شرط عضویت در سازمان ملل متحد نیست

میالدي تعدادي از موضوعات سیاسی و حقوقی پیرامون مسئله فلسطین  2004ی دادگستري در سال الملل بین

ین الملی دادگستري در نظریه مشورتی دیوان ب. را شناسایی کرد و ساختاري قدرتمند به حقوق بنیادین داد

خود که به درخواست اسرائیل صادر شده است مشروعیت ساخت دیوار حائل را که به توجیه 

بر اصل تعیین حق  تأکیدبه استناد اصل دفاع مشروع ساخته شده رد کرده و از ضمن کننده  درخواست
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  .قداماتی را به رسمیت نشناسندخواسته که چنین اها  سرنوشت و ممنوعیت توسل به زور از دولت

در . میالدي سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت شناخت 2013در بیست و هفتم سپتامبر 

. میالدي سازمان ملل متحد وضعیت فلسطین را به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد 2014بیست و نهم نوامبر 

ومی سازمان ملل متحد به عنوان یک دولت پس از ناامیدي فلسطینیان از پذیرش عضویت در مجمع عم

و ها  سازمان، این بار براي عضویت در سایر ارکان سازمان ملل متحد، داراي حاکمیت مستقل

 2011 سال در. حاصل شدهایی  ی در دستور کار فلسطینیان قرار گرفت و موفقیتالملل بینهاي  کنوانسیون

 سازمان در فلسطین عضویت با حاضر اعضاي سوم دو اکثریت با یونسکو عمومی کنفرانس میالدي

میالدي ناظر دائم فلسطین در سازمان ملل  2014همچنین در آوریل سال . کرد موافقت متحد ملل فرهنگی

متحد کپی اسناد مرتبط با الحاق فلسطین به شانزده کنوانسیون مختلف را که بیشتر حول محور حقوق بشر 

  .شد تقدیم کرد می محسوبها  آن به عنوان مقام امین و حقوق بشردوستانه بود به دبیرکل که

میالدي براي فلسطین نقطه  2015الزم االجرا شدن اساسنامه رم در تاریخ اول آوریل ها  این در میان

متعاقب این الحاق که بررسی چگونگی آن در . عطفی در تثبیت دارا بودن حق حاکمیت فلسطینیان بود

تواند  می ل حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی و نحوه اعمال این حقدستور قرار دارد ضمن پذیرش اص

. ی در احقاق آن امیدوار بودالملل بیننسبت به الزام ارکان ملل متحد به همکاري درجهت مشارکت 

تواند به تثبیت جایگاه فلسطین در سازمان  ها می ی و کنوانسیونالملل بینهاي  همچنین این الحاق به سازمان

در نتیجه علیرغم . تحو و ارتقاء آن تا تحکیم کامل حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی ادامه یابدملل م

ماهیتا به دلیل نظام استکباري ، متحد علیه رژیم صهیونیستی ملل گاه سازمان بی گاه وهاي  موضع گیري

ی از الملل بینقض قوانین حاکم بر فرهنگ سازمانی سازمان ملل متحد همواره با یک انفعال عملی نسبت به ن

  .جهانی روبرو هستیمهاي  سوي اسرائیل در سایه همراهی قدرت

  صادره در خصوص حق حاکمیت فلسطینیانهاي  اهم قطعنامه - 7

این سازمان درگیر مسئله فلسطین بوده ، تا به امروز 1945سازمان ملل متحد در سال  تأسیساز ابتداي 

سازمان ملل متحد و ها  ز هفتاد سال اشغالگري صهیونیستدر بیش ا). 185، 1392، موسوي( است

بسیاري دائر بر احترام به حق حاکمیت مردم فلسطین بر هاي  سایر نهادهاي وابسته به آن قطعنامه

با این . که هر یک به نوبه خود به بخشی از موضوع توجه کرده استاند  اراضی اشغالی صادر نموده

و دوستان ها  که همگی به رغم فشارهاي صهیونیستها  این قطعنامه حال عدم وقع رژیم صهیونیستی به
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آمریکایی شان صادر شده است به همراه عدم توانایی سیاسی سازمان ملل متحد در اجرایی کردن 

تاکنون ها  ی به منظور مقابله با صهیونیستالملل بینیا وادار کردن کشورها به همراهی ها  قطعنامه

  .شده استموفقیت چشمگیري حاصل ن

حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت با اعمال حاکمیت و تشکیل دولت الزم و ملزوم یکدیگر و از هم 

حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت ، بدون برخورداري آوارگان از حق بازگشت. تفکیک ناپذیرند

را به عنوان  ها حق تعیین سرنوشت فلسطینی 1948سازمان ملل متحد در سال . فلسطینی تحقق نخواهد یافت

صادره از سازمان ملل هاي  با مطالعه قطعنامه. کرده است تأکیدیک اصل کلی شناسایی و به آن اعتراف و 

توان در موارد زیر  می متحد و ارکان آن حقوق شناسایی شده فلسطینیان پیرامون حق حاکمیت آنان را

اشغال هاي  حق تحصیل سرزمین؛ حق بازگشت آوارگان؛ حق شناسایی هویت مردم فلسطین: خالصه کرد

  .حق تشکیل دولت و قانونگذاري ملی؛ بیگانههاي  حق تعیین سرنوشت بدون مداخله قدرت؛ شده

  . پردازد می صادره از سازمان ملل متحدهاي  جدول زیر به شماري از قطعنامه

  مجمع عمومیهاي  قطعنامه

  اهم موضوعات  تاریخ صدور  شماره  ردیف

  . حق تعیین سرنوشت و بازگشت به خانه ها  1973هفتم دسامبر   3089  1

  1969دهم دسامبر   2535  2
بر حقوق غیرقابل انتقال ملت فلسطین و اذعان به وجود ملتی  تأکید

  . به نام فلسطین و هویت فلسطینی

  1975نوامبر  دهم  3376  2

حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین جز در فلسطین قابل اعمال و 

ق فردي یک فلسطینی در بازگشت به اعمال ح. اجرا نیست

بایست  می گردد که به ناچار این ملت می کشورش موجب شرطی

  . استقالل و حاکمیت ملی اعمال نماید، در تعیین سرنوشت

  1981دسامبر  دهم  3612  3

حق تغیین ، حقوق غیرقابل انتقال ملت فلسطین شامل حق بازگشت

شناسایی . است سرنوشت و حق استقالل ملی و حاکمیت فلسطینی

  . سازمان آزادي بخش فلسطین به عنوان نماینده حاکمیت فلسطین

  1982دسامبر  دهم  86/37  4

اشغالی پس از هاي  کامل رژیم صهیونیستی از سرزمین نشینی عقب

به منظور اعمال حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین براي  1967سال 

  . ایجاد یک دولت مستقل
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  شوراي امنیتهاي  قطعنامه

1  242  
بیست و دوم 

  1967نوامبر 

غیرقابل قبول بودن تحصیل سرزمین از راه تهدید و توسل به زور و 

بر  تأکیداصل عدم مشروعیت تملک سرزمین به وسیله جنگ با 

  . اشغالیهاي  از سرزمینها  صهیونیست نشینی عقب

  کمیسیون حقوق بشرهاي  قطعنامه

1  2/1980  
چهاردهم فوریه 

1980  

حقوق غیرقابل انتقال ملت فلسطین براي تعیین سرنوشت و بر  تأکید

  . مستقل فلسطینیکامالً ایجاد یک دولت حاکم و 

2  3/1982  

یازدهم فوریه 

1982  

بر حق تعیین سرنوشت براي ایجاد دولت مستقل و این که  تأکید

  . استها  آن و اموال شان جزء حقوق طبیعیها  بازگشت به خانه

  جهان اسالمفلسطین و حاکمیت  - 8

امت : بنابراین نظریه. به موجب حقوق اسالمی کشور مسلمان از حیث نظري داراي وحدت سیاسی است

اعتراض اعمال  بی وقفه و بی کردند می مسلمان و فلسطینیان حاکمیت خود را بر سرزمینی که در آن زندگی

اصل بر تعیین ؛ مت ملی باشدقیمومت بر فلسطین باید در جهت نیل به استقالل سیاسی و حکو؛ کرده است

ایجاد اسرائیل نتیجه حمله و تجاوز بود و موجب اخراج فلسطینیان از وطن ؛ استها  سرنوشت از سوي ملت

سیاسی و فرهنگی ، همچنین مهاجران بیگانه را که با سرزمین فلسطین رابطه تاریخی. خود گردیده است

اورشلیم ؛ کند می ژاد بنا شده و علیه ساکنان بومی رفتاراسرائیل بر پایه ن؛ نداشتند در آن مستقر کرده است

شهري تاریخی است که از لحاظ تاریخی متعلق به همه ادیان و از لحاظ اعمال حاکمیت ملی متعلق به ساکنان 

  .اصلی سرزمین فلسطین است و فلسطینیان تنها افرادي هستند که شایسته اعمال حاکمیت بر این شهر هستند

کنیم که  می تأکیدما دوباره ( سخنان ولخرجیها  علیرغم دهه، اعالم کرد 2018ر سال اتحادیه عرب د

کشورهاي عربی هرگز منافع خود را به منافع فلسطینیان ) آرمان فلسطین اولویت اصلی کل ملت عرب است

 هنگامی که هیچ مذاکره جدي براي صلح فلسطین و اسرائیل، در حدود دوازده سال اخیر. پیوند نزدند

، اند سروصدا همکاري خود را با اسرائیل گسترش داده بی کشورهاي عربی خلیج فارس، انجام نشده است

 ).Douglas,2020( عمومی گاه به گاه به عنوان مثال در مسابقات ورزشیهاي  فقط با نمایش
10

 

، ایران حمایت از مبارزات حق طلبانه ملت فلسطین با نفی نفی سلطه جویی در جمهوري اسالمی
                                                      
10- https: //foreignpolicy. com/2020/09/16/palestinians-cant-stop-israel-new-ties-gulf-
states-transform-region-normalization-deal-middle-east-trump/ 
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و حمایت از مستضعفان در جهت احقاق حاکمیت اسالمی بر اراضی مسلمانان مورد حمایت پذیري  سلطه

ائتالف و اتحاد ملل اسالمی تا تحقق وحدت جهان اسالمی و امت واحده اسالمی نیز در اصل . است

در اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به تنظیم سیاست . مورد تصریح است سیاسا یازدهم قانون

حمایت از مبارزه حق . دریغ از مستضعفان جهان است بی خارجی بر اساس معیارهاي اسالم و حمایت

طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان از اصول سیاست خارجی جمهوري اسالمی 

عالوه بر قانون اساسی حمایت از . یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی استمصرح در ذیل اصل 

حاکمیت فلسطینیان و اعمال این حق در اراضی فلسطینی در قوانین عادي مصوب مجلس شوراي اسالمی 

توان به فرمان رهبر کبیر اسالمی در نامگذاري آخرین روز  می از جمله این قوانین. نیز بازتاب داشته است

ماه مبارك رمضان به روز قدس در حمایت از مردم فلسطین در برخورداري از حق حاکمیت بر  جمعه

قانون . موطنشان یاد کرد که در سلسله مراتب قانونی در جایگاه باالتري از مصوبات مجلس قرار دارد

 هواحد قانون تصویب قانون، با الحاقات بعدي 1369حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین مصوب 

و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم  1371مصوب  اسرائیل تحریم مورد در اسالمی

از جمله قوانین عادي مصوب با محوریت مسئله فلسطین در جهت شناسایی و اعمال  1387مصوب  فلسطین

  .حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی است

شتم قانون اساسی اقدام به تصویب آئین نامه و تصویب همچنین دولت بر اساس اصل یکصد و سی و ه

و ماهوي راجع به فلسطین و در اي  در همین راستا دولت مصوبات متعددي با ماهیت بودجه. کند می نامه

آئین : برخی از این مصوبات عبارتند از. راستاي شناسایی حاکمیت فلسطینیان و عدم شناسایی غاصب دارد

و تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی اشخاص براي کمک  1368 رائیل مصوبنامه ممنوعیت سفر به اس

1380 مالیاتی مصوبهاي  به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه
11
.  

شناسایی حاکمیت فلسطینی براي فلسطینیان و صاحبان اصلی آن سرزمین به طور صریح هنوز مود 

در قبال  ند سیاست قطعی جمهوري اسالمی ایرانهرچ. وضع قانونی از سوي مقنن ایرانی قرار نگرفته است

اشغالگران سرزمین در همان آغازین روزهاي پیروزي انقالب اسالمی از زبان رهبر کبیر انقالب اسالمی 

بیان شد و تاکنون تقویت شده است اما هنوز در خصوص بیان قانونی حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی 

                                                      
هاي قابل قبول مالیاتی عملکـرد سـال    نوان هزینهکلیه وجوه پرداختی اشخاص براي کمک به انتفاضه فلسطین، به ع -11

  شود.  پرداخت محسوب می
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در اي  نونی تصویب نشده است که از این جهت به نوبه خود نقیصهاشغالی فلسطین در سطح داخلی هیچ قا

  .شود می نظام قانونگذاري محسوب

  نتیجه

ی مستقل برخوردار و بر سرزمین شان حاکم الملل بیندر خالل جریان قیمومت مردم فلسطین از موقعیت 

اگرچه . د حفظ کردکر می فلسطین حالت کشور بودن خود را همراه هویتش که با هویت قیم فرق. بودند

حکومت . از نظر عمل اداره امور به دست کشور قیم بود ولی حقیقتا به خود مردم فلسطین تعلق داشت

شد  می فلسطین که از جنبه نظري نماینده مردم فلسطین بود و در عمل به وسیله دولت بریتانیا اداره

ی شرکت الملل بینهاي  راردادها و پیمانبا دولت قیم امضاء کرد و بدین وسیله در تعدادي از قاي  معاهده

پس . نمود ولی به هر جهت دولت قیم اجازه نداد که مردم فلسطین حاکمیت کامل خود را به دست آورند

هاي  سازمان ملل متحد و سازمان. میالدي نیز این حق حاکمیت تا حال ادامه داشته و دارد 1967از سال 

. اند یین سرنوشت فلسطینیان براي اعمال حق حاکمیت اشعار داشتهمتعددي به حق تعهاي  تابعه در قطعنامه

 نیز نه تنها ایجاد حق حاکمیت مالکیت حداقلی حدود شش و نیم درصدي یهودیان از کل فلسطین
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