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 و اهلیت انعقاد معاهـده 
ده شـده  ه و با وضـعیت کنـونی فلسـطین تطبیـق دا    

فـوق   ساسی در خصوص تحقق عناصر چهارگانۀ
است، مـورد شناسـایی قـرار    

ل کشـور  کین سرنوشـت و تشـ  
توسـط  کـه   هدبـو  حقـوق مسـلم مـردم فلسـطین    

قـرار   تأکیـد هـا مـورد    ت نیـز بـار  
 کشورل کیدر خصوص تش

ـ   ش از یسازمان ملـل در ب
ان را احقـاق  ینیفلسـط  
 در رابطه با فلسـطین  سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت

نــاقص و بــا  ایــن عناصــر
هـاي فلسـطینیان    هـایی از سـرزمین  

عدم اصلی مانع از نگاه سیاسی نیز، 
 نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور مسـتقل 

الملـل، روابـط    کشـور فلسـطین، اسـرائیل، حقـوق بـین     
  .الملل، سازمان ملل متحد، شناسایی، حق تعیین سرنوشت

و اهلیت انعقاد معاهـده  اکمیتح ،تین، جمعیسرزم ، یعنیالملل بینحقوق 
ه و با وضـعیت کنـونی فلسـطین تطبیـق دا    مورد بررسی قرار گرفت

ساسی در خصوص تحقق عناصر چهارگانۀهاي ا در ضمن، چالش. است
است، مـورد شناسـایی قـرار     که مانع اصلی در عینیت یافتن کشور فلسطین

  .گرفته است
ن سرنوشـت و تشـ  یـی ه حـق تع کـ دهـد   یق حاضر نشان میتحق

حقـوق مسـلم مـردم فلسـطین     زءی جـ نیمستقل فلسـط 
ت نیـز بـار  یامن يو شورا یمجمع عموم يها قطعنامه

در خصوص تش يا رفت قابل مالحظه، پیشوجود بااین .گرفته است
ـ   يجار يها مزیانکده است و منش حاصلی نیفلسط سازمان ملـل در ب
 ةشـد  یمالگذشته نتوانسته است حقوق پا ۀدهشش 

سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت چند هر .دینما
ایــن عناصــرامــا  وجــود دارد،حقــوقی  ۀبــا اســتانداردهاي اولیــ

هـایی از سـرزمین   اشغال بخش از جمله هاي جدي چالش
از نگاه سیاسی نیز، . رو هستند هروبتوسط رژیم صهیونیستی 

نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور مسـتقل  پایبند و اسرائیل یل واقعیتما
  .است فلسطین
کشـور فلسـطین، اسـرائیل، حقـوق بـین     : هاي کلیدي  واژه
الملل، سازمان ملل متحد، شناسایی، حق تعیین سرنوشت بین
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 دولت مستقل فلسـطینی سـبب شـده اسـت کـه     
تشـکیل  . حمایت و پیگیري حقوق مردم فلسطین با موانع و مشکالتی همـراه گـردد  
گام بسـیار  ، تثبیت و تحکیم آن، 

ایـن   اامـ . آید می مهمی در جهت تقویت و حمایت از حقوق ملت فلسطین به شمار
ن و یسرنوشـت ملـت فلسـط   

هـا   ت بـار یـ امن يو شـورا  ی
م یش از شش دهـه از طـرح تقسـ   

ـ بـه ا   هنـوز اقـدام    ،ن حـق ی

 1کشـور،  130شناسایی کشور فلسطین از سـوي بـیش از   
برخـی از عوامـل   . مستقل فلسطین اتفاق نظر وجود ندارد

ـ  گـذار وجـود کشـور فلسـطینی     ه رســمیت را ب

سـرزمین، جمعیـت،   ( در مورد عناصـر الزم بـراي موجودیـت یـک کشـور     
هاي جدي وجـود   در خصوص فلسطین چالش

                                                                
General Assembly Resolution 67/19, 

 9ي موافـق در مقابـل   أر 138فلسطین توانست با کسـب  
UN Doc: GA/ 11317, 29 November 2012(  موقعیت خـود را از ،
 138 دیگـر،  عبـارت  به ؛در این سازمان ارتقا دهد
 . اسایی نمودند

  

  مقدمه
دولت مستقل فلسـطینی سـبب شـده اسـت کـه     تردید در وجود  ،در بحران فلسطین

حمایت و پیگیري حقوق مردم فلسطین با موانع و مشکالتی همـراه گـردد  
، تثبیت و تحکیم آن، دولت نیا با فرض وجود ای ،فلسطین دولت مستقل

مهمی در جهت تقویت و حمایت از حقوق ملت فلسطین به شمار
سرنوشـت ملـت فلسـط   ن یـی حـق تع  .اسـت  رو ههاي متعددي روب امر با چالش

یمجمع عموم يها توسط قطعنامه ینیفلسط کشورل کیتش
ش از شش دهـه از طـرح تقسـ   یاما پس از گذشت ب ،قرار گرفته است تأکیدمورد 

 المللی بین ۀرغم اعالم و اذعان جامع بهو  یمجمع عموم
  .عملی قابل توجهی صورت نگرفته است

شناسایی کشور فلسطین از سـوي بـیش از    رغم بهدر حال حاضر 
مستقل فلسطین اتفاق نظر وجود ندارد وجود کشوردر خصوص 

  :در ایجاد تردید عبارتند از مؤثر
گـذار وجـود کشـور فلسـطینی    تأثیرکشـورهاي قدرتمنـد و   . 1

 ؛اند نشناخته
در مورد عناصـر الزم بـراي موجودیـت یـک کشـور     . 2

در خصوص فلسطین چالش ،)حاکمیت و اهلیت انعقاد معاهدات

                         
 ,67/19مجمع عمومی  ۀتصویب قطعنام با 2012نوامبر  29در . 1

29 November 2012) (فلسطین توانست با کسـب   ،سازمان ملل
UN Doc: GA/ 11317, 29 November 2012( ي ممتنعأر 41ي مخالف و أر
در این سازمان ارتقا دهد »دولت ناظر غیرعضو«عنوان  به »نهاد ناظر«

اسایی نمودندندولت ش عنوان بهفلسطین را  کشور عضو سازمان ملل،



است که اي  ی به گونهالملل بین
منـدي   امکان بهره را مفروض بدانیم، در حال حاضر

  .ودن براي ملت فلسطین وجود ندارد
مستقل فلسـطینی   دولتدر مسیر تشکیل 

و  اسـت  ها در مسیر اعالم استقالل دولت فلسـطینی 
. اسـت  این دولت، در صورت موجودیت، از حقوق خـود 

ن و یل کشور فلسـط یبه تشک

در این مقاله پس از شناسایی حق تشکیل کشـور مسـتقل فلسـطینی و بررسـی     
عناصـر ضـروري بـراي تشـکیل     

و بـا   مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت    

حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و حق تشکیل کشور مستقل در اسناد 

و دیگـر   )مـادة یـک  د دوم بنـ 
قرار گرفته و از اصول مسلم و غیـر قابـل انکـار حقـوق     

) 1966(ی حقـوق مـدنی و سیاسـی    
آنان  ،این حق واسطۀ هب. هستند
اقتصـادي، اجتمـاعی و    ۀعیت سیاسی خود را تعیین نموده و آزادانه توسع

، اسـت  در خصوص فلسطین عالوه بر اینکه اسناد فوق به طور عام قابل اعمال
صورت خـاص بـر حـق تعیـین سرنوشـت      
قبـل از جنـگ جهـانی دوم،    

ملـل در   و سند قیمومت جامعۀ
ن ملـی  وطـ  تأسیستمایل به 

 ؛دارد
بینشرایط جغرافیایی، سیاسی و مالحظات روابط . 3

را مفروض بدانیم، در حال حاضرکشور فلسطین  تأسیساگر حتی 
ودن براي ملت فلسطین وجود ندارداز مزایاي کامل کشور ب

در مسیر تشکیل  ،سیاسی هاي متعددي خصوصاً چالش
ها در مسیر اعالم استقالل دولت فلسـطینی  برخی از این چالش. وجود دارد

این دولت، در صورت موجودیت، از حقوق خـود مندي  برخی دیگر در بهره
به تشک اسرائیل یل واقعیعدم تما ،ن خصوصیمانع اصلی در ا

  .است نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور پایبند
در این مقاله پس از شناسایی حق تشکیل کشـور مسـتقل فلسـطینی و بررسـی     

عناصـر ضـروري بـراي تشـکیل      لسطینی،شده براي تشکیل دولت ف هاي انجام تالش
مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت     الملل بینجدید از نگاه حقوق  کشوریک 

  .وضعیت کنونی فلسطین تطبیق داده خواهد شد

حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و حق تشکیل کشور مستقل در اسناد . 1
  المللی بین

بنـ (ها در منشور سازمان ملـل   حق تعیین سرنوشت ملت
قرار گرفته و از اصول مسلم و غیـر قابـل انکـار حقـوق      تأییدی مورد الملل بیناسناد 

ی حقـوق مـدنی و سیاسـی    الملل بینمیثاق  مادة یکاول  بند. الملل است بین
هستند ي حق تعیین سرنوشتامردم دار همۀ«: دارد می مقرر

عیت سیاسی خود را تعیین نموده و آزادانه توسعآزادانه وض
  .»نگی خود را دنبال خواهند نمودفره

در خصوص فلسطین عالوه بر اینکه اسناد فوق به طور عام قابل اعمال
صورت خـاص بـر حـق تعیـین سرنوشـت       نیز وجود دارد که بهاسناد متعدد دیگري 

قبـل از جنـگ جهـانی دوم،    . دارنـد  تأکیـد فلسـطین  مردم فلسطین و تشکیل دولت 
و سند قیمومت جامعۀ 1917س در سال انگلی وزارت خارجۀ بالفورالمیۀ اع

تمایل به  ابراز رغم به، 1922خصوص سرزمین فلسطین در سال 

الملل  حقوق بین
و تشکیل کشور 
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 تأکیـد حقوق مـدنی و سیاسـی مـردم بـومی فلسـطین      

ۀ اولین بار قطعنام. شده است
مجمع عمومی بر ایجاد دو دولت مستقل عربـی  
المللـی بـراي شـهر اورشـلیم     

نـوامبر   22مـورخ   3236ة شـمار 
مجمع عمومی حق تعیین سرنوشت مردم فلسـطین مطـابق بـا منشـور ملـل      

 هاي مـرتبط بـا قضـیۀ    متحد را به رسمیت شناخت و خواستار آن شد که در قطعنامه
ایـن   بنـد اول  همچنـین  .شـود 

طینیان یعنی حق تعیین سرنوشت بدون دخالت خـارجی و حـق   
 ۀاز همـ  ،قطعنامـه ایـن   بنـد شـش  

خلـق فلسـطین بـراي تحقـق     
  .عمل آورند

مـورخ   242هاي شـمارة   قطعنامه
مـورخ   1515 ؛2002مورخ مارس 

و  بر تشـکیل دو کشـور اسـرائیلی   
شـوراي امنیـت    ،در واقع. ست

  .شناسد می نیز حق مردم فلسطین را در تشکیل کشور مستقل با صراحت به رسمیت
                                                                
بـه لـرد روچیلـد رئـیس فدراسـیون      

 تأسـیس «، دارد که حکومت اعلـی حضـرت پادشـاه بریتانیـا    
راي رسیدن به این هـدف،  کند و ب
به حقـوق مـدنی    نوع اقدامی هیچ

دیـان در  و مذهبی اجتماعات غیر یهودي در فلسطین و یا به حقوق و موقعیت سیاسـی یهو 
. نمایـد  مـی  قیمومت انگلیس بر فلسطین را تصویب

و  یـی و اجرا یاسـ یط سیمسـئول اسـت شـرا   
ر که در مقدمه ذکگونه  هود، همان

 تـأمین و  یومتکـ خودمختـار ح 
غ یـ ن، بدون توجـه بـه نـژاد و مـذهب آنـان، در     

2. GA Resolution 181 
3. UN General Assembly Resolution 3236(XXIX), 22 November 1974.

حقوق مـدنی و سیاسـی مـردم بـومی فلسـطین       براي یهودیان در فلسطین، بر
  1.داشتند

شده است تأکیدبر این حق  در دوران سازمان ملل نیز مکرراً
مجمع عمومی بر ایجاد دو دولت مستقل عربـی   1947نوامبر  29، مورخ 181ة شمار

المللـی بـراي شـهر اورشـلیم      ة بـین و یهودي در سرزمین فلسطین و یک نظـام ویـژ  
شـمار ۀ قطعنامـ  همچنـین در . 2کـرد  تأکید) المقدس بیت(

مجمع عمومی حق تعیین سرنوشت مردم فلسـطین مطـابق بـا منشـور ملـل       1974،3
متحد را به رسمیت شناخت و خواستار آن شد که در قطعنامه

شـود  تأکیدفلسطین بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین 
طینیان یعنی حق تعیین سرنوشت بدون دخالت خـارجی و حـق   قطعنامه بر حق فلس

بنـد شـش   کهتر آن مهم. نمود تأکیداستقالل و حاکمیت ملی 
خلـق فلسـطین بـراي تحقـق      ةخواهد از مبـارز  می المللی ي بینها سازمانکشورها و 

عمل آورندپشتیبانی به  حقوق خود مطابق با منشور سازمان ملل
قطعنامهشوراي امنیت نیز در  ،عالوه بر مجمع عمومی

مورخ مارس  1397؛ 1973اکتبر  22مورخ  338؛ 967نوامبر  22
بر تشـکیل دو کشـور اسـرائیلی    2008دسامبر  16مورخ  1850و  2003نوامبر  19

ستکرده ا تأکیدفلسطین مسئلۀ راه حل  عنوان بهفلسطینی 
نیز حق مردم فلسطین را در تشکیل کشور مستقل با صراحت به رسمیت

                         
بـه لـرد روچیلـد رئـیس فدراسـیون      اي  وقت انگلیس در نامـه  ۀجمیز بالفور وزیر خارج. 1

دارد که حکومت اعلـی حضـرت پادشـاه بریتانیـا     می صهیونیست انگلستان اعالم
کند و ب میمساعد تلقی کانون ملی یهودیان را در فلسطین با نظر 

هیچ کهبه کار خواهد برد، مشروط بر این خود را ۀمساعی حسن
و مذهبی اجتماعات غیر یهودي در فلسطین و یا به حقوق و موقعیت سیاسـی یهو 

 .»کشورهاي دیگر لطمه نزند
قیمومت انگلیس بر فلسطین را تصویب 1922 انویۀژ 24ملل در  ۀشوراي جامع

مسـئول اسـت شـرا    ،میدولـت قـ  « :دارد می این سند اعالم دوماده 
هود، همانی یجاد وطن ملیه اکدر آورد  صورتی بهشور را ک ياقتصاد

خودمختـار ح الت کیتشـ  ۀیـز از توسـع  و همراه با آن ن یردپذ  شده، تحقق
ن، بدون توجـه بـه نـژاد و مـذهب آنـان، در     ینان فلسطکسا ۀیلک یو مذهب  یحقوق مدن

  .»نورزد
UN General Assembly Resolution 3236(XXIX), 22 November 1974. 



: دارد مـی  نیز اعـالم  1)2001(
مـا حـق مسـلم مـردم     . میگانـه هسـت  

 تین به رسـم یدولت مستقل فلسط
یانه مانند طرح اسلو، صلح خاورم

ح شده یتصر ینیل دولت فلسط
 تأییـد راه را مـورد   ، نقشـۀ 1515

شـود   می گونه که مالحظه همان
حقـوق   حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و حق تشکیل کشـور مسـتقل فلسـطینی در   

ی بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت و در ایـن خصـوص        

  در جهت تشکیل کشور مستقل فلسطینی
 و پایـان قیمومـت   مجمع عمومی مبنی بر تقسـیم فلسـطین،  

یهودیـان بالفاصـله تشـکیل دولـت     
 181ۀ د به قطعنامکه توسط یهودیان صادر ش

اعـراب در قسـمت    .دولت اسرائیل استناد شـد 
مستقیم تشکیل دولـت   غیر صورت

  .)248-249: 1386 ،موسوي
این دولت خواستار عضـویت در سـازمان   

در کمال  ،1949مارس  مورخ چهارم
طلب و توانا در انجام تعهدات منـدرج در  
 منشور تشخیص داد و به مجمع عمومی توصیه نمود که با تقاضاي عضویت اسرائیل

بـه   181ۀ بدین ترتیب اسرائیل تنها پس از دو سال از صـدور قطعنامـ  
ال بـراي  سـ  64و پـس از   تـا کنـون  

                                                                
1. Declaration of UN World Conference, 2001.
ترومن رئیس جمهوري وقت ایاالت متحده به رسـمیت  

 نیـز توسط دیگر قدرت بزرگ جهانی یعنی اتحاد جماهیر شوروي 

(نفرانس دوربان سازمان ملل ک یۀ نهاییانیب 63 مادة
گانـه هسـت  ین تحـت اشـغال ب  یما نگران وضع مردم فلسط«

دولت مستقل فلسط تأسیسش و ینوشت خون سریین را در تعیفلسط
صلح خاورم يها عالوه بر سازمان ملل، در طرح .»... میشناس می

ل دولت فلسطکیز بر تشین امریکاس یرات آنا پولکمذا راه و در نقشۀ
1515کر است که شوراي امنیت در قطعنامۀ قابل ذ. است

همان ،بنابراین تأکید نموده است؛ه و بر اجراي آن قرار داد
حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و حق تشکیل کشـور مسـتقل فلسـطینی در   

ی بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت و در ایـن خصـوص        الملل بینو اسناد  الملل بین
  .ندارد گونه ابهام و تردیدي وجود هیچ

در جهت تشکیل کشور مستقل فلسطینیاقدامات عملی . 2
مجمع عمومی مبنی بر تقسـیم فلسـطین،   181 با تصویب قطعنامۀ

یهودیـان بالفاصـله تشـکیل دولـت      ،1947 مـی  15سرزمین فلسطین در  انگلستان بر
که توسط یهودیان صادر شاي  در اعالمیه 2.اسرائیل را اعالم داشتند

دولت اسرائیل استناد شـد  تأسیسمبناي  عنوان بهمجمع عمومی 
صورت بهشرقی فلسطین دولتی را اعالم نکردند که مبادا 

موسوي( اسرائیل در قسمت غربی را مورد شناسایی قرار دهند
این دولت خواستار عضـویت در سـازمان    ،رائیلپس از اعالم تشکیل دولت اس
مورخ چهارم 69ة شمارۀ ملل شد و شوراي امنیت در قطعنام

طلب و توانا در انجام تعهدات منـدرج در   عنوان کشوري صلح بهاسرائیل را  ،ناباوري
منشور تشخیص داد و به مجمع عمومی توصیه نمود که با تقاضاي عضویت اسرائیل

بدین ترتیب اسرائیل تنها پس از دو سال از صـدور قطعنامـ   .موافقت نماید
تـا کنـون  امـري کـه    ،عضویت کامل سازمان ملل در آمـد 

                         
Declaration of UN World Conference, 2001. 

ترومن رئیس جمهوري وقت ایاالت متحده به رسـمیت  ۀ وسیل هرائیل ببالفاصله کشور اس. 2
توسط دیگر قدرت بزرگ جهانی یعنی اتحاد جماهیر شوروي  می 17شناخته شد و در 
  .)248-249: 1386 ،موسوي :ك.ر( ه شدبه رسمیت شناخت
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در ایـن   و اقـداماتی بـه شـرح زیـر    
فلسـطینیان راه مبـارزه را    ،اسرائیل

  .گردید
اعطاي مقـام نـاظر   با  1974،1

بخش فلسطین، از این سـازمان بـراي شـرکت در جلسـات مجمـع      
 عنـوان  بهسازمان ملل،  ی زیرمجموعۀ

، 250/52ة شـمار ۀ در قطعنامـ 
عرب، جنبش عـدم   که فلسطین یک عضو کامل در اتحادیۀ

همچنـین مجمـع عمـومی در    
ر عضـو نـاظ   عنـوان  بهو امتیازات بیشتري را به فلسطین 

در  احقاق حقوق فلسـطینیان و 
و امضـاي   1979در کمـپ دیویـد در سـال    

هـا مبـارزه بـراي     سـال بخـش فلسـطین پـس از    
 ،نی در کل سـرزمین فلسـطین  

 نشینی رسمی با حـذف  در یک عقب
در واقع موجودیت ایـن کشـور را بـه    
هاي فلسطینی بـا رویکـردي متفـاوت    

 اسـتقالل  ۀبـا صـدور اعالمیـ   
ه پایتختی شهر مقدس اورشـلیم  

از  1982 رهبـران سـاف از سـال   
ایـن  . بودنـد  هدولت در تبعید تشکیل داد

                                                                
1. UN General Assembly Resolution3237(XXIX), 22 November 1974 
2. UN General Assembly Resolution 52/250, 7 July 1998. 
 رشـوراي ملـی فلسـطین در کشـور الجزایـ     

ي ممتنـع بـه تصـویب    أر 10ي منفـی و  

و اقـداماتی بـه شـرح زیـر     هـا  تـالش هرچند  فلسطینیان محقق نشده است،
اسرائیلور پس از تشکیل کش. انجام گرفته است خصوص

گردید تأسیسبخش فلسطین  در پیش گرفتند و سازمان آزادي
1974نوامبر  22مورخ  3237ۀ مجمع عمومی در قطعنام

بخش فلسطین، از این سـازمان بـراي شـرکت در جلسـات مجمـع       به سازمان آزادي
ی زیرمجموعۀالملل هاي بین و کنفرانسها  عمومی و دیگر نهاد

ـ  در قطعنامـ  1998همچنـین در سـال   . عمـل آورد ه ناظر دعوت ب
که فلسطین یک عضو کامل در اتحادیۀمجمع عمومی اعالم کرد 

همچنـین مجمـع عمـومی در     2.اسـت  77تعهد، سازمان کنفرانس اسـالمی و گـروه   
و امتیازات بیشتري را به فلسطین  حقوق ،این قطعنامهۀ ضمیم

  .عطا نمودا
احقاق حقوق فلسـطینیان و  و اسرائیلي عربی در مقابله با ها دولتبا ناکامی 

در کمـپ دیویـد در سـال     اسرائیلدولت مصر با هاي  توافق نتیجه،
بخـش فلسـطین پـس از     سازمان آزادي صلح، متعاقباً ةمعاهد

نی در کل سـرزمین فلسـطین  اشغالی و تشکیل دولت فلسطیهاي  سرزمینسازي  آزاد
در یک عقب و راه سازش و مذاکره را انتخاب نمود ناچار به

در واقع موجودیت ایـن کشـور را بـه     ،از قانون اساسی خود اسرائیلنابودي  عبارت
هاي فلسطینی بـا رویکـردي متفـاوت     دیگر از گروه رسمیت شناخت، هرچند برخی

  .راه مقاومت را انتخاب نمودند
بـا صـدور اعالمیـ   کشور تونس  از مقر خود درشوراي ملی فلسطین 

ه پایتختی شهر مقدس اورشـلیم  ب تشکیل دولت مستقل فلسطینی، 1988نوامبر  15در
رهبـران سـاف از سـال   الزم به ذکراست که  3.را اعالم نمود) المقدس بیت(

دولت در تبعید تشکیل داد در آن کشور و بیروت به تونس تبعید شده

                         
UN General Assembly Resolution3237(XXIX), 22 November 1974  
UN General Assembly Resolution 52/250, 7 July 1998.  

شـوراي ملـی فلسـطین در کشـور الجزایـ     این اعالمیه در نوزدهمین اجالس اضطراري . 3
ي منفـی و  أر 46ي مثبـت،  أر 253بـا  ) 1988نوامبر  12-15(

  . رسید



را مبنـاي حقـوق    نآ ،مجمـع عمـومی  
فلسـطین   ملـی  اجالس شوراي

ی صـلح در  المللـ  بـین گـزاري کنفـرانس   
مبنـاي کـار    عنـوان  بـه  شوراي امنیـت را 

هـاي   از تمـامی سـرزمین   اسـرائیل 

در یـک سـخنرانی    1988 یاسـر عرفـات در دسـامبر   
را رد کـرده بـود    242ة شمار

ناپـذیر تصـمیمات    اجتنـاب  ۀ
شد و  می منظور اسرائیلبراي 

 متعاقبـاً  قـانع شـد و   1967به مرزهاي قبل از 
 امریکـا  ثالث خصوصـاً هاي  

اعـالم   ۀیـ انی، ب1988دسـامبر  
 مجمـع . یت شناختن را به رسم

 يهـا  نیت بـر سـرزم  یمکن جهت اعمال حا
ب ین تصـو یهمچنـ  یمجمع عمـوم 

ن یفلسـط  بخـش  يعنوان سازمان آزاد
و  يت نـاظر ینـوع تعصـب نسـبت بـه عضـو     
  .ن در نظام سازمان ملل اجتناب شود

، بـا  بویـل روفسـور  دانان ماننـد پ 
 مجمع عمومی، معتقد بودند کـه کشـور فلسـطین موجودیـت پیـدا     

 کرافـورد برخی دیگر ماننـد پروفسـور   
کشـور   تأسـیس مجمـع عمـومی،   

Crawford, (.  
مقـدماتی تشـکیل دولـت    هـاي  

                                                                
1. Le Monde Diplomatique, English edition: 

مجمـع عمـومی   181 ۀرغم ناعادالنه دانستن قطعنامـ  بهاعالمیه 
اجالس شوراي .کشور مستقل قلمداد نمود تأسیسمردم فلسطین در 

گـزاري کنفـرانس   خود همچنین به ضرورت برنهایی  ۀدر بیانی
شوراي امنیـت را  338و  242هاي  قطعنامه و خاورمیانه اشاره

اسـرائیل اجالس خواستار خـروج  . کنفرانس پیشنهاد نمود
  1.گردید 1967اشغالی بعد از سال 

یاسـر عرفـات در دسـامبر    ،رهبر فقیـد سـاف   متعاقباً
شمارۀ قطعنام ساف قبالً. نمود اشاره 242 طعنامۀق به صراحتاً

ۀنتیجـ  .داده بود مشروعیت اسرائیلبه  طعنامهچون این ق
براي  بایست می فوق این بود که بخشی از سرزمین فلسطین

به مرزهاي قبل از  اسرائیلنشینی  به عقب ،در نتیجه ساف
هاي  با میانجیگري کشور اسرائیلمذاکرات رسمی صلح را با 

  .آغاز نمود
دسـامبر   15خ یبـه تـار   177/43 ۀی در قطعنامعموم مجمع

ن را به رسمیفلسط یمل يشورا ياز سو ینیل دولت فلسطکیتش
ن جهت اعمال حایردن مردم فلسطکاز به توانمند ین یعموم
مجمع عمـوم . ردک تأییدبه بعد را مجدداً  1967از سال  یاشغال

عنوان سازمان آزاد يدر نظام سازمان ملل به جا ن به بعدیرد از اک
نـوع تعصـب نسـبت بـه عضـو      هر و از ن استفاده شودیاز عنوان فلسط

ن در نظام سازمان ملل اجتناب شودیبخش فلسط يرد سازمان آزادکارک
دانان ماننـد پ  ران و حقوقنظ ، برخی از صاحبدر این مقطع
مجمع عمومی، معتقد بودند کـه کشـور فلسـطین موجودیـت پیـدا      اشاره به قطعنامۀ

برخی دیگر ماننـد پروفسـور    ،در مقابل. )Boyle, 1990: 301-306( ده استکر
مجمـع عمـومی،    اعالمیۀ استقالل و قطعنامـۀ  رغم بهمعتقد بودند که 

Crawford, 1990( وجود خارجی ندارد فلسطین تحقق پیدا ننموده و

هـاي   ، زمینـه جانبه یکبا عدم موفقیت اعالم استقالل 
                         

Le Monde Diplomatique, English edition: http://mondediplo.com/focus/mideast/alger88-en 
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بخـش   سـازمان آزادي  بـین  ،

بخــش فلســطین  اســرائیل و ســازمان آزادي
بخـش   سـازمان آزادي . ی بـر شناسـایی متقابـل مبادلـه کردنـد     

عنوان  بخش فلسطین را به و اسرائیل سازمان آزادي
سه روز بعد از این تاریخ، یعنـی  

بخش فلسـطین   در واشنگتن، اسرائیل و سازمان آزادي
در ایـن  . را امضـا نمودنـد  ) اعالمیۀ اصـول تشـکیالت خـودگردان موقـت    

دید که تشکیالت خودگردان فلسطینی به مدت پـنج سـال   
م از اختیاراتی در ئعنوان دوران انتقالی در مسیر رسیدن به یک وضعیت دا

و در نهایـت بـه یـک     بـاختري برخـوردار باشـد   
شـوراي امنیـت دسـت     338

تشـکیل   2تشـکیالت خـودگردان فلسـطینی   
تهدیـد   رغـم  بـه عدم پیشرفت مذاکرات صلح و 
، دولت جانبه یکبه اعالم استقالل 

ددي براي صلح مطرح شده است و مـذاکرات  
گردان فلسـطین صـورت گرفتـه اسـت کـه      

» واي ریـور «ۀ نامـ  توان به توافق
و  20035در » ۀ راهنقشـ «طـرح  

ریـور   واي نامـۀ  به طور نمونـه در توافـق  
، ایرانـی ( تشکیل کشور فلسـطین اعـالم شـود   

                                                                
1. The Question of Palestine and United Nations
2. Palestinian National Authority (
3. The Wye River Memorandum, 1998 
5. The Road Map, 2003  

،در مـذاکرات صـلح اسـلو    اسـرائیل با موافقت  لسطینف
  :گردید بینی پیش 1993در سال یل ئاسرو افلسطین 

اســرائیل و ســازمان آزادي 1993در تــاریخ دهــم ســپتامبر 
ی بـر شناسـایی متقابـل مبادلـه کردنـد     اسنادي را مبن

و اسرائیل سازمان آزادي ،فلسطین، وجود اسرائیل
سه روز بعد از این تاریخ، یعنـی  . نمایندة مردم فلسطین به رسمیت شناختند

در واشنگتن، اسرائیل و سازمان آزادي 1993سپتامبر  13در 
اعالمیۀ اصـول تشـکیالت خـودگردان موقـت    (

دید که تشکیالت خودگردان فلسطینی به مدت پـنج سـال   توافق گر اعالمیه
عنوان دوران انتقالی در مسیر رسیدن به یک وضعیت دا به

ـ   بـاختري برخـوردار باشـد    ۀکنترل نوار غـزه و کران
338و  242هـاي   وضعیت ثابت بر اساس قطعنامـه 

  1.یابد
تشـکیالت خـودگردان فلسـطینی    ،نامه اجراي این توافق در 1994در سال 

عدم پیشرفت مذاکرات صلح و دلیل اما در پایان پنج سال به  ،گردید
به اعالم استقالل  1999در سال  رهبر فقید فلسطینیان ،یاسر عرفات

  .نگردید تأسیسفلسطین 
ددي براي صلح مطرح شده است و مـذاکرات  متعهاي  از آن زمان تا کنون طرح

گردان فلسـطین صـورت گرفتـه اسـت کـه      عددي میان اسرائیل و تشکیالت خـود مت
توان به توافق می که از آن جملهاند،  همگی با شکست مواجه شده

طـرح   2000،4در » کمپ دیویـد «گوهاي  و گفت 1998،3در 
به طور نمونـه در توافـق  . اره نموداش 20076پولیس در  کنفرانس آنا

تشکیل کشور فلسـطین اعـالم شـود    ،2000سپتامبر  13قرار بود در  1998
                         

of Palestine and United Nations, United Nations, New York, 2008, p: 31. 
( السلطۀ الوطنیۀ الفلسطینیۀ(  
1998 4. The Camp David Talks, 2000 

 6. Annapolis Conference, 2007 



عمـالً   ،داري از اسرائیل خود و جانب
ه است که همین امـر  قرار داد

فلسـطین  سبب شکست و به نتیجه نرسیدن مذاکرات متعدد صـلح میـان اسـرائیل و    

ثمـر بـودن مـذاکرات، حرکـت مقاومـت      
اي هـ  سـرزمین سـازي   بـراي آزاد 

و این خود آغازي بود بـر شـکاف   
  .اسرائیلخورد با ر خصوص شیوة بر
هـاي صـلح ایـن بـود کـه       در اجـراي طـرح  

 130اکنون بیش از. فترا سرعت بیشتري گ
جمع عمومی، در واقع این کشـور  
با پیشنهاد محمـود عبـاس بـراي متوقـف     

ات صـلح سـبب   بست مذاکر
در سـال  . هاي سیاسـی جدیـد بزنـد   

اعالم نمود که  اسرائیل،فلسطینیان با 
. اسـت  خواهان به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسـطینی توسـط شـوراي امنیـت    

طینیان از شـوراي  پیشنهاد فلس
  .)Frenkel, 2009( امنیت براي به رسمیت شناختن دولت فلسطین حمایت نماید

ینی، درخواست گرفته در جهت تثبیت دولت مستقل فلسط
، رئـیس تشـکیالت خـودگردان فلسـطین، مبنـی بـر عضـویت کامـل         

ایـن اقـدام نیـز بـا     . است 2011
 ،در مبحــث شناســایی. مواجــه گردیــده اســت

.  
الذکر، تشکیل کشور فلسطین بـه طـور کامـل تحقـق پیـدا      

عناصـر  موجـود در ایـن خصـوص،    
فلسطین مـورد   الملل با تطبیق این عناصر در قضیۀ

1390(.  
خود و جانبۀ شوراي امنیت سازمان ملل با رفتار دوگان

قرار دادهاي اسرائیلی و فلسطینی را در وضعیت نابرابري  طرف
سبب شکست و به نتیجه نرسیدن مذاکرات متعدد صـلح میـان اسـرائیل و    

  .شده است
ثمـر بـودن مـذاکرات، حرکـت مقاومـت       بـی  با این تحوالت و به دلیل زمان هم

بـراي آزاد فلسطین حماس در نوار غزه با انتخاب راه مقاومت 
و این خود آغازي بود بـر شـکاف    پا به عرصۀ وجود گذاشت 1987اشغالی در سال 

ر خصوص شیوة برد عمیق در داخل فلسطین و رهبران آن
در اجـراي طـرح   اسرائیل  هاي پیامد دیگر کارشکنی

ا سرعت بیشتري گی فلسطین از جانب دیگر کشورهشناسای
جمع عمومی، در واقع این کشـور  دولت ناظر در م عنوان بهکشور با پذیرش فلسطین 

با پیشنهاد محمـود عبـاس بـراي متوقـف      اسرائیلمخالفت  .اند به رسمیت شناختهرا 
بست مذاکر هاي جدید در کرانۀ باختري و بن نمودن ساخت شهرك

هاي سیاسـی جدیـد بزنـد    دست به تحركگردان شکیالت خودگردید تا ت
فلسطینیان با کنندة  مذاکرههیئت  صائب عریقات، رهبر 2009

خواهان به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسـطینی توسـط شـوراي امنیـت    
پیشنهاد فلس عریقات از اتحادیۀ اروپا درخواست نموده است که از

امنیت براي به رسمیت شناختن دولت فلسطین حمایت نماید
گرفته در جهت تثبیت دولت مستقل فلسط آخرین اقدام صورت

، رئـیس تشـکیالت خـودگردان فلسـطین، مبنـی بـر عضـویت کامـل         محمود عباس
011سپتامبر  23فلسطین در سازمان ملل متحد در تاریخ 

مواجــه گردیــده اســت اســرائیلو  امریکــامخالفــت جــدي 
.در این خصوص ارائه خواهد گردید توضیحات بیشتري

الذکر، تشکیل کشور فلسطین بـه طـور کامـل تحقـق پیـدا       رغم تحوالت فوق به
موجـود در ایـن خصـوص،    هـاي   بـراي درك بیشـتر چـالش   . ننموده اسـت 

الملل با تطبیق این عناصر در قضیۀ بینکشور در حقوق دهندة  تشکیل

الملل  حقوق بین
و تشکیل کشور 
مستقل 
فلسطینی
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  فلسطینمسئلۀ 
 ،ی خـود الملل بیندر هفتمین کنفرانس 

یـک   مـادة . را به تصویب رسـاندند 
الملـل بایـد یـک جمعیـت      بـین 

هـا را داشـته    می، سرزمین معین، حکومت و توانایی انعقاد معاهده با دیگر کشـور 

الت ي التـین و ایـا  امریکـا اگرچه این کنوانسیون توسـط برخـی از کشـورهاي    
م بـه رعایـت ایـن    ملـز هـا   به تصـویب رسـیده اسـت و دیگـر کشـور     

داراي  ،یـک کشـور   تأسـیس 
در بسیاري از اسناد دیگري که در آنهـا دولـت تعریـف    

Bedjaoui, 1991(از  ،اینبنـابر  ؛
کـه   اسـت  يل دولت ضـرور 

جاد رابطه بـا  یا يت برایهلی و ا
تحقـق ایـن چهـار عنصـر در خصـوص فلسـطین       

  .مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

 .داردداشـتن سـرزمین مشـخص نقـش اساسـی      
کند و در این محدوده اسـت  

کـه  حـدي   .تواند قدرت خود را در جهت اجراي وظایفش اعمال کنـد 
 ).24: 1385، ضـیائی بیگـدلی  

 نیاز سـرزم  ییهـا  و اشـغال بخـش  
در ایـن  . اسـت  ینیل دولت مستقل فلسـط 

 و روشـن  هدشـ  بررسـی  اختصـار 
هـاي   گردد که در مقاطع متعدد تاریخی چگونه حقوق مردم فلسطین بـر سـرزمین  

                                                                
1. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

  .مطالعه قرار خواهد گرفت

مسئلۀ با تطبیق بر  دهندة کشور عناصر تشکیل. 3
در هفتمین کنفرانس و و ئویده یی در اجالس مونتامریکاهاي  کشور

را به تصویب رسـاندند  1)1933( »ها لتدوکنوانسیون حقوق و وظایف «
بـین دولت از دید حقـوق  « :دارد این کنوانسیون مقرر می

می، سرزمین معین، حکومت و توانایی انعقاد معاهده با دیگر کشـور ئدا
  .»باشد

اگرچه این کنوانسیون توسـط برخـی از کشـورهاي    
به تصـویب رسـیده اسـت و دیگـر کشـور      امریکا ةمتحد

تأسـیس براي  شده در این سندذکر عناصراما  ،کنوانسیون نیستند
در بسیاري از اسناد دیگري که در آنهـا دولـت تعریـف     ماهیت حقوق عرفی بوده و

44 :1991( قرار گرفتـه اسـت   تأکیدو  تأییدمورد  ،تسشده ا

ل دولت ضـرور کیتش يالملل، وجود چهار عنصر برا نیدگاه حقوق بید
ی و ایکومت و توانات دائم، حین، جمعیسرزم: عبارتند از

تحقـق ایـن چهـار عنصـر در خصـوص فلسـطین        ،بحـث  ۀدر ادامـ . کشـورها گر ید
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتاین خصوص  هاي موجود در وچالش

  عنصر مادي یا سرزمین. 3- 1
داشـتن سـرزمین مشـخص نقـش اساسـی       براي تحقق موجودیت یک کشـور 

کند و در این محدوده اسـت   می قدرت سیاسی کشور را مشخصة محدود ،سرزمین
تواند قدرت خود را در جهت اجراي وظایفش اعمال کنـد  می که کشور

ضـیائی بیگـدلی  ( مرز نام دارد ،کند می اعمال قدرت سیاسی را متوقف
و اشـغال بخـش   ینیفلسـط  ةینـد دولت آ يها مشخص نبودن مرز

ل دولت مستقل فلسـط کیتش کلیدي هاي از چالش یکی ، فلسطین
اختصـار  ف حقوقی سرزمین فلسـطین بـه  ابعاد مختل ،بخش

گردد که در مقاطع متعدد تاریخی چگونه حقوق مردم فلسطین بـر سـرزمین   می
                         

the Rights and Duties of States, 1933 



ملـل در  ۀ امپراتوري عثمانی، با تصمیم جامع
. به انگلستان واگذار گردیـد  

منـدي   بالفور عالقـه ۀ میالدي در اعالمی
مهـاجرت   .وطن ملی یهود در سرزمین فلسطین اعالم کـرده بـود  

یهودیان از سراسر جهان به فلسطین و اعتراض و درگیري اعراب ساکن فلسـطین بـا   
فلسـطین  مسئلۀ بخواهد که  1947

را تشـکیل داد تـا تمـام     1فلسـطین 
کـار   1947آگوسـت   31کمیتـه در  

ائه داد، پیشـنهاد گـروه اقلیـت و پیشـنهاد گـروه      
ة گروه اکثریت خواهان تقسیم فلسطین به دو کشور عربـی و یهـودي و ادار  

خواهـان تشـکیل یـک دولـت     
. پایتخت ایـن کشـور فـدرال باشـد    

، مشـهور بـه   181ۀ بـا تصـویب قطعنامـ   
بدین ترتیب سازمان ملل تحت 

 56ي حـدود  موجـب ایـن رأ  
 2رصـد بـه اعـراب تعلـق گرفـت و      

  .)73: 1381، صفاتاج
ر حقوقی ایـن  از نظ. است تقسیم مجمع عمومی از دو دیدگاه قابل نقد

می صـالحیت  اساسی وجود دارد که آیا بر طبق منشور ملل متحد مجمع عمـو 
                                                                
1. United Nations Special Committee on Palestine

 11تشـکیل شـد کـه مرکـب از     
فلسطین اختالف نظـر  مسئلۀ حل نهایی 

گروه اقلیت پیشـنهاد تشـکیل یـک    
ر تقسـیم فلسـطین بـه دو    اگروه اکثریـت خواسـت  

 1386 :244-240.  
3. The Question of Palestine and United Nations

  .خود نادیده گرفته شده است

  طرح تقسیم فلسطین. 1-3- 1
امپراتوري عثمانی، با تصمیم جامعۀ پس از پایان جنگ جهانی اول و تجزی

 ،سرزمین فلسطین تحت نظام قیمومت ، ادارة1922سال 
میالدي در اعالمی 1917دولت انگلستان در  ،پیش از این تاریخ

وطن ملی یهود در سرزمین فلسطین اعالم کـرده بـود   تأسیسخود را به 
یهودیان از سراسر جهان به فلسطین و اعتراض و درگیري اعراب ساکن فلسـطین بـا   

1947که انگلستان از سازمان ملل در سال آنها سبب شد 
  .را مورد بررسی قرار دهد

فلسـطین ة ویژه ملل متحد دربارۀ کمیت ،مجمع عمومی
کمیتـه در   2.موضوعات مرتبط با فلسطین را بررسی نمایـد 

ائه داد، پیشـنهاد گـروه اقلیـت و پیشـنهاد گـروه      خود را به پایان برد و دو پیشنهاد ار
گروه اکثریت خواهان تقسیم فلسطین به دو کشور عربـی و یهـودي و ادار  . اکثریت

خواهـان تشـکیل یـک دولـت     اما گروه اقلیت  .المقدس توسط سازمان ملل بود بیت
پایتخت ایـن کشـور فـدرال باشـد     عنوان بهالمقدس  یهودي بود که بیت فدرال عربی

بـا تصـویب قطعنامـ    1947نوامبر  29رانجام مجمع عمومی در س
بدین ترتیب سازمان ملل تحت  3.ید نمودۀ تقسیم، پیشنهاد گروه اکثریت را تأیقطعنام

موجـب ایـن رأ   به. ي داد، به تقسیم فلسطین رأامریکانفوذ انگلستان و 
رصـد بـه اعـراب تعلـق گرفـت و      د 42سرزمین فلسطین به یهودیـان و   از درصد

صفاتاج( ی اختصاص یافتالملل اي بین درصد دیگر به منطقه
تقسیم مجمع عمومی از دو دیدگاه قابل نقد قطعنامۀ

اساسی وجود دارد که آیا بر طبق منشور ملل متحد مجمع عمـو  سؤال
                         

United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) 
تشـکیل شـد کـه مرکـب از      1947 مـی  15فلسـطین در   ةملل متحد دربار ةویژ ۀکمیت. 2

حل نهایی  هۀ راویژه در ارائ ۀهاي عضو کمیت کشور .کشور بود
گروه اقلیت پیشـنهاد تشـکیل یـک     .پیدا کردند و به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شدند

گروه اکثریـت خواسـت  کشور مستقل فدرال را در فلسطین داد و 
 ،موسوي :ك.ۀ بیشتر ربراي مطالع .کشور عربی و یهودي شد

of Palestine and United Nations, United Nations, New York, 2008, pp 3-8. 
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ــا  ،تــی در صــورت داشــتن ایــن صــالحیت  آی
دانـان مجمـع عمـومی را     ؟ برخی از حقوق
، اسـتاد فقیـد   ایـان برانلـی  به طور مثـال،  

دانشگاه آکسـفورد، اعتقـاد بـه عـدم صـالحیت مجمـع در تقسـیم        
بـا فـرض داشـتن چنـین صـالحیتی،      

-Brownlie, 1990: 172(اسـت  

سـیم، بـه   ریشی نیز با موجه دانستن مخالفت اعـراب بـا تق  
Kelsen, 1966: 197(.  

مجمـع عمـومی غیـر     هاي جغرافیایی و جمعیتـی نیـز قطعنامـۀ   
میالدي شمار سـاکنان فلسـطین حـدود    

یعنی  ،یهودي بودند ،هزار تن
درصـد سـاکنان عـرب     10ورود انگلیس به فلسطین کمتـر از  
 کـه  درحالی ،فلسطین بودندهاي 

هنگامی کـه انگلسـتان    .در دست اقلیت یهودیان بود
درصـد   6تنهـا   ،فلسطین را در سازمان ملل متحد مطرح کرد

 94یعنی در آن سـال اعـراب همچنـان    
در  ).13-14: 1381، صـفاتاج 

ـ     وع تقسـیم و  بـه تقسـیم سـرزمین، ن

ر معتبـر و خـارج از   یـ غرا  181
ن و حفظ ین سرنوشت مردم فلسط
اسـتدالل  . م سرزمین فلسطین مخالفـت نمودنـد  

ل متحـد در خصـوص محتـرم    
  .را نقض نموده است

تــی در صــورت داشــتن ایــن صــالحیت ؟ و حتقســیم ســرزمین را داراســت
؟ برخی از حقوقاست ورآ هاي مجمع عمومی الزام قطعنامه

به طور مثـال،   .اند این خصوص دانسته فاقد صالحیت در
دانشگاه آکسـفورد، اعتقـاد بـه عـدم صـالحیت مجمـع در تقسـیم         الملل بینحقوق 

بـا فـرض داشـتن چنـین صـالحیتی،      کـه  دارد  سرزمین فلسـطین دارد و اعـالم مـی   
اسـت   آور اي و غیـر الـزام   مجمع عمومی توصـیه هاي  قطعنامه

ریشی نیز با موجه دانستن مخالفت اعـراب بـا تق  دان ات ، حقوقکلسن. )173
197 :1966 ,( داند می تقسیم را غیر معتبر منی قطعنامۀطور ض

هاي جغرافیایی و جمعیتـی نیـز قطعنامـۀ    از نگاه واقعیت
میالدي شمار سـاکنان فلسـطین حـدود     1917در سال . است منصفانه و غیر عادالنه

هزار تن 56هزار تن از آنان عرب و  644هزار تن بود که  700
ورود انگلیس به فلسطین کمتـر از  شمار یهودیان پیش از 

هاي  درصد سرزمین 5/97اعراب در آن هنگام مالک  .بود
در دست اقلیت یهودیان بودها  درصد این سرزمین 5/2فقط 

فلسطین را در سازمان ملل متحد مطرح کردمسئلۀ میالدي  1947در 
یعنی در آن سـال اعـراب همچنـان     ،فلسطین در اختیار یهودیان بودهاي  از زمین

صـفاتاج ( فلسطینی را در اختیار داشـتند هاي  درصد از سرزمین
ـ    حتی با فرض صالحیت داشـتن مجمـع    ،واقع بـه تقسـیم سـرزمین، ن

  .شده منصفانه نبوده است درصدهاي تعیین
181 ۀاعـراب قطعنامـ  با عنایت به مالحظات فـوق،  

ن سرنوشت مردم فلسطییدانستند و به حق تع یم یت مجمع عمومیصالح
م سرزمین فلسطین مخالفـت نمودنـد  ینموده و با تقس تأکیدآن  یپارچگیک

ل متحـد در خصـوص محتـرم    مقـررات منشـور ملـ    ،181 آنان این بود که قطعنامـۀ 
را نقض نموده استها  حق تعیین سرنوشت ملت شمردن

  
  



علـت   .میالدي نخستین رویارویی اعراب و اسرائیل آغاز شد
گـذاري کشـور یهـودي در فلسـطین بـر      

درصـد   78هـا   صهیونیسـت  
یعنـی   ).202و199: 1381، صـفاتاج 

ي پـس از برقـرار  . کرده بـود 
 1949ن خـط سـبز   یشوراي امنیت، دو طرف در طرف

بـاقی   اسـرائیل در اشغال  تا کنون
  :هاي فوق سه پیامد مهم داشت

 ،مرز بود نان همشده در شمال براي فلسطین که با لب
 .ن با کشور لبنان قطع گردید
و قسـمت  استراتژیک و عمیق دیگر این بود که سرزمین فلسـطین بـه د  

 .باختري رود اردن در شرق و غزه در غرب فلسطین
طرح  ،اسرائیلبا اقدامات بعدي 

از بـین رفـت و    ،گردیده بـود 
هـاي زیـادي همـراه     در این شـهر بـا محـدودیت   

ترسـیم گردیـده اسـت و در    
مشـخص   بـه اشـغال در آمـده،   

  1348- 49هاي اشغالی  سرزمین. 1-3- 2
میالدي نخستین رویارویی اعراب و اسرائیل آغاز شد 1948 می  15در تاریخ 

گـذاري کشـور یهـودي در فلسـطین بـر       ها بر پایـه  تصمیم صهیونیست ،اصلی جنگ
 ،این جنگۀ در نتیج. تقسیم فلسطین بودۀ اساس قطعنام

صـفاتاج ( کل خاك فلسطین را به اشغال خود در آوردند
کرده بـود  بینی پیشتقسیم ۀ درصد بیشتر از مقداري که قطعنام 22

شوراي امنیت، دو طرف در طرفهاي  اساس قطعنامهبس بر  آتش
تا کنوناز آن تاریخ  ،سرزمین درصد 22مستقر شدند و این

هاي فوق سه پیامد مهم داشت در اشغال سرزمین اسرائیلاقدام  .مانده است
شده در شمال براي فلسطین که با لب بخشی از سرزمین منظور. 1

ن با کشور لبنان قطع گردیدیآمد و ارتباط مردم فلسط اسرائیل دربه اشغال 
استراتژیک و عمیق دیگر این بود که سرزمین فلسـطین بـه د   تأثیر .2

باختري رود اردن در شرق و غزه در غرب فلسطین ۀکران. جدا از هم تجزیه شد
با اقدامات بعدي . المقدس رساند اسرائیل خود را به شهر بیت .3

گردیده بـود  بینی پیش 181ۀالمللی بودن این شهر که در قطعنام بین
در این شـهر بـا محـدودیت    تدریج حضور و حق فلسطینیان به

 .گردید
ترسـیم گردیـده اسـت و در     181، مرزها بر اسـاس قطعنامـۀ   نخستیندر نقشۀ 

بـه اشـغال در آمـده،    1948-9 هـاي  هایی که در جنگ سرزمین ،دوم نقشۀ
  .گردیده است

الملل  حقوق بین
و تشکیل کشور 
مستقل 
فلسطینی

142



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

143  

  



  

اگرچـه  . ل تمامی سرزمین فلسطین را اشغال نمود
 ۀکران هایی از د ولی بخشها را به اعراب بازگردان

دو پیامـد مهـم    اسـرائیل این اقدام 

  1967هاي اشغالی  سرزمین. 1-3- 3
ل تمامی سرزمین فلسطین را اشغال نمودی، اسرائ1967 ةدر جنگ شش روز

ها را به اعراب بازگردان ینسرزم هایی از این قسمت متعاقباً
این اقدام  .و نوار غزه را در اشغال خود نگه داشت يختربا

  :داشت
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ن ین ایب یارتباط يها جاد جاده
را تحت اشـغال و   يباختر ۀ

ـ    ۀه سرزمین فلسطین به دو قسـمت کران
تکـه شـده و    بـاختري نیـز تکـه   

 قطـع ارتبـاط   ،رود اردن غربـی 

 یشده توسط مجمع عمـوم  یین
ن یت و درصـد سـرزم  یـ درصـد جمع 

عمـالً بـه    امـا  ،بودر منصفانه 
ـ و  امریکـا شـده توسـط    ي شـورها کا ی

تشـکیالت  . گـردد  مـی  اشـاره 
ی از حقوق مـردم فلسـطین و   

ناچـار بـه    ، بـه 181شـده در قطعنامـۀ   
نشینی بـه ایـن    اسرائیل حتی قصد عقب
» مرزهاي امـن «یات جدیدي در این خصوص با عبارت 

باختري ترسـیم   نشین در کرانۀ

جاد جادهین، اینش يهودی يها كبا ساخت شهر اسرائیل. 1
ۀکران، عمالً یست و بازرسیا يها ها و ایجاد پست كشهر

ـ  کعالوه بر این ،واقعدر . نترل خود در آوردک ه سرزمین فلسطین به دو قسـمت کران
ـ   ،تقسـیم شـده بـود   باختري و نوار غزه  بـاختري نیـز تکـه    ۀخـود کران

 .ارچگی آن به طور جدي از بین رفتیکپ
ـ  پیامد دیگر حضور نظامی . 2 غربـی  ۀاسـرائیل در کران

  .مردم فلسطین با کشور اردن بود
یینتع يمرزهااین بود که  1967مد ضمنی جنگ پیا

درصـد جمع (موجود  يها تیه از نظر حقوقی و واقعکنیبا ا
ر منصفانه ید و غیمورد ترد) میان در زمان تقسیهودیار یتحت اخت

شـده توسـط    ي صلح ارائـه ها در طرح .رده شدسپ یفراموش
اشـاره  1967سـال   یاشـغال  يهـا  نیفقـط بـه سـرزم    ییاروپا
ی از حقوق مـردم فلسـطین و   الملل بین ن نیز با توجه به عدم حمایت جامعۀگرداخود

شـده در قطعنامـۀ    زهاي تعیینعدم قدرت الزم در پافشاري بر مر
اسرائیل حتی قصد عقباما . داده استرضایت  1967مرزهاي قبل از 

یات جدیدي در این خصوص با عبارت ادب اخیراً. ندارد نیز مرزها را
  .ایجاد گردیده است

نشین در کرانۀ هاي یهودي موقعیت شهرك صفحه بعد در نقشۀ
  :گردیده است
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هـاي قابـل تـوجهی از     اصطالح مرزهاي امن قصد دارد بخش
نشـین   هاي یهـودي  شهرك ایجاد و توسعۀ
هـاي   در قطعنامـه . گیرد می اشغالی نیز در راستاي این سیاست انجام

بر زنـدگی   ،1967شغالی هاي ا
تأکیـد  شـده   شـناخته  ی و فلسطینی در مرزهاي امـن و 

راه اشـاره شـده    ۀشورا و نقش
اما کاربرد اصـطالح   ،اذعان شده است

بـه   افزاید و می توسط شوراي امنیت بر ابهامات موجود
فشاري پا در رابطه باجدي  ة

جـاد  یباشـد، ا  یفاقـد اعتبـار حقـوق   
اگر از نگاه سازمان ملـل  . ر متعبر خواهد بود

و بـر   بـوده  بنـد ین قطعنامه پا
ه سـازمان ملـل در حـق    کـ اسـت  

مجمع  ،داشته باشدوجود ي 
  .دینما یمشورت يخواست رأ

گرفتـه در   ث مطرح گردید، تغییرات مرزي صـورت 
این مانع شاید بیشـتر  . است 

وجود اختالف در مرزهاي کشور بـا  
دلیلی بر انکار عنصـر سـرزمین   

  .)Bedjaoui, 1991: 44( باید یک سرزمین اصلی وجود داشته باشد
هـم   1967فلسطینی محـدود بـه مرزهـاي    

پایتخـت   عنـوان  بهالمقدس شرقی 
ـ     ه هـم چسـبیدگی   مطرح شود که آیـا عـدم تـوالی و ب

                                                                
1. SC Resolution 1515, 19 November 2003; S/RES/1397, 12 March 2002 
2. West Bank  

  مرزهاي امن. 3- 4-1
اصطالح مرزهاي امن قصد دارد بخشگیري  کار هبا ب اسرائیل
ایجاد و توسعۀ. غال خود نگاه داردباختري را در اش کرانۀ

اشغالی نیز در راستاي این سیاست انجامهاي  در سرزمین
هاي ا صریح به سرزمین ةبدون اشارنیز اخیر شوراي امنیت 

ی و فلسطینی در مرزهاي امـن و اسرائیلدو دولت آمیز  مسالمت
شورا و نقش 242 ۀها به قطعنام چند در این قطعنامه هر 1.استشده 

اذعان شده است 1967هاي  که در آنها به اشغالی بودن سرزمین
توسط شوراي امنیت بر ابهامات موجود »شده و شناختهمرزهاي امن «

ةاراد حتیي امنیت شود که شورا می طور ضمنی استنباط
  .نداردرا  1967بر مرزهاي قبل از 

فاقـد اعتبـار حقـوق    یمجمع عموم ۀاز نگاه حقوقی اگر قطعنام
ر متعبر خواهد بودیز غین ینیفلسط يها نیل در سرزمیاسرائ

ن قطعنامه پایشده در ا یم اعالمد به تقسیبا ،استمتعبر  181 ۀقطعنام
اسـت   کـی مکن امـر حـداقل   یا. دیو اصرار نما تأکیدآن  

ي دین خصوص ترداگر در ای. دکنیفا تواند ا یان مینیفلسط
خواست رأي دردادگستر المللی بینوان یتواند از د یم یعموم

ث مطرح گردید، تغییرات مرزي صـورت گونه که در ابتداي بح همان
 یکی از موانع تشکیل دولت فلسطین ،خصوص فلسطین

وجود اختالف در مرزهاي کشور بـا   الملل بیناز دید حقوق . سیاسی باشد تا حقوقی
دلیلی بر انکار عنصـر سـرزمین   تواند  نمی یا عدم شفافیت در مرزها دیگر کشورها و

باید یک سرزمین اصلی وجود داشته باشد اما اساساً ،باشد
فلسطینی محـدود بـه مرزهـاي    ة گر سرزمین دولت آیندا حال، بااین

المقدس شرقی  و بیت 3نوار غزه 2،باختريۀ یعنی شامل کران ؛بشود
ـ     سؤالممکن است این  ،گردد مطرح شود که آیـا عـدم تـوالی و ب

                         
SC Resolution 1515, 19 November 2003; S/RES/1397, 12 March 2002  

 3. Gaza Strip 



در  هـا،  وضـع کشـور  ۀ سی مفهوم دولت و مالحظ
، ممکـن اسـت   توالی و چسبیدگی این مکان جغرافیایی یعنی سـرزمین 

کـه  هسـتند   کشـورهایی . همیشـه چنـین نیسـت   
مثال اندونزي از  عنوان به. اند

کدام چندین فرسنگ از یکـدیگر  
شرط الزم و کـافی   ،اگرچه یکپارچه بودن سرزمین و توالی قطعات آن

د مقتضیات دفاعی و امتدار فرمانروایی، حفظ تمامیت ارضی، 
 :1383 قاضی،( چون و چرایی دارد

الـذکر در خصـوص سـرزمین    
نی ایجـاد نمـوده اسـت، امـا از     

  
طینیان در چهار مرحله ترسیم 

  

  ؟پذیر است کشور امکان سرزمین یک دولت
سی مفهوم دولت و مالحظبا برردر پاسخ باید گفت که 

توالی و چسبیدگی این مکان جغرافیایی یعنی سـرزمین  ،نگاه نخست
همیشـه چنـین نیسـت    کـه  درحـالی  حتمی به نظر برسـد، 

اند جدا از هم تشکیل یافتهۀ هایشان از چندین قطع سرزمین
کدام چندین فرسنگ از یکـدیگر   هر جدا از هم تشکیل شده کهة راوانی جزیرشمار ف

اگرچه یکپارچه بودن سرزمین و توالی قطعات آن .فاصله دارند
ر فرمانروایی، حفظ تمامیت ارضی، اما در تسهیل ام ،نیست

چون و چرایی دارد بی کشور اهمیت و تدوام هرچه بیشتر ابعاد دولت
الـذکر در خصـوص سـرزمین     ک تحلیل نهایی اگرچـه مالحظـات فـوق   در ی ).201

نی ایجـاد نمـوده اسـت، امـا از     فلسطینیان موانعی را در جهت تشکیل دولت فلسـطی 
  .تواند مانع جدي تلقی گردد نمی نظر حقوقی صرف نقطه

طینیان در چهار مرحله ترسیم زیر وضعیت از دست دادن سرزمین فلس در نقشۀ
  .گردیده است
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عالوه بر سرزمین، عنصر دیگري به نـام جمعیـت بایـد وجـود داشـته باشـد تـا در        
گروهی از افراد انسانی را گویند که 
با رابطه و پیوندي حقوقی و سیاسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد شده باشند و بـه  
ی یا تعداد افرادي که جمعیت یک کشـور را   اصوالً معیار کم

امـا در   ،چندان مهم نیست و این مفهوم عددي کـامالً نسـبی اسـت   
یـک نظـام عـالی حقـوقی      تأسـیس 

ت یـ در خصـوص جمع  ).202
هـاي   جاد شده اسـت و چـالش  

شـده   ة فلسـطینی ثبـت  آوار 4966664
 بــاختري و نــوار غــزه زنــدگی

در  194ة شـمار  ۀی از جملـه در قطعنامـ  
حاصـل   یشـرفت یگونه پ چیسال ه

عدم حل مشکل پناهنـدگان، مـانع جـدي    
مجمـع عمـومی حـق بازگشـت     

  :ه است
خویش بازگشتند و امـالك خـود را بـاز    
کشور مسـتقل فلسـطینی تأسـیس شـد، ایـن ملـت       
 تواند حق خود را در تعیین سرنوشـت خـویش و نیـز در انتخـاب نـوع     

  3».عمال نماید
تشـکیل دولـت مسـتقل     شایسته است که پیش از بحـث 

                                                                
 امداد و کار ملل متحد براي آوارگـان فلسـطینی در خـاور نزدیـک    
2. www.unrwa.org 

  .19نوامبر  24مورخ  31/20

  عنصر انسانی یا جمعیت. 2-3
عالوه بر سرزمین، عنصر دیگري به نـام جمعیـت بایـد وجـود داشـته باشـد تـا در        

گروهی از افراد انسانی را گویند که  ،جمعیت .سرزمین مورد نظر سکنی داشته باشند
با رابطه و پیوندي حقوقی و سیاسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد شده باشند و بـه  

ی یا تعداد افرادي که جمعیت یک کشـور را  . کشوري مربوط گردند اصوالً معیار کم
چندان مهم نیست و این مفهوم عددي کـامالً نسـبی اسـت    ،دهند می تشکیل

تأسـیس باید در حدي باشد که بتوان  افراد تعداد عجموم
202: 1385، ضـیائی بیگـدلی  ( مانند کشور را توجیه نمود

جاد شده اسـت و چـالش  یا یستیونیم صهیرژ يفلسطینی موانع متعددي از سو
  :ر این خصوص به شرح زیر وجود داردز دیجدي ن

  آوارگان فلسطینی مسئلۀ. 2-3- 1
4966664تعداد  2011در سال  1،آنروامؤسسۀ طبق آمار  

بــاختري و نــوار غــزه زنــدگی ، ســوریه و نیــز در کرانــۀلبنــان ،در کشـورهاي اردن 
ی از جملـه در قطعنامـ  و اصرار مجمع عموم تأکید رغم به 2.کنند می

سال ه 60از گذشت حدود حق بازگشت پناهندگان، پس 
عدم حل مشکل پناهنـدگان، مـانع جـدي    . )1382 رمضان باباجی،: ك.ر( نشده است

مجمـع عمـومی حـق بازگشـت      .است ن سرنوشت ملت فلسطینییدر تحقق حق تع
ه استقرار دادن سرنوشت ییشرط حق تع را پیشآوارگان 

خویش بازگشتند و امـالك خـود را بـاز     ۀها به خانه و کاشان وقتی فلسطینی
کشور مسـتقل فلسـطینی تأسـیس شـد، ایـن ملـت        پس گرفتند و زمانی که

تواند حق خود را در تعیین سرنوشـت خـویش و نیـز در انتخـاب نـوع      می
عمال نمایدا ،خواهد بدون دخالت خارجی حکومتی که می

شایسته است که پیش از بحـث  با توجه به مطالب ذکرشده،
                         

امداد و کار ملل متحد براي آوارگـان فلسـطینی در خـاور نزدیـک    مؤسسۀ آنروا مخفف . 1
  .است

31 ةشمار ۀقطعنام: ع عمومی در گزارش ساالنهمجم ۀیتوص. 3



بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادري خودشان محقـق و امکـان دخالـت    
اقل حکومت دلخواهشان فراهم شود یـا حـد  

  .ها و انتخابات شرکت نمایند

یز بـه دلیـل   ن نیت موجود در داخل فلسط
نان کبه دو قسمت مجزا یعنی سـا 
 یییـا ن دو قسمت از لحاظ جغراف

ـ نتـرل رژ کت با مجوز و ی م ی
ت یـ مکحا ةکیل شـود نحـو  تش

از ایـن   ینیع ۀنمون .بودرو خواهد 
دولـت  . خود را نشان داد 2006

ـ کسـت رو بـا ش  و  رو شـد  هب
محمـود   رل تشکیالت خـودگردان فلسـطینی بـه رهبـري    

ونه کـه اشـاره   گ ي، همانرباخت
جـاد  یل ایـ بـه دل . ستیپارچه و منسجم ن

هـا و   كن شـهر یب یارتباط ي
 يند و برایتوانند تردد نما یآزادانه نم
ـ  یل اسـرائ هـاي    د از گـذرگاه ی

 یر قـانون یـ باختري غ ۀیان در کران
 مـادة فراز آخـر  . دیآ یبه شمار م

تواند به نقل مکان یا انتقـال قسـمتی از نفـوس کشـور     

بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادري خودشان محقـق و امکـان دخالـت     ،فلسطینی
حکومت دلخواهشان فراهم شود یـا حـد  آنها در تعیین سرنوشت و انتخاب نوع 

ها و انتخابات شرکت نمایند گیري تسهیالتی فراهم گردد تا در تصمیم

  عدم انسجام و یکپارچگی جمعیت. 2-3- 2
ت موجود در داخل فلسطیجمعپناهندگان فلسطینی،  مسئلۀعالوه بر 

به دو قسمت مجزا یعنی سـا  1967و  1949 ،1948 يها ن در سالیاشغال سرزم
ن دو قسمت از لحاظ جغرافیا. اند م شدهیتقس يباختر ۀکراننان کنوار غزه و سا

ین دو جمعیط او عبور و مرور و ارتبا هستنداز هم جدا 
کیل شـود نحـو  تش ینیاگر دولت فلسط یحت. ردیگ می انجام یستیونیصه

رو خواهد  ي روبهجد يها ن دولت بر مردم خود با چالشیا
2006ن حماس در سال آمد کار يپس از روها  نوع چالش
بـا ش ) نیبخش فلسـط  يحماس و سازمان آزاد( یوحدت مل

رل تشکیالت خـودگردان فلسـطینی بـه رهبـري    نتکدر  يباختر ۀکراننون کا
  .استنترل حماس کعباس و نوار غزه در 

  وضعیت جمعیت داخل کرانۀ باختري. 2-3- 3
باخت ۀشکاف بین جمعیت نوار غزه و کران عالوه بر ایجاد

پارچه و منسجم نیکز ین يباختر ۀکرانت در داخل یجمع ،شد
يها جاد راهیو ا يباختر ۀکرانن در ینش يهودی يها كشهر

آزادانه نم يباختر ۀکرانمردم در  یوار حائل، حتیجاد دیا
ـ با يباختر ۀکرانخود در   نیسفر به نقاط مختلف سرزم ی

یان در کرانهودیان کالملل اس نیدگاه حقوق بیاز د .ندنکعبور 
به شمار م یالملل نیب ۀدوستانو نقض فاحش حقوق بشر است

 :دارد می کنوانسیون چهارم ژنو مقرر 49

تواند به نقل مکان یا انتقـال قسـمتی از نفـوس کشـور      دولت اشغالگر نمی«
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در عنـوان مثـال    به 1.»اشغال کرده است، مبادرت نماید
شـمارة   ۀبحران کویت، شوراي امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامـ 

ت جمعیتی در ضمن اعالم نگرانی خود از تغییر باف
  .این اقدامات عراق را محکوم نمود

عــدم  ،در نگـاه نهـایی بایـد اذعـان داشـت کــه عـدم بازگشـت آوارگـان فلسـطینی         
چالشـی دیگـر   ان ارتباطات و اجتماعـات  
یافتـه   را تحقق دولت فلسطینی

  .ل خواهد بود

قدرت سیاسـی حـاکم بـر جمعیـت در     
پیچیـده و بغـرنج در   مسـائل  

هماننـد دو عنصـر قبلـی بـا      
سیاسی فلسطین و  ۀخشی از این مشکالت به جامع

شود و بخشـی دیگـر ناشـی از    
 ؛عامـل قبلـی   ود مسـلماً  .اسـرائیل اسـت  
براي  .نبوده است تأثیر بی یی و جمعیتی در عدم وحدت ملی

ید سـیر تحـوالت سیاسـی اخیـر     

در  اسـرائیل بـا   )سـاف (بخش فلسـطین  
و  2گردان فلسـطینی تشـکیالت خـود  

سال تجـاوز   اي که از پنج باختري و نوار غزه در دوره
 338و  242هـاي   ثبات بر اسـاس قطعنامـه  

                                                                
1. Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Per
12 August 1949. 
2. Self-Interim Government  
3. The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 31.

اشغال کرده است، مبادرت نماید که اي خود به اراضی
بحران کویت، شوراي امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامـ  ۀقضی
ضمن اعالم نگرانی خود از تغییر باف) 1990نوامبر  28( 677

این اقدامات عراق را محکوم نمود کویت تحت اشغال عراق،
در نگـاه نهـایی بایـد اذعـان داشـت کــه عـدم بازگشـت آوارگـان فلسـطینی         

ان ارتباطات و اجتماعـات  کو عدم ام فلسطینیان تیجمع یپارچگیک
دولت فلسطینی، اگر با شرایط موجود یحت و است جاد دولتیا يبرا

ل خواهد بودکنده مشکت پرایت بر جمعیمکان حاکامفرض کنیم، 

  حاکمیت عنصر. 3- 3
قدرت سیاسـی حـاکم بـر جمعیـت در      ،سومین عنصر مورد نیاز براي تشکیل کشور

مسـائل   حاکمیـت یکـی از   ۀمسـئل . اسـت  سرزمین مورد نظـر 
 و اسـت  در فلسـطین مسـتقل  خصوص تشکیل دولـت  

خشی از این مشکالت به جامعب. است رو ههاي جدي روب الشچ
شود و بخشـی دیگـر ناشـی از     می هاي سیاسی و اختالفات داخلی آنها مربوط گروه

اسـرائیل اسـت  شرایط حاکم بر بحران و ناشی از اقدامات 
یی و جمعیتی در عدم وحدت ملیافیاپراکندگی جغریعنی 

ید سـیر تحـوالت سیاسـی اخیـر     ناگزیر با ،بررسی عنصر حاکمیت در مورد فلسطین
  .اختصار توضیح داده شود بهفلسطین داخلی 

بخش فلسـطین   سازمان آزاديبه دنبال توافقات رهبران 
تشـکیالت خـود  رر شـد کـه   مقـ در مذاکرات اسـلو،   1993سال 

باختري و نوار غزه در دورهۀ مجلس مردم فلسطین در کران
ثبات بر اسـاس قطعنامـه  در نهایت منجر به یک وضعیت با نکند و

  3.گردد تأسیس ،شود شوراي امنیت
                         

Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War, Article 49, 

The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 31. 



ۀ سـاف و اسـرائیل در   نامـ  توافـق 
تشـکیالت خـودگردان    ،اسلو در قاهره

اولـین انتخابـات مجلـس     1996
نیـز   ة آن انتخـاب شـدند و یاسـر عرفـات    

کـه   2000تا سال  1.مهور تشکیالت خودگردان فلسطین انتخاب شد
ۀ واي نامـ  تفـاهم «است، مذاکرات متعـددي از جملـه   

ۀ براي اجرایی کردن اعالمی 2000

به ریاست تشکیالت  2005 ، در ژانویۀ
مجلـس  هـاي   حمـاس اکثریـت کرسـی   

ناچـار از اسـماعیل هنیـه     را به دست آورد و محمود عباس بـه 
 جنبش حماس اعالم کرده بود کـه 

ینی بـا  شناسد و توافقات قبلی تشکیالت خودگردان فلسط

مـالی  هـاي   اروپا کمـک ۀ اسرائیل و اتحادی
خود به تشکیالت خودگردان را قطع کردنـد و از حمـاس خواسـتند اسـرائیل را بـه      

این امـر   3.راه را محترم شمارد
با مخالفت حماس مواجه شـد و سـبب اخـتالف حمـاس و تشـکیالت خـودگردان       

در مکه بر سر یـک فرمـول    
 4»فلسـطینی دولـت متحـد ملـی    

اختالف مواضع این دو گروه فلسـطینی در برخـورد بـا اسـرائیل سـبب جنـگ       
نفـر زخمـی    200فلسطینی کشـته و  

                                                                
1. The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 32
2. The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 34
3. The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 51.
4. Palestinian national  , Unity Government
5. The Question of Palestine and United 

توافـق زمان با امضاي  هم 1994 در تاریخ چهارم می 
اسلو در قاهره ان اعالمیۀیا هم» اصولۀ اعالمی«مورد اجراي 

ـ  .ه طور رسمی کار خـود را آغـاز کـرد   ب 1996ۀ در ژانوی
ة آن انتخـاب شـدند و یاسـر عرفـات    نمایند 88فلسطین برگزار و  گذاري قانون

مهور تشکیالت خودگردان فلسطین انتخاب شدج عنوان رئیس به
است، مذاکرات متعـددي از جملـه    دوم در فلسطینۀ شروع انتفاض

2000در » گوهاي کمپ دیوید و گفت«و  1998در » ریور
  2.بخش نبود کدام نتیجه اسلو انجام شد که هیچ

، در ژانویۀاز مرگ یاسر عرفات محمود عباس پس
حمـاس اکثریـت کرسـی    ،2006ۀ در ژانوی. گردان انتخاب گردیدودخ

را به دست آورد و محمود عباس بـه  فلسطین گذاري قانون
جنبش حماس اعالم کرده بود کـه . خواست تا دولت جدید فلسطین را تشکیل دهد

شناسد و توافقات قبلی تشکیالت خودگردان فلسط نمی اسرائیل را به رسمیت
  .اسرائیل را نپذیرفته است

اسرائیل و اتحادی ،امریکا ،در پاسخ به پیروزي حماس
خود به تشکیالت خودگردان را قطع کردنـد و از حمـاس خواسـتند اسـرائیل را بـه      

راه را محترم شماردۀ قبلی خصوصاً نقشهاي  نامه توافقناخته و رسمیت ش
با مخالفت حماس مواجه شـد و سـبب اخـتالف حمـاس و تشـکیالت خـودگردان       

 ،رهبران حماس و فتح 2007 در فوریۀ. فلسطینی گشت
دولـت متحـد ملـی    «افق نمودند و در مارس همان سال تقسیم قدرت تو

   5.تشکیل شد
اختالف مواضع این دو گروه فلسـطینی در برخـورد بـا اسـرائیل سـبب جنـگ       

فلسطینی کشـته و   68اثر آن  گردید که در 2007 می ماه داخلی در

                         
United Nations ,O p. Cit., p. 32-33. 

The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 34-35. 
The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 51. 

Unity Government 
The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 53. 
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قـدرت سیاسـی در غـزه را     
دولت متحد ملی فلسطینی را منحـل  

ي منصـوب  وزیـر  نخسـت اض را بـه  
   1.و اسرائیل مواجه شد

از آن زمان تا کنون وضعیت دولت و حکومت در فلسطین به این صورت غیـر  
ت را به دست گرفته اسـت و  

و سـازمان  غربـی  هـاي   دولت
 رسـمی فلسـطین  ة گردان و محمـود عبـاس را نماینـد   

اسرائیل و غرب مطلوب باشـد  
توان موجودیت جنبش حماس و طرفداران آن را نادیده گرفـت و  
دولت مستقل فلسـطینی اقـدام   

از اختالفات حاد حماس و تشکیالت خودگردان، بر فـرض تشـکیل   
ز اسـتقالل کـافی   دولـت ا  اسـرائیل، ایـن  
راه  هـیچ  مـرز اردن  کنتـرل  و
اجـازه   اسـرائیل  آید کـه  می بعید به نظر

در مـورد عنصـر    ،؛ بنـابراین 
عددي بر سر راه تشکیل دولت فلسـطینی وجـود دارد و بـدون    

  .طینی با مشکل مواجه خواهد شد

  
ولی به توانایی انعقاد معاهده 
 ،توان این دو مفهـوم را متـرادف فـرض نمـود    

کشور جدید باید مورد شناسـایی کشـورهاي   
شناسـایی ضـمنی آن کشـور    

                                                                
1. The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 53

 فـاکتو دو صـورت  بههمان سال حماس  ویۀندر ژا. شدند
دولت متحد ملی فلسطینی را منحـل  محمود عباس  ،براي خود اعالم کرد و در مقابل

اض را بـه  ولت اضطراري تشکیل داد و سالم فیاعالم و د
و اسرائیل مواجه شد امریکااین اقدام محمود عباس با حمایت . نمود

از آن زمان تا کنون وضعیت دولت و حکومت در فلسطین به این صورت غیـر  
ت را به دست گرفته اسـت و  حماس قدر ،ار غزهیعنی در نو ؛عادي باقی مانده است

دولتالبته . گردان فلسطیندر کرانۀ باختري، تشکیالت خود
گردان و محمـود عبـاس را نماینـد   ملل همچنان تشکیالت خـود 

اسرائیل و غرب مطلوب باشـد   مسئله شاید براي تشکیالت خودگردان،این  .دانند می
توان موجودیت جنبش حماس و طرفداران آن را نادیده گرفـت و   نمی هرحاله اما ب

دولت مستقل فلسـطینی اقـدام    بدون توافق با آنها و جلب رضایت آنها براي تشکیل
  .نمود

از اختالفات حاد حماس و تشکیالت خودگردان، بر فـرض تشـکیل    نظر صرف
اسـرائیل، ایـن  دولت مستقل فلسـطینی بـدون توافـق بـا     

ـ بـا اشـغال    زیرا .دار نخواهد بودبرخور وبـاختري   ۀکران
بعید به نظرو  ارتباطی با همسایگان خود نخواهد داشت

ـ  ؛ بنـابراین قـرار نمایـد  هـاي آزاد ارتبـاط بر   آب ادهد تا نوار غزه ب
عددي بر سر راه تشکیل دولت فلسـطینی وجـود دارد و بـدون    حاکمیت نیز موانع مت

طینی با مشکل مواجه خواهد شدتشکیل دولت مستقل فلس ،حل این موانع

  شناسایی :هده با دیگر کشورهاتوانایی انعقاد معا. 3- 4
ولی به توانایی انعقاد معاهده  ،ناسایی برده نشدهشاز نامی و ئویده در کنوانسیون مونت

توان این دو مفهـوم را متـرادف فـرض نمـود     می .اشاره شده استها  وربا دیگر کش
کشور جدید باید مورد شناسـایی کشـورهاي    ،الذکر پس از تحقق سه عامل فوق زیرا

شناسـایی ضـمنی آن کشـور     ،و انعقـاد معاهـده بـا کشـور جدیـد      دیگر قرار بگیـرد 
  .گردد می محسوب

                         
The Question of Palestine and United Nations ,O p. Cit., p. 53-54. 



در  .سـت ین قابـل تعریـف و تبیـین   
چهـارمی نیـز کسـب     ،رسد که اگر سه عنصر پیشین حاصل شـد 

ر اختیـار  کشورها د اما باید توجه داشت که توانایی انعقاد معاهده با دیگر
خصوص تصمیم بگیرنـد و ایـن   

 ,Bedjaoui( ددي را در اتخاذ تصمیم خود مد نظر قرار خواهند داد

بـه طـور    در تعریف شناسایی باید گفت شناسایی روش و تشریفاتی اسـت کـه  
ی معمول گردیـده و آن بـه رسـمیت    

هنگـامی کـه    دیگـر،  رتعبـا 
آن جمـع  دهندة  یعنی عوامل تشکیل

برقراري ارتبـاط بـا آن کشـور بایـد آن را بـه رسـمیت       
 الترپاخـت  ).212-211: 1385

تعهـد   عنـوان  بـه کشورهاي جدید توسط کشورهاي قـدیمی  
شناسایی کشـور جدیـد    دیگر،

و در واقـع   تـر اسـت   که ویژگی سیاسـی آن سـنگین  
 :Bedjaoui, 1991( تعهد حقوقی براي شناسایی کشور جدید ندارند

وجـود دارد  اصلی در خصوص ماهیت شناسـایی  
ة اراد ،یۀ تأسیسـ طبق نظری. عالمی

سیاسـی  ۀ بـه جامعـ   ،کنـد  مـی 
ـ   کشـور   ،عالمـی ۀ ااما طبـق نظری

بـه   ،بنـابراین  ؛اجتماعی و تاریخی بوده و مولـود قواعـد حقـوقی نیسـت    
قلمـرو و قـدرت سیاسـی     ،یعنی جمعیت

کشـور  دهنـدة   عامـل تشـکیل  
المللی  ۀ بینعالم ورود کشور جدید به صحن

آغاز برقراري روابـط دیپلماتیـک و انعقـاد    
و مقـررات  هـا   عمل کشـور ة 

قابـل تعریـف و تبیـین   راحتی  برخالف سه عنصر قبلی به این عامل
رسد که اگر سه عنصر پیشین حاصل شـد  می نگاه اول به نظر

اما باید توجه داشت که توانایی انعقاد معاهده با دیگر .شده است
خصوص تصمیم بگیرنـد و ایـن   این دولت جدید نیست و کشورهاي دیگر باید در 

ددي را در اتخاذ تصمیم خود مد نظر قرار خواهند دادکشورها عوامل متع
1991: 45(.  

در تعریف شناسایی باید گفت شناسایی روش و تشریفاتی اسـت کـه  
ی معمول گردیـده و آن بـه رسـمیت    الملل بینسنتی از قرن هجدهم به بعد در روابط 

عبـا  بـه  هاي دیگر است؛ شناختن کشور نوبنیاد توسط کشور
یعنی عوامل تشکیل ،ی ظاهر گرددالملل ۀ بینکشور جدیدي در صحن

برقراري ارتبـاط بـا آن کشـور بایـد آن را بـه رسـمیت        منظور ها به سایر کشور ،شود
1385، ضیائی بیگدلی( کنند تأییدبشناسند و موجودیتش را 

کشورهاي جدید توسط کشورهاي قـدیمی   تالش نمود تا شناسایی
دیگر، عبارت به ، اما در عمل موفق نبود؛حقوقی قلمداد گردد

که ویژگی سیاسـی آن سـنگین   است حقوقی یک عامل سیاسی
تعهد حقوقی براي شناسایی کشور جدید ندارند ،کشورهاي موجود

47-48(.  
اصلی در خصوص ماهیت شناسـایی  ۀ نظریدو  الملل بیندر حقوق 

عالمیۀ انظری ی یا ایجادي وۀ تأسیسنظری :که عبارتند از
مـی  شناسایی تجلی صورت بهکه ها  موافق و خاص کشور

ـ   .بخشد یم یالملل بینجدید موجودیت و شخصیت  اما طبـق نظری
اجتماعی و تاریخی بوده و مولـود قواعـد حقـوقی نیسـت    ة یک پدید

یعنی جمعیت ،آندهندة  محض اجتماع سه عامل تشکیل
عامـل تشـکیل   ،ایجاد خواهد شد و شناسایی که عاملی حقوقی اسـت 

عالم ورود کشور جدید به صحنۀ ابه منزل ه صرفاًبلک ،شود نمی محسوب
آغاز برقراري روابـط دیپلماتیـک و انعقـاد    تواند سر می هاست واز سوي سایر کشور

ة امروزه شیو. شده باشدکشور یادی با الملل بینمعاهدات 

الملل  حقوق بین
و تشکیل کشور 
مستقل 
فلسطینی
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  ).212-213: 1385، ضیائی بیگدلی
چهـارم   عنصـر  ،ن این باشد که در واقـع شناسـایی  

تشـکیل یـک دولـت،     رسد حداقل در مراحـل اولیـۀ  
یی در هـا  دولـت دولتـی یـا    هیچ

 عمـالً  ،شناسـایی نکننـد  آن را 
اما بعد از شناسـایی کشـور جدیـد از    

ها  کشور شناسایی کشور جدید را از سوي بقیۀ

فلسـطین را بـه   کشـور   120، تا کنون بـیش از  
 گذار و قدرتمند کمتر در این شناسایی سـهیم 

اسـت کـه از    عضویت در سازمان ملل
  .شود می

خطاب به رئـیس مجمـع   اي 
وي  .تقاضاي عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل را مطرح نمـود 

قانونی و تاریخی مردم فلسطین 
دولت فلسـطین  استقالل ۀ مجمع عمومی و اعالمی

 177/43ۀ و تصدیق این اعالمیه توسـط مجمـع عمـومی در قطعنامـ    
دیگري را خطاب به رئیس مجمـع عمـومی   

از جملـه بـه    .نوشت و در آن استدالالت دیگري را براي درخواست خود ذکر نمود
ۀ کمیتـ  المللـی ماننـد   بـین مجامع 

ي مشـورتی دیـوان   ۀ روند صلح خاورمیانه قرار گرفتـه اسـت و نیـز بـه رأ    
همچنـین   .در مـورد دیـوار حائـل اشـاره نمـود     

دو دولــت کــه در  تأســیسمجــدداً حــق تعیــین سرنوشــت فلســطینیان و راه حــل  
  1.ازمان ملل بیان شده است را ذکر نمود

 بـر . محمود عباس با این درخواست به دنبال کسب یک شناسایی جمعی اسـت 
ولی ایـن امـر مـانع از ایـن      

                                                                
1. http://unispal.un.org 

ضیائی بیگدلی( ی کامالً منطبق با نظر مذکور استالملل بین
ن این باشد که در واقـع شناسـایی  تواند مبی میی تأسیستئوري 

رسد حداقل در مراحـل اولیـۀ   می به نظر. است تشکیل دولت
هیچ اگر دیگر، عبارت به ؛ی قابل اعمال باشدتأسیستئوري 

آن را  المللی، بین ه عرصۀنیاز براي ورود کشور جدید بحد 
اما بعد از شناسـایی کشـور جدیـد از    . حیات نخواهد بود دولت جدید قادر به ادامۀ

شناسایی کشور جدید را از سوي بقیۀسوي تعداد قابل توجهی از کشورها، 
  .ر قالب تئوري اعالمی توجیه نمودتوان د می

، تا کنون بـیش از  شدهذکرها و موانع  چالش رغم به
گذار و قدرتمند کمتر در این شناسایی سـهیم اما کشورهاي تأثیر. اند رسمیت شناخته

عضویت در سازمان ملل ،تثبیت کشور فلسطینهاي  یکی از راه. هستند
می اخیر پیگیريهاي  گردان در سالسوي تشکیالت خود

اي  محمود عباس در نامه ،2011پتامبر س 23در تاریخ 
تقاضاي عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل را مطرح نمـود  ،عمومی

قانونی و تاریخی مردم فلسطین  ،در این نامه مبناي درخواست خود را حقوق طبیعی
مجمع عمومی و اعالمی 181ۀ ذکر کرد که مبتنی بر قطعنام

و تصدیق این اعالمیه توسـط مجمـع عمـومی در قطعنامـ     1988در نوامبر 
دیگري را خطاب به رئیس مجمـع عمـومی   ۀ نام ،محمود عباس در همان روز. است

نوشت و در آن استدالالت دیگري را براي درخواست خود ذکر نمود
مجامع  تأییددر فلسطین که مورد سازي  روند موفق دولت

ۀ روند صلح خاورمیانه قرار گرفتـه اسـت و نیـز بـه رأ    چهارجانب
در مـورد دیـوار حائـل اشـاره نمـود      2004ی دادگستري در سال الملل بین

مجــدداً حــق تعیــین سرنوشــت فلســطینیان و راه حــل  
ازمان ملل بیان شده است را ذکر نمودمتعدد سهاي  قطعنامه

محمود عباس با این درخواست به دنبال کسب یک شناسایی جمعی اسـت 
 ،کشور است ة هرشناسایی ناشی از اراد ،کهنۀ طبق نظری

                         



شناسایی جمعی از عضو شدن 
 ،در واقـع . )417: 1368، کلییـار 
شناسـایی ضـمنی    ،یالملل بین

عضویت کشور فلسـطین در سـازمان ملـل    
اعـالم   امریکـا و  اسـت  م شوراي امنیت

. کرده است که درخواست عضویت فلسطین در سـازمان ملـل را وتـو خواهـد کـرد     
در عمـل نخواهـد   حتی اگر سازمان ملل عضویت فلسـطین را بپـذیرد، ایـن دولـت     

غال و با توجه بـه اشـ   زیرا ،باشد
 ،مرزهـاي هـوایی، دریـایی و زمینـی آن    

  .رها را نخواهد داشت

حـق   ،هاي سازمان ملل المللی و قطعنامه
بدیهی و غیر قابـل تردیـد    ،مستقل
ایـن حـق    ـ  سیاسـی  عمدتاًـ 

هـاي متعلـق بـه     اشـغال سـرزمین  
هـا  یل یـا سـکوت آن  ئفلسطینیان و حمایت کشورهاي تأثیرگذار غربی از رژیم اسـرا 

 کشـور هاي جدي در مسیر تحقق عینـی عناصـر مـورد نیـاز بـراي تشـکیل       

 در رابطه با فلسـطین  سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت
نـاقص و بـا    ایـن عناصـر   چنـد 

سـرزمین،  عنصـر  در خصـوص  
توسـط اسـرائیل و در نتیجـه عـدم     
هاي خود و نیز قطع ارتباط بـین کرانـۀ   

پناهنـدگی و   در خصـوص عنصـر جمعیـت،   
ن، جـدایی جمعیـت   لیـون فلسـطینی در خـارج از فلسـطی    

شناسایی جمعی از عضو شدن . جمعی نیز محقق گردد صورت بهنیست که شناسایی 
کلییـار ( گـردد  مـی  ی نتیجـه المللـ  بـین نی کشوري در سازما

بینپذیرش عضویت یک کشور در یک اتحادیه یا سازمان 
  .)214: 1385 ،ضیائی بیگدلی( گردد می جمعی تلقی

عضویت کشور فلسـطین در سـازمان ملـل    از این نکته نیز نباید غفلت نمود که 
م شوراي امنیتئتأیید تمامی پنج عضو داگرو موافقت و  در

کرده است که درخواست عضویت فلسطین در سـازمان ملـل را وتـو خواهـد کـرد     
حتی اگر سازمان ملل عضویت فلسـطین را بپـذیرد، ایـن دولـت     

باشدمند  مزایاي کامل یک دولت مستقل بهره ازتوانست 
مرزهـاي هـوایی، دریـایی و زمینـی آن     ۀاسرائیل بر فلسطین و کنترل کلیـ حاکمیت 

رها را نخواهد داشتوکش ری و همکاري با دیگالملل بینامکان ایجاد روابط 

  گیري نتیجه
المللی و قطعنامه الملل، اسناد بین حقوق بیناصول بر اساس 

مستقلکشور حق تشکیل  تعیین سرنوشت فلسطینیان و
ـ وجود، در عمل به دالیل گوناگون   بااین .و انکار است

اشـغال سـرزمین   ۀیل و ادامئاسراهاي  کارشکنی. تحقق نیافته است
فلسطینیان و حمایت کشورهاي تأثیرگذار غربی از رژیم اسـرا 

هاي جدي در مسیر تحقق عینـی عناصـر مـورد نیـاز بـراي تشـکیل        چالش
  .مستقل فلسطینی ایجاد نموده است

سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیتاز نگاه حقوقی، 
ـ    چنـد  هـر  وجـود دارد، حقـوقی   ۀبـا اسـتانداردهاي اولی

ـ  چالش در خصـوص  عمـده   چـالش . رو هسـتند  ههاي جدي روب
توسـط اسـرائیل و در نتیجـه عـدم     هـاي فلسـطینیان    هایی از سـرزمین  اشغال بخش

هاي خود و نیز قطع ارتباط بـین کرانـۀ    کنترل مؤثر دولت فلسطینی بر تمام سرزمین
در خصـوص عنصـر جمعیـت،   . باختري رود اردن و نوار غزه اسـت 

لیـون فلسـطینی در خـارج از فلسـطی    چهار میبیش از آوارگی 

الملل  حقوق بین
و تشکیل کشور 
مستقل 
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کرانۀ باختري و نوار غزه و همچنـین عـدم یکپـارچگی جمعیـت در داخـل کرانـۀ       
بـه  قـدرت  تقسـیم   در خصوص حاکمیت نیز،

ـ  تشـکیالت خـودگردان در   ، بـاختري  ۀکران

هرچند بیش از صـد کشـور فلسـطین    
انـد، امـا امتنـاع کشـورهاي تأثیرگـذار و قدرتمنـد غربـی از        
شناسایی و عـدم عضـویت فلسـطین در سـازمان ملـل، سـبب گردیـده اسـت کـه          

د عبـاس در کسـب   تالش محمـو 
حتـی در  . و اسرائیل مواجه گردیـده اسـت  

صورت تحقق کامل شناسایی، مشکالت مربوط به سه عنصـر دیگـر بـاقی خواهـد     

سال است که با امید به راه حـل  
در این مسیر نه تنها دستاورد قابـل  

ـ   سـال بخـش بیشـتري از سـرزمین      ۀهـاي کران
هاي جدیـد اشـغال    یل براي ایجاد شهرك

 از مـذاکرات صـلح   را س و سـرخوردگی خـود  
. سـت بسـت سیاسـی واقـع شـده ا    

اتفـاق افتـاد بـه دلیـل عـدم      
یـت الزم  موفق موافقت اسرائیل و عدم حمایت کشورهاي تأثیرگذار غربی تا کنـون 

کسب توافق این کشـورها بـراي اعـالم اسـتقالل     
کشورهاي غربـی رضـایتمندي اسـرائیل را بـر     

هـاي   یل حتی حاضر بـه پـذیرش درخواسـت   
هاي اشـغالی   از جمله توقف ساخت شهرك در سرزمین

فلسـطین   ۀحـاکم بـر مسـئل   
حتی اگر بـه  . مستقل فلسطینی به معناي واقعی وجود ندارد

وجود کشور فلسطین اذعان شود، واقعیت این است که ملـت فلسـطین بـه معنـاي     

کرانۀ باختري و نوار غزه و همچنـین عـدم یکپـارچگی جمعیـت در داخـل کرانـۀ       
در خصوص حاکمیت نیز،. هاي موجود است باختري از چالش

تشـکیالت خـودگردان در   در نوار غزه و یعنی حماس دو قسمت
  .گردیده است مانع وحدت حاکمیت

هرچند بیش از صـد کشـور فلسـطین    . عنصر چهارم نیز عنصر شناسایی است
انـد، امـا امتنـاع کشـورهاي تأثیرگـذار و قدرتمنـد غربـی از         را به رسمیت شناخته

شناسایی و عـدم عضـویت فلسـطین در سـازمان ملـل، سـبب گردیـده اسـت کـه          
تالش محمـو . موجودیت کشور فلسطین مورد تردید قرار گیرد

و اسرائیل مواجه گردیـده اسـت   امریکاعضویت سازمان ملل با مخالفت 
صورت تحقق کامل شناسایی، مشکالت مربوط به سه عنصـر دیگـر بـاقی خواهـد     

  .ماند
سال است که با امید به راه حـل   20حدود بخش فلسطین  سران سازمان آزادي

در این مسیر نه تنها دستاورد قابـل  . اند هگو را پیمود و روش مذاکره و گفت سیاسی،
سـال بخـش بیشـتري از سـرزمین     اند، بلکه هر توجهی را کسب ننموده

یل براي ایجاد شهركئالمقدس توسط اسرا ي و شرق بیترباخت
س و سـرخوردگی خـود  أی نی رسماًیمقامات فلسط .شود می

بسـت سیاسـی واقـع شـده ا     در یک بنتشکیالت خودگردان  .دان اعالم نموده
اتفـاق افتـاد بـه دلیـل عـدم       1988گونه که در سـال   همان ۀ استقاللجانب اعالم یک

موافقت اسرائیل و عدم حمایت کشورهاي تأثیرگذار غربی تا کنـون 
کسب توافق این کشـورها بـراي اعـالم اسـتقالل     را کسب ننموده است و از طرفی 

کشورهاي غربـی رضـایتمندي اسـرائیل را بـر      زیرا. تتا کنون ناموفق مانده اس نیز
یل حتی حاضر بـه پـذیرش درخواسـت   ئاند و اسرا حق و عدالت ترجیح داده
از جمله توقف ساخت شهرك در سرزمین ،حداقلی مقامات فلسطینی

  .نیست
حـاکم بـر مسـئل    ،با توجه بـه شـرایط کنـونی    باید گفت ایتدر نه

مستقل فلسطینی به معناي واقعی وجود ندارد کشورامیدي به تشکیل 
وجود کشور فلسطین اذعان شود، واقعیت این است که ملـت فلسـطین بـه معنـاي     



ل این اسـت کـه   نیت و خواستۀ اسرائی
و برچیـده  شـریف  خصـوص قـدس   

هـاي اشـغالی و بازگشـت     هاي غیر قـانونی صهیونیسـتی در سـرزمین   
و کشور فلسطینی ضعیف، بـدون حاکمیـت و اسـتقالل    

نیت و خواستۀ اسرائی. بهره هستند واقعی از مزایاي کشور بودن بی
خصـوص قـدس    مقامات فلسطینی از حقوق خود از جمله در

هاي غیر قـانونی صهیونیسـتی در سـرزمین    شدن شهرك
و کشور فلسطینی ضعیف، بـدون حاکمیـت و اسـتقالل     پوشی نمایند آوارگان چشم

  .واقعی و در سایۀ اسرائیل تشکیل شود
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