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 اإلهداء

 

 األمل على ويصحوا ينام الذي الوطن إلى العالم، في والظلم االستعمار ضحايا لىإ
 جميعاً، منا أكرم هم نم ترابه في يحتضن من إلى الجئيه، وعودة والتحرير، الوحدة،
  .فلسطين يا ليكإ وطني يا اليك واكباراً، جالالًإ لهم نقف واللذين

  .البواسل سراناأ الى وصانعيها، الحرية، عشاق لىإ
   جناته فسيح سكنهاأو رحمته، بواسع اهللا تغمدها الغالية، والدتي روح لىإ
  .العزيز زوجي دربي رفيق لىإ
  العزيز بيأ عمره، في يمد نأ اهللا رجوأ من لىإ ،زازواعت فخر بكل اسمه حملأ من يا
  . األعزاء بنائيأ فؤادي، ومهجة عيني قرة لىإ خراًآ وليس خيراًأو
  

  الباحثة

 سالمة صباح
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  إقرار

  
 مـا  باسـتثناء  الخاصة أبحاثي نتيجة هاوأنّ الماجستير، درجة لنيل قُدمت هاأنّ الرسالة مقدمة أنا ُأقر
ـ  عليا درجة أية لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه نأو ورد، حيثما إليه اإلشارة تمت  ةألي
  .معهد أي أو جامعة
  

 : التوقيع

  
  سالمة حسن محمد صباح
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  والعرفان الشكر
 

بالجميل يطيب لى في هذا المقام ان اتقدم بأسمى ايات الشكر والتقدير والعرفان 
، فما ضاق صدره ابدا في ازالة الغموض ستاذي ومعلمي الدكتور موسى دويكأل

الكثير ليقدم لي النصح  والحيرة حين كنت اتوجه اليه، وانما كان دائما يمنحني من وقته
كري وتقديري واحترامي لك مدى ش التعبيرعن، لذا تعجز مفردات اللغة عن واإلرشاد
   .هللا ان يمد في عمرك ويمن عليك بالصحة والعافية، استاذي اطلب من اما حييت

على ما بذلته من جهد في مراجعة وتدقيق هذا  ،كما اتوجه بالشكر للجنة المشاركة
  .البحث 

، وتحديدا كلية محبتي وشكري لجامعتي جامعة القدسوال يفوتنى ايضا ان اتقدم بعظيم 
ا قدموه لي ليس في هذا لى م، كل بأسمه عممثلة بعميدها واساتذتها األفاضلالحقوق 
، وانما منذ ان خطت قدمي ارض الجامعة بعد انقطاع عن مواصلة تعليمي البحث فقط

   .ألكثر من عشرين عاماً

عزيزتي الغالية " رب اخ لك لم تلده امك"بالشكر الى من صدق فيها القول  كما توجه
  .ديقة واألختمتيه ، فكنت نعمة الصما قداشكرك على كل ...رية عبد الرحمن بد

لذكر مكتبة واساتذة خص باأشكر كل من ساهم وقدم لي الدعم والمساندة وأ خيراًأو
، فالقائمة طويلة ردنية، وجامعة القاهرةالجامعة األ ساتذةأو ، ومكتبةجامعة بيرزيت
  اعذروني . والمقام ال يسمح
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   سالمة حسن محمد  صباح
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خصلّم  

 عن بريطانيا ةمسؤولي حول منهجية بحثية محاولة كونها من الرسالة  هذه أهمية تأتي
 وذلك المسؤولية، تلك إليها تستند التي القانونية واألسس الفلسطيني، بالشعب لحقت  التى األضرار

 بريطانيا به متقا ما تدين التي والداخلية الدولية القانونية القواعد مجموعة في البحث خالل من
  .هوتجرم
  
 ةالقانوني المنظومة في كبير دور من لها لما. وتعريفها الدولية المسؤوليةفقد ناقشت الرسالة   
، كما تناولت القانون الدولي أشخاص بين المنازعات لحل قانونية وسيلة أهم تعد حيث الدولية؛

  .القضائية والتطبيقات ةالفقهي االتجاهات  خالل من بالشرح  عناصر المسؤولية
 

 بريطانيا، تجاه ةالدولي ةالمسؤولي لقيام تؤدي التي األسباب ماهية بحثت الرسالة في ذلك بعدو
 الحربي واالحتالل بلفور، ووعد بيكو، سايكس قيةااتف في والمتمثلة االنتداب مرحلة قبل ما اسباب

 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب 1907 الهاي اتفاقية قواعد وانطباق لفلسطين، البريطاني
أهمها إصدارها للقوانين،  فلسطين، على البريطاني االنتداب مرحلة أثناء خرىأو ،األفعال تلك على

 الثروات منابع أهم على الستيالءوإ ، وتسهيل الهجرة الصهيونية لفلسطين وطرد السكان األصلين
مفهوم  ليتم بحث. ليهودي المزعوم في فلسطينليتم بناء الوطن القومي ا فلسطين في المعدنية

  .التعويض وسبل المالحقة الدولية لبريطانيا
  

ية تشير بوضوح ان هناك مسؤولية دولية تقوم بكامل أركانها الماد الرسالة الى نتائج توخلص
 ، تتمثل في عدم التزامها بصك االنتداب على علته، وإصدارها لوعدوالمعنوية في مواجهة بريطانيا

بلفور الباطل قانونياَ، وما ترتب عليه من أثار ما زالت مستمر ليومنا هذا ، أهمها حرمان الشعب 
، وهذا يحتم على بريطانيا بدفع تعويض للشعب الفلسطيني عما الفلسطيني من حقه في تقرير مصير

  .لحقه من أضرار
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 االنضمام في اعاإلسر ضرورةأهمها  .التوصيات من مجموعة وضع تم الرسالة نهاية وفي
 من أصبح األمر وهذا الدولية، ياتاالجن ومحكمة الدولية، العدل محكمة ومنها الدولية، الهيئات إلى

 تشكيلوهذا يتطلب .المتحدة األمم في مراقب دولة عضوية على فلسطين حصلت أن بعد الممكن
  ، المحاكم أمام تهاومقاضا بريطانيا، على قضائية دعوى لرفع القانونية الخبرة ذوى من لجنة

كما ان  ،لمطالبة الشعب الفلسطيني بالتعويض مناصر عام رأي لخلق دولي لوبي تشكيلوليرافقه 
قانون بشأن تشكيل محكمة  إلصدارهناك مسؤولية على الدول العربية ممثلة بجامعة الدول العربية 

  . ا، لمحاكمة بريطانيا على جرائمهل على غرار محكمة العدل الدوليةعد
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Abstract 

 

The importance of this thesis stems from being a methodological attempt to research 
about Britain's responsibility for the damage caused to the Palestinian people, and the legal 
foundations that underpin that responsibility, through researching in a range of 
international legal norms and internal laws condemning what was done by Britain and 
criminalizing it . 

 
  The thesis has discussed the international responsibility and defined it due to its 

significant role in the international legal system as it is the most important legal means to 
resolve disputes between subjects of international law. It also addressed the elements of 
responsibility through explanation of jurisprudence trends and judicial applications. 

 
After that, the thesis examined the causes that lead to the international responsibility 

towards Britain , the reasons for the pre- mandate represented in  Sykes-Picot agreement 
and the Balfour Declaration , British military occupation to Palestine , and the applicability 
of the rules of the Hague Convention of 1907 on the protection of civilians in time of war 
on those acts , and the other during the phase of the British Mandate over Palestine , the 
most of which of was the issuance of laws, expulsion of the native population, facilitate the 
Zionist immigration to Palestine and take over the most important sources of mineral 
wealth in Palestine to build the alleged Jewish national home in Palestine, then researching 
the concept  of compensation and international prosecution to Britain. 

 
The thesis concluded to results that clearly indicate that there is an international 

responsibility materially and morally against Britain represented in not committing in 
mandating deed with its deficits, issuing Balfour Declaration which is legally null with its 
consequences still ongoing to this day, the most important of which is depriving the 
Palestinian people from its right to self-determination. This makes it imperative for Britain 
to pay compensation to the Palestinian people for the damages caused to this people. 

 
At the end of the thesis, several recommendations have been concluded the most 

notably are the need to accelerate the accession to international bodies, including the 
International Court of Justice, the International Criminal Court. This matter has become 
possible after Palestine got observer membership state observer in United Nations. This 
requires the formation of a legal experienced committee to file a lawsuit on Britain, sue it 



 

 ز 

 

before the courts accompanied by the formation of an international lobby to create a public 
opinion pro to Palestinian people claims of compensation. Moreover, there is also a 
responsibility on the Arab countries represented by the Arab League to pass a law on the 
formation of the Court of Justice similar to the International Court of Justice to sue Britain 
on its crimes. 

 

 



 

 ح 

 

 المقدمة 

 مـن  اجـزء  وكانت ،ةالعثماني األمبراطورية من والية فلسطين كانت عام مئة يقارب ما منذ
 عطتـه أ باالسـتقالل  وعـد  حـول  تدور اآلمال هذه وكانت ،وآماله أمانيه تشاركه العربي، الوطن
 فـي  بارز دور لهم ليكون ألتراك،ا على بثورتهم العرب نهوض مقابل للعرب البريطانية الحكومة

  .العثمانية مبرطوريةباأل النهائية الهزيمة نزالإ
  

 آخـر  عهـدا  البريطانية الحكومة قطعت للعرب، ستقاللاال ورد الوعد بهذا الوفاء قبل كنول
 السـابق  الوعـد  مع امتعارض جاء والذي العالم، نحاءأ جميع في مشتتا كان الذي اليهودي للشعب
ـ  ،وأهلها فلسطين حساب على الإ به، الوفاء يمكن ال بل للعرب، المبذول  جريمـة  بـذلك  جالمس
 التنـاقض  هـذا  وفي ،والسياسي نسانياإل وتاريخها البشرية جبين لها دىين ،ةنسانياإل ضد تاريخية
 تمثلت الدوليين واألمن السلم على خطيرة نتائج عنها ترتب التى المشكلة تلك فلسطين مشكلة تكمن
  .شعبها بحق المجازر من العديد ارتكابو  .لفلسطين إسرائيل باحتالل
  

 هذا تحويل في األولى اتهاخطو بدأت قد بريطانيا كانت األولى العالمية الحرب تنهيت نأ وقبل
 حـاييم  بقيـادة  فلسطين ىلإ صهيونية بعثة بسفر سمحت حيث ،األرض على فعلي واقع إلى الوعد

 ضـع و البعثة وجود خالل من وتم فلسطين، في اليهود تنظيم األساسية مهمتها كانت وقد وايزمان،
 علموني يهودال نأ على يؤكد هنّفإ ،شيء على  دّل نإ افهذ ،القدس في ةيبرالع للجامعة األساس حجر
 األولـى  العالمية الحرب انتهاء ومع العلم، هاأهم القواعد من عدد على ستقوم دولتهم نأ البداية منذ
 الجنـرال  بقيـادة  م1917 عام احتلتها التي القدس مدينة فيها بما فلسطين، ةالبريطاني القوات دخلت

 إقـرار  تـم  أن إلـى  ة،البريطاني ةالعسكري اإلدارة تحت القدس فوضعت" أللنبي أدموند" البريطاني
 م1922 عام في األمم عصبة قبل من فلسطين على البريطاني االنتداب
  

 عليه يطبق الذي بالشعب النهوض على العمل به يقصد امؤقت ادولي انظام يشكل نتداباال هذا
 ميثـاق  من 22 المادة عليه نصت ما وهذا. التام االستقالل خالل من بنفسه أموره زمام يتولى حتى
 مقدسـة  ريةحضـا  رسالة تشكل مبادئ على يحتوي االنتداب نظام أن أوضحت حيث األمم عصبة
 لبلـد ا مصـلحة ل  المنتدبة الدولة تعمل بأن همضمون يتلخص  أدبي بالتزام مدينا المؤتمن من تجعل
 أرض علـى  السـيادة  أن يعنـي  وهذا ،عليه نتدبالم باإلقليم التصرف حق دون لالنتداب الخاضع
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 عن التعبير فرصة له تتاح أن شرط الفلسطيني، شعبها سوى يملكها ال االنتداب مرحلة في فلسطين
 .مقدساتها أو فلسطين على السيادة حق بريطانيا تملك ال وبالتالي محايد جو في إرادته
  

 بريطانيةال حكومةال  كانت 1922 يوليو في االنتداب صك على األمم عصبة توافق نأ وقبل
 كلغـة  العبريـة  اللغـة  خلتفأد فلسطين في الصهيونية الحركة عمل تسهيل الوسائل بكل دتمه قد

 وبخاصـة   الدوليـة  القوانين كل بذلك مخالفة فلسطين، في يهودية قضائية سلطة تقامأو رسمية،
 .المحتلة البالد أوضاع في تغيرات أية إحداث المحتل على تحظر  التى 1907 لعام الهاي اتاتفاقي

  

 كـل  وبـذلت  ضـغوطها،  كل بريطانيا مارست فلسطين على االنتداب صك صياغة وأثناء
 منحازا  عشرينوال الثمانية بنصوصه نتداباال صك ليأتي األمم عصبة قرارات ىعل للتاثير جهودها
 شارةاإل عند الإ عرب وأ عربي كلمة ترد لم حيث لليهود، القومي الوطن قامةإ مصلحةل كامل بشكل
 .العبريةو العربية،و اإلنجليزية، فلسطين في المستخدمة الثالث اللغات لىإ

  

 خـالل  ،سـواء  عنهـا  ةواألخالقي ةالقانوني ةالمسؤولي بريطانيا تتحمل التي االنتهاكات تلك
 غير األفعال عن الناجم الضرر هذا تتباعا تحملها وبالتالي بها،انتدا قترة في او العسكري احتاللها

  ،لفلسـطين  البريطـاني  باالحتالل ومرورا ،بيكو سايكس واتفاقية ،بلفور وعد من ابتداء مشروعةال
 مـن  لمرحلةا هذه تخلل وما لليهود الهجرة باب وفتح نتداب،اال صك لنصوص بانتهاكها ووصوال
 رآثـا  بريطانيا تتحمل أن ضرورة على التأكيد على دراستي يف حرصت المنطلق هذا ومن  ،قمع
 األضـرار  مـن  لحقه عما عادال تعويضا الفلسطيني الشعب تعويض  مقدمتها وفي ،ةالمسؤولي هذه

  والمعنوية المادية
  

  :أهدافهاو الدراسة أهمية
   

 سلبه ممن حقه على يحصل أن العاجل بالقري في أو اليوم الفلسطيني الشعب بإمكان يكون ال قد   
 هذه نأ علمنا ما إذا بالمستحيل ليس هذا ولكن ن،اآل صالحه في ليس القوة ميزان نأ سيما وال إياه،

 فـي  الدراسـة  هميةأ تأتي هنا ومن ،الزمن مرور ومع ادمبالتق تسقط ال ،عنها والمسؤولية الجرائم
 مسـاءلة ل  مستقبلي تصور  ولوضع ،وقواعده ،الدولي القانون مبادىء على القانوني الضوء تسليط
   .الفلسطيني الشعب بحق لجرائما ارتكابها عن المدنية  بريطانيا
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 بهـا  قامت التى فعالاأل هذهل نتيجة الفلسطيني بالشعب ُألحق الذي الضرر جسامة  نفإ وعليه     
 ألصحاب نقدمها قانونية دراسةب نخلص نأ المتوقع ومن التعويض، على حصوله تستوجب بريطانيا
 لشـعب ا  بحق للمطالبة بيدهم، اقانوني سنداً لتكون ،الدولي القانون نظر وجهة من السياسي القرار

 أمامـه  عتض دولية، سوابق الى مستنداً الدولية، لمحافلا كّل عبر جلهأ من النضال ويتم الفلسطيني،
   .ذلك في تساعده التى لياتاآل من العديد
   
    :الدراسة ةيشكالإ
  

 طالـت  جـرائم  مـن  الفلسطيني الشعب بحق ارتكب ما بجسامة تتمثل الدراسة هذه ةشكاليإ نإ    
ـ  ومنظماتـه  ،ومؤسساسـاته  ،أشخاصه قبل من دولي وبتواطؤ والشجر، ،والحجر ،البشر ةالدولي، 
 سـأحاول  وعليه ،نالجبي لها يندى وانتهاكات فعالأ من به قامت وما بريطانيا من درص ما وتحديدا
  :ومنها اإلشكاليات بعض على اإلجابة راسةالد هذه في
  

  :ةالرئيسي ةشكالياإل
  

  وقضيتها؟ بفلسطين يتعلق فيما بريطانيا عن الصادرة األفعال على يالدول القانون قواعد تنطبق هل
  :وهي ،ألسئلةا من العديد بنىتُ ةشكالياإل هذه وعلى
   الفلسطيني؟ الشعب معاناة في ةريطانيالب القوانين مساهمة مدى ما
   ؟منتدبة كدولة لها منحت التى ةينالقانو الصالحيات بحدود بريطانيا التزام مدى ما
 فترة خالل واءس بريطانيا بها قامت التى فعالاأل على ةالدولي ةالمسؤولي شروط انطباق مدى ما
  ؟فلسطين على انتدابها فترة وأ العسكري حتاللاال
  لحقه؟ الذي الضرر عن بالتعويض يطالب نأ يالفلسطين الشعب مكانبإ هل
 مكانإب التى لياتاآل هي ماف نعم، جابةاإل كانت ما ذاإف عليها؟ يستند أن يمكن ةدولي سوابق هناك هل

   ليها؟إ جوءلال الفلسطيني الشعب

 



 

 ك 

 

الدراسة ةمنهجي:    
  

 في والتحليلي ،التاريخي ،منهج من كثرأ سةالدرا هذه في مدتاعت فقد ،الموضوع هميةأل نظرا    
ـ  ةالمسـؤولي  أسس لبحث التحليلى الوصفي والمنهج وتحليلها، واألفعال الوقائع سرد عـن  ةالدولي 
 الدراسة، بموضوع المتعلقة ةالدولي والمواثيق اتاالتفاقي إلى مستندة بريطانيا بها قامت التي األفعال
 االنتـداب،  صـك و ،1949 لعام األربعة جنيف اتواتفاقي ،1919/ 1917 الهاي ةاتفاقي همهاوأ

  .بيكو سايكس واتفاقية
  

   :الدراسة نطاق
  

 فتـرة  ثـم  منو لفلسطين، البريطاني العسكري االحتالل فترة عام بشكل الدراسة هذه تناولت
 الفترة لكت على ينطبق وما ،1948 عام الفلسطينية لألراضي سرائيلياإل االحتالل قبل أي انتدابها،
  .دولية ومواثيق قوانين من
  

    :الدراسة صعوبة
  

 المرحلـة  هـذه  تعـالج  التى القانونية المراجع قلة الرسالة هذه عدادإ في الصعوبات همأ من
 جامعـة  مكتبـة  فـي  وتحديدا جدا، قليلة كانت فقد الوطن، جامعات مكتبات في توافرها ومحدودية
  .ومصر األردن مثل المجاورة الدول في ربيةالع للجامعات للسفر اضطرني مما ،القدس
   
   :الدراسة خطة

  

 لمـا  تلخيص فيها لخاتمة ضافةباإل ،تمهيدي وفصل ،يسينرئ فصلين لىإ الدراسة هذه قسمت
  .عليها العمل يتم نأ أتمنى وتوصيات واستنتاجات سية،رئي وأفكار موضوعات من الدراسة في ورد

   مبحثين لىإ الفصل تقسيم وتم ةالدولي ةالمسؤولي ماهية: التمهيدي الفصل

   مطلبين لىإ المبحث ذلك قسمت قدو ة،الدولي ةالمسؤولي تعريف: األول المبحث
    ةالدولي ةالمسؤولي مفهوم: األول المطلب
  ةالدولي ةالمسؤولي عناصر فيه تناولت: الثاني المطلب



 

 ل 

 

    مطلبين في ةالدولي ةالمسؤولي ساسأ تناول:  الثاني مبحثال
   الدولية للمسؤولية التقليدية النظرية: األول المطلب
   الحديثة النظرية: الثاني المطلب
  

ـ  ةالمسؤولي لقيام وجبةالم األسباب عنوان فجاء تحت ولاأل لفصلا اما وقـد  ،لبريطانيـا  ةالدولي 
   :هما مبحثين الفصل هذا تضمن
 علـى  واحتـوى  ،تداباالن مرحلة قبل ما ةالدولي ةسؤوليالم لقيام وجبةالم سباباأل: األول المبحث
  : هما مطلبين
   بلفور ووعد بيكو، سايكس اتفاقية: ولاأل المطلب
   لفلسطين البريطاني حتاللاال: الثاني المطلب

 ،االنتـداب  أثناء الدولية ةالمسؤولي لقيام الموجبة األسباب: عنوان تحت كان فقد ،الثاني المبحث امأ
   :هما لبينمط على واحتوى
  المكتوبة الدولي القانون لقواعد بريطانيا ةمخالف مدى: األول المطلب
   الفلسطيني الشعب لحقوق بريطانيا انتهاك: الثاني المطلب

 
 وقد ،لبريطانيا ةالدولي ةالمسؤولي قيام على المترتب األثر عنوان تحت جاء فقد الثاني، الفصل أما
هما مبحثيين لىإ هتقسيم تم:  

  :هما مطلبين وتضمن ،الفلسطيني الشعب لتعويض ةالمدني بريطانيا ةمسؤولي: األول المبحث
   وصوره التعويض مفهوم: األول المطلب
 ،فلسـطين  فـي  بريطانيا بها قامت التى األفعال على التعويض حكامأ انطباق مدى: الثاني المطلب
   الدولي القانون لقواعد المخالفة
 مطلبـين  وتضمن ،لبريطانيا الدولية المالحقة لبوس ،التعويض في الدولية وابقالس: الثاني المبحث
  :هما

  بريطانيا من بالتعويض للمطالبة الدولية السوابق: األول المطلب
 بالشعب لحقت التى األضرار عن بالتعويض المطالبة لياتوآ ،ةالدولي المالحقة لبس: الثاني المطلب
الفلسطيني   
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  يديالتمه الفصل

ة ةماهية المسؤوليالدولي 

 
 

 التزامات َأشخاصه علىهذا النظام  يفرِض إذ المسؤولية؛ مبدأ من كان قانوني نظام أي يخلو ال
 مما التنفيذ، واجبة أشخاصه على القانوني النّظام يفرِضها الّتي االلتزامات هذه وتعد حقوقا، لَهم ويرتب
 .ذلك تبعات يتحمل االلتزامات هذه تنفيذ عن تخلفالم خصالش أن يعني

  

 وتَحديـد  الداخلية، القوانين في المسؤولية نظام تبيان األحيان من كَثير في السهل من كان وإذا
ـ  الـدولي؛  القانون ظل في تَعقيدا َأكثَر يصبح اَألمر فإن جِنائية، أم مدنية أكانَت سواء نَوعيتَها،  كوذل
 فـي  هو كما احترامها وفَرض المسؤولية، نظام ِلتَحديد الدول عن مستَقلّة عليا تشريعية  سلطة لغياب
 ومـا  قَواعـده،  خروقات تُعاِلج آليات من يخلو ال الدولي القانوني  فالنّظام ذلك ومع الوطني، القانون
 .الدولية سؤوليةبالم يعرف ما وهو أضرار، من الخروقات هذه عن ينجم

  

 القـانون  في والفقهاء الدارسين اهتمامات من كبيراً جزءاً الدولية المسؤولية موضوع شكل وقد
  . الكامل بمعناها وتشريعية تنفيذية سلطة وجود بعدم االعتبار بعين األخذ عند وتحديداً الدولي،
  

 بعضـها  عالقـات  تنظيم في لدولا بين العرف عليه جرى بما الدولية المسؤولية مبدأ تأكد وقد
 بقواعد المتعلقة الرابعة الهاي اتفاقية من الثالثة المادة كنص الدولية، االتفاقيات من العديد وفي ببعض
 مـن  أنـه  قررت إذ أحكامها؛ في 1لعام الدائمة العدل محكمة أيضا أيدته كما ،م1907 البرية الحرب
 ألي حتميـة  نتيجة وهو بالتعويض، التزام سيتبعه دولي اماللتز مخالفة أي بأن الدولي القانون مبادئ
   2. االتفاقية نفس في ذلك على للنص حاجة دون دولية اتفاقية أي تطبيق في إخالل
  

 حتـى  يستقر لم الفقه أن إال الدولية، القوانين في ةالدولي المسؤولية مبدأ استقرار من الرغم وعلى
 القـانوني  وباألسـاس  بفكرتها، لحق الذي التطور إلى ذلك رجعي ولربما لها؛ محدد تعريف على اآلن
  .- الحقا سيتضح كما - إليه تستند الذي

                                                           

  ن كانإالطرف المحارب الذي يخل بأحكام االتفاقية يلزم بالتعويض "، على أن )1907(من اتفاقية الهاي الرابعة عام ) 3(تنص المادة  1
  ".عن كل األفعال التي تقع من أفراد قواته المسلحة يكون مسؤوالًلذلك محل و

   .176، ص 1991، دن، 2ط .العام مبادىء القانون الدولي: رشاد عارف د،السي 2
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 مفصـلة،  دراسـة  الدولية المسؤولية وعناصر مفهوم دراسة التمهيدي الفصل هذا في سيتم وعليه
 مبحثـين،  الـى  صلالف هذا تقسيم سيتم الدولية، المسؤولية عليه تعتمد الذي القانوني األساس لتحديدو

  .الدولية المسؤولية بأساس الثاني والمبحث الدولية، المسؤولية بتعريف سيبحث األول
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  األول المبحث

  "وعناصرها مفهومها" الدولية المسؤولية تعريف
  

 والصـياغة؛  والبحـث  بالشرح الدولية للمسؤولية القانوني النظام القانون فقهاء من الكثير تناول
 القـانون  فقهـاء  من العديد اجتهد فقد الدولية؛ المسؤولية لمضمون ودقيق واضح مفهوم إلى للوصول
 االجتهـاد  عمل كما الدولية، بالمسؤولية المقصود يوضح تعريف وضع في والعرب الغربيين الدولي،
 النصـوص  حبيس المفهوم هذا ديع لم إذ التنفيذ؛ حيز إلى الدولية المسؤولية مفهوم نقل على القضائي
 التنفيـذ  موضـع  إلـى  ونقلـوه  وليةالد المسؤولية بمفهوم القضاة هؤالء أخذ بل النظرية، والصياغة

  . التطبيقو
  

 االسـتحقاق  موضـع  إلى تنقلها التي عناصرها على الوقوف من بد ال الدولية المسؤولية ولقيام
 إيجابيا عمال أكان سواء المشروع غير بعمل القيام على ةالدولي المسؤولية تبنى حيث االلتزام؛ وترتب
  .الضرر ترتّب مع الدولي، القانون أشخاص أحد من الفعل هذا يصدر أن بد وال. سلبيا أم
  

 :التالي النحو على مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم سأقوم سبق ما على بناء 
   الدولية المسؤولية مفهوم: األول المطلب
  .  الدولية المسؤولية عناصر: ثانيال المطلب
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  األول المطلب

  الدولية المسؤولية مفهوم
  

 لحـل  قانونيـة  وسيلة أهم تعد حيث الدولية؛ القانونية المنظومة في كبير دور الدولية للمسؤولية
 يتحمـل  حيـث  والواجبـات؛  الحقـوق  من العديد تتضمن فهي القانون؛ هذا أشخاص بين المنازعات
  . تخلفه جزاء الدولية المسؤولية تبعية االلتزام عن تخلف ذيال الشخص
  

 االتجـاه  األول اتجـاهين،  خالل من التعريف هذا بالبحث سأتناول الدولية المسؤولية ولدراسة
  . القضائية التطبيقات والثاني الفقهي،
  

 مـن  تكوينها مت المسؤولية أحكام أن هو االتجاهين، هذين على المطلب هذا اقتصار في والسبب
  . دولية االتفاقيات خالل من تم النادر القليل وفي الفقهاء، واجتهادات القضاء، أحكام خالل
  
  : فرعين في المطلب هذا بدراسة سأقوم عليه وبناء
  .الفقهي االتجاه: األول الفرع
   .القضائية التطبيقات: الثاني الفرع
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  األول الفرع

  الفقهي االتجاه

  

  : الغربي لفقها: أوال
  

 روسـو  الفقيـه  فعرفها الدولية؛ المسؤولية لمفهوم مختلفة تعريفات بوضع الغربي الفقه قام لقد
Rousseau، بقوله" :ة إنة المسؤوليإليهـا  المنسـوب  الدولة تلتزم بمقتضاه قانوني وضع هي الدولي 
  . 3الفعل هذا مواجهتها في وقع التي الدولة بتعويض الدولي للقانون وفقا مشروع غير فعل ارتكاب
  

 صدر قد يكون الفعل وهذا مشروع، غير فعل وجود تناول الفقيه أن السابق التعريف من يالحظ
  .الفعل بمواجهتها وقع التي األخرى الدولة بتعويض تقوم أن الدولة هذه وعلى دولة، عن

  

 التي الدولة على بموجبه يترتب ونيقان نظام: "بأنّها الدولية المسؤولية بادفان األستاذ فعر وقد
  . 4"عليها المعتدى بالدولة لحق الذي الضرر عن التعويض الدولي القانون يحرمه عمال ارتكبت
  

  . روسو الفقيه تعريف به جاء ما لمضمون موافقا جاء قد التعريف هذا أن نالحظ
  

  :بقوله الدولية المسؤولية" انزلوتي" وعرف
 المضـرورة  الدولـة  حـق  يتحـدد  ثم ومن الترضية، ال الضرر إصالح بيعةط الدولية للمسؤولية  . أ

 .للمستقبل لها ضمانات وتقديم الضرر بإصالح بالمطالبة
 أصـابها  التـي  المتضررة للدولة حق أنّها على هاعرف أنّه نجد للمسؤولية أنزلوتي لتعريف وفقاً  . ب

 أثـر  الفقيـه  واسـتبعد  ا،أصابه الذي الضرر بإصالح ملزمة وهي أخرى، دولة قبل من الضرر
 ضـمانات  بتقديم المخلة الدولة إلزام ضرورة على وأكّد لاللتزام، المخالفة الدولة قبل من الترضية
 .المستقبل في المتضررة الدولة مواجهة في بالتزاماتها اإلخالل لعدم
  : بقوله الدولية المسؤولية فعرف ،"ليست" الفقيه أما  . ت

                                                           

3
سيد، احمد فوزي عبد المنعم، المسؤولية الدولية عن البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكام القانون مشار اليه في كتاب   

  .53، ص2002ط، القاهرة، .الدولي، دار النهضة العربية، د
. 106، ص1982نشر والتوزيع، بيروت، روسو، شارل، القانون الدولي العام، األهلية لل    4
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 كانـت  مـا  إلى الحالة تعيد أن المستطاع حدود وفي شيء، كل قبل المخطئة الدولة واجب من
 تقـديم  وطلب المادي التعويض إلى باإلضافة الخطيرة الحاالت في ويمكن .نقديا تعويضا وتدفع عليه،

  .5المضرورة الدولة لعلم االحترام آيات تقديم و الوفاء عن التعبير تشمل التي الترضية
   

 حـق  يقابله دولة على واجب أنّه على المسؤولية موضوع تناول "ليست" الفقيه أن  يالحظ وهنا
 ذلك وليس المستطاع، حدود في عليه كانت ما إلى الحال بإعادة ملزمة المخطئة فالدولة أخرى، لدولة
 أخلت لما الجزاء أنواع من كنوع تعويضا تدفع أن عليها يجب بل ،"ليست" الفقيه نظر  وجهة من فقط
 ،6 الخطـرة  اإلخالالت حالة في الترضية تقديم موضوع إلى" ليست" الفقيه  تعرض فقد التزام، من به
  : الدولية المسؤولية في فيقول  ،"شتروب" الفقيه أما

  

 إلتمـام  تـوظفهم  التـي  المجموعات أو األشخاص أعمال عن األخرى الدول أمام الدولة تسأل"
 انطوى وإذا عاتقها، على الملقاة الواجبات مع لاألعما هذه تناقض حالة في أهدافها لتحقيق أو أعمالها
  ". الخطأ على المبني التزامها عن فقط الدولة تسأل امتناع، على العمل

  

 التي المجموعات أو األشخاص أعمال عن المسؤولية تتحمل الدولة فإن السابق، للتعريف ووفقاً
 علـى  الملقاة وااللتزمات تتناقض فعالبأ قيامهم حال في غاياتها، ولتحقيق  لمصلحتها بتوظيفهم تقوم
 بـين  الفقيـه  ميز وهنا أفعالهم، عن المسؤولة بالتالي وهي بتوظيفهم قامت من فهي الدولة؛ تلك عاتق
 المسـؤولية  قيام وجعل ،)سلبي كفعل( االمتناع وبين ،)إيجابي كفعل( األشخاص أو المجموعة أعمال
  .الخطأ على مبنيا الفعل هذا كان إذا االمتناع حالة في فقط الدولية
  

                                                           

 ،محمد عبد العزيز، المسؤولية الدولية عند تنفيذ قرارات هيئة األمم المتحدة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ،أبو سخيلةمشار اليه في رسالة   5
  .34ص 1978 ،جامعة القاهرة

 .35ص سابق، مرجع ،العزيز عبد محمد ،سخيلة بوأ اليه مشار 6
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  :العربي الفقه :ثانيا
  

 عرفها فقد الدولية؛ للمسؤولية تعريف وضع في العرب الدولي القانون فقهاء من عدد اجتهد لقد
  : قوله في 7سلطان حامد المرحوم
ـ  بين الدولي بااللتزام اإلخالل حالة في تنشأ جديدة، قانونية رابطة الدولية المسؤولية"  خصالش
 بمواجهتـه،  اإلخالل أحدث الذي القانوني والشخص به، الوفاء عن وامتنع بالتزامه أخل الذي القانوني
 عـن  امتنـع  أو بااللتزام أخّل الذي القانوني الشخص التزام الجديدة الرابطة هذه نشوء على ويترتب
 اإلخـالل  أحدث الذي القانوني للشخص كذلك ويحق نتائج، من إخالله على ترتب ما بإزالة به، الوفاء
  ". بالتعويض األول القانوني الشخص مطالبة مواجهته في بااللتزام الوفاء عدم أو

  

 إيجـاد  علـى  يعمل قانوني نظام عن عبارة الدولية المسؤولية أن ةالسابق اتالتعريف من نالحظ
 هـذا  ويكـون  آخر، دولي شخص تجاه بالتزاماته يف لم والذي الدولي، القانون شخص بين ما عالقة
 عـن  بتعويضـه   المطالبة المضرور للشخص فيحق وإال بتعهداته، الوفاء على ومجبر ملزم الشخص
  .أصابه الذي الضرر

  

 الدولة تلتزم قانوني نظام عن" عبارة الدولية المسؤولية إن: "سرحان العزيز عبد األستاذ ويقول
  . 8"الفعل هذا من ضرر لحقها التي الدولة بتعويض الدولي، للقانون طبقا مشروع غير عمال بمقتضاه
  

 بتقـديم  وألزمهـا  المشـروع  غير الفعل صدور في الدولية المسؤولية التعريف لقد حصر هذا
 . المتضررة للدولة التعويض
 القـانون  فـي  المسـؤولية : "التالي النحو على المسؤولية فعرف 9الغنيمي، طلعت  الدكتور أما
القانون هيفرض التزام هي الدولي يخـالف  امتنـاع  أو تصـرف  إليها ينسب التي الدولة على الدولي 

 أو األشـخاص  أو - االمتنـاع  أو التصرف هذا ضحية كانت التي للدولة تقدم بأن الدولية، التزاماتها
 قـانوني  نظـام  هي الدولية المسؤولية إن: بإيجاز القول ويمكن إصالح، من يجب ما رعاياها، أموال

                                                           

7 . 300، الطبعة الرابعة، ص1978حامد، عائشة راتب، صالح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  ،سلطان 
 

385.، ص1986عبد العزيز، القانون الدولي العام والمجتمع الدولي، الشركة المصرية للطباعة والنشر،  ،سرحان 
8  

868ص ،1970 اإلسكندرية، المعارف، منشأة السالم قانون – األمم ونقان في العامة األحكام طلعت، محمد ،الغنيمي  
9  
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 بإصالح االلتزام -الدولي للقانون طبقا مشروع غير فعل إليها ينسب التي – الدولة على تضاهبمق يكون
  10". ضدها الفعل هذا ارتكبت التي الدولة حيال الفعل ذلك على ترتب ما

ة مفهوم إنة المسؤولييعني الغنيمي، طلعت محمد الدكتور لدى الدولي بفعل قامت التي الدولة أن 
 أشـخاص  بحـق  بالتزام اإلخالل هذا أكان سواء الدولي، القانون يفرضه بالتزام لقياما عن امتنعت أو

 ملزمـة  المشـروع  غير الفعل عنها صدر التي الدولة هذه فإن الدولة، هذه رعايا بأموال أم طبيعيين،
  .الضحية الدولة حيال به أخلّت ما بإصالح األخرى الدولة بحق

  

 تعويض إلى يسعى قانوني نظام: "بأنّها الدولية المسؤولية اقالدق سعيد محمد الدكتور عرف وقد
 شخص به أتى لنشاط نتيجة به لحقت التي األضرار عن الدولي، القانون أشخاص من أكثر أو شخص
  11.الدولي القانون أشخاص من آخر

  

ة أن نعتقد يجعلنا مما قيد، بأي تتقيد لم النص في الواردة نشاط كلمة إنـة ال المسؤوليمـن  دولي 
 كـان  ولـو  مشـروعة،  الوقت نفس في ولكنها ضارة كانت لو حتى أفعال،  أية عن تقوم أن الممكن
 .عليها الدولية المسؤولية بتأسيس يسمح ال الدولي القانون
  

 فعـل  يقـع  أن بد ال الدولية المسؤولية لقيام: "فيقول الحميد عبد سامي محمد الدكتور ويعرفها
 منظمة أو" الدول من لدولة الفعل هذا نسبة صح وإن للمسؤولية، أساسا الدولي انونالق نظر في يصلح
  12". الدولي القانون أشخاص من آخر بشخص أضرار عليه يترتب وأن ،"دولية

 

 غير فعل بصدور تمثلت والتي الدولية، المسؤولية عناصر حدد أنه السابق التعريف من يالحظ
 أكّـد  كما.  دولية منظمة أم دولة الشخص هذا اكان سواء الدولي، نالقانو اشخاص أحد من مشروع،
 13.عليه الدولية المسؤولية تترتب حتى المشروع غير الفعل لهذا نتيجة ررض حدوث وجوب على

 يترتب التي الرئيسة العناصر حدد فقد السابقة؛ التعاريف أشمل التعريف هذا أن ينظر وجهة ومن
  . الدولي القانون في لدوليةا المسؤولية قيام عليها

                                                           

. 95، ص1984إبراهيم، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي،  ،العناني  10  
 . 11، ص1983الدقاق، محمد سعيد، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  11

  .    446، مكتبة مكاوي، بيروت، ص1977عبد الحميد، محمد سامي، أصول القانون الدولي العام، الجزء األول، القاعدة الدولية، الطبعة الثالثة،  12
13

 المحتلة، الفلسطينية األراضي في رهابواأل المقاومة مفهوم في التحول ،)2012.( نجاح دقماق،  انظر والعربية، الغربية الفقهية األجتهادات حول للمزيد،   
  350-304ص الحقوق، كلية شمس، عين جامعة دكتوراه، رسالة
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  الثاني الفرع

  :القضائية االجتهادات
  

ة تعريف إنة المسؤولي؛ القانون الفقهاء على حكرا يكن لم الدوليالقضاء تعرض فقد الدولي 
ة مفهوم لتحديد المناسبات من العديد في الدولية، المسؤوليال المثال سبيل على هنا ونذكر الدولي 
 الخاص 1927 سنة يوليه 26 في الصادر حكمها في الدولية للعدل الدائمة المحكمة فتعري الحصر
 الدولي القانون مبادئ من فيه جاء والذي ،"Chorzow" مصنع في وبولندا ألمانيا بين  الواقع بالنزاع
مع التعويض هذا ويتالزم المالئم، بالتعويض التزامها يتبعه تعهداتها بأحد الدولة من يقع إخالل كل أن 
 االتفاق في عليه منصوصا يكون ألن الحاجة دون بنفسه قائم  وهو به، وااللتزام بالتعهد القيام عدم
  .14"به اإلخالل يحصل الذي

  

في بااللتزام اإلخالل بين جدلي بشكل ربط أعاله المذكورة القضية في المحكمة قرار إن 
  . الضرر لحجم سبامنا التعويض يكون أن بشرط التعويض، وبين التعهدات
  

 حاصل تحصيل هو بل المحكمة، نظر وجهة من االتفاقية في لنص بحاجة ليس تعويض وهو
  . األخرى الدولة بحق منها اإلخالل حصل التي الدولة قبل من بااللتزام لمجرد اإلخالل

  

 لجنة  رأي في ورد فقد التحكيم؛ مجال في الدولية المسؤولية بفكرة القضاء أخذ آخر مجال وفي
   15:يلي ما 1927 والمكسيك األمريكية المتحدة الواليات بين" Neer" قضية في التحكيم
 على الملقاة الدولية االلتزامات تنفيذ في هيئاتها أعضاء أحد فشل إذا الدولية المسؤولية الدولة تتحمل .1

 . إقليمها في األجانب وأحوال لألشخاص بضرر وتسبب الدولة، عاتق
 اإلذعان في الفعل عن ينتج الذي التعويض أداء في الواجب تعني للدولة لدوليةا المسؤولية .2

 . الدولية لاللتزامات
 تحملته ضرر عن أخرى دولة لصالح التعويض من واجب عاتقها على يقع عندما الدولة تسأل .3

 . رعاياها أحد أصاب لضرر نتيجة األخيرة

                                                           

أحمد فوزي عبد المنعم، المسؤولية الدولية عن البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة  ،سيد 14
 . 56، ص2002العربية، القاهرة 

  . 29محمد عبد العزيز، المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات هيئة األمم المتحدة، مرجع سابق، ص ،أبو سخيلة 15
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 لنا يتضح" والعربي الغربي،" باتجاهيه الفقه وفي القضاء في السابقة للتعريفات دراستي خالل ومن
 الدولي القانون أشخاص من شخص وانتهاك إخالل حال في تقوم الدولية المسؤولية أن إجماع هناك نأ

 إلـى  يتطرق لم أنه اإلجماع هذا على ُأخذ وقد). الدولي القانون لقواعد الدول انتهاك( الدولي بااللتزام
يمكـن   التي الوسائل تذكر ولم. والشرح التفسير على التعريفات هذه افتقرت بل اء،الجز هذا تنفيذ آلية
  .الضرر وإصالح الدولية بالتعويض التزاماته خالف من إجبار خاللها من
  

 االختالفات تلك أبرز وكانت وطبيعي، صحي أمر وهو اآلراء، في اختالفات ّهناك أن نجد كما
" ليست" أمثال الفقهاء بعض هناك أن الحظنا وقد الدولي، االنتهاك على المترتب الجزاء تنفيذ طرق في

 أو باإلصـالح  الفقهاء من آخر جانب اكتفى وقد االلتزام، لتنفيذ المسلحة القوة استخدام ضرورة يرون
  . الدولي القانون في العامة للقواعد األمر ترك وقد التنفيذ مسألة إلى يتطرق ولم التعويض،
  

 لتقدير األمر تركت أنّها إال التعويض عن حديثها من بالرغم السابقة التعريفات نأ نجد أنّنا كما
  . حالة كل وحسب للظروف وطبقا الضرر مع وتناسب بنسبة التعويض ربط عن تتحدث لمو المحكمة،
  

 أخّل الدولي، القانون أشخاص من شخص التزام" بأنّها الدولية المسؤولية تعريف يمكننا وعليه  
 ذلـك  نتيجـة  الفعـل  عنه صدر الذي الشخص فيتحمل آخر؛ دولي لشخص ضرراً وأحدث زامهبالت

 نتيجـة  المناسـب،  والتعويض الضرر بإصالح المطالبة المضرور الشخص وعلى الدولية، المسؤولية
 الدوليـة  المؤسسـات  على وكذلك حقه، استعمال في التعسف أو دوليا، المشروع غير الفعل أو الخطأ
 .             ذلكب إلزامه
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  الثاني المطلب

  الدولية المسؤولية عناصر
 

 فعل كل: "أن على الدول بمسؤولية المتعلقة الدولي القانون لجنة مشروع من األولى المادة تنص
  .16"به قامت التي الدولة مسؤولية يستلزم دولياً مشروع غير

  

 بوجود تتمثل ثالثة عناصر بتوافر تتحقق الدولية ةالمسؤولي فإن السابقة، المادة نص إلى واستناداً
 نتيجـة  يحصل وضرر إليه، الفعل هذا إسناد يتم وشخص الدولية، المسؤولية يرتب مشروع غير فعل
  .الفعل لهذا
  

  : التالي النحو على فروع ثالثة إلى المطلب هذا تقسيم سيتم البحث من وللمزيد
  .مشروع غير فعل صدور: األول الفرع
  .الدولي القانون أشخاص أحد إلى الفعل إسناد: الثاني لفرعا

  .الضرر حدوث: الثالث الفرع

                                                           

16
) 52( الدورة في المتحدة مملأل العامة الجمعية عن المنبثقة الدولي القانون للجنة التابعة الصياغة لجنة قبل من المشروع هذا اعتماد تم  

  . المتحدة االمم قبل من تمادهااع تم التيو 1988 سنة بجنيف المنعقدةو
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  األول الفرع

  .الدولي القانون هذا أشخاص أحد عن صادر مشروع غير فعل صدور

  

 لقيامهـا  نتيجة الدولي؛ القانون في المقررة اللتزاماتها الدولة مخالفة: "هو المشروع غير الفعل
 قررهـا  التي بالحقوق المساس عليه يترتب أو الدولي، القانون يجيزه ال عمل عن تناعاالم أو بعمل،
 . 17"لآلخرين الدولي القانون ألشخاص القانون ذلك

  

 الدولة بحق المسؤولية تقوم لكي عنصرين؛ توافر يتضمن المشروع غير للفعل التعريف هذا نإ
  : في العنصران هذان ويتمثل بااللتزام، أخلت التي
  . الدولي القانون وأحكام قواعد من قاعدة خالف قد التصرف هذا يكون أن: األول
 أشـخاص  أحـد  تصرف ألن الدولي؛ القانون أشخاص أحد إلى منسوبا التصرف هذا يكون أن: ثانيا

 بشكل والدولة عام بشكل الدولي القانون أشخاص أن وبما االلتزام، موضوع هو الدولي القانون
 يفـرض  األمـر  هذا فإن االلتزام، فرض بموجبها تم قانونية قاعدة إنشاء لىع اتفقت قد خاص
 القـانون  أحكام يخالف طالما إيجابيا، أو سلبيا كان سواء تصرف بأي القيام عن االمتناع عليها
الدولي.  

                                           

 ناتجة أكانت سواء تحققه، لكيفية اعتبار وند المسؤولية يثير المشروع غير الفعل أن ذلك ويعني
 عـدم  تحقق االمتناع هذا عن ينجم حيث العمل؛ ممارسة عن االمتناع عن أم إيجابي، مادي عمل عن

  18.مرتكبيه معاقبة عدم أو العدواني، العمل ارتكاب وقف عن كاالمتناع المشروعية،
                                                                           

                                                           

17
   . 40، ص 1962، القاهرة 1معهد الدراسات العربية، ط المسؤولية الدولية، :حافظ ،غانم  

  .255ص  ،2004 مؤسسة الثقافة الجامعية، النظرية والتطبيق،بين الجزاءات الدولية  ،أحمد عطية ،أبو الخير: انظر أيضاً     
 لبنـان،  بيـروت،  ،واالستشـارات  للدراسـات  الزيتونة مركز ،1ط ، االسرائيلية الحرب جرائم عن الدولية سؤوليةالم ،خليل سامح ،الوادية 18

  . 140ص ،2009
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 اخـتالف  علـى  الدولي القانون لقواعد انتهاكا يمثل الدولية؛ المسؤولية المشروع غير العمل أن
  :على تنص والتي الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من) 38( المادة حددتها والتي مصادره،
 يطبـق  وما الدولي القانون ألحكام وفقا إليها، ترفع التي المنازعات في تفصل أن المحكمة وظيفة.... 
 : الشأن هذا في
 المتنـازع  الدول جانب من صراحة بها معترفا قواعد تضع التي والخاصة العامة الدولية االتفاقات  . أ

 . عليها
 . االستعمال تواتر عليه دل قانون بمثابة المعتبرة المرعية الدولية العادات  . ب
 . المتحضرة األمم أقرتها التي العامة القانون مبادئ  . ت
 . 19" األمم مختلف في العام القانون في المؤلفين كبار ومذاهب المحاكم أحكام  . ث

  

ة واالتفاقيات المعاهدات وتعدالدولي، للقانون األول المصدر خاصة أو عامة كانت سواء الدولي 
 فعال ارتكب قد كبذل يكون دولي شخص انتهكها فإذا ،األتفاقية األلتزامات أساسي مصدر فهي وبالتالي
 لعـام  فينـا  اتفاقية من) 53( المادة نص وفق الدولية، المسؤولية عليه يترتب مما مشروع، غير دوليا
 باطلة تعد الدولي القانون في أمره لقواعد انعقادها وقت مخالفة معاهدة كل إن" اشارت والتي ،1969
  21 الدولي العام للنظام معاهدةال مخالفة على العقاب انواع اقسى ووضعت .20"مطلقا بطالنا
  

 متعددة، قانونية التزامات على نصت جماعية دولية التفاقية مثال خير المتحدة األمم ميثاق ويعد
 بين السيادة في المساواة مبدأ في تتمثل التي االلتزامات، هذه ومراعاة احترام وجوب على دائما وتؤكد
 عليهـا  المـوقعين  األطـراف  فـإن  مشتركة، جماعية دةمعاه يعد المتحدة األمم ميثاق ولكون الدول،
 هـذه  علـى  المترتبـة  النتـائج  عن المسؤولية ويتحملون التزامات، من فيها جاء بما بالتقيد يلتزمون
   22.المخالفة
  

                                                           

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية) 38(نص المادة   19
  

  . 1969، من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 53المادة  20
21

 العامة القواعد من جديدة آمرة قاعدة ظهرت إذا الدولي العام النظام( الدولي للقانون العامة القواعد من جديدة ةآمر قاعدة ظهور: 64 المادة  
  .)وتنقضي باطلة تصبح معها تتعارض نافذة معاهدة أية فان الدولي للقانون

.83 ص ،)السابق المرجع( عارف، رشاد السيد،  22
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 مصادر أحد يمثل العرف أن اعتبار على دولي، لعرف انتهاكا مثل إذا مشروع غير الفعل ويعد
  .  -الذكر السابقة– الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من) 38( المادة صلن وفقًا الدولي القانون
 

 االعتقـاد  يولد مما معين، موضوع في الدولي التصرف تكرار على بناء العرفية القاعدة وتنشأ
 عبارة العرف يكون وبهذا قانونية، ضرورة مع يتالءم قانون باعتباره قبوله المفترض ومن بإلزاميته،

  .23عليها يستند قانونية كامأح عن
  

 المنشَأ العمل بتكرار ويتمثل المادي، الركن ركنين، على تقوم العرفية القاعدة فإن سبق لما وفقًا
 الـدولي  القانون أشخاص جانب من الوسيلة نفس إلى اللجوء إن حيث الزمن؛ من فترة العرفية للقاعدة
 عـن  أخرى دولة وبين بينها النزاعات حل إلى الدول ءكلجو الدولية، العرفية القاعدة نشوء إلى يؤدي
 المنازعـات  لحل الدولي القانون أشخاص جانب من الوسيلة نفس إلى اللجوء فتكرار التحكيم؛ طريق
 المنازعـات  لحـل  التحكـيم  إلـى  اللجوء مضمونها دولية قاعدة نشوء إلى يؤدي بينهم، تنشب التي
   24.الدولية
 

 المـادة  نص في جاء لما وفقا تحديده يمكن والذي المعنوي، الركن في ثلفيتم الثاني، الركن أما
 الدولي العرف تطبق المحكمة" أن على نصت والتي الدولية، العدل لمحكمة األساسي النظام من) 38(

 فـي  المعنوي العنصر توافر ضرورة على يؤكد مما. االستعمال تواتر عليه دل قانون بمثابة المقبول
  ".25المحكمة قبل من لتطبيقه أساسي كشرط عرفيةال القاعدة
 

  حيـال  الدولية المسؤولية قيام عليه يترتب الدولية العرفية بالقواعد اإلخالل أن سبق مما يتضح
 . النتائج تحمل عليها يرتب مما القواعد لهذه المنتهكة الدول

 

 الداخليـة  تشـريعات لل العامة المبادئ بطبيعة يتعلق فيما الفقهية المذاهب اختالف من وبالرغم
 العـام،  الدولي للقانون مصدراً بوصفها إليها الرجوع وجوب المؤكد من أصبح فقد القانون؛ كمصدر
  .السابقة المادة نص عليه أكدت ما وهذا

                                                           

.145، ص1994، د ن، 1م متغير، طالمسؤولية الدولية في عال ،نبيل ،منير  23
  

  .56ص  ،1ج ،1964 ،ن الجلبي، القانون الدولي العامكذلك حس.  123، ص 1975 القانون الدولي العام، القاهرة،، عبد العزيز ،سرحان 24
25 .من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية) 38(انظر نص المادة  
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 األضـرار،  عـن  بالتعويض االلتزام مبدأ الدولية، العالقات في المأخوذة القانونية المبادئ ومن
  .المتعاقدين شريعة العقد مبدأ و الحق، استعمال في التعسف حظر ومبدأ

  

 الدوليـة  االلتزامـات  ألحد الدولة انتهاك هو المشروع غير الفعل قوام أن إلى سبق مما نخلص
 الدولـة  وتتحمـل  للقـانون،  العامة المبادئ أو العرف، أو االتفاقيات، االلتزام ذلك مصدر كان سواء

  . الدولية اللتزاماتها بالمخالفة يأتي عامتنا أو تصرف أي عن المسؤولية
 

 وذلك مباشرة تكون قد المشروع غير الفعل ارتكاب عن الدولة مسؤولية أن إلى اإلشارة وتجدر
 غيـر  الدوليـة  المسؤولية تكون قد كما الدولية، اللتزاماتها الدولة جانب من مباشر انتهاك وجود عند

 دولـة  جانـب  مـن  الدولي القانون قواعد انتهاك عن سؤوليةالم ما دولة تتحمل عندما وذلك مباشرة،
 حيـث  المعنيتـين؛  الدولتين بين خاصة قانونية عالقة وجود المسؤولية من النوع هذا ويتطلب أخرى،
 : التالية الحاالت في العالقة هذه تتوافر
 المحمية، للدولة بةالمنسو المشروعة غير التصرفات عن مسؤولة تكون الحامية الدولة إن إذ :الحماية
  26.الحماية لنظام طبيعية نتيجة المسؤولية وهذه
  

 عـن  الصادرة دوليا، المشروعة غير التصرفات عن المسؤولية المنتدبة الدولة تتحمل حيث :االنتداب
 أصـدرته  الذي الحكم في المبدأ هذا الدائمة الدولية العدل محكمة طبقت وقد لالنتداب، الخاضعة الدولة
 .مافرماتيس قضية في 1924 آب 30 في
 

 ذكـره  السابق الوضع نفس في الوصاية لنظام خاضع إقليم بإدارة القائمة الدولة تكون حيث :الوصاية
 .27المنتدبة للدولة بالنسبة

                                                           

  .521، ص6بغداد، ط –م، المكتبة القانونية القانون الدولي العا ،عصام ،العطية 26
84، ص1971قانون الدولي العام في السلم والحرب، دار المعارف االسكندرية،  ،محمد بشير ،الشافعي 

27
  



 

16 

 

  الثاني الفرع

  .الدولي القانون أشخاص أحد إلى الفعل إسناد
  

 هـذا  يسند أن بد ال بل نفسه، تلقاء نم ينشأ أن يمكن ال المشروع غير الفعل أن به المسلم من
 بشـخص  مشروع غير دولي تصرف الحاق هو فاإلسناد العام؛ الدولي القانون أشخاص أحد إلى الفعل
 ويستوي. الدولية مواجهته في المترتبة القانونية النتائج إثارة يتسنى حتى الدولي القانون أشخاص من
". القضائية أو التنفيذية، أو التشريعية،"  الثالث لطاتالس أحد من صدر قد التصرف يكون أن ذلك في

 ال االسـتقالل  ذلك أن إالّ البعض، بعضها مواجهة في مستقلة الداخلية الدولة سلطات أن من فبالرغم
 شـأنها  مـن  والتـي  السلطات، هذه إحدى ترتكبها قد التي االنتهاكات عن المسؤولية من الدولة يعفي

  . 28ذاتها لدوليةا بااللتزامات اإلخالل
  

  .التشريعية السلطة تصرفات عن الدولة مسؤولية .1
 

 االلتزامات مع يتعارض ال أن بد ال وتشريعات قوانين من التشريعية السلطة عن يصدر ما نفإ
 مـن  الصـادر  المشـروع  غير الفعل هذا يأخذ أن ذلك في ويستوي الدولة، عاتق على الملقاة الدولية
 تتعارض تشريعا أصدرت لو كما للدولة، الدولية بااللتزامات يخل بعمل القيام ةصور التشريعية السلطة
 بأستثناء اصداره بمجرد وليس التشريع بتطبيق تقوم والمسؤوليةإبرامها للدولة سبق معاهدة مع أحكامه

 عالمشـرو  غيـر  الفعـل  هذا يأخذ أن أو ،الدولي القانون قواعد من آمرة للقواعد المخالفة التشريعات
 عـن  امتنع لو كما أخرى، دولة  بمواجهة به بالقيام الدولة التزمت أن سبق عمل عن االمتناع صورة
 نصـت  ما وهذا 29الدولي، المجال في الدولة التزامات لتنفيذ منها، بد ال مالية اعتمادات على الموافقة
 الفصـل  فـي  األتفاقية اشارت حيث ،196930 لعام المعاهدات لقانون فينا اتفاقية من 27 المادة عليه
    الدولية للمعاهدات الداخلي القانون احترام ضرورة الى– الثالث الجزء– األول
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

429، ص 2005، ، د ن1، ط 1، ج، القاعدة الدوليةحمد، القانون الدولي العاممصطفى أ فؤاد، 
28

  
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، اإلسكندرية 2، ط 1، القاعدة الدولية، جنون الدولي العامأصول القا محمد سامي، ،عبد الحميد 29

  .489ص  .1974
30

   ."المعاهدة تنفيذ في إلخفاقه كسبب الداخلي قانونه بنصوص يحتج أن ما معاهدة في لطرف يجوز ال” انه على األتفاقية من 27 المادة تنص  
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 .التنفيذية السلطة تصرفات عن الدولة مسؤولية .2
 

 عن التصرفات هذه صدرت سواء التنفيذية، سلطتها عن الصادرة التصرفات عن الدولة وتسأل
 الـوزراء  أو الوزراء رئيس أو الدولة، كرئيس الموظفين كبار عن وأ المحلية، أو المركزية، السلطات

 تبعـات  عن الدولة وتسأل. الشرطة أو الجنود مثل شأنهم قّل مهما الموظفين صغار أو المحافظين، أو
 فـي  موظـف  عن الصادر الفعل أكان سواء المواطن درجة كانت مهما المشروعة غير األفعال كافة

  31.االتحادية الدول حالة في الدويالت موظفي من صدوره أو محلية، هيئة عن أم المركزية، الحكومة
  

             القضائية السلطة تصرفات عن الدولة مسؤولية -3
                                                    

 قواعـد  مـع  متعارضة األحكام هذه كانت إذا محاكمها تصدرها التي األحكام عن الدولة تسأل
 قاعـدة  يشـكل  المبـدأ  هذا ألن القضاء؛ استقالل بمبدأ االحتجاج لدولة يمكن ال حيث ؛الدولي لقانونا

 األجنبيـة  للدولـة  شأن وال الدولة، سلطات من بغيرها القضائية السلطة عالقة نطاق في تطبق داخلية
 عن مستقلة وحدة صفهابو األخرى الدول تواجه الدولية اتالعالق ميدان في فالدولة وعليه لعالقة،ا بهذه

 .32المختلفة سلطاتها تصرفات

 
  : التالية الحاالت في العدالة، بإنكار تسميته على اصطلح عما الدولة وتسأل

 .األجانب أحد بها تقدم دعوى في النظر في اختصاصها رغم الدولة تمتنع عندما .1

 . مبرر دون الدعوى نظر في المحاكم تتباطأ عندما .2

  33.تعسفياً حكماً األجنبي ضد الدعوى في كمالمحا هذه تصدر عندما  .3

  

 بحسن محاكمها عن تصدر التي الخاطئة األحكام عن الدولة تسأل ال العدالة إنكار خالف وعلى
 الحكم في الطعن األجنبي يستطيع إذ التقدير؛ أو الواقع في خطأ على الحكم انطوى لو كما النية،
 مشروع من) 9( المادة عليه أكدت ما وهذا مواطنين،ال شأن ذلك في شأنه المعتادة بالطرق الخاطئ
 بأشخاص تلحق التي اإلضرار عن الدولة مسؤولية موضوع في هارفارد جامعة أعدتها التي االتفاقية
 حيال له مبرر ال تسويف المحكمة من وقع إذا للعدالة إنكار يوجد بأن إقليمها، في األجانب وأموال

                                                           

.490أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق ص  محمد سامي، ،عبد الحميد  31
  

925.ص" مرجع سابق"قانون دولي عام، : عصام ،العطية 
32

  
33

  .930ا����� ��م، �
	� ����، ص   
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 عنها، غنى ال التي الضمانات توافر عدم أو التقاضي، جراءاتإ في كبير نقص وجود أو األجنبي
 والذي المحكمة فيه تقع الذي الخطأ أما واضح، ظلم على ينطوي حكم صدر إذا أو العدالة سير بحسن
 .34للعدالة إنكارا يعد فال الواضح الظلم منه يستشف ال

  

 المشـروعة  غيـر  ألعمـال ا عن الناجمة األضرار كافة عن تسأل فالدولة سبق ما على وبناء
 ".القضائية التنفيذية التشريعية،" سلطاتها عن الصادرة

   

                                                           

 34
 أموال و بأشخاص تلحق التي األضرار عن الدولة مسؤولية موضوع في هارفارد جامعة أعدتها التي االتفاقية مشروع من" المادة نص  

  . 1929 لعام إقليمها في جانباأل
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  الثالث الفرع

  الضرر حدوث
  

  

 فالضـرر  بـالغير،  ضراراإل عنصر يتوفر لم ما تثار ال الدولية المسؤولية أن البيان عن غني
 إخـالل  منهـا  يصـدر  أن الدولية المسؤولية لقيام يكفي فال المسؤولية، عناصر من جوهري عنصر

  . 35ضرر االخالل هذا على يترتب لم ما دولية بالتزامات
  

 الضرر يكون فقد. مباشراً الضرر دام ما أدبياً أو مادياً الضرر يكون أن المجال هذا في يستوي
  المادية األضرار من بكثير أفدح الدولية العالقات مجال في األدبي

                                                           

35
  .433مصطفى أحمد، القانون الدولي العام، الجزء األول، القاعدة الدولية، مرجع سابق، ص ،فؤاد  



 

20 

 

  الثاني المبحث

  الدولية المسؤولية أساس
  

  

 كانت الوسطى العصور في أوروبا عرفتها كما الدولية المسؤولية أن تاريخيا الثابت نم
 التي للجماعة المكونين األفراد كافة بين المفترض الجماعي؛ التضامن على تقوم جماعية، مسؤولية
  .36أعضائها أحد من الضار الفعل وقع

  

 التضامن نظرية محل الخطأ ةنظري بإحالل روسيوس،جو جنتياس ونادى المفاهيم تطورت ثم
  .الدولية المسؤولية أساس الخطأ باعتبار الجماعية
  

 من. بالتعويض للمطالبة كأساس يستبعدها لم ولكنه الخطأ للنظرية نقداً وجه أن الفقه لبث وما
 نظرية أسس وضع بل إليها، النقد وتوجيه الخطأ نظرية بمهاجمة يكتفي لم الذي تيأنزلو الفقهاء هؤالء
 .37المخاطر ونظرية المشروع، غير الدولي العمل نظرية مثل يدةجد
  

  38.للمسؤولية كأساس الحق استعمال من التعسف بنظرية الفقهاء بعض نادى كذلك
  

 على مطلبين خالل من النظريات هذه لمناقشة المبحث هذا سنخصص سبق ما إلى واستناداً
  :التالي النحو
  التقليدية النظريات: األول المطلب

  الحديثة النظريات: الثاني مطلبال
  

  
  
 
  

                                                           

.485ص ،مرجع سابق ،أصول القانون الدولي العام ،محمد سامي ،عبد الحميد  36
  

ر األقمار الصناعية في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة أحمد فوزي عبد المنعم، المسؤولية الدولية عن البث اإلذاعي عب ،سيد  37
  .113، ص2002العربية، القاهرة 

38
  .183ص سابق، مرجع المتحدة، األمم قرارات تنفيذ عند الدولية المسؤولية العزيز، عبد محمد سخيله، أبو   
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  األول المطلب

  الدولية للمسؤولية التقليدية النظرية
  

 هـذا  أسـاس  عـن  للبحث محاولة إال هو ما الدولية للمسؤولية المترتب الفعل عن فالتعر إن
 لقيـام  الخطـأ  تـوافر  اشـتراط  مـن  بداية متالحقة بتطورات المسألة هذه مرت وقد. الدولي الجزاء
  .39مشروع غير فعل وجود على الحقاً تأسيسها ثم الدولية، مسؤوليةال

  .الدولية للمسؤولية التقليدية النظرية تضمنته ما وهذا

  :التالي النحو على لفرعين المطلب هذا بتقسيم سأقوم سبق ما ولتوضيح

   الخطأ نظرية: األول الفرع
   المشروع غير الفعل نظرية: الثاني الفرع
  

                                                           
39

 ،1994 اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار عام،ال الدولي القانون في دروس حسين، سالمة مصطفى سامي، محمد ،الحميد عبد  
  .307ص
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  األول الفرع

  الخطأ نظرية
  

  

 الخلط كان عندما الحديث بمفهومها الدولة ظهور ببدء تاريخياً النظرية هذه تطبيق ارتبط لقد
 االتجاهف ،رئيسها خطأ هو الدولة بخطأ الخلط كان ثم ومن األمير، أو الملك شخص وبين بينها منتشراً
 الدولة في لخطأا وقوع بضرورة ىعل يؤكد العشرين القرن أوائل حتى الدولي القانون فقه في السائد
 الفقيه إلى عرج ،الخطأ فكرة على الدولية المسؤولية تأسيس في الفضل إن. الدولية المسؤولية النعقاد

   40واسع نطاق على النظرية هذه نشر في ساهم .Vattel فاتل الفقيه وأن كما ،Groutius جروسيوس
  

 الداخلي القانون في فالخطأ دولي؛ال القانون في عنه يختلف الداخلي القانون في الخطأ مفهوم ان
 في الخطأ محور أن أي المضرور؛ والشخص الملتزم الشخص بين  بااللتزام اإلخالل أساس على يقوم

 يمكن ال الدولة فأن الدولية المسؤولية مجال  ماأ ،41شخص التزام أداء في اإلخالل هو الداخلي القانون
 التعويضـات،  ودفع األضرار صالحأب االلتزام ذلك بعد عليها ويترتب ،تخطأ لم ما مسؤولية تعتبر أن

 يترتب عليه، مفروض لأللتزام مخالف لسلوك الدولي الشخص اتيان هو الدولية المسؤولية فأن وعليه
 مسؤولياتها بل فقط العمل وقوع عن تسأل ال والدولة .42آخر دولي بشخص مشروع غير ضرر عليه
   .دونه تحول التي الحتياطاتا تخذت ال عندما تترتب
 

 من القضايا من العديد في الدولية المسؤولية لتقرير الخطأ نظرية إلى الدولي القضاء استند وقد
 وحيـد  كأساس – الخطأ ركن على المحكمة اعتمدت حيث روبرت؛ األمريكي المواطن قضية أشهرها
  .43المكسيك دولة إهمال في المتمثل – للمسؤولية

                                                           
40

   308ص ،مرجع سابق :حسين ةعبد الحميد محمد سامي، مصطفى سالم  
.45 ص) سابق مرجع( اإلسرائيلية لعربيةا الحروب عن الدولية المسؤولية: فرعا رشاد ،السيد 41

  
42

  .60 ص ،1990،العربية نهضةال دار ،1ط االلتزام، مصادر ،كامل الدين حسام ،األهوائي  
 فـي  وأودع ،1922 مايو في منزل على ليال الهجوم في بالمشاركة واتهامه عليه القبض وتم المكسيك، في يقيم األمريكي روبرت هاري كان 44

تقـديم   في الوقت الذي تنص فيه المادة العشرون من الدستور المكسيكي علـى وجـوب  .  محاكمة دون شهور تسعة لمدة ذلك أثر السجن
.                                                                                                                     األشهر األربعة التالية للقبضللمحاكمة خالل  المعتقلين
 رسالة الدولي، القانون يحضرها ال أفعال عن الصادر النتائج عن الدولية للمسؤولية العامة النظرية: أفكريين محسن: التفصيل من للمزيد

 في الصناعية األقمار عب اإلذاعي البث عن الدولية المسؤولية ،المنعم عبد فوزي احمد نقالًعن،. 16ص ،1999 القاهرة، جامعة دكتوراه،
  .107ص ،سابق مرجع الدولي، القانون أحكام ضوء
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 نفسـية  فكـرة  الخطـأ  نظريـة  أن مفادها انتقادات النظرية هذه واجهت فقد ذلك نم وبالرغم
 ال النظرية وهذه ،الطبيعي الشخص لدى المفهوم بالمعنى له أحساس وال شعور ال المعنوي، كالشخص
 ان ممكـن  الدولية المسؤولية نطاق في بها اخذ ما واذا ،44عتباريينأ اشخاصه ،قانوني ونظام تتناسب
 المسؤولية من تتحلل أن للدولة يمكن حيث الدولية؛ العالقات في واالضطراب الفوضى من نوعا ثيحد
 خطـأ  أي ترتكـب  لم اعتباري كشخص انها بدعوى موظفوها، يقترفها التي والتصرفات األفعال عن

  .المسؤولية موضوع الفعل بخصوص
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  .487ص ،سابق مرجع العام، الدولي القانون في دروس: ينحس ةسالم مصطفى سامي، محمد الحميد عبد 
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 الثاني الفرع

  المشروع غير الفعل نظرية

  

  

ـ المخب تتحقـق  والتـي  المشروعية عدم الى تستند الدولية المسؤولية أن به سلمالم من أصبح  ةف
 دون الدولي القانون أشخاص من خصش من الدولي لاللتزام انتهاك حدوثو الدولية، القانونية القواعد
  .45مكتوبة غير أم مكتوبة، قواعد هو هل االلتزام هذا لمصدر النظر

  

 االتفاقيـة  مشـروع  إعـداد  في الموضوعية بالنظرية األخذ إلى الدولي القانون لجنة مالت ولقد
 غيـر  فعل كل أن على تنص المشروع من األولى فالمادة  الدولية؛ المسؤولية قواعد بتدوين الخاصة
 الثالثة  المادة نصت كما ،46الفعل هذا إليها المنسوب الدولة مسؤولية يرتب أن شأنه من دولياً مشروع
 فعل عن امتناع أو فعل هناك يكون عندما يقع دوليا المشروع غير الفعل" أن ىعل المشروع نفس من

 بـالتزام  لإلخـالل  أساسا الفعل عن االمتناع أو الفعل هذا ويكون الدولي، للقانون طبقاً لدولةل وينسب
   47.الدولة على مفروض دولي

 

 ،للمسـؤولية  كأسـاس  قةعال لها ليس دولياً المشروع غير الفعل نظرية أن إلى اإلشارة وتجدر
 فقط تعتمد أنّها إال جسيم، إهمال أو نية، سوء من عليه ينطوي بما العمل،ب هإثبات يفترض الذي بالخطأ
    48.نية بحسن ذلك كان ولو الدولي القانون أحكام مخالفة مجرد على

 

 االستشاري ابرأيه والمتعلقة ،1949 عام الصادر الدولية العدل محكمة موقف ذلك على أكّد وقد
 والـذي  فلسطين، في الصهيونية العصابات يد على49" برنادوت الكونت اغتيال بمناسبة أصدرته الذي
  .50" الدولية المسؤولية يرتب دولي لتعهد انتهاك أي" أن على فيه أكدت
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  .309-308صمرجع سابق، : حسين ةمحمد سامي، مصطفى سالم ،عبد الحميد 
1926.المادة األولى من مشروع االتفاقية الخاصة بتدوين قواعد المسؤولية الدولية الذي أعدته لجنة القانون الدولي عام 

46
  

. مرجع سابق...1926لسنة  ،التفاقية الخاصة بتدوين قواعد المسؤولية الدوليةمشروع ا ،المادة الثانية  47
  

   سـابق،  مرجـع  الـدولي،  القانون أحكام ضوء في الصناعية األقمار عبر اإلذاعي البث عن الدولية المسؤولية ،المنعم عبد فوزي أحمد ،سيد 48
  . 121 ص

  ،������ 
��.910ص ،1992 ا��&%�ة ا#�" �! �رات ا 49
  

50
 .350 ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون الفار، الواحد عبداليه،  مشار 
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 الدولـة  انتهاك أساس على تقوم الدولية المسؤولية فإن المشروع، غير الفعل نظرية على وبناء
 أو الدوليـة  االتفاقات هو المصدر كان سواء ،االلتزام هذا لمصدر النظر دون الدولية التزاماتها ألحد
  ".الدولية اللتزاماتها بمخالفة يأتي امتناع أو تصرف أي" للقانون العامة المبادئ أو العرف
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  الثاني المطلب

  الحديثة النظرية
 

  
 القانون فقه في حديثاً اتجاهاً هناك أن إال المشروع، غير الفعل وه الدولية المسؤولية أساس إن
ة قيام بإمكانية ينادي العام، الدوليترتـب  اسـتثنائية،  خطورة يمثل فعل الدولة من صدر إذا المسؤولي 
 أو المخـاطر  نظريـة  أساس على وذلك مشروعا، ذاته في الفعل كان ولو أخرى، بدولة الضرر عليه
  .التبعيه تحمل

  

 وجـود  فحواه موضوعي أساس على يقوم آخر معيار في الدولي القانون فقهاء بعض اتجه وقد
 نظريـة  عليهـا  أطلق المعاصر الدولي القانون في حديثة نظرية ظهرت كما ،51مشروع غير تصرف
 نـادوا  الفقهاء أن كما الدولية، األحكام بعض في تطبيقات لها وجدت وقد الحق، استعمال في التعسف
 . الدولية العالقات في بالغة أهمية من له لما نظراً دأ،المب هذا بتطبيق

  

  :التالي النحو على فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم سبق ما ولتوضيح
   المخاطر نظرية: األول الفرع
  الحق استعمال في التعسف نظرية: الثاني الفرع
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 عبد المنعم، المسؤولية الدولية عن البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية فـي ضـوء أحكـام القـانون الـدولي، مرجـع      أحمد فوزي  ،سيد  
   .113ص ...،سابق
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  األول الفرع

  المخاطر نظرية
  

  
 إيجـاد  أو المستجدة، لألوضاع االستجابة على قادرة الدولية للمسؤولية التقليدية ماألحكا تعد لم
 فـي  الهائل والتطور حدث الذي التقني للتقدم نظرا الظروف؛ هذه مثل عن نجمت التي للمشاكل حلول
 بد ال فكان المذهل، العلمي التقدم أوجه من وغيره الفضاء وارتياد الذرة، اكتشاف مثل الميادين، شتى
  .المستحدثة الجديدة األوضاع تساير حتى الدولية للمسؤولية جديد أساس عن البحث من

  

 يمثـل  فعـل  الدولـة  عن صدر إذا الدولية المسؤولية لقيام إمكانية هناك فإن ماسبق على وبناء
 علـى  وذلك مشروعا، بذاته الفعل هذا كان ولو أخرى، بدولة األضرار عليه ترتب استثنائية خطورة
  .52 التبعية تحمل أو المخاطر نظرية أساس
  

 يتحمل أن الضروري من أنّه أي ؛"بالغنم الغرم" القائل المبدأ في سندها النظرية هذه وجدت وقد
 إثبـات  لعبء الحاجة دون ضرر به يلحق من تعويض مسؤولية المشروع من الفائدة على يحصل من

  .53المستغل جانب من الخطأ
  

 تأييداًب المخاطر تظرية حظيت قدو أفعاله؛ نتيجة يتحمل أن عليه لآلخرين بالمخاطر يتسبب فمن
 إقامـة  إلـى  الـداعين  لأو Trippel تريبل الفقيه ويعتبر ،يالدول القانون فقهاء من العديد جانب من

  . 54المخاطر أساس على الدولية المسؤولية
  

 فقهـاء  مـن  العديـد  جانب من تأييداً المخاطر أساس على الدولية المسؤولة نظرية وجدت كما
 الخطـأ  نظريـة  واعتبروا المخاطر، أساس على الدولية المسؤولية إقامة إلى الداعين الدولي القانون
  .مطلقاً المخاطر نظرية يستبعدوا لم ولكن الدولية، للمسؤولية كأساس
 

                                                           

449ص، مرجع سابق ،أصول القانون العام ،محمد سامي ،عبد الحميد 
52

  
53

المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة من استخدام الطاقة النووية وقت السلم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ،محمد سمير ،فاضل  
    124، ص1976
.70ص )  مرجع سابق(المسؤولية الدولية عن الحروب العربية اإلسرائيلية : فررشاد عا ،السيد 54 
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 هنـاك  المقابل وفي عن المدنية بالمسؤولية الخاصة ريسبا اتفاقية: المثال سبيل على منها نذكر
 أفكاره عن يعبر الذي" رويتر بول" منهم المخاطر بنظرية يعترف ال الدولي، القانون فقه في آخر اتجاه
 القاضـي  به أخذ  المخالف الرأي وهذا ،55المخاطر على المؤسسة الدولية المسؤولية فكرة قبول بعدم

 المؤسسة الدولة مسؤولية إن: قال حيث الذكر؛ سابقة كورفو مضيق قضية في" كيرلوف" في السوفيتي
 ميدان إلى تنتقل أن يمكن وال الدولة، ارتكبته خطأ وجود األقل على تفترض المشروع غير العمل على
  .56الدول من كثير في المدنية  التشريعات بها أخذت التي المخاطر نظرية الدولي القانون
  

 قامـت  الدوليـة  االتفاقيات من العديد هناك إنف السابقة، الفقهية االتجاهات اختالف من وبالرغم
 اتفاقيـة  وكذلك. 196057/ يوليو/29 بتاريخ الموقعة النووية األضرار المخاطر، نظرية أساس على

  .االتفاقيات من العديد وغيرها 1971 عام في الموقعة بروكسل
 

 هـذه  بـأن  للشك مجاال يترك ال مما ،وارداً أصبح المخاطر بنظرية األخذ أن سبق مما يالحظ
 اعتبارهـا  إلـى  نذهب أن دون النووية نشاطاتها عن بموجبه لدولا تسأل الذي األساس تعد النظرية
  .كلها للمسؤولية وحيدا أساسا
  

                                                           

439ص سابق، مرجع ،العام الدولي قانونال سامي، ،الحميد عبد 
55

  
72ص ،1949 الدولية، العدل محكمة مطبوعات ،كارفو مضيق قضية 

56
  

57
 التي النووية األضرار كافة عن مطلقة مسؤولية مسؤول النووية المنشأة مشغل إن يفيد ما االتفاقية هذه من ،والرابعة الثالثة المادة في جاء  

 تنفيذ عن الدولية المسؤولية ،سخيلة بوأ العزيز عبد محمد عن نقالً.  المنشأة في يقع نووي حادث نتيجة تكون والتي قيةاالتفا عليها تنص
   208ص ،سابق مرجع ،المتحدة األمم قرارات
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  الثاني الفرع

  الحق استعمال في التعسف نظرية
  

  
 لهـا  خولهـا  التـي  الحقوق من حقا الدولة تستعمل أن هو الحق، باستعمال بالتعسف المقصود

 للـدول  بها المعترف والحريات فالحقوق آخر، دولي لشخص ضرر عنها ينتج بطريقة الدولي القانون
 مـن  وجدت التي األهداف مع توافقت إذا إال مشروعة ممارستها تكون لن األفراد حريات شأن شأنها
  .أجلها

  

 أن اإلسـالمية  ريعةالش تناولت إذ اإلسالمية؛ الشريعة في واسعا تطبيقا النظرية هذه وجدت لقد
 تلـك  حـدود  في الحقوق هذه ممارسة الواجب ومن معينة، غاية أجل من وضع الحقوق من حق كل

 هـذا  أصـبح  أجلها، من وجد التي الغاية عن الحقوق تلك ممارسة في الشخص انحرف فإذا الغايات،
 وأنه لالنتفاع جودهو من فالغاية إعمارها؛ أجل من األرض هذه على اإلنسان وجد فمثال محرما، الحق

  . 58فيها مستخلف
  

 أن فيجـب  الغير؛ يؤذي استعماال الحق استعمال جواز عدم على أكّد فقد الروماني، القانون أما
 . 59بأحد اإلضرار دون يستعمل
  

 ،1870 عـام  عشـر  التاسع القرن منتصف في كبير بشكل الظهور في النظرية هذه بدأت وقد
 كان اجتماعية امتيازات إال ليست الحقوق أن على مرارا أكد الذي نسي،الفر القضاء لدى القبول ونالت
  . 60مشروعة اجتماعية أهداف تحقيق ممارستها من الهدف

  
  

                                                           
جامعة مقدمة لكلية الحقوق، عامر، أساس المسؤولية الدولية أثناء التعلم في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه،  ،تونسي 58

 . 130، ص1989القاهرة، 

. 160ص سابق، مرجع اإلذاعي، البث عن الدولية المسؤولية ،المنعم عبد فوزي أحمد ،سيد 59  
  .. 161، مرجع سابق، ص، أحمد فوزي عبد المنعمسيد 60
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 األفكار انتشار الحق، استعمال في التعسف لنظرية والقضاء الفقه قبول في المباشر السبب وكان
 ممارسة يجب ثم ومن الجماعة، مصلحة ضوء على تمارس أن يجب الحقوق أن تقرر التي االشتراكية
 . 61الحق هذا استعمال على رقابة

 

 في سفعالت بنظرية أخذت قد العالم في الرئيسية القانونية األنظمة نأيمكن القول  وعليه
 لمجرد استعماله يجوز ال أنه على األلماني المدني القانون من) 226( المادة نصت فقد الحق، استعمال
 وواجباته حقوقه شخص كل يعرف أن يجب" على السويسري القانون من الثانية ادةالم وكذلك اإلضرار
 .62النية حسن به يقضي
 

 للمسـؤولية  أساسـا  تكون أن الممكن من التي النظرية أن النظريات، لهذه دراستي من أخلص
 ،"الخطـأ " األخرى النظريات أهمية من يقلل ال وهذا المشروع، غير الدولي الفعل نظرية هي الدولية
 فاألصـل  بها، خاص نطاق في بها األخذ تستوجب كنظريات" والمخاطر الحق، استعمال في والتعسف

 فمـن  النظرية هذه شروط تتوافر لم فإذا المشروع غير الدولي الفعل هي الدولية المسؤولية تحديد في
  .األخرى النظريات من كل في خاص بشكل البحث الممكن

  

                                                           
  . 88محمد حافظ، المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص ،غانم 61
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  .58ص )  مرجع سابق(المسؤولية الدولية عن الحروب العربية اإلسرائيلية : السيد، رشاد عارف  
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  ولاأل الفصل

  لبريطانيا الدولية المسؤولية لقيام الموجبة اباألسب
 

 األجنبي والتغلغل النفوذ ازدياد إلى عشر الثامن القرن أواخر في العثمانية الدولة ضعف أدى لقد
 البريطانية لألطماع هدفا فلسطين كانت حيث خاص؛ بشكل فلسطين وفي عام بشكل العربي الوطن في

 مكانتهـا  إلـى  باإلضافة االستراتيجية، وأهميتها الجغرافي قعهامو بسبب وذلك الصهيونية، والحركة
  .والدينية التاريخية
 

 النـدالعها  وكان األولى، العالمية الحرب قبل فلسطين الحتالل البريطانية الحكومة خططت وقد
 إلـى  تشـير  الدالئل أخذت العام ذلك صيف أواخر وفي. 63مخططها لتنفيذ مواتية فرصة 1914 عام

 حسـين  بالشـريف  لالتصال بريطانيا دفع الذي األمر ألمانيا، جانب إلى الحرب تركيا ولدخ احتمال
 لنيـل  مسـعاهم  في للعرب بريطانيا دعم طريق عن وذلك جانبهم، إلى العرب لكسب استمالته بقصد

  .64األتراك ضد ثاروا إذ االستقالل؛
 

 المتوسـط  البحـر  شرق في قواعد تحتل التي الوحيدة االستعمارية الدولة هي بريطانيا وكانت
 الخلـيج،  منطقـة  في الواسع النفوذ ذات  الوحيدة الدولة كذلك وهي ،"1882 مصر -1878 قبرص"

 المنطقة في   تأثير ذات قوى هناك أن االستعماري بحسها مدركة كانت وقد العربية، الجزيرة وجنوب
 والحركـة  الفرنسـية،  مطـامع وال العربيـة،  الحركة ومنها العربي الشرق في مصالح ولها العربية،
 تضـمن  تعهـدات  أو معاهـدات  أو اتفاقيـات  سلسلة في تدخل أن بريطانيا على كانو ،65الصهيونية
 الشريف طلب حيث ؛1917 بلفور وتصريح بيكو سايكس اتفاقية كانت هنا ومن النهاية، في مصالحها
 وسوريا العراق استقاللب نمكماهو هنري السير مع 1915 تموز 4 بتاريخ مراسالته خالل من حسين
 ملزمـاً  تعهـداً  الشريف إلعطاء مستعدة ليست) بريطانيا( بالده بأن عليه رد وقد وفلسطين، واألردن

 ليسـت  كونهـا  ،"وحلب وحماة دمشق غرب" باستثناء  المناطق هذه في العرب باستقالل باالعترافات
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       ،1974 بيـروت  لفلسـطينية ا التحريـر  منظمـة  أبحـاث  مركز ،ط.د  ،"1939-1922" البريطاني االنتدابو فلسطين ،محمود كامل ،خلة  
   .13 ص
64 .62، ص تاريخ فلسطين الحديث، مرجع سابق، عبد الوهاب ،لكياليا 

  
14ص مرجع سابق، ،"1939-1922"نتداب البريطاني فلسطين واال ، كامل محمود ،خلة 
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 ولـم  لدمشق، الغربية الجهة في قعت التي المناطق شملت االستثناءات فهذه  ؛66 محضة عربية مناطق
 مـن  فإنّهـا  دمشـق  غرب  تقع ال فلسطين  أن وبما وعليه الجنوبية، الجهة في أخرى بلدة أي تذكر

 العراق،" الدول هذه حصلت حيث باالستقالل؛ الوعد شملها التي العربية المناطق من تكون أن الطبيعي
 لها اعترفت والتي ،67" فلسطين" باستثناء العثمانية ةالدول من المستمد استقاللها على" وسوريا ولبنان،
 بعد ولكن الدولي، القانون ظل في دولة واعتبرتها  دوليا، باستقاللها االمم عصبة ميثاق من 22 المادة
 وإعطـاء  تعهـدات  بقطع قاموا بل فحسب، هذا وليس الوعود، لهذه البريطانيون تنكر الحرب انقضاء
 هـذه  ألن لـيس  الخيانـة،  درجة إلى ترقى خدعة خدعوا حيث العرب؛ به وعدوا لما مناقضة وعود
 68لليهـود  قـومي  وطن بإنشاء تماما متعارضا وعدا أعطت بريطانيا ألن بل فقط، تُحترم لم الوعود
 حق وهي أال الدولي، القانون قواعد من آمرة قاعدة مع يتناقض وهذا الشرعيين، أهلها حقوق متجاهلة
  .المصير تقرير
  

 وعدها، لتنفيذ ودوليا شرعيا حقا سيمنحها الذي االنتداب صك إلصدار بريطانيا سعت ذلك دوبع
 كـان  حيث األمد؛ طويلة ليست فترة بعد االستقالل على فلسطين تحصل أن المفترض من كان والتي
 فلسـطين  أبرمـت  فقد أراضيه؛ على المستقلة دولته إلقامة وتأهيله الفلسطيني الشعب مساعدة الهدف
 فلسـطين  لدولـة  القانونية الشخصية يؤكد ما وهو الدولية، المعاهدات من العديد االنتداب فترة اللخ

  .191969 عام منذ الدولي القانون بمقتضى قائمة االستقالل من بحالة وتمتعها
 

  :مبحثين إلى الفصل هذا بتقسيم سأقوم سبق ما ولتوضيح
  . االنتداب قبل الدولية ليةالمسؤو لقيام الموجبة األسباب: األول المبحث
  .االنتداب أثناء الدولية المسؤولية لقيام الموجبة األسباب: الثاني المبحث
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    17 ص والنشر، للكتب الريس رياض ،الضياع قبل فلسطين ،واصف ،عبوشي  
67

   :التالي النحو على) 1923( األولى العالمي الحرب نهاية بعد عقدها تم التي لوزان معاهدة من 16 المادة نصت حيث  
 في المرسومة الحدود خارج الواقعة باألراضي يتعلق فيما كان نوع أي من حق أي وعن ، الحقوق جميع عن هذا بموجب تركيا تتخلى     

 األراضي هذه مستقبل تسوية وتتم المذكورة، المعاهدة بموجب عليها بالسيادة لها يعترف التي بتلك المتعلق الجزء و المعاهدة هذه
  .  لشأنا ذات األطراف بمعرفة

، بشأن تبادل عربات  1922-نوفمبر- 18نود اإلشارة هنا إلى االتفاقية المصرية الفلسطينية التي صدق عليها مجلس الوزراء المصري في  68
، بشأن تسليم المجرمين،  1922-سمبردي -21بين مصلحتي سكة الحديد المصرية والفلسطينية، واالتفاقية المصرية الفلسطينية في   الركاب

   .163، ص 1987ن، القاهرة، .ج، د.ال عن عبد العزيز سرحان، النزاع العربي اإلسرائيلي، دنق
69

رسالة  ألحكام قواعد االحتالل الدولي، خلدون بهاء الدين ، اثر االحتالل اإلسرائيلي وإقامة المستوطنات على وضع القدس وفقاً ،ابو سعود  
   14ص، 2000، امعة الدول العربيةمقدمة إلى معهد البحوث والدراسات، ج دكتوراه
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  األول المبحث

 االنتداب مرحلة قبل الدولية المسؤولية لقيام الموجبة األسباب

 

 

ـ  أعلنـت  حيـث  القتال وتوقف ،30/10/1918 بتاريخ  األولى العالمية الحرب انتهت  ة،الهدن
 فـي  تضحياتها بسبب كبيرة الشام بالد خسائر كانت حيث وحلفائها؛ تركيا بهزيمة الحرب تلك وانتهت
 أكثر أيضا وقتل التركية، المساعدة وانعدام ، القحط بسبب ألف" 350" حوالي قُتل إذ االستقالل؛ سبيل
    70. باشا جمال مشانق على أعدموا الذين عن عدا الحرب في"  ألف 150" من

  

 الكامـل  العـبء  وتحملوا مضاعفة، الكارثة وكانت كثيراً عانوا فقد فلسطين، لعرب بالنسبة ماأ
  .البريطاني للهجوم
  

 الحكومـة  دخلـت  بعـد،  جف قد مكماهون حسين مراسالت مداد يكن لم الحلفاء انتصار فبعد
 النفـوذ  مناطق  سامالقت الروسية والحكومة الفرنسية الحكومة حليفتها مع سريه بمفاوضات البريطانية

  ،"1916 بيكـو  سـايكس " باتفاقية عرفت الثالث الدول بين اتفاقية وقعت حيث العربية؛ الواليات في
 العربي الطرف ضمنت أن بعد المنطقة في الفرنسي النفوذ تحدد أن استطاعت قد بريطانيا تكون وبذلك
  .71 الحرب في جانبها إلى بالوقوف
  

 قـومي  وطن إلنشاء عدو بإعطاء قامت إذ ؛1917 عام ففي ذلك من أبعد إلى بريطانيا وذهبت
 واقعية، حقيقة إلى الوعد هذا إخراج البريطانية للحكومة الشاغل الشغل أصبح الفترة تلك ومنذ لليهود،
 الفتـرة  في العسكري لالحتالل فلسطين أخضعت حيث الوعد؛ هذا لتنفيذ فلسطين احتلت أن لها فكان

 هـذا  بمثـل  تسمح ال التي الدولي القانون نصوص بذلك مخالفة المدنية باإلدارة استبدلتها ثم األولى،
     72.المحتل لإلقليم النهائي المصير تقرير قبل اإلجراء

 

                                                           

. 115 ص ،عمان للنشر، يلالجل دار ،1ط ،ونضاالً تاريخاً فلسطين نجيب، ،األحمر  70
  

5.75ص سابق، مرجع الحديث، فلسطين تاريخ ،الوهاب عبد ،الكيالي 
71

  
. 44 ص ،2009 ، 2009-1815 فلسطين في المحلية اإلدارة ،عدنان ،عمرو  72
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 سـبق  مـا  كل على ترتب وقد فلسطين، على االنتداب منحها قبل ذلك بكل بريطانيا قامت وقد
  :ليةالتا التساؤالت إلى يقودنا وهذا بأكمله، لشعب معاناة
    مشروعيتها؟ مدى وما بيكو، سايكس معاهدة من الدولي القانون موقف هو ما) 1
 حساب على قومي وطن إقامة اليهودي الشعب منح الدولي القانون قواعد وفق لبريطانيا يحق هل) 2

  ؟ الشرعيين أصحابه
  العسكري؟ احتاللها أثناء الفلسطيني الشعب بريطانيا عاملت كيف) 3
   الدولي؟ القانون قواعد مع ذلك يتفق مدى أي إلى) 4
  
  :مطلبين إلى المبحث اهذ تقسم فقد السابقة األسئلة على لإلجابة و

  .بلفور ووعد بيكو سايكس اتفاقية: األول المطلب
  .لفلسطين البريطاني االحتالل: الثاني المطلب
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  األول المطلب

  بلفور ووعد بيكو سايكس اتفاقية
 

 وكـان  العثمانية، الدولة هزيمة على بالعمل األولى العالمية الحرب خالل الحلفاء تماماه انصب
 األتراك، الحكام  ضد ثورة في العرب إقحام استطاعوا لو سهلة ستكون المهمة بأن يقين على الحلفاء
 مـا  وهو البريطانية، الحكومة وبين بينه المراسالت وبدأت ،73حسين الشريف على االختيار وقع وقد

 علـى  بـالثورة  العـرب  يقوم أن على االتفاق وتم مكمهون، -حسين مراسالت تسميته على اصطلح
 إضـعاف  علـى  تعمـل  داخلية جبهة بفتح وذلك الحرب، في تركيا موقف إضعاف أجل من األتراك،
 مداد يجف أن وقبل ،74العربية البالد باستقالل بريطانيا تعترف المقابل وفي الحرب، في تركيا موقف

 الفرنسـية،  الحكومـة  حليفتها مع واجتماعات مفاوضات في البريطانية الحكومه توجهت لمراسالت،ا
 بعرض ضاربة العربية، الواليات في العثمانية الدولة ممتلكات القتسام الروسية الحكومه مع وبتشاور
 الحـرب  نتهاءا بعد االستقالل بمنحهم تعهداتها حول للعرب  قطعتها التي والوعود االلتزمات الحائط
 التي المناطق على الدولتين  من كل اتفقت استعمارية، كدول بينهما فيما التشاور وبعد. األولى العالمية
  . 75المريض الرجل ممتلكات من عليها بالحصول منهما كل ترغب
 

 الحكـومتين  مـن  كل فأرسلت  وفرنسا، بريطانيا بين دائرة المفاوضات كانت 1915 عام وفي
 الـذي  بيكو، جورج المسيو هو الفرنسي المندوب وكان ليتشاورا، عنها مندوبا لبريطانيةا و الفرنسية
 سايكس مارك السير فهو اإلنكليزي زميله أما للحرب، السابقة السنة في بيروت في عاماً قنصالً عمل
   76. الشرقية المسائل دراسة في واسعا صيتاً اكتسب الذي

  

 تصفية عليه سيترتب الذي الوقت بحث تناولت و لندن يوف بتروجراد في المفاوضات دارت وقد
  77. العثمانية الدولة أمالك

                                                           

17، صمرجع سابق ن قبل الضياع، فلسطي، واصف ،عبوشي 
73

  
76ص ،مرجع سابق  ،تاريخ فلسطين الحديث ،عبد الوهاب ،الكيالي 

74
  

75
   54ص ،1981بيروت،  منشورات فلسطين المحتلة،" 2"سياسة االنتداب البريطاني حول أراضي فلسطين العربية، ط، محمد سالمة ،النحال  
.  22، ص ني، مرجع سابق االنتداب البريطاكامل محمود، فلسطين و ،خلة  76

  
.  437ص  ، جامعة عين شمس مقدمة لكلية الحقوق، -رسالة دكتوراه–اتفاقيات أوسلو للسالم : محمد عبد السالم محمد ،سالمة  77
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 سايكس باتفاقية بعد فيما عرفت اتفاقية عقد عن لندن في 1916 عام في المباحثات تمخضت وقد
 . 78بيكو

  

 خلـيج  فيهـا  بما الشام بالد على السيطرة في ترغب أنها على بريطانيا أكّدت االتفاق هذا وفي
  .79فلسطين فيها بما نفوذها تحت الشام بالد تكون أن على تصر فكانت فرنسا أما حيفا، ،عكا

  

 فـي  اسـتراتيجية  مصحة لها كل القوتين، هاتين بين جذب محور كانت فلسطين أن نجد وعليه
 ترنـو  بأطماعها الصهيونية الحركة هناك كانت بل فقط، الدولتين هاتين على األمر يقتصر ولم ذلك،

 التاسـع  القـرن  أواخـر  منذ المنظم السياسي شكلها تأحذ بدأت وقد األرض، بقاع أقدس إلى ببصرها
 الصـهيونية  الحركـة  مع العالقة في وجدت آنذاك االستعمار حركة تقود كانت التي فبريطانيا عشر؛

 غايتهـا  لتحقيـق  وسيلتها األخرى في تجد  منهما واحدة فكل بينهما، ربطت التي المشتركة المصلحة
 وراء سعيا تلهث والصهيونية العربية المنطقة في وجودها تثبيت في الزمن تسابق فبريطانيا لخاصة؛ا

 يصـبح  وحتى اليهود، من حفنة مخيلة في مصطنعا حلما هذا كان ولطالما القومي، الوطن إقامة فكرة
 بـين  يقـة وث صـلة  قامـت  ولهذا كبرى، استعمارية قوة تدعمه  أن من البد واقعية حقيقة الحلم هذا

 والمسـئولين  الصـهيونيين  بـين  اجتماعـات  عدة وعقدت البريطانية، والحكومة العالمية الصهيونية
 علـى  الحصول في اليهود بمساعدة البريطانية الحكومة  بتعهد وانتهت وايزمن، بيت في البريطانيين
 السياسـي  الجو غيريت حيث المتحدة؛ الواليات في الحلفاء لقضية النشط اليهودي الدعم مقابل فلسطين
 الصـهيونية  تعامل البريطانية الدولة دوائر أصبحت الحين ذلك ومنذ 80.الحلفاء لصالح جذري بشكل
 وزيـر  قـام  بـأن  الدعم هذا توج وقد الممكن، الدعم وكل التسهيالت جميع لهم تقدم أساسي كحليف
  .فلسطين في لليهود قومي وطن بإنشاء لهم وعد بإعطاء بلفور خارجيتها

  

  :فرعين إلى المطلب بتقسيم سأقوم عالموضو هذا حول المزيد لدراسةو
  .بيكو سايكس اتفاقية: األول الفرع
  . بلفور وعد: الثاني الفرع
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  عمان، ،التوزيعو والنشر للطباعة الفرقان دار ،1939-1920 الصهيوني، الكيدو البريطاني التآمر أمام فلسطين شعب ،أدهم حسن ،جرار  
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  ولاأل الفرع

  بيكو سايكس اتفاقية

  

 الحـرب  تضع أن وقبل فرنسا، هي المنطقة في نفوذها تحديد بريطانيا أرادت التي القوة كانت
 األراضي مستقبل لبحث وروسيا وفرنسا، بريطانيا، عن ممثلين بين اجتماع دعق 1916 عام أوزارها
 المناقشـات  واسـتمرت  النصر، من متأكدين وكانوا الحرب، بعد التركي الحكم تحت الواقعة والبالد

 باتفاقيـة  عرفـت  الثالثة الدول بين اتفاقية وقعت 1916/أيار/19 في وأخيرا المتعددة، واالجتماعات
 فعلـى  81" سايكس مارك" البريطاني والمندوب" بيكو جورج" الفرنسي المندوب إلى نسبة بيكو سايكس
  االتفاقية؟ هذه نصت ماذا
  

 علـى  فرنسا بموجبها فتحصل الدولتين؛ بين العربي الوطن تقسيم االتفاقية هذه عن تمخض لقد
 هـذه  لونـت  وقـد  العراق، في الموصل منطقة وعلى األناضول، وجنوب سوريا، من كبيرة أجزاء
 مـن   الواقعـة  األراضـي  فشملت بريطانيا، حصة أما ،األزرق باللون االتفاق خارطة على المناطق
 العربـي،  الخلـيج  بـين  الواقعـة  والمناطق والبصرة، بغداد شاملة العراق إلى سوريا جنوب أقصى

 بالنسبة أما 82 راألحم باللون جميعها ولونت وحيفا عكا، ميناء شملت كما لفرنسا، الممنوحة واألراضي
 على  بيكو سايكس اتفاقية من 7 المادة من الثانية الفقرة تناولتها فقد -بحثنا مجال هي التي- لفلسطين
  ”:التالي النحو

  

 الناقورة رأس نقطة جنوب من لالتفاقية تبدأ وفقا) فلسطين...( السمراء المنطقة حدود أن يتضح
 األردن نهـر  لتتـرك  الشـرقي،  الجنوب صوب هوتتج صور و عكا بين المتوسط البحر ساحل على

 خريطة تتبعنا وإذا. الفرنسي للنفوذ أي الزرقاء؛ المنطقة ضمن الحولة بحيرة وكذلك الشمالية، ومنابعة
 التـي  الحولـة  بحيـرة  وكذلك الشمالية، منابعه من األردن نهر من حرمتها االتفاقية أن نجد فلسطين

                                                           

. 117ص  ،، فلسطين تاريخيا و نضاال، مرجع سابق نجيب األحمد،  81
  

.77، مرجع سابق صين الحديث، تاريخ فلسط عبد الوهاب ،الكيالي  82
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 صحراء أما الميت، والبحر األردن نهر وبقية طبريا بحيرة من احرمانه إلى باإلضافة لفرنسا، أعطيت
 . 83لبريطانيا فأعطيت النقب،
  

 وضـع  إن حيث دولية؛ إلدارة تخضع فلسطين أن االتفاقية حددت فقد اإلدارة، لشكل بالنسبة أما
 تطرقـت  ما وهذا المنطقة، هذه حول الفرنسي البريطاني التنافس إلى يشير دولية إدارة تحت فلسطين
  .عربي واتحاد دولة تكوين في تدخل التي األراضي نطاق عن فلسطين إخراج من سرا الحلفاء نية إليه

 

 بشـكل  فلسطين ومع عام، بشكل العربية الواليات مع تعاملت أنّها االتفاقية على المالحظ ومن
  :األولى الفقرة من 7 المادة عليه نصت ما وهذا الدولتين، هاتين أمالك من جزء أنّها على خاص
 حيفـا  يصـل  حديـدي  لخط الوحيدة المالكة وتكون وتدير تنشئ التي العظمى لبريطانيا يحق"
  " .الخط هذا طول على كان وقت أي في الجنود بنقل دائم حق لها ويكون  )ب( بالمنطقة

  

 للدول حاميتين بصفتهما والفرنسية اإلنجليزية الحكومتان تتفق: "فيقول العاشرة، المادة نص أما
 ".العربية الجزيرة شبه في قطارا تمتلك بأن ثالثة لدولة تسمحان وال العربية،

 

 كـان  الـذي  العربي للوطن الجغرافي الواقع قلب أنّه بيكو، سايكس مخطط على المالحظ ومن
 اإلسـالمية  اإلمبراطورية قيام منذ شيء، كل رغم تماسكها على حوفظ واحدة، وحدة أبناؤه إليه ينظر
 إلى وتحويلها تجزئتها على يقوم مشروع أمام األولى وللمرة نفسها العربية الواليات وجدت كذاوه ،84

 السـكان  لـرأي  اعتبـار  أي دون ذلك وجري فلسطين، ودولة سوريا، ودولة العراق، دولة دويالت،
 يـا بريطان حققت فقد أمر، من يكن ومهما علمهم، ودون وأمانيهم، ورغباتهم البالد أصحاب األصليين
  :هما أساسين هدفين االتفاق هذا بعقد
  .األوسط الشرق في الفرنسي النفوذ منطقة حددت إنّها: أوال
  .العربية الوحدة ضد مؤامرة كانت فقد األوسط، الشرق في األول المقام لنفسها ضمنت: ثانيا
  

                                                           
، رسالة دكتوراه، جامعة ضوء قواعد القانون االدولي العاممحمد عبد السالم محمد، اتفاقية أوسلو للسالم ، دراسة قانونية تحليلية في  المة،س 83

   . 347عين شمس، ص
. 9، ص 1987، المؤسسة العربية دراسات والنشر، بيروت 1التغيب، ط  1948فلسطين  إلياس، ،صنبر  84
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 نافي يةاتفاق تعريف عليه ينطبق االتفاقية هذه بعقد وفرنسا بريطانيا من كل به قامت ما إن
 والذي مكتوبة صيغة في الدول بين المعقود الدولي االتفاق :التالي النحو على 1969 لسنة للمعاهدات
 تسميته كانت ومهما أكثر أو متصلتان وثيقتان أو واحدة وثيقة تضمنته سواء الدولي، القانون ينظمه
 إحداث على الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين إرادة توافق هو الدولي االتفاقف 85،الخاصة
 ."الدولي القانون لقواعد طبقا معينة قانونية آثار

   

 الشـرط  لـيس  لكنه الدولي، القانون أشخاص بين تكون االتفاقية أن بالتعريف جاء ما وفق نالحظ
 لـم  ما وهذا الدولي، القانون قواعد مع ومتطابقة منسجمة االتفاق هذا آثار تكون أن يجب بل الوحيد،
 لكـن  الـدولي،  القانون أشخاص من وفرنسا بريطانيا أن من بالرغم بيكو سايكس اتفاقية على ينطبق
 إلى لتصل امتدت قد االتفاقية هذه آثار ألن الدولي القانون قواعد تخالف قانونية آثار عنه نتج اتفاقهما
 ممتلكـات  من جزءا تكن لم تحديدا وفلسطين العربية فالواليات المعاهدة؛ في طرفا ليست أخرى دول
) 2( الفقرة عليه نصت ما وهو العثمانية، الممتلكات من جزءا كانت بل البريطانية، أو الفرنسية الدولة
 ".  المعاهدة في طرفاً ليست التي الدولة" الغير بدول المقصود إن: فقالت األولى؛ المادة من
 

 لـم  و رأيها يؤخذ فلم ؛ االتفاقية، في طرفا تكن لم السيادة صاحبة العثمانية الدولة فإن عليه وبناء
 ما فيها، طرفا ليست هي بمعاهدة إلزامها عدم عليه ويترتب السيادة، في حقها مع يتنافى وهذا تستشر،

 انحصـار  على مستقران الدولي والعمل الدولي فالقضاء االلتزام؛ بهذا كتابي وبشكل صراحة تعلن لم
 دول مطالبة جواز عدم هو فاألصل أخرى؛ دول إلى امتدادها وعدم عاقدةالمت الدول في المعاهدة آثار
 معاهـدة  مـن ) 35( المـادة  تناولته ما وهذا  فيها، طرفا ليست هي معاهدات بأحكام  بااللتزام الغير
  . 86فيينا

  

 تمارس السيادة صاحبة العثمانية، الدولة أمالك من جزءا األثناء تلك في فلسطين انتك لقد
 يجب العثمانية الدولة وممتلكات بفلسطين تتعلق اتفاقية فأي األرض؛ على والفعلية القانونية تالصالحيا

  .األرض هذه على السيادة صاحبة برضا تكون أن
  

                                                           

�2 ا�01/�� .�!� �-���ن ا����ه�ات  2�* ا���دة   85
  

 إلنشاء وسيلة النص هذا يكون أن قصد إذا المعاهدة في نص من الغير الدولة على االلتزام ينشأ"  1969 لسنة فيينا معاهدة من 35 المادة 86
  .  وكتابة صراحة ذلك الغير الدول وقبلت االلتزام
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 العظمى لبريطانيا وأن ،87 دولية إلدارة تخضع فلسطين أن االتفاقية حددت فقد لإلدارة؛ بالنسبة أما
 وهـذا  لهـا،  دائما الحق هذا ويكون المنطقة، في الوحيد المالك هي وتكون تنشئ و تدير أن في الحق

  .  بيكو سايكس اتفاقية من السابعة المادة عليه مانصت
  

تكمـن و المصير؛ تقرير حق مع يتعارض فلسطين، في اإلدارة بخصوص االتفاقية تضمنته ما إن 
 حيـث  ضـغط،  او قيد دون القومي مصيرهم اختيار حرية واألمم الشعوب اعطاء في الحق هذا فكرة
 ويلسـون،  ودرو األمريكي والرئيس وتوماس، كلينين، السياسة، ورجال المفكرين من العديد به نادى
 اعتبرتـه  المتحدة، األمم ميثاق من األولى فالمادة الدولية،  والمعاهدات المواثيق في  الحق هذا تكرس
 يقضـي  الـذي  المبدأ احترام أساس على مماأل بين الودية العالقات ءانما على نصت حيث اهدافها من

 الخامسة لمادةا أيضا إليه تشير ما وهذا مصيرها تقرير في وبحقها الشعوب بين الحقوق في بالمساواة
 المصير تقرير فحق والسياسية، المدنية حقوقلل الدولي العهد هكرس كما ،88ميثاقال هذا من  والخمسون

  . 89"للمعاهدات فينا اتفاقية من 53 المادة اليه ارتاش ما وفق امرة وقاعدة قانوني، حق هو
  

  :   سبق ما على بناءو
  القانون قواعد من آمرة قاعدة وتعارض تخالف النّها باطلة؛ دولية اتفاقية بيكو سايكس اتفاقية تعد 

،من) 53( المادة عليه نصت ما إلى استنادا وذلك مصيرها، تقرير في الشعوب حق وهي الدولي 
 نص ما وهذا الوسائل بمختلف الهدف ذلك لتحقيق تسعى أن الشعوب حق ومن. للمعاهدات فيينا قيةاتفا
 قد حصرها يصعب التي الدولية القرارات من العديد وهناك اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن عليه
 الجمعية أصدرت 16/12/1951 في المثال سبيل فعلى مصيرها، تقرير في الشعوب حق عن تحدثت

                                                           
 مع باألتفاق روسيا استشارة بعد شكلها يعين) فلسطين( السمراء المنطقة في دولية ادارة تنشأ" بيكو سايكس اتفاقية من لثةالثا المادة نصت فقد 87

    .حسين شريف الحلفاء بقية
88

 وديـة  ليمةس عالقات لقيام الضروريين والرفاهية االستقرار دواعي تهيئة في رغبة:  مايلي على المتحدة األمم ميثاق من 55 المادة نصت   
 تعمـل  مصـيرها،  تقريـر  منها لكل يكون وبأن الشعوب بين الحقوق في بالتسوية يقضي الذي المبدأ احترام على مؤسسة المتحدة األمم بين
 :على المتحدة األمم

 واالجتماعي االقتصادي والتقدم التطور بعوامل والنهوض فرد لكل المتصل االستخدام أسباب وتوفير للمعيشة أعلى مستوى تحقيق)  أ 

 والتعليم الثقافة أمور في الدولي التعاون وتعزيز بها، يتصل وما والصحية واالجتماعية االقتصادية الدولية للمشاكل الحلول تيسير) ب

     .الرجـال  بين تفريق وال الدين، أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز بال للجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام العالم في يشيع أن) ج
  .فعالً والحريات الحقوق تلك ومراعاة والنساء،

 الـدولي،  للقـانون  المصرية المجلة الجديد، العالمي النظام قواعد ضوء في المصير تقرير في الفلسطيني الشعب حق: الدين حسام هنداوي، 89 
  .95 ص ،47،1991 العدد
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 لممارسة وجوهريا مسبقاً، شرطا مصيرها تقرير في الشعوب حق فيه عدت ،637/7 رقم قرار العامة
 وواجباتها الدول حقوق ميثاق من األول الفصل مقدمة تحدثت كما األساسية، والحريات اإلنسان حقوق

 لعالقاتل األساسية األركان عن ،12/12/1974 في العامة الجمعية من بقرار الصادر االقتصادية
 واحترام مصيرها، تقرير في الشعوب وحق الشعوب بين المساواة بينها ومن الدولية، االقتصادية
  . األساسية والحريات اإلنسان حقوق
  

 مـنح  إعـالن  تضـمن  الذي ،1514/15 رقم قرار العامة الجمعية أصدرت 14/12/1961 وفي
 الحقـوق  كـل  مع مباشر تماس على لحقا فهذا االستعمار؛ تحت ةحالراز والبلدان الشعوب استقالل
 ممتلكاتـه  فـي  حق أي يمارس أن مكني ال مصيره تقرير في حقه انتهك فإذا الشعوب؛ عند األخرى
 الحـق  هذا وانتهاك الطبيعية، حقوقهم الشعب هذا أبناء  يمارس أن يمكن وال عامة، أو خاصة سواء
  .  كإنسان حقوقه لكافة كامل انتهاك بمثابة
  

 القواعـد  هذه ومن االتفاقية، لتلك بعقدها الدولي القانون قواعد خالفت قد تكون بريطانيا فإن وعليه
  الدولية لمعاهداتا لقانون فينا واتفاقية المتحدة، األمم هيئة ميثاق
  

 أثرهـا  مـازال  المعاهـدة  تلك ألن رجعي؛ بأثر تسري االتفاقيات تلك أن نظري وجهتي من أرى
 أفضـل،  بحـال  ليسـت  وفلسطين التجزئة بنار تكتوي زالت ما العربية وبفالشع اآلن؛ حتى مستمرا
 في سنبحثه ما وهذا بلفور، وعد لتنفيذ  خضعت التي العربية البلدان بقية مثل أصابها ما إلى باإلضافة
  .  القادم  الفرع
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  الثاني الفرع

  بلفور وعد
 

 حـال  هـو  كمـا  فلسطين، استقالل ىإل العالمية الحرب أثناء فلسطين من األتراك انسحاب يؤد لم
 مـع  العرب بها ارتبط التي المواثيق على وبناء التركية، السيطرة من تحررت التي األخرى الشعوب
 أول كـانون  ففـي  ؛90للصهاينة بريطانيا قدمته مناقض تعهد ذلك في السبب وكان وحلفائها، بريطانيا
 غيـر  اجتماعـات  عدة حدثت ،لخارجيةا وزارة رئاسة بلفور وآرثر جورج لويد تولى عندما 1916
 إلـى  بالنتيجة أدت جدية مفاوضات بمثابة كانت لكنها البريطانيين، والمسئولين الصهيونية بين رسمية
  .91فلسطين في لليهود قومي وطن إقامة في الصهيونية حلم بتحقيق بريطانيا التزام
  

 رسميا الحرب أميركا دخول ولهما،أ: حدثان فلسطين بشأن البريطانية السياسة إعالن في عجل وقد
 على 1917 الروسية شباط ثورة إثر روسيا في اليهود الشبان إقبال كان وثانيهما، ،1917 نيسان في

 فـي  روسـيا  استمرار ضد وقف الذي لينين، بقيادة" البلشفيك" الشيوعي الحزب صفوف في االنخراط
ـ  لليهـود،  قوميا وطنا فلسطين إعالن في اإلسراع إلى البريطانية المخابرات دفع مما الحرب،  هليتوج
 الثوريـة  األحـزاب  صفوف في االنخراط عن عوضا اليهودية الدولة بناء في االنخراط إلى الشباب
  .   92لبريطانيا المعادية
  

االستعمارية الدول لدى قائمة فالفكرة التاريخ؛ هذا من أقدم فلسطين في يهودية دولة إقامة فكرة إن 
  .93 العربية الواليات إلى بونابرت وننابلي جاء منذ
  

 واحـدة،  لغة يتكلم مرموق وتاريخ ماضٍ له واحد شعب وجود أن ترى االستعمارية الدول وكانت   
 إيجـاد  إلى دوما تسعى فكانت االستعمارية؛ الدول بقاء يهدد والتقدم، الرقي إمكانيات بالده في وتوجد
  . بينهما العربي االمتداد ويقطع المغرب، ربوع المشرق عرب بين ليفصل غريب بشري فاصل

                                                           
90

   .23 ص ،1999الفلسطينية، الوطنية السلطة ،الثقافة وزارة مطبوعات ،1ط فلسطين، قضية هنري، ،كتن  
91

 . 85 ص 1987 ايلول، ،"175"،ع فلسطنية شؤون وانحياز، ازدواجية بلفور، وعد ،يوسف ،حداد  

 والتوزيـع،  النشرو للطابعة الفرقان دار ،ط.د ،)1939-1920( الصهيوني الكيدو البريطاني التآمر أمام فلسطين شعب ،أدهم حسني جرار، 92
  . 15 ص ،عمان

93
   . 26 ص ،1987 أول كانون ،1408 األولى جمادى ،32 عدد الشريف، القدس مجلة غربية، أبو بهجت مذكرات  
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 بفلسطين بريطانيا باعتراف يقضي مشروعاً بلفور إلى روتشلد اللورد قدم ،1917/تموز/ 18 وفي
 المبدئية الموافقة البريطانية الحكومة قررت ذاته، العام من أيلول 3 وفي اليهودي، للشعب قوميا وطنا
 وايـزمن  حـاييم  قـدم  ،1917/أول تشـرين / 3 وفي نة،الصهاي طلب يؤيد تصريح و إصدار على

 يحثانه" ولسن" برئيسها ممثلة المتحدة الواليات إلى وأبرقا البريطانية، للحكومة جديدة مذكرة وروتشيلد
 أصـدر  ،1917 أول تشرين شهر نهاية وفي فلسطين، في لليهود قومي وطن إقامة يؤيد بياناً إلصدار
 .94"فلسطين في يهودي كومنولث" إقامة يؤيد إنَّه يهف قال تصريحا األمريكي الرئيس
  

 فيو ، الصهاينة طلب من النهائي موقفها البريطانية الحكومة أقرت ،1917 أول تشرين/31 وفي
 شكل على فكانت والصهيونية؛ بريطانيا بين المقدس غير الزواج شهادة صدرت ،2/11/1917 تاريخ
 إلـى  -الصـهيونية  لصـالح  بحماس عمل الذي- ريطانياب خارجية وزير بلفور آرثر بها بعث رسالة
  :يلي ما على نصت وقد ،95المعروف الصهيوني الثري روتشيلد اللورد
 اليهـود  أمـاني  مـع  وتعاطفا التالي، التصريح الملك جاللة عن نيابة إليكم أنهي أن جدا يسعدني"

 إنشاء إلى العطف بعين تنظر تهجالل حكومة إن الوزراء، مجلس عليها ووافق قدموها التي الصهيونيين
 ليكن و الهدف، هذا تحقيق لتيسير وسعها في ما تبذل وسوف فلسطين، في اليهودي للشعب قومي وطن
 فـي  المقيمة اليهودية غير للجماعات المدنية بالحقوق اإلخالل شأنه من شيء يتم لن أنّه بجالء مفهوما
   96".الصهيوني االتحاد إلى التصريح هذا أبلغتم لو ممتنا أكون إنني أخرى، دولة أية
 

 في األساسي فالمحرك البريطانية؛ المصلحة هو الوعد إصدار في الحقيقي الدافع أن يتضح هنا من
 فـي  المـدى  البعيـدة  بل فقط، المؤقتة المصلحة ال البريطاني االستعمار مصلحة كان كله الموضوع
 واضـعي  أذهـان  عـن  غائبـا  يكن لم لصهيونيا العامل فإن وكذلك العربية، المناطق على السيطرة
 أن الصـهيوني  العامـل  إدخال من بريطانيا قصدت فقد البريطانية؛ االستعمارية المصالح مخططات
 فـي  الحاسـم  العامـل  بوصفها لفلسطين الدولية اإلدارة في المشاركة في لفرنسا أمل كل على تقضي
  97.الوعد
  

                                                           

.119 ص سابق، مرجع نضاال، و تاريخا فلسطين نجيب، ،األحمر  94
  

.84 ص سابق، مرجع الحديث، فلسطين تاريخ الوهاب، عبد ،لياالكي  95
  

. 23ص ،سابق مرجع فلسطين، قضية هنري، ،كتن  96
  

.30 ص سابق، مرجع البريطاني، واالنتداب فلسطين ،محمود كامل ،خلة  97
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 الغموض مسألة وكانت" فلسطين في لليهود قومي وطن" وهي غامضة عبارة بلفور وعد تضمن لقد
 الـوطن  أن ادعـى  من فمنهم مختلفة؛ بطرق التعبير هذا معنى اليهود فسر فقد األرجح؛ على متعمدة
  .القصد هذا آخرون أنكر بينما يهودية، دولة إقامة – النهاية في - القومي
  

 وعـد  مسـودة  وضع في اشترك الذي سوكولوف، ناحوم الصهيوني، المؤرخ األخير الفريق ومن
  : قائالً 1919 سنة وكتب بلفور،
 دولـة  إقامـة  إن بإصـرار،  وتكرارا مرارا يرددون الصهيونية أعداء يزال وال ذلك، في قيل لقد"
 مـن  جـزءا  أبدا تكن لم" اليهودية الدولة" إن تضليل، وهذا الصهيونية أهداف من هي مستقلة يهودية
 من الوعد به فسر ،23/4/1947 99 صموئيل هربرت ألقاه رسمي نبيا وهناك 98الصهيوني البرنامج
  : قائالً نظره وجهة
 يتضمنه ولم إدراكه، يمكن ال مطمع وهو قرون، منذ اليهودي للشعب مطمعا اليهودية الدولة كانت"
 إن بل يهودية، بدولة وعدا يتضمن لم إذ عليها؛ لنص فلسطين في دولة إقامة قصد أنّه ولو بلفور، وعد
 بكل العبارة صيغت وقد يهودي، قومي وطن إنشاء على البريطانية الحكومة موافقة على ينص لوعدا
 المعنـى  كـان  مهمـا  100.لليهود قوميا وطنا فلسطين تكون أن يجب: الوعد يقل ولم فلسطين في دقة

  . قانونياً باطل وعد وهو بلفور وعد صدر فقد ؛"القومي بالوطن" المقصود
 

توييني آرنولد" اللورد كان فلسطين على المتآمر البريطاني الدور انتقدوا لذينا األشخاص أكثر إن "
 لقمة فلسطين سلمت بريطانيا أن اعتبر حيث التاريخ قصة موسوعة كتب فقد البريطاني؛ المؤرخ
 كونها بريطانيا اتهام مصدر ويعود الفلسطيني، الشعب بحق جرما واقترفت الصهيونية، للحركة سائغة
 الفلسطيني، الشعب وتشريد تهجير في بريطانيا شاركت العمل هذا خالل فمن. بلفور وعد صاحبة
 أصبحوا ماليين تسعة من أكثر واآلن العرب، الفلسطينيين من ونصف مليون أن هو المأساة وجوهر

                                                           

. 25 ص سابق، مرجع فلسطين، قضية ،هنري ،كتن  98
  

99
 مندوب أول وعين الوعد، بشأن البريطانية الحكومة مع المفاوضات في شارك قد كان بريطاني يهودي زعيم هربرت، سير ،صموئيل  

   .فلسطين قضية كتن، هنري عن نقال سنوات، خمس خالل بلفور وعد تطبيق على فعمل فلسطين، في سامي
100 26 ص ،سابق مرجع ،فلسطين قضية: هنري كتن، 
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 تقرير في رأيهم بإبداء لهم يسمح أن دون وممتلكاتهم، وديارهم وطنهم من محرومين الجئين
   101". مصيرهم

  

 ال فهذا الدولي؛ القانون أفراد من فرد مواجهة في منفردة دولية بإرادة صدر قد التصريح أن نالحظ
 آثارا تحدث ال الدولي القانون مجال في المنفردة فاإلرادة الدولية؛ القانونية األعمال مرتبة إلى يرقى
  .  102المقابل  في األخرى الدولية خاصاألش إراداة لحقتها أو سبقتها إذا إال العموم، وجه على قانونية

 

  : التاليتين الحالتين في ملزما يعد منفردة إرادة عن الصادر والوعد
 بعضه يرتبط منها جزءا التصريح هذا وكان دولية، وثائق أو تصريحات مجموعة هناك كان إذا: أوال

  .اآلخر بالبعض
   103.ضمنا أو صراحة الدول هذه به قبلت وقد أكثر، أو لدولة  موجها التصريح هذا كان إذا:  ثانيا
  

 وثائق من جزءا ليس فهو السابقين؛ الشرطين من أيا عليه ينطبق ال بلفور تصريح أن نالحظ
  .العالم يهود وتمثل بها معترف لدولة يوجه ولم دولية،
  

 فرد، إلى دولة من صادر سياسي تصريح من أكثر يكون أن يعدو ال بلفور تصريح فإن وعليه
 وعطف أمنيات تحمل رسالة بشكل كان فقد الدولية؛ العالقات نطاق في العالقة هذه تدخل ال يهوعل

  . اليهود على بريطانيا حكومة
  

 كيان لهم ليس جماعة اليهود ألن دولي؛ قانوني أثر أي يرتب ال اليهود لمصلحة بريطانيا والتزام
 اعتبارهم يمكن وال رابطة تجمعهم ال مشتتة ينيةد أقليات كانوا إنّما االتفاق، في طرف دولة أو سياسي
 .الدولي القانون أشخاص إلى ينصرف الغير إن إذ الدولي؛ القانون مفهوم في الغير من
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 لكن الغير، من تعد التي وهي التركية، السيادة تحت كانت بل البريطانية، السيادة تحت فلسطين تكن لم
 . 104 رضاها دون تركيا ةبمواجه أثر يرتب أن يمكن ال
  

 أو قانونيـة،  قيمة أية التصريح أفقد مما فلسطين، على سيادة أية لها تكن لم بريطانيا فإن وبالتالي
  .يستحق ال من ولمصلحة يملك ال ممن صادر ألنّه إلزامية، قوة
  

خارجيتهـا  بـوزير  ممثلة البريطانية الحكومة بين تم خاص اتفاق عن عبارة بلفور تصريح إن 
 ،105العصـبة  عهـد  من 20 المادة عليه نصت ما التصريح هذا خالف وقد اليهود، أثرياء أحد وبين

 ليس يلغى، فإنّه األمم عصبة ميثاق مع يتعارض اتفاق أو معاهدة أي أن المادة تلك نص على  ونالحظ
 بلفور ريحفتص وعليه إلغائها، على تعمل أن األمم عصبة في األعضاء الدول على يجب بل  فقط، هذا
 العصبة عهد على سابق بذلك فهو اليهود؛ أثرياء وأحد الدولي، القانون أشخاص أحد بين خاص اتفاق

  . المذكورة المادة نص عليه يسري وبالتالي أحكامها، مع ويتعارض
 

فـي  وحقـه  ألرضـه،  اإلقليمية السالمة في الفلسطيني الشعب حق صادرةو  هدم بلفور وعد إن 
 من 11 المادة نصت فقد السلم؛ حفظ وهو أال األمم، مبادئ من لمبدأ صريحة مخالفة يشكل االستقالل
 غير او العصبة في عضو بدولة تعلقت سواء بالحرب تهديد حالة أو حرب حالة كل إن" األمم، عصبة

  . 106"العالمي السلم لصون اإلجراءات من يلزم ما اتخاذ واجب وعليها ،عضو بالعصبة
  

االستقالل في حقه" األمم عصبة في عضو غير" أنّه من بالرغم الفلسطيني بالشع حق مصادرة إن 
 لليهـود،  قـومي  وطن إقامة أجل من لليهود، مشروعة غير بصورة أرضه بريطانيا بمنح السياسي،
  .107 الفلسطيني الشعب ضد بالحرب تهديدا يشكل الغاية تلك بلوغ لتسهيل الجهود أفضل ببذل والتعهد
  

                                                           
104

  " ت أو حقوق للدول الغير دون رضاهاال تنشأ المعاهدات التزاما: " على 1969ام ، من معاهدة فيينا للمعاهدات لع43حيث نصت المادة  
:  من عهد عصبة األمم على ما يلي  20لقد نصت المادة   105

  
ل بأنه يلغى جميع االتفاقيات الخاصة السابقة عليه، والتي تتعارض أحكامها مع أحكامه ، كما يتعهد أعضاؤه رسميا بأال يعقدوا في المستقب

تفاقيات تتعارض مع أحكام العهد وفي الحالة التي يكون فيه أحد أعضاء العصبة قد التزم قبل دخوله عضوا في العصبة بالتزامات ا
  .تتعارض مع أحكام هذا العهد، فإنه يكون واجب العضو أن يتخذ على الفور الخطوات التي تحرره من هذه االلتزامات

من عهد  عصبة األمم  11نص المادة   106
  

107
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47 

 

 فـي  عـدواني  وبشـكل  ،1917 عام فلسطين باحتالل بريطانيا قامت فقد فعل؛بال حصل ما وهذا
 فلسـطين  فـإقليم  القـادم؛  المطلب في سنبحثه ما وهذا العسكرية لإلدارة وأخضعتها ،1917 ديسمبر
 الثقافة من عال قدر من الفلسطيني الشعب به يتمتع ما على قائم وهذا استقالله، على الحصول يستحق

 المسـتوى  ارتفاع نسبة حيث من نصيباً العربية الشعوب أكثر التقديرات بعض في هو بل والحضارة،
 الفلسـطيني  للشعب إن قراراتها، من العديد في العمومية الجمعية أكدته ما وهذا. 108 والتعليمي الثقافي
 الوطنيـة  والسيادة  االستقالل في وحقه مصيره تقرير في حقه خصوصا للتصرف، قابلة غير حقوقاً
  109.منها واقتلع عنها أجلى التي  وممتلكاته دياره، إلى العودة في وحقه
  

 القانونية القوة اكتسابه قبل نشأت التي األوضاع على يسري المصير تقرير حق مبدأ وتطبيق    
 القانونية االتفاقيات من وغيره المتحدة األمم ميثاق في عليه للنص حاجة هناك كانت لما وذلك الملزمة،
  .لمواجهتها المصير تقرير مبدأ وضع التي األوضاع ميعوج الملزمة

  

 في الفلسطيني الشعب حق على قضت المشئوم، الوعد ذلكل هابإصدار بريطانيا به قامت  ما ان 
 على االتفاق يجوز ال يوالذ الدولي القانون قواعد من قاعدة يعتبر الذي الحق هذا مصيره، تقرير
 ،بلفور آرثر خارجيتها بوزير مثلةم به، قامت عما الدولية المسؤولية بريطانيا تتحمل وعليه ،مخالفتها
 به قامت الذي فالعمل المسؤولية؛ تلك عناصر لتوافر الدولية؛ المسؤولية تتحمل بريطانيا فإن وبالتالي
 لشعب ضررا سبب وقد الدولي، قانون أشخاص أحد عن وصادر مشروع، غير عمل هو بريطانيا
 قواعد تكفلت حيث وتنفيذه؛ بلفور وعد خالل من إسرائيل دولة إقامة عن مسئولة فهي وبالتالي آخر

 وأهم الفلسطيني، الشعب حقوق على بالحفاظ والمكتوبة العرفية مصادره بمختلف العام الدولي القانون
  .المستقلة دولته وإقامة  مصيره، تقرير في حقه الحقوق هذه
  

 في بل القدس، إلى جيوشها تصل أن قبل الجريمة هذه على قدمتأ بريطانيا أن االنتباه ويستدعي
 الشعب تضحيات وبفضل العرب، حلفائها مساعدة بفضل الجيوش هذه فيه تتقدم كانت الذي الوقت

  .الحرية سبيل في يناضل كان الذي الفلسطيني
  

                                                           

 108   .12، ص 1981 ،مطابع األهرام التجارية، القاهرة الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني،، عصام الدين ،حواس 
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  الثاني المطلب

  البريطاني الحربي االحتالل فترة

  
 إلـى  إداريـا  األتراك قسمها وقد العثمانية، اإلمبراطورية من جزءا 1917 عام قبل فلسطين كانت
 وسـنجق  عكا، سنجق: سنجقين إلى مقسم بيروت لوالية تابعا الشمالي فالقطاع منفصلة؛ سناجق ثالثة
 وهذا القدس، بسنجق وعرفت وغزة، واللد، القدس، ضمت فقد الجنوبيةّ المنطقة أما السامرة، أو نابلس
 وهذا ،110بيروت والية مثل مثلها استنبول بإمبراطورية مباشرا ارتباطا مرتبطا كان) القدس( السنجق
بعيد أمد منذ القدس مدينة بها تخص كانت التي الخاصة األهمية على يدل فإنّما شيء على دل إن.  

  

  ؛24/10/1917 بتـاريخ  البريطاني العسكري لالحتالل خضعت حتى ،فلسطين في الحال واستمر
 علـى  إنه: فيه قال عسكري منشور في"  اللنبي"أدموند الجنرال البريطاني العسكري دالقائ أعلن حيث
 أن بقيـادتي  الـذين  الجنود اآلن يحتلها والتي األتراك، حكم تحت سابقا كانت التي البالد سكان جميع
 عداءأ أو البريطانية، جاللته أعداء مساعدة أو العمومية، الراحة إقالق شأنه من عمل كل عن يمتنعوا
  .111" حلفائه
  

 لفلسـطين؛  البريطاني االحتالل مرحلة الفلسطيني، الشعب تاريخ من جديدة مرحلة بدأت هنا ومن 
 بلفور وعد لتنفيذ فلسطين، في اليهودي القومي الوطن إلقامة األساليب كافة التباع بريطانيا سعت حيث
 الهدف وتؤكد تدعم، التي المراسيمو القوانين من العديد رابإصد قامت حيث العام؛ نفس في صدر الذي

  .112البالد في ةيالرسم اللغة العبرية اللغة جعلت كما السابق،
  

  :التالية األسئلة أمامنا تظهر وعليه
  الحربي؟ االحتالل مفهوم هو ما )1
 أي فلسطين، على بريطانيا فيها تسيطر كانت التي الفترة على الحربي االحتالل مفهوم ينطبق هل )2

  ؟1922-1917 عام بين ما الواقعة الفترة
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  .2ص ،سابق مرجع الضياع، قبل فلسطين ،واصف ،عبوشي  
33ص سابق، مرجع  ،"1932-1922" البريطاني واألنتداب فلسطين ،محمود كامل ،خلة  
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  الدولي؟ القانون وأحكام تتالءم بريطانيا أصدرتها التي والتشريعات القوانين هل) 3
 

  :فرعين إلى المطلب تقسيم سيتم االسئلة هذه على ولإلجابة الدراسة من وللمزيد
  .الحربي االحتالل مفهوم: األول الفرع
  .ت االحتالل البريطاني لفلسطينف القانوني لممارسايالتكي: الثاني الفرع
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  األول الفرع

  الحربي؟ االحتالل ماهية
  

  

 لدولة مملوكا لالحتالل يخضع الذي اإلقليم يعد عشر الثامن القرن منتصف قبل الدولي العرف كان
 أنـواع  بكافـة  اإلقلـيم  بهـذا  تتصـرف  أن الدولة لهذه الممكن من كان حيث كاملة؛ ملكية االحتالل
 مالكا يصبح إقليما يحتل من أن على الروماني القانون نص حيث الملكية؛ حق يتيحها تيال التصرفات

 عليه، يده يضع شخص ألي مملوكا ويصبح بالحرب، مالكه يد من انتقاله حالة في  "res.nalli us له
  113.به يحتفظ أن خاللها من يستطيع التي الفترة طول وذلك
  

 تـنظم  قواعـد  هناك تكن ولم والهمجية، بالقسوة غالبا يزتتم الفترة تلك في الحروب كانت حيث 
 واسـترقاق  بقتـل  يقوم معين إقليم احتالل من العدو يتمكن عندما كان لذا المحتل؛ وسلوك تصرفات
 يكـن  ولم تدميرها، أو والخاصة العامة الممتلكات جميع على االستيالء استطاعته في كان كما سكانه
 ضـم  يستطيع كان وبالتالي. وامتالكه عليه االستحواذ وبين حربيا تالالاح إقليم احتالل بين فارق ثمة
  .114التنازل أو بالبيع فيه التصرف أو أقاليمه إلى اإلقليم
  

 نقـل  أن الـدولي  المجتمـع  وجد العالمية الحرب فبعد العشرين، القرن بداية حتى كذلك األمر بقي
 فتوجـه .  الدول بين والحروب المنازعات استمرار إلى يؤدي الكامل االنتصار بعد اإلقليم إلى السيادة
 بـالقوة،  األخـرى  الـدول  أراضي على االستيالء جواز بعدم يقضي جديد مبدأ إلى الدولي المجتمع
  .115الدول واستقالل سيادة احترام وضرورة

  

 نظمـة م أول تعـد  التي األمم، عصبة ميثاق في الدولي المجتمع عند  الجديد االتجاه هذا تأكد وقد   
 الـدولي  القـانون  لقواعد الدولة واحترام الحرب، إلى اللجوء عدم إلى تهدف سياسية صفة لها عالمية
 والعـدل  الشرف أساس على عالنية الدول بين العالقة تتم وأن البعض، بعضها مع عالقاتها في العام
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 وعليه مطلق، بشكل ربالح تحرم لم أنها األمم عصبة عهد على المأخذ لكن. الدولية العهود واحترام
 فقد الحربي؛ األحتالل قواعد تنظيم عاتقها على1907/ اكتوبر/ 18 في الصادرة الهاي معاهدة أخذت
 سلطة تحت يكون عندما محتال اإلقليم يعتبر" الحربي االحتالل المعاهدة تلك من" 42" المادة في عرفت
 السـلطة  هـذه  فيهـا  استقرت التي األقاليم إلى إال يمتد ال االحتالل وأن فعلي، بشكل المعادي الجيش
  . 116عملها مباشرة على قادرة وكانت

  

   القانون نظمهما أمران يتنازعها المحتل اإلقليم حالة إن ،وواجبات المحتل الشعب حقوق هما الدولي 
 تـل المح اإلقليم وأهالي جهة، من االحتالل دولة أطرافها والواجبات الحقوق فهذه االحتالل؛ دولة على
 العامة ممتلكاتهم وعلى السكان حياة مجرى على يؤثر االحتاللية السلطة هذه فوجود أخرى؛ جهة من

  .اليومية وأمورهم ومواردهم والخاصة
  

إقلـيم  مـن  جزء أو إقليم باحتالل المنتصرة الدولة تفرضها واقعية حالة الحربي االحتالل حالة إن 
 دولـة  علـى  يتوجب األرض، هذه على المسيطرة للسلطة ليالفع االنتقال فترة ففي المنهزمة؛ الدولة

 البرية الحرب بقواعد الخاصة الرابعة الهاي اتفاقية من" 43" للمادة وفقا العسكرية وسلطتها االحتالل
  "1907" لعام
   

  :وظيفة من أكثر له الهاي معاهدة في جاء ما وفق الحربي االحتالل وقانون
 اإلقليم ضم عدم على وأكّد حربيا، احتالال احتالله وبين إقليم ضم بين الجوهرية الفروق على أكّد: والأ

  .السيادة ودولة االحتالل دولة بين الحرب حالة فترة طول المحتل
 القـانون  قواعد تطبيق على أكّد كما إنسانية، معاملة المحتل اإلقليم سكان معاملة وجوب على أكّد:ثانيا

االنساني الدولي.  
  .المحتل اإلقليم في يمارسها أن له المسموح االختصاصات حدد الحربي االحتالل نونقا إن:ثالثا
  .األجل ومحدود مؤقت وضع هي الحربي االحتالل حالة أن سبق مما: نالحظ
  

 أراضـيه؛  مـن  كجزء يعامله أن أو المحتل، اإلقليم على وإرادته سلطانه يفرض أن للمحتل ليسف
 اإلقلـيم  علـى  السيادة يكسب أن يمكن ال فاالحتالل المنتدبة، الدولة ياكرعا اليسو اإلقليم ذلك فسكان
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 اإلقلـيم؛  ذلـك  على االحتالل لجيش المادية العسكرية السيطرة إحالل على دوره يقتصر بل المحتل،
 هو التشريعات فإصدار األقاليم؛ أهالي حماية هو الحربي االحتالل قانون قواعد لكل األساسي فالهدف
 ذلـك  فـإن  اإلقليم وبضم القوانين بتغيير االحتالل قام وإذا. تماما االحتالل سلطات على محظور أمر
 بـه  قامـت  مثلمـا  الـدولي  القانون ألحكام وانتهاكا السيادة دولة لحقوق مشروع غير اغتصابا يكون

 مـا  ذاوه واألنظمة والتشريعات القوانين بسن قامت حيث لفلسطين؛ احتاللها أثناء البريطاية السلطات
  .القادم الفرع في سأبحثه
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  الفرع الثاني

  التكيف القانوني لممارسات االحتالل البريطاني لفلسطين

  

القائد البريطاني الشهير قد عقد العزم في أواخر الحرب العالمية على تنفيـذ  " اللنبي"كان الجنرال 
المـيالد وتقـديمها هديـة    باالستيالء على القدس قبل عيد " لويد جورج"رغبة رئيس وزراء بريطانيا 

  . 117للشعب البريطاني لرفع معنوياته التي أنهكتها الحرب طول أربع سنوات
  

مدينة القدس، ومع نهاية العام ذاته أقيمـت  " اللنبي"تسلّم الجنرال  1917وفي شهر أكتوبر من عام 
بي، مع العلم أن في فلسطين إدارة عسكرية بريطانية برئاسة حاكم إداري يعمل تحت إمرة الجنرال اللن
، عندما 1918القطاع الشمالي من فلسطين لم يخضع لإلدارة العسكرية إال في تشرين األول من عام 

 119واستمر الوضع حتى تمـوز . 118أصبحت فلسطين وحدة واحدة تحت االحتالل العسكري البريطاني
وبا سـاميا  مند Herbert Samuel، أعلن عن قيام الحكومة المدنية، وعين هربرت صومايل 1920
  .120 للبالد
  

  .أصبح االحتالل البريطاني صاحب السلطة الفعلية على األرض 1922ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
  

بي قائد القوات البريطانية يخضع المناطق التي يحتلها مـن فلسـطين للحكـم    نوكان الجنرال الل  
عسكري بريطـاني؛ فعلـى    العسكري المباشر، ويقسم المناطق المحتلة إلى ألوية يحكم كل منها حاكم

، ...سبيل المثال عين حاكم عسكري بريطاني على كل من بئر السبع، وغـزة، والخليـل، ورام اهللا   
  . 121وذلك قبل أن يستكمل احتالل بقية األجزاء
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  25ص سابق، مرجع ،الضياع قبل فلسطين واصف، ،عبوشي  
119

  .12ص ،1987 ،بيروت للنشر، العربية المؤسسة  ،)1ط( ،التغيب 1948 فلسطين الياس، ،صنبر  
120

 صدرت التي التصريحات ومن 1920 سنة األردن وشرق فلسطين على سامي كمندوب تعيينه تم بريطاني يهودي: هربرت ،صموئيل  
 حسني عن نقال قائمة يهودية أكثرية وصاية تحت ذاتي حكم ذات" دولة"ويلث كومون فلسطين تصبح ان يجب المناسب الوقت في" ،عنه
  67ص سابق، مرجع ،الصهيوني والكيد البريطاني رالتآم امام فسطين شعب ،جرار ادهم

121
  44،45 ص دن، ط،.د ،2009-1850 فلسطين في المحلية اإلدارة ،عدنان و،عمر  



 

54 

 

ري بريطاني، كوقامت بريطانيا بتقسيم فلسطين إلى ثالثة عشر لواء، على رأس كل منها حاكم عس
بحاكم عسكري عام في القدس، ويرتبط بدوره بالقيادة العامة للجيش البريطـاني،   يرتبط هؤالء الحكام

  .122على خالف ما كان في الدولة العثمانية 10وبعد ذلك خُفِّض عدد األلوية ليصل إلى 
  

، تلك المعاهدة التي نظمت القواعد التي 1907ويشكل هذا الفعل بحد ذاته خرقا لمعاهدة الهاي لعام 
ة االحتالل في إدارة اإلقليم المحتل؛ حيث تقضي هذه المعاهدة بأن دولة االحتالل يجب تحكم سلوك دول

أن تعين إدارة عسكرية لتقوم بإدارة اإلقليم المحتل بشرط أن يبقى وفق الوضعية التي كان عليها قبـل  
  .االحتالل، وعليها أن تبتعد عن إحداث أي تغيير في المرافق اإلدارية السابقة

  

أصدرت الحكومة البريطانية قانونا يخول اإلدارة العسكرية حق التصرف في  1/11/1918في     
صدر منشور من  18/11/1918األموال غير المنقولة في سنجق القدس، سواء بالبيع أو الرهن، وفي 

نابلس وعكا، مع اإلبقاء على القوانين   يأجل وقف معامالت األراضي وإغالق دائرة الطابو في سنجق
  .123انية التي تساعد على االستيالء على األراضي الفلسطنية العثم
  

صدر إعالن بموجبه يعطي المدير العام اإلدارة في بالد العدو المحتلـة   20/5/1919وفي تاريخ 
  .124ها لألغراض العامةصيصاألراضي وتخ تحديدالحق في تعيين شخص من أجل " فلسطين"

  

، لحقوق األنسـان  نين تكون قد خالفت اإلعالن العالمي إن ما قامت به بريطانيا بإصدار تلك القوا
من ذلـك   125)17(الذي أكّد على أن حق التملك من حقوق اإلنسان األساسية وهذا ما جاء في المادة 

اإلعالن؛ حيث أكّدت على أن سلطات االحتالل ملزمة باحترام حق الملكية، وعدم التعدي عليها بالبيع 
  . كان أو الرهن أو أي تصرف مهما
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، تلك المعاهدة التي تنظم وضـع  1907من معاهدة الهاي 55126كما يعد ذلك مخالفة لنص المادة 
  .اإلقليم المحتل بإدارته المؤقتة، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام

  

من اتفاقية جنيـف الرابعـة   ) 33(كما تكون بريطانيا بإصدارها لهذا القانون قد خالفت نص المادة 
نصت تلك المادة على عدم جواز االستيالء على أموال السكان المـدنيين أو التعـرض    ؛ حيث1949

  ".أن السلب محظور" ألمالكهم بطريق غير مشروع؛ حيث ذكرت في فقرتها الثانية
  

يتعين على سلطات االحتالل أن تحترم بقدر اإلمكان القوانين المعمول بها فـي اإلقلـيم، وال   حيث 
وهذا ما ذهبت إليه اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام    . هذه القوانين أو تستبدلها يجوز لها أن توقف نفاذ

؛  حيث أكدت على أن التشريع هو حق من حقوق السيادة، ال تمارسه إال الحكومـة الشـرعية   1949
وحدها وحظرت على المحتل ممارسة اختصاصات التشريع في اإلقليم المحتل؛ فقوة االحـتالل علـى   

ارسة االختصاصات من أجل إدارة أمور األهالي، وضمان سـير الحيـاة فـي    األرض دورها في مم
اإلقليم، وهذه االختصاصات أقرب إلى االلتزامات في الواقع منها إلى االختصاصات، أمـا إصـدار   

  .127التشريعات فهو أمر محظور على سلطات االحتالل
  

هـي مسـاحة    128دار التشريعإن المساحة التي خولتها اتفاقية جنيف ومعاهدة الهاي للمحتل بإص
أو اتخـاذه  .  ضيقة، وينبغي على سلطات االحتالل عدم الذهاب في تفسير هذا النص تفسيرا واسـعا 

  . 129"شبه تشريع"ذريعة إلصدار التشريعات؛ فهذا عمل محظور عليها، وأن ما خولته لها إنّما هو 
  

جديد لإلقليم الذي هـو وضـع   والقصد منها مواجهة األوضاع االستثنائية المترتبة على الوضع ال
مؤقت، وإذا قام المحتل بتجاوز قوانين ونظم اإلقليم وأخذ بإصدار التشريعات، فإن ذلك يكون اغتصابا 
غير مشروع لحقوق الدولة ولشعبها، وانتهاكا ألحكام القانون الدولي؛ فطبيعة االحتالل ال تخوله حقـا  

ب األصيل؛ فاالحتالل واقعة غيـر مشـروعة وال   دائما، وال تجيز له أن ينتقص حقا من حقوق الشع
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يجوز أن يرتب حقا غير مشروع للمحتل، بوصفه وكيال أو منتفعا في حدود واجباته في إدارة اإلقليم، 
وعليه فإن من واجبات الحكومة البريطانية بوصفها دولـة  . وحسب ما تتطلبه مصلحة الشعب المحتل
  . شعبها يةوحراحتالل حماية ممتلكات سكان فلسطين، 

  

نالحظ أن معظم القوانين التي استبدلتها بريطانيا هي القوانين المتعلقة باإلدارة وتحديدا األراضي  
  .والعقارات؛ وذلك من أجل تسهيل الهجرة اليهودية وإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين

  

لطات االحـتالل  كانت تخضع لس 1922وحتى عام  1917أن فلسطين بين عام  نستنتج مما سبق
واللوائح المنظمة لها،   1907، والهاي 1899البريطاني، وانطبقت عليها بالتالي قواعد معاهدة الهاي 

انتهكت كل المواثيق وكان يفترض أن تراعي هذه االتفاقيات في فترة احتاللها لفلسطين، لكن بريطانيا 
م جزءا من األقـاليم العربيـة التـي    فاقيات تنطبق على سكان فلسطين بوصفهت؛ فهذه االسالفة الذكر

انفصلت عن الدولة العثمانية والتي من المفترض أن تتمتع باالستقالل الذاتي، كما حـدث فـي تلـك    
البلدان، وبالتالي فإن بريطانيا تتحمل المسؤولية الدولية عما قامت به في تلك الفتـرة مـن قـرارات،    

ي تنفيذ وعد بلفور من أجل إقامة وطن قومي لليهـود؛  متمثلة في إصدار القوانين والعمل واإلسراع ف
فالقانون الدولي يحرم على سلطات االحتالل التدخل في الحياة اليومية في المناطق المحتلة، والعمـل  
على تمكين السكان من تسيير وإدارة شؤونهم بنفسهم؛ فكان من واجب الدولة البريطانية تأمين سـير  

  .بشكل طبيعي والمحافظة على األمن فيهاالحياة في المناطق المحتلة 
  

لسلطات االحتالل القيام به، وما لم يجز لها القيام بـه، إال  مسموح وقد وضع الفقه ضوابط لما هو 
أن سلطات االحتالل البريطاني قد تجاوزت الصالحيات التي منحها إياها قانون االحـتالل الحربـي،   

ن، وكان تصرفها كتصرف صاحب السيادة؛ فقد تجـاوزت  وتدخلت في مرافق الحياة اليومية للمواطني
حدودها في عدة مجاالت منها مجال التشريع واإلدارة، وعليه فإن بريطانيا بصفتها دولة محتلة تتحمل 

  .المسؤولية الدولية وتخضع للمساءلة عما صدر عنها من أفعال
دمير أو التحقير المتعمد بالنسبة من الئحة الهاي على أن جرائم الحجر أو الت 56كما نصت المادة  

للممتلكات، وهي جرائم ممنوعة ويجب مالحقتها، والمالحقة تعني إعادة هذه الممتلكات والتعويض 
؛ إذ قررت أن 1907عنها ولقد نصت على هذه المسؤولية المادة الثالثة من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

يترتب عليها دفع تعويضات؛ فدولة االحتالل البريطاني  مخالفة نصوص الئحة الهاي الملحقة باالتفاقية
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، وسكانه المدنيين ويجب )فلسطين(مسؤولة عن كافة األضرار والخسائر التي لحقت باإلقليم المحتل 
تشكيل جهة دولية لحصر هذه الخسائر واألضرار التي قامت بها بريطانيا خالل تلك الفترة وتقدير 

  . التعويضات الالزمة
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  الثاني المبحث

  االنتداب مرحلة أثناء بريطانيا مسؤولية
  

  

 العربية الواليات إعادة بعدم يقضي قرارا 1919 يناير 30 بتاريخ باريس في الصلح مؤتمر أصدر
 بريطانيا طالبت وقد ،130االنتداب نظام تطبيق باتجاه خطوة بمثابة القرار هذا وكان التركي، الحكم إلى
 اليهودي المؤتمر طالب كما الصهيونية؛ الحركة من بضغط وذلك طين،فلس على االنتداب لها يكون بأن

 فـي  المطلب هذا ورد وقد لبريطانيا، فلسطين على االنتداب يكون بأن 1918 ديسمبر 18 في المنعقد
 كدولـة  العظمى بريطانيا اختيار نؤيد إنّنا حيث" المؤتمر؛ إلى الصهيونية الحركة قدمتها التي المذكرة
 شريطة تريد، ما على بريطانيا حصلت وقد ،131العالم يهود ورغبة يتفق ذلك ألن لسطين؛ف على منتدبة
 المدنيـة  بـالحقوق  ذلـك  يمس ألّا على فلسطين، في لليهود القومي الوطن بإقامة بلفور وعد تنفذ أن

  .132"اليهود غير من البالد ألهل والدينية
  

 تحـت  األقاليم وضع حدد حيث ؛1920 إبريل 25 في عقد الذي ريمو سان مؤتمر جاء ذلك وبعد
 بريطانيا على السهل من أصبح وبذلك البريطاني، االنتداب تحت وفلسطين العراق فوضعت االنتداب،
 مـن  بريطانيـا  ضـاعفت  فقد وعليه ،133الدولية التوت بورقة مستترة الموعود، القومي الوطن إنشاء
 سـبتمبر  7 فـي  العصـبة  مجلس لىع االنتداب مشروع بعرض فقامت الدولي الصعيد على جهودها
 عملـت  وقد. عليه المتحدة الواليات توافق ريثما فيه النظر بإرجاء قام العصبة مجلس ولكن ،1921
  .134األوسط الشرق في الدولية األمريكية المصالح مراعاة خالل من القضية حل على بريطانيا
  

 وبذلك االنتداب، صك على قةالمواف قرار 1922يوليو 24 في ذلك بعد األمم عصبة مجلس وأصدر
  .135النظام ذلك على الدولي المجتمع من وقانونية شرعية صبغة هناك أصبح

                                                           
130

  .95، ص مرجع سابق ،نتداب البريطاني على فلسطينإلا ،كامل محمود ،خلة  
131

  .19، ص  1999،، دار المستقبل العربي، بيروت"1"، طإلنتداب البريطاني ودولة اسرائيلمأساة فلسطين بين ا ،احمد زكي ،الدجاني  
132

  156ص ، مرجع سابقفلسطين تاريخا ونضاال،  نجيب، ،االحمد  
133

  89،  ص1979، فبراير،7عدد  مجلة  الكاتب، ،اطروحات محمد علي الطاهر"وتهويد فلسطين  بريطانياحداد، يوسف،   
134

  100، ص مرجع سابق ،نتداب البريطاني على فلسطيناإل ،كامل محمود ،خلة  
135

والنشر، عمان،    ، دار الفرقان للطباعة ط.، د"1920،1939"شعب فلسطين امام التأمر البريطاني والكيد الصهيوني  ،حسن ادهم ،جرار  
  .18ص
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 الناحية من النظام هذا واستند ،1923\3\29 بتاريخ إال المفعول نافذ يصبح لم القرار هذا أن غير
 إلى لالنتداب ضعتخ التي األقاليم قسم حيث ؛136االمم عصبة عهد من" 22" المادة نص إلى القانونية
  .137مراتب ثالثة
 سوريا،: وهي العثمانية اإلمبراطورية عن المنفصلة الشعوب على وطبق A" Mandat" االنتداب )1

 االنتداب ومهمة البريطاني، االنتداب تحت والعراق وفلسطين، الفرنسي، االنتداب تحت ولبنان
  .االستقالل إلعالن تمهيدا واإلرشاد النصح وتقديم

ومهمة .. رواندا توغو، وهي: الوسطى إفريقيا شعوب على وطبق  B" Mandat" االنتداب )2
  .االنتداب تتناول إدارة اإلقليم

 ومهمة غينيا، الغربية، سامو أمثال حضاريا المتخلفة الشعوب على وطبقC " Mandat" االنتداب )3
 .138لقوانينها وإخضاعها بإقليمها األراضي إلحاق االنتداب

  

الشعوب؛ رفاهية على العمل هو" 22" الفقرة في جاء كما االنتداب فرض من والهدف الحكمة إن 
  .االنتداب عليه استند الذي الدستور بمثابة المادة تلك تعتبر حيث
  

 تكون أن الدولة على ويترتب المرحلة، تلك في الدولي القانون قواعد من األمم عصبة ميثاق يعد 
 بريطانيا التزام مدى ما: "عليه اإلجابة من بد ال الذي الالسؤ ولكن الميثاق، ذلك مع منسجمة أفعالها
  فلسطين؟ على انتادبها خالل العهد ذلك من" 22" المادة وتحديدا الميثاق ذلك ونصوص بقواعد
  

 إلى وصلت والتي العثمانية المملكة من جزءاً كانت التي الجماعات حدد" A" المصنف االنتداب إن
 الذي الوقت إلى شوونها إدارة في يرشدها أن بشرط مستقلة أمما عتبرت أن لها ويحق الرقي، من درجة
  .نفسها قيادة على قادرة فيه تصبح
  

أكثر من ألنها" أ" االنتداب تصنيف عليها فينطبق العثمانية؛ الدولة من جزءا كانت فلسطين إن 
  .139قصيرة ستكون عليها االنتداب حكم مدة أن يفترض وهذا تقدما، المناطق

                                                           
136

  .من عهد عصبة االمم" 22"نص المادة   
137

ص  1978المجلد الرابع والثالثون، / انتهاء هذا النظام، المجلة المصرية البكري، محمد مقبل، المركز القانوني لالقاليم الموضوعة تحت االنتداب عند  
142.  

138
  .160، ص مرجع سابقابو سخيلة، عبد العزيز، مسؤولية االمم المتحدة عن تطبيق قرارات االمم المتحدة،   

139
  .210، ص 1998، تموز، آب، ايلول 113العدد عليان، نور الدين، بريطانيا ونكبة فلسطين بين الدور التاريخي وعقدة الذنب، مجلة صامد،   
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على الحصول في حقها الحقوق هذه مقدمة وفي االنتداب، نظام رتبها حقوقا اإلقليم ذاله إن 
  .استقاللها

  

  : التالي السؤال يثور وهنا
  الفلسطيني؟ الشعب تجاه بريطانيا مسؤوليات هي ما) 1
   انتدابها؟ تحت وضع الذي الفلسطيني الشعب لحقوق بريطانيا مراعاة مدى ما )2
  

  : مطلبين إلى المبحث بتقسيم سأقوم أعاله الواردة لةاألسئ على ولإلجابة
  .المكتوبة الدولي القانون لقواعد بريطانيا مخالفة مدى: األول المطلب
  .الفلسطيني الشعب لحقوق بريطانيا انتهاك مدى: الثاني المطلب
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  االول المطلب

  الدولي القانون لقواعد بريطانيا مخالفة
  

  
حيـث  االمم؛ عصبة عهد من" 22" المادة نص هو االنتداب نظام عليه قام  الذي لقانونيا السند إن 
 تلـك  ويسكن .قبل من تحكمها كانت أخرى دولة لسيادة تخصع كانت التي المستعمرات وضع تناولت
 تعمـل  مدنية لدولة اإلقليم هذا إدارة تسند أن يجب وهنا ،شؤنها أدارة على قادرة غير شعوب األقاليم
  .المدنية عنق في مقدسة أمانة ذلك ويعد الشعوب، هذه وتقدم رفاهية لىع

  

 مواردها تكون حيث األقاليم؛ تلك على بالوصاية تقوم أن الراقية األمم على يجب ذلك يتحقق وحتى
 والتقـدم،  الرقـي  من درجة بلغت التي األمم تلك بناء في مساعدا عامال الجغرافي وموقعها وتجارتها
 على المعونة، االنتداب صاحبة الدولة تسدي أن بشرط مستقلة، كأمم بها االعتراف معها عيستطا والتي
  .المنتدبة الدولة اختيار عند االعتبار بعين االنتداب تحت ستقع التي الشعوب رغبات تؤخذ أن
  

 صـك  فيهـا  نظم التي المرحلة تلك في المكتوبة الدولي القانون قواعد من األمم عصبة عهد ويعد
 لها، توفيرها الدولي المجتمع على ترتَّب المنتدبة، للدولة حقوقاً الدولي القانون وفر وبالتالي نتداب،اال
 إلـى  المطلـب  هذا بتقسيم سأقوم الموضوع ذلك دراسة من وللمزيد. مقبول غير امرا انتهاكها ويعد
  :فرعين
  

  . ليالدو القانون قواعد وفق تدبةالمن الدولة مسؤولية: االول الفرع
  

  .الدولي القانون قواعد وفق المنتدب الشعب حقوق: الثاني الفرع
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  االول الفرع

  المكتوبة الدولي القانون قواعد وفق المنتدبة الدولة مسؤولية
  

 إقليميـا  اختصاصـا  تملـك  فهي واختصاصها؛ المنتدبة الدولة حدود الدولي القانون قواعد نظمت
 عـن  نيابة اإلقليم إدارة مسؤولية عاتقها على يقع الدولة فهذه ،140عليه المنتدب اإلقليم تجاه ومشروطا
 إليـه  ذهبـت  مـا  وهذا االنتداب، تحت الواقع اإلقليم ضم المنتدبة للدولة يحق ال فمثال األمم؛ عصبة
 رأيهـا  فـي  فقررت االنتداب، تحت الموضوعة األقاليم ضم فكرة رفضت فقد الدولي؛ العدل محكمة

 ذا اعتبـر  قد الضم عدم مبدأ" أن 1950 لسنة إفريقيا غرب لجنوب القانوني لوضعا حول االستشاري
 العالمية الحرب بعد الفصل موضوع األقاليم من وغيره إفريقيا غربي مستقبل كان حين قصوى أهمية
  .األولى
  

  .االنتداب تحت الموضوعة األقاليم شعوب وتقدم رفاهية على العمل: اوال
 مرحلـة  إلـى " أ" االنتـدابات  مجموعة من مصنفة كدولة الفلسطيني الشعب وصول على العمل: ثانيا

  .تركيا عن المنفصلة الشعوب أحد باعتبارها مؤقتا مستقلة كأمة بها اعترف حيث االستقالل،
  

    ة إناإلقليم داخل الشعب وتقدم رقي على العمل هي االنتداب، لدولة أوكلت التي المباشرة المسؤولي 
.  السياسـي  واسـتقالله  اإلقليمية وحدوده أراضيه سالمة على بالحفاظ المنتدبة الدولة تكفلوت المنتدب،
 فلسطين تجزئة أجل من اليهودي الوجود تعزيز استهدف الواقع أرض على بريطانيا به قامت ما ولكن
 لتمكـين  لةوسي االنتداب اعتبرت التي" 22" المادة ألحكام انتهاكا يشكل مما الصهيونية، الدولة وإقامة
 كـان  حيث مصيرها؛ تقرير في حقها ومصادرة احتاللها وليس بنفسها، سيادتها ممارسة من الشعوب
  .141دائم بشكل الفلسطيني الشعب به يطالب مطلبا االستقالل

  

                                                           
  .145، ص  مرجع سابق المركز القانوني لالقاليم الواقعة تحت االنتداب عد انتهاء هذا النظام، ،محمد مقبل ،البكري 140

141
كننا نكره ال نكره االنجليز ول: تحت عنوان 19/1/1930على سبيل المثال ال الحصر، مقال في جريدة فلسطين بتاريخ : وهنا نذكر  

انا نرفض االنتداب ونطالب باستقالل تام ال تشوبه شائبة من شوائب االستعمار، نقال عن عماد حسين، "االنتداب، حيث ور في المقالة، 
 ،، منشورات المركز الفلسطيني للثقافة واالعالم1939-1909. مجموعة وثائق حول تاريخ فلسطين السياسي واالقتصادي االجتماعي

  .221جنين، ص 
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   علـى  يجـب " أنّه االنتداب صك من عشرة الثامنة المادة في جاء كما المنتدبة الدولة مسؤولية إن 
 ورعايـا  العصبة، في الداخلة الدول من دولة أية رعايا بين فسطين في التمييز دمع تضمن أن الدولة
  .الوظائف أو التجارة أو بالضرائب المتعلقة األمور في المنتدبة الدولة

  

   قـدم  علـى  المنتدب اإلقليم رعايا تعامل أن المنتدبة الدولة عاتق على يضع المادة تلك نص إن 
 كانت الواقع أرض على بريطانيا ممارسة لكن األخرى، الدول رعايا معو البعض بعضهم مع المساواة
 وقـد  الخـارج،  من قادمون هم ومن الفلسطيني الشعب أبناء بين واضحا التمييز كان إذ لذلك؛ مخالفة
 ازداد لقد: "والموظفين الوظائف" عنوان تحت 1927\4\1 بتاريخ يافا فلسطين جريدة في مقال في ورد
 الكبرى الوظائف يتولون األجانب ألن ألبنائها؛ مساويا أصبح حتى فلسطين عن لغرباءا الموظفين عدد

 ومع لنا منافس األجنبي العنصر ألن البالد؛ ترقية سيبل في عقبة البريطانيون فأصبح لنا، والصغرى
ـ  تدريبنا يريدون أنهم ويدعون االستعمار تحت فقط ألننا بالقوة؛ توظيفهم الحكومة تريد هذا  ادناوإرش

 تتناقض بأنفسهم شؤونهم إدارة على الوطنيين تمرين أن بيد الذاتي، الحكم إلى الوصول في ليساعدونا
  .142الغرباء الموظفين عدد في المطردة الزيادة مع
  

 التفرقـة  بـذور  تنشر كانت بأنّها الفترة تلك في السامي المندوب أجراها التي التعيينات تميزت لقد
 المسـيحيين  تعيـين  مـن  ويكثر العليا، المناصب في واألجانب اليهود تعيين يفضل كان فقد الطائفية؛
 تلـك  في اليهود من الموظفين نسبة بلغت إذ الطائفية؛ تشجيع بقصد الفترة تلك في واألرمن والشركس
  .143عددهم قلّة من الرغم على العرب أضعاف أربعة الفترة
  

 المواطنـون  منها يعاني كان التي المعاملة سوء ىعل مثاال المنتدبة الدولة قبل من السلوك هذا يعد
  .بحقهم التمييز وعدم المساواة على تقوم معاملة الفلسطيني يعامل أن المفترض ومن الفلسطينيون،

  

 االنتـداب،  تحت الواقع اإلقليم ألهالي بالنسبة واإلرشاد النصح على المنتدبة الدولة مهمة تقتصر لم
" مافرومـاتيس " فقضـية  دوليـا؛  تسأل ثم ومن والخارجية، الداخلية نالشؤو في أيضا تتدخل أنها إال

 ضـمن  الكهرباء مد امتياز على حاصال كان مافروماتيس إن حيث ذلك؛ على تؤكد الجنسية اليوناني

                                                           
142

  .216، ص  مرجع سابقمجموعة وثائق حول تاريخ فلسطين،  ،حماد ،حسين  
143

  .51، صمرجع سابق، 2009-1850االدارة المحلية في فلسطين ،عدنان و،عمر  
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 على دعوى اليونان أقامت فقد امتيازه؛ إنهاء المنتدبة البريطانية السلطة أرادت عندما فلسطين، أراضي
  .144الطلب هذا المحكمة وأيدت حكم فعال وصدر الدولية، للعدل الدائمة المحكمة أمام بريطانيا
  

   منتدبـة  كدولة بريطانيا مسؤولية هو االنتداب، صك من145 عشر الخامسة المادة إليه ذهبت ما إن 
 الدين؛ أو الجنس عن النظر بغض فلسطين، سكان لجميع والدينية المدنية الحقوق على المحافظة على
 فئة تخص أن يعني ألنه فلسطين؛ في السكان جميع بين المساواة مع يتناقض لليهود قومي وطن مةفإقا
  .146المناطق تلك في الطبيعية حقوقهم من أخرى دينية فئة وحرمان غيرها دون بامتيازات دينية
  

 ،"اليهـودي  الشـعب " ،"يهود" بكلمات ودائما رسمي وبشكل تعبر كانت بريطانيا أن إلى باإلضافة
 الفلسـطينيين،  العرب أو فلسطين كلمة واحدة لمرة ولو تذكر لم بينما ،"فلسطين في اليهودي والشعب"

 فـي  يهوديـة  غيـر  بطوائـف  لهم تشير كانت بل كذلك، األكثرية وهم األصليين المواطنين بوصفهم
  .147فلسطين
  

 األهداف بتحقيق ينتهي ولكنه.  له نهاية من بد ال بل الدوام، صفة االنتداب لنظام يكون أن يمكن ال
 شؤونه يتولى أن يستطيع درجة إلى باالنتداب المشمول باإلقليم الوصول وهي  أجلها، من صيغ التي
  ."أ" فئة من االنتداب على غالبا قينطب وهذا استقالله، بكامل للتمتع أهال ويصبح بنفسه
   

 تحقيـق  دون الدولي؛ المجتمع وألعضاء للعرب مفاجئ بشكل فلسطين على انتدابها بريطانيا أنهت لقد
 لألمـم  تقـدمت  1947 ايلـول  26 تاريخ ففي العصبة؛ عهد من" 22" المادة لها رسمته الذي للهدف
  .فلسطين على انتدابها إنهاء معلنة المتحدة

  
  

                                                           
144

  .163 ص ،سابق مرجع ،المتحدة االمم قرارات تنفيذ عن الدولية المسؤولية ،العزيز عبد محمد ،سخيلة ابو  
145

الدينية التامة وحرية القيام بجميع  يةيترتب على الدولة المنتدبة ان تضمن جعل الحر ،خامسة عشر من صك االنتدابلقد نصت المادة ال  
شعائر العبادة مكفولتين للجميع، بشرط المحافظة على النظام العام واالداب العامة فقط، ويجب اال يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين 

  .او الدين او اللغة، واال يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الدينيسكان فلسطين على اساس الجنس 
146
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 الدولي، القانون لقواعد طبقا القانونية المشروعية بعدم يتصف أمر الطريقة بهذه انتدابها عن تخليها إن
  -:التالية لألسباب وذلك
 عصبة محل حلت والتي المتحدة، األمم بهيئة الممثل الدولي المجتمع من الموافقة بريطانيا تاخذ لم )1

 عليـه  نصت ما وفق االنتداب، لشروط تعديل أي على موافقتها االنتداب نظام يشترط والتي األمم،
  .الدولي القانون قواعد

2( ة بالتزاماتها منها خاللإ لالنتداب بريطانيا إنهاء إنلصـالح  االنتـداب  صـك  في المقررة الدولي 
 الوصـول  أجـل  من فلسطين إدارة تتولى وطنية حكومة تنشئ أن المفترض من كان فقد العرب؛
 على يحصلوا أن المفترض من والذين العرب، من هم فلسطين سكان فغالبية الذاتي، الحكم لمرحلة

 بانتـدابها  تحقيقه على البريطانية الحكومة تعمل لم والتي نتداب،اال من الغاية هي وهذه االستقالل،
   فلسطين على

 والقوات جهة، من العرب المسلح بين والصراع للفوضى الباب فتح الطريقة بتلك بريطانيا انسحاب )3
 معسـكرات  فـي  ومسـلحة  مدربة الصهيونية القوات تلك كانت حيث أخرى؛ جهة من الصهيونية
  .بواإلرها التطرف

4( صـريحة  مخالفـة  االنتـداب  صـك  خالفت قد الصهيونية للحركة فلسطين بتسليمها بريطانيا إن 
  .بالدهم وتحرير االستقالل العرب بمنح بريطانيا به تعهدت والذي وواضحة،

 حـق  لمبدأ صارخ خرق هو منها، اليهود وتمكين لفلسطين انتدابها عن بريطانيا تخلي إن وأخيرا )5
 يتطـور  أن يجـب  ضمنها من فلسطين تُعد التي" أ" الفئة في فاالنتداب المصير قريرت في الشعوب
 181 قـرار  لتصـدر  المتحدة لألمم العمومية ةيللجمع الوصول وليس االستقالل مرحلة إلى ليصل
  .لالحتالل ذلك بعد وخضوعها فلسطين، بتقسيم لتقضي 1947 لسنة

   
 يترتب مما ضيقة، وصالحيات محدود إطار في تكون اباالنتد دولة إلى الموكلة المهام أن نالحظ
 :منها نتائج عدة ذلك على
1. المنتدبـة  الـبالد  علـى  حكما تطبق ال الخاص لصالحها المنتدبة الدولة تعقدها التي المعاهدات إن 

  .عليها
2 .المنتدب اإلقليم على تطبق ال المنتدبة للدولة الداخلية القوانين إن.  
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 يعني استقاللية مما المنتدب، اإلقليم في العامة لألمالك القانوني النظام باحترام المنتدبة الدولة التزام .3
  .األمالك هذه

  

 المتحدة، األمم قبل من لها منحت التي المقدسة األمانة على تحافظ لم بريطانيا أن سبق مما نستنتج
 الشـعب  حصـول  دون لحـا  ممـا  لليهود، القومي الوطن إقامة أجل من ممكن جهد بكل قامت بل

  .مصيره بتقرير حقه على الفلسطيني
  

 أكثر بل ،"22" المادة وتحديدا األمم عصبة عهدو ،االنتداب صك بنود بين تناقض هناك ان نالحظ
 قومي وطن إلنشاء يدعو جهة من فهو نصوصه؛ بين تناقضا أيضا تضمن االنتداب صك إن ذلك من

 الفلسـطيني  الشعب بمساعدة بريطانيا تلزم نصوصا نجد ىأخر جهة ومن بلفور، وعد وتنفيذ لليهود،
 نفـس  وفي الموعود، القومي الوطن ذلك هناك يكون أن يمكن فكيف الذاتي، الحكم مرحلة إلى ليصل
  .المصير تقرير في بحقه الفلسطيني الشعب يتمتع الوقت
  

 علـى  والقضاء ،"بلفور وعد" األول الجزء تنفيذ على العمل هو بريطانيا به قامت ما فإن وبالتالي
 وواضـحة  صـريحة  مخالفة هو بريطانيا به قامت ما إن.  مصيره تقرير في الفلسطيني الشعب حق

 تتحمـل  بريطانيا فإن وبالتالي.  األمم عصبة ميثاق من" 22" المادة ولنص   الدولي، القانون لقواعد
  .االنتهاكات تلك عن الكاملة الدولية المسؤولية
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  الثاني لفرعا

  الدولي القانون قواعد وفق لألنتداب الخاضع الشعب حقوق

  

 سـأقوم  المـادة  هذه سياق وفي فلسطين، على منتدبة كدولة بريطانيا مسؤولية سبق فيما بحثت لقد
  . الدولي القانون قواعد عليه نصت ما وفق المنتدب الشعب حقوق بدراسة
  

 من" 22" المادة نص في بحقوقها للمطالبة المنتدبة لشعوبا إليه تستند الذي القانوني األساس يكمن
 جانب إلى مهامها تمارس المنتدبة فالدولة االنتداب؛ صكوك نصوص إلى باإلضافة األمم، عصبة عهد
 علـى  بالسيادة المنتدب الشعب تمتع الحقوق هذه رأس وعلى بحقوقه، لألنتداب الخاضع الشعب تمتع

 فتـرة  خـالل  بالسـيادة  الحق صاحب هو من لتحديد األمم عصبة ميثاق تعرض لعدم ونظرا أرضه؛
 صـاحب  إن: قـال  من فمنهم اتجاهات؛ عدة إلى الموضوع هذا في الفقهاء آراء انقسمت فقد االنتداب
 األمـم  لعصبة هي المنتدب اإلقليم على السيادة أن أيد من ومنهم الحلفاء، دول هي اإلقليم على السيادة

. السـيادة  صاحبة هي المنتدبة الدولة إن: قال من ومنهم االنتداب، صك وضعت التي "الدولية الهيئة"
  148. االنتداب تحت الموضوع اإلقليم سكان في كامنة هي السيادة أن إلى آخر قسم وذهب
  

 للشـعوب  بالسـيادة  يحتفظ الشعوب بين القائم النظام أن الفقهاء هؤالء عند الراجح الرأي كان لقد
 األمم ومن عصبة إلى أو االنتداب صاحبة الدولة إلى السيادة نقل يجوز وال االنتداب، حتت الموضوعة
  .149ريس فان الفقهاء هؤالء
  

  محكوم وهذا االنتداب، تحت الموضوعة لألقاليم االستقالل تحقيق هي االنتداب دولة مهام من إن 
 ،المتقدمـة  الشـعوب  عنق في دسةمق أمانة الشعوب رفاهية تكون أن ومبدأ الضم، عدم هما: بمبدأين
  .150إقليمه استقالل تحقيق إلى يهدف دولي إلشراف يخضع المنتدب فالشعب
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 من" 22" المادة إلى استنادا االنتداب أحكام أن أكّدت حيث الدولية؛ العدل محكمة إليه ذهبت ما وهذا
 إذ إفريقيا؛ جنوب على االنتداب في نظرت عندما وذلك السيادة، تحويل على ينطوي ال العصبة، عهد
  :يلي ما 1950 سنة يونيو 11 في الصادر االستشاري رأيها في جاء
  على تدل التي والمبادئ الميثاق من" 22" المادة أحكام وكذلك االنتداب أحكام إن هـذا  إنشاء أن 
 اتحـاد  إلـى  للسـيادة  تحويل أو إقليمي، تنازل أي على ينطوِ لم -االنتداب أي– الجديد الدولي النظام
 عصـبة  عـن  بالنيابة تقوم أن وهي دولية، مهمة تزاول أن االتحاد حكومة على وكان إفريقيا، جنوب
  .151وتطويرهم السكان أحوال ترقية مستهدفة باإلدارة باالضطالع األمم
  

 تحت موضوعة أرض على السيادة إن -نؤيده ما وهذا – الفقه في الراجح الرأي إليه ذهب ما وهذا
 الـرأي  على  الفقيه هذا أكّد فقد رايت، الفقيه الفقهاء هؤالء ومن األصليين السكان إلى تعود االنتداب
 الجماعـات  إن: "فقـال  الفئـة  هـذه  مـن  فلسطين كانت والذي" أ" الفئة من لالنتداب بالنسبة السابق

  .152يقينا اقترابا السيادة من شك دون تقترب" أ" فئة من االنتداب تحت الموضوعة
  

 شـعبا  كونه الفلسطيني الشعب فإن وعليه المنتدب، للشعب حق هو السيادة حق أن سبق مام نالحظ
 السـيادة  وهذه.  أرضه على سيادته في وثابتا أساسيا حقا له فإن" أ" الفئة من ويصنف االنتداب تحت
 فصلة،من سياسية ذات فلسطين أصبحت االنفصال هذا فبعد العثمانية؛ الدولة عن انفصاله بمجرد ثبتت
  .مستقلة ودولة
  

 علـى  وبنـاء  األمـم،  عصبة عهد من" 22" المادة في مؤقتا استقالال شعبها باستقالل اعترف وقد
 الشـعب  تحرم لم االنتداب فترة في بريطانيا لكن مترادفتان، والسيادة االستقالل فكلمتا الدولي، القانون

 ممارسة تكون 1948\5\15 يوم االنتداب تهاءوبان أيضا، ممارستها من بل فقط، السيادة من الفلسطيني
 بـه  ترتبط الحق فهذا األصليين؛ البالد ألهل مخوال فلسطين دولة على السيادة في الشرعي الحق هذا
 وثيقا ارتباطا مرتبط المصير تقرير فحق االنتداب؛ صك منها جزءا تناول والتي األخرى الحقوق كافة

  153 .اإلقليم على بالسيادة
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صـك  مـن  الثالثة المادة عليه نصت ما وهذا باستقالله، يتمتع أن المنتدب للشعب تعني السيادة إن 
 ما قدر على المحلي االستقالل تشجيع على تعمل أن المنتدبة الدولة على يترتب: "قالت حيث االنتداب
  ".الظروف به تسمح
 فلسـطين  علـى  بـة المنتد الحكومة إلى االنتدابات لجنة عن صادرة تقارير عدة أيضا أوصت وقد
 من بالرغم ولكن. االنتداب وثيقة من الثالثة المادة نص إلى استنادا االستقاللية الدوائر توسيع بضرورة
 فـي  تمعـن  كانـت  البريطانيـة  الحكومة أن إال المذكور النص من وبالرغم االنتدابات، لجنة تقارير
 بإقامـة  الخـاص  الشق تطبيق على يزهاترك كل كان فقد أهمية؛ أية التقارير تلك تعطي وال سياستها،
  .154لليهود القومي الوطن
  

 االمتناع إلى يؤدي وهذا أراضيه، سالمة احترام االنتداب دولة على المنتدب الشعب حق من أن كما
 قبل من إقليمية تنازالت أية عن االمتناع كذلك االنتداب، دولة  لصالح  أراضيه من جزء أي ضم عن
  . االنتداب صك من الخامسة المادة عليه نصت ما وهذا. أخرى لةدو لصالح الدولة هذه
  

وأن إقليمة، شؤون إدارة لالنتداب الخاضع الشعب حقّ من إن يتم المتبع النحو على التشريعات سن 
 في والخبراء الموظفين كبار تعين كانت البريطاني االنتداب سلطات لكن األخرى، المنتدبة األقاليم في

 صـك  مـن  عشرة الحادية المادة نص تخالف بذلك وهي. واليهود البريطانيين من أللويةا وفي القدس
  155 االنتداب
  

 لمرحلـة  وصوله حين إلى االنتداب تحت ذاتي بحكم تتمتع أن االنتداب صك من الثانية المادة إن  
 جنسهم نع النظر بغض والدينية المدنية السكان حقوق على المحافظة مع مصيره، تقرير فيها يستطيع

 مـع  يتناقض فهو االنتداب؛ أجله من وضع الذي الهدف مع يتنافى يهودية دولة إقامة ولكن دينهم، أو
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مة في وضع ما يلزم من األحكام الستهالك أي مورد من موارد البالد الطبيعية أو األعمال بترقية البالد وعمرانها ويكون لها السلطة التا
لة والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البالد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة االلتزامات التي قبلتها الدو

 .المنتدبة على نفسها

 في السكان حشد تشجيع في الرغبة األخرى األمور بين من ذلك في مراعية البالد احتياجات يالئم لألراضي نظاما توجد أن عليها ويترتب
  .الزراعة وتكثيف األراضي
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 تخصـص  أيضا يعني وهو دينهم أو جنسهم عن النظر بغض فلسطين، في السكان جميع بين المساواة
 تلك في الطبيعية همحقوق من األكثرية هم والذين دينية فئات وحرمان غيرها، دون بامتيازات دينية فئة

  .156المنطقة
  

 حكـم  تأسيس عن يكون ما أبعد وإدارية سياسية وضعية في فلسطين وضع بريطانيا هدف كان لقد
 وهـذا  لليهـود  قـومي  وطن قيام إلى ذلك ليؤدي بالتدريج؛ فلسطين التهام منه الهدف كان بل ذاتي،

  مصيره تقرير في الفلسطيني الشعب حق مع كامال تعارضا يتعارض

ب اإلقليم على السيادة إنأي اإلقلـيم؛  على المقيم الشعب لذلك حق هي المنتد اإلقلـيم  شـعب   أن 
 من وليس أراضيه، سالمة واحترام استقالله على والحصول مصيره بتقرير يتمتع أن حقه من المنتدب
 من الخامسة ادةالم عليه نصت ما وهذا اإلقليم، ذلك من جزء أي في التصرف المنتدبة الدولة صالحية
  .االنتداب صك
  

 المنتدبـة،  الدولة جنسية عن مستقلة بجنسية اإلقليم ذلك سكان بتمتع كامل اعتراف إلى يؤدي وهذا
 تتـولى  التـي  المنتدبـة  األقاليم على القانون بقوة المنتدبة الدولة تعقدها التي المعاهدات سريان وعدم
 علـى  المنتدب، لإلقليم ممثلة بصفتها المنتدبة الدولة اقدتتع إذا المعاهدات، هذه تسري وإنّما إدارتها،
  .157المنتدبة لألقاليم الخارجية الشؤون ممارسة حق المنتدبة السلطة خول االنتداب نظام أن أساس
  

 الفلسـطيني  الشـعب  تجاه بالتزاماتها تف لم البريطاني االنتداب حكومة أن إلى سبق مما ونخلص
 الشـعب  حقـوق  من األدنى الحد يمثل الذي االنتداب، صك في جاء بما تزمتل ولم لالنتداب، الخاضع

 بمسـؤولياتها  تف لم فبريطانيا األمم؛ عصبة عهد مع ينسجم أن المفترض من الصك ذلك الفلسطيني،
 بمسـاعدة  الصـك  ذلك فرضه بما تقم ولم شعبها، تطوير على تعمل ولم فلسطين، على المحافظة في

 النظر بغض السكان لجميع والدينية المدنية الحقوق على تحافظ ولم ، الذاتي للحكم بالوصول فلسطين
 صاحب الفلسطيني الشعب حساب على اليهود لصالح واضح تميز هناك كان فقد دينهم؛ أو جنسهم عن
 ويحرم السكان؛ جميع بين المساواة مع يتنافى لليهود القومي الوطن فإقامة فلسطين، في الطبيعي الحق
 .مصيره تقرير في حقه من لهبأكم شعب
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  الثاني المطلب

  الفلسطيني الشعب لحقوق بريطانيا انتهاك
  

 منهـا  مفترض كان كما بمسؤولياتها، تقم لم بريطانيا أن األول المطلب نهاية في جاء ما على بناء
 تكون وبذلك. الذاتي والحكم االستقالل مرحلة إلى بالوصول المنتدب الشعب تساعد فلم منتدبة؛ كدولة
 إلغاء على عملت فلسطين، على انتدابها تم فعندما واألخالقية؛ القانونية، بالتزاماتها تف ولم قصرت قد

 علـى  بالسـيطرة  لهـم  وتسمح األراضي، امتالك اليهود على تحرم التي العثمانية واألنظمة القوانين
  .هافي لهم دولة إقامة في المتمثل هدفهم تحقيق على وتساعدهم فلسطين،

  

واقعيـاً  أمـراً  اليهودي القومي الكيان إقامة أمر لجعل جهدا تدخر لم البريطاني االنتداب دولة إن،  
 الكيـان  ذلك لقيام األولى الدعائم إرساء منها الهدف كان التي القوانين، من العديد أصدرت فقد وعليه
 تقـدم  ضد حائال ويقف الشرق، في بريطانيا مصالح يخدم استعمارية قاعدة ليكون فلسطين؛ في لليهود
  . وازدهاره العربي الوطن
  

 الفلسـطيني،  للشـعب  التابعـة  الممتلكـات  تدمير على تعمل أخذت بوعدها بريطانيا تفي وحتى    
 صـك  بـذلك  مخالفـة  الصـهيونية،  والشركات اليهودية للوكالة االمتيازات ومنح ثرواته، واستنزاف
 الشـعب  قلحقو والمنتهكة الصادرة البريطانية القوانين كافة يف بالبحث المجال يضيق وهنا االنتداب،
 والمتعلقـة  السكان بحياة المباشرة الصلة ذات القوانين في البحث  سيقتصر ولكن المنتدب، الفلسطيني
 المتعلقـة  األنظمـة  كذلك خصوصية، من لها لما باألراضي المتعلقة والقوانين األهالي، أمور بإدارة

  :فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم الدراسة من وللمزيد .والهجرة بالجنسية
  . األهالي وطرد القوانين، إصدار:  األول الفرع
  .الثروات واستنزاف الممتلكات، تدمير :الثاني الفرع
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  األول الفرع

  األهالي وطرد القوانين، إصدار
  

  .القوانين إصدار :أوال
  

 المبعوثين مجلس عن األستانة في يصدر ثمانيالع الحكم فترة في فلسطين في التشريع كان 
 قانونا فيصبح السلطان؛ عليه يصادق ثم الشيوخ ومجلس األعيان مجلس بموافقة ويقترن ،"البرلمان"

  158 .العثمانية اإلمبراطورية أنحاء جميع على مفعوله فيسري الرسمية؛ الجريدة في ينشر ثم نافذا،
  

 العام في المفعول نافذ أصبحو األمم، عصبة على رِضعو فلسطين  دستورا أنشأ 1922  عام وفي
 منح وقد. االنتداب وصك بلفور وعد في جاء لما مثبتا جاء أنّه الدستور ذلك على المأخذ ولكن ،نفسه
 عن أمينا بوصفه الحقوق،  جميع ممارسة في الحق ،159البريطاني السامي المندوب الدستور هذا

 إصدار حق يملك فهو بها؛ المتعلقة الحقوق أو العامة، راضياأل جميع في وذلك فلسطين، حكومة
  160.االنتداب صك ألحكام  تنفيذا بها سيعمل أو فلسطين، في بها المعمول والتشريعات المراسيم

  

 كان حيث ؛1933 شباط شهر من السابع اليوم في تعديله تم حتى الدستور  بذلك العمل واستمر
 أثناء الدستور هذا صدر وقد حكومية، أراضي إلى األميرية ضياألرا من المزيد تحويل منه الهدف
 الساحلية" الخصبة" السهول على ركز والذي ،1918 قانون أساس على تم الذي الطبوغرافي المسح

  161". الصهيوني االستيطان عملية تسهيل عليها السيطرة من الهدف كان والتي والداخلية،
 

 التغيير من العديد أدخل لفلسطين سام مندوب أول ،"ئيلصمو هربرت" السامي المندوب قدوم ومع 
 القومي الوطن إقامة في ويسرع يكفل وبما االنتداب، نظام مع تتالءم حيث العثمانية؛ القوانين على

  .162المزعوم اليهودي

                                                           

   152، ص 2009،، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، القدس1ط ،، جهاد فلسطين العربية*أمين ، أبو النصر عمر إبراهيم، عقل ،نجم 158   
 قالحقو او العمومية  راضي اال في الحقوق جميع آنئذ السامي بالمندوب تناط" 1922لسنة الصادر فلسطين دستور من 12 المادة تشير 159

  "فلسطين حكومة على بها المتعلقة
   49، ص ، مرجع سابق1937-1917ي فلسطين، نظام ملكية األراضي فموسى، صابر 160
،   ص 1981، 2منشورات فلسطين المحتلة، بيروت، ط ، ريطاني حول أراضي فلسطين العربية، سياسة االنتداب البالنحال، محمد سالمة161

59 .  
162

  .236-235ائيلية في األراضي العربية، مرجع سابق، صدويك، موسى، المستوطنات اإلسر 
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 انتقـال  قـانون  فأصـدر  ؛"بتتوتشن تورمان" اليهودي إشراف تحت الطابو دائرة بإنشاء أمر وقد
 علـى  تـرد  التـي  المعـامالت  مراقبة إلى يهدف القانون هذا كان ،1920 لسنة 39 رقم األراضي
 يكون أن األراضي شراء يريد من على القانون ذلك من  السادسة المادة وتشترط بالتصرف، األراضي
 اإلجمالية المساحة أن إلى باإلضافة هذا الزراعية، لألغراض األرض يشتري وأن فلسطين، في مقيما
 سلطات السامي المندوب تعطي فإنّها القانون، هذا من الثانية المادة أما. دونم 2300 عن دتزي أال يجب

 مـن  السادسة المادة في المذكورة والشروط يتفق ال بما األراضي انتقال لعمليات السماح في استثنائية
  .163القانون نفس
  

 طلـب  حيث" ولةالمحل األراضي قانون" صموئيل هربرت أصدر 1920 من أول تشرين 11 وفي
 ويتوجـب  محلولـة،  أصبحت وقد القانون، هذا صدور قبل أرض أية على يده وضع شخص، أي من
 ورثـة،  لهـا  ليس أرض على السيطرة من السكان منع وقد. أشهر ثالثة خالل اإلدارة يخبر أن عليه
  .164زراعية ألغراض تستخدم لم والتي
  
 واألولـى  األخيرة الفقرة عدل والذي لموات،ا باألرض الخاص القانون صدر 1/3/1921 بتاريخ   
 مسـجل  إذن بـدون  المـوات  األراضـي  استصالح حق ألغى حيث العثماني، االْراضي القانون من

 مسـجل  موافقة دون مواتاً أرضاً استصلح من فإن التعديل، على وبناء. العقاب طائلة تحت األراضي
  .األراضي لتلك ملكية سند لىع حصوله عدم عن فضالً للمحاكمة، نفسه يعرض األراضي،

 هذا صدر حيث األراضي؛ ملكية نزع قانون االنتداب حكومة أصدرت 1926 عام وفي ذلك وبعد
 االستيالء أجل من الملكية نزع قانون جاء فقد ،28 رقم ويحمل 1926 عام آب من األول في القانون
 القانون هذا وكان. االقتصادية مشاريعال تنفيذ في منها االستفادة بحجة الفلسطينية العربية األرض على
 عليها الصهاينة يستولي أو بيعها، على المشروع صاحب مع يتفق أن إما األرض صاحب على يفرض

                                                           
لقد كان لهذا القانون دور بالغ األهمية في نقل ملكية مساحات واسعة من األراضي  لليهود والتي كانت مسجلة باسم الدولة العثمانية    163

نتيجة حرمانهم من  ليهود بأثمان رخيصة وانتقلت ملكيتها  لحكومة االنتداب   والتي أجبرت الكثير من الفلسطنين على بيع أرضهم ل
إلف دونم دون  200ونم منها ألف د 500، فقد بلغ مجموع ما حصل عليه اليهود إثناء حكومة االنتداب البريطاني حوالي استغالل أرضهم

، 1986،ألبحاث، عمان، لنشر والدراسات وادار الجليل " 2"، طستيطان التطبيق العملي للصهيونية، االبد الرحمن أبو عرفةع ،مقابل
   18ص
241المر، دعيبس، احكام األراضي المتبعة في البالد العربية  المنفصلة عن الدولة العثمانية، الجزء الثاني، مرحع سابق، ص 

164 
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 العربيـة  األراضـي  مـن  واسـعة  مساحات على االستيالء للصهاينة تم وقد السامي، المندوب يأمر
  . 165الطريقة بهذه الفلسطينية

 

 أن مشـروعا  انشأوا الذين لألفراد يحق أنّه على "192"6 القانون ذلك من الثالثة المادة نصت وقد
 لهـم  الذين األشخاص كافة ومع لمشروعهم، إليها يحتاجون أرض أية صاحب مع ويتفقوا يتفاوضوا،
 أو معينـة،  لمدة واستعمالها فيها، للتصرف أو تاما شراء شرائها أجل من إما األرض، تلك في حقوق

 السـابقة؛  للمادة مكملة فجاءت الخامسة، المادة أما. للمشروع ضروري فيها رتفاقا حق أي الستمالك
 فـي  السـامي  للمندوب فيحق االمتياز، لصاحب تسليمها على األرض صاحب يوافق لم  إذا إنّه حيث
   .االمتياز ألصحاب األرض تسليم أجل من مناسبا يراه ما اتخاذ
  

 مـن  أرض أية غتصابال الكاملة الصالحية االنتداب لطةلس أن الواردة النصوص تلك من ويتبين   
 والـذي  التعويض، ذلك األرض صاحب رفض فإذا عليها، مشاريع لقيام الزمة أنّها بحجة أصحابها،
 للمنـدوب  التعـويض  قيمـة  بـدفع  المنشئون يقوم الفعلية، األرض قيمة من بكثير أقل يكون ما غالبا

 مـدير  ذلـك  بعـد  ويقوم ،166األرض عن تعويض أي دفع من المنشئين ذمة تبرأ ذلك وعند السامي،
 عالقـة  تنتهـي  وبـذلك  األراضي، سجالت في للمنشئين األرض هذه ملكية نقل بإجراءات ألراضيا

 ويحق جدا، البسيط التعويض دفعوا الذين المنشئين باسم مسجلة وتصبح بها، ومالكها األرض صاحب
 مـع  يتفاوضوا أن المشروع لحاجات الزمة غير تملكةالم األرض أن ما وقت في وجدوا إذا للمنشئين

  .   167الصهاينة هم المبالغ دفع يستطيع كان ما وغالبا بحدوده، بسعر له لبيعها شخص أي
  

 قانون 30/5/1928 بتاريخ أصدت إذا ،1926 لعام الملكية نزع بقانون االنتداب حكومة تكتفي لم
 المؤسسـات  إلى األراضي ملكية انتقال إجراءات لتسهي إلى أدى الذي األراضي، ملكية حقوق تسوية

 القانون خالل فمن الفلسطينية، لألراضي الحماية من نوعاً يشكل كان المشاع نظام أن خاصة اليهودية،

                                                           
165

   61، صريطاني حول أراضي فلسطين العربية، مرجع سابقسياسة االنتداب الب ،محمد سالمة  ،النحال  
   590، ص الل نصف قرن، دار الفتحجهاد شعب فلسطين خ ،صالح مسعود  ،أبو يصير 166 

   62، ص البريطاني حول األرض الفلسطينية، مرجع سابق سياسة االنتداب، محمد سالمة ،النحال 167
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 مما .168القانون هذا ألحكام وفقاً التسوية لعمليات خضعت التي األراضي من كثير على االستيالء مكن
  . 169اليهودية المؤسسات إلى راضياأل ملكية انتقال  إجراءات سهل
  

 مسـاحة  على باالستيالء الصهاينة من الكثير تمكن األراضي ملكية حقوق تسوية قانون خالل من
 وبركـة  حيفـا،  قضـاء  في الخضيرة أراضي أمثال الخصبة المناطق وتحديدا األراضي، من واسعة
 حكومـة  قيـام  إن العرب، مالكها من ونزعها تسويتها بعد للصهاينة أعطيت التي وقيسارية، البطيخ
 أخصـب  يعـد،  والـذي  عامر، ابن ومرج الحولة، وأرض الحوارث، وادي على باالستيالء االنتداب
 سـهولة  كانـت  حيث السكان؛ عليه يعتمد اقتصادي دخل من فلسطين أهل حرم قد فلسطين، أراضي
  170 .الزراعة لمهنة السكان امتهان في هامة عوامل التربة وخصوبة المياه ووفرة المنطقة،

  

 في القومي الوطن بناء لصالح أرضه ترك على الفلسطيني الفالح أجبرت قد تكون الفعل بذلك وهي
 همـه  كـان  حيث األولى؛ العالمية الحرب وويالت األزمات من يعاني كان الذي الفالح ذلك فلسطين،
 تراكم نتيجة المالي العجز وطئة تحت يئنو ؛171الزراعي البنك من يقترضها كان التي ديونه ثقل األول
 يصـل  التسجيل كان حيث أرضه؛ تسجيل بدل يمتلك ال األحيان معظم وفي عليه، والضرائب الديون
 بالمزاد للبيع األساسي رزقه مصدر كانت التي األرض يعرض كان مما األراضي، قيمة من% 5 إلى
 يستطيع الذي الفالح من المال تحصيل هدفان، له كان األراضي تسجيل ألن ديونها؛ استيفاء أجل من

 عن األحيان معظم في يقل بخس بثمن بشرائها الدولة فتقوم للبيع، األراضي هذه تعرض أن أو الدفع،
  172.الواحد للدونم قرشين

  

                                                           
  .245موسى، المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية، مرجع سابق، ص ،دويك. 168
   458، ص، مرجع سابق1937-1917 ،، نظام ملكية األرض في فلسطينصابر ،موسى 169

170
   65، صطاني حول األراضي فلسطين العربية، مرجع سابقسياسة االنتداب البري ،محمد سالمة  ،النحال  

  :على الشعب الفلسطيني جاء فيه منشورا 1920إذاع في تموز  ،ندوبا ساميا لفلسطينعندما تم تعيين هربرت صموئيل م 171
أن أمـر بـإغالق    ولترويج صناعتها الوطنية ولكن أول أعماله بعد هذا المنشور، ألجيال طويلة،أنه سيؤسس مصارف إلقراض ما يلزمهم 

ألنـه وجـد بحـك نظرتـه البعيـدة       وأجبر مديونيته على دفع قسم من األقساط المتأخرة، ،19/3/1921البنك الزراعي العثماني بتاريخ 
وال يضطر لبيعهـا ،بـل ذهـب     اإلستقراظ إلمد بعيد فتصان بذلك أرضه، عن طريق الصهيونية احتمال استفادة الفالح من هذه المؤسسة،

، عمـر ابـو   إبراهيم نجم./  إلبعد من ذلك فلم يقم بتأسيس المصرف الذي ذكره في المنشور،ولم يسعى لترويج الصناعات الوطنية العربية
 105س،ص.،مالعربية  ،جهاد فلسطينيصير 

 87، ص1979، سنة 95ن في أواخر العهد العثماني، شؤون فلسطينية،عبرموس، حنا ، ملكية األراضي في فلسطي 172
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 له الباهظة 173الضرائب كانت الفلسطيني، اإلنسان لها يتعرض كان التي المعاناة تلك إلى باإلضافة
 ففي المجال، هذا في التشريعات تسن االنتداب حكومة أخذت فقد عليه؛ أثرو كاهله أثقل مما بالمرصاد

 تكـن  لـم  وبالمقابل الزراعية والمنتجات األراضي على الضرائب من مجموعة فرضت 1928 عام
 تلـك  عل األمثلة ومن الفلسطيني، المواطن يدفعها التي المبالغ تلك مع وتتناسب تقدم خدمات أية هناك

  .     174المحصول من عينا تستوفيها كانت حيث العشر؛ وضريبة المواشي تعدد ضرائب الضرائب،
        

 وال ،175الضـرائب  هذه الستيفاء أموال من الفالح يملكه ما كل حجز عن تتأخر الحكومة تكن ولم
 مـن  به ينعم وبما ،176القليل بالكفاف راضيا كان والذي المسكين، الفالح بذلك يلحق أن يمكن بما تأبه
 فذهبت االنتداب، لحكومة يرق لم ذلك  حتى الرفاهية، من بشيء يتصل ال والذي القاسية، الحياة رغد
 يجـد  فـال  ومنتجاته، الفالح لتزاحم األجنبية للمحاصيل مصراعيها على البالد أبواب بفتح إفقاره إلى
   177.السجن دخول إلى األمر به ينتهي أو األرض، وترك الرحيل سوى أمامه وسيلة
  

 اليهودي الفالح كان فإذا اليهودي للفالح بالنسبة الحال هو فما الفلسطيني، الفالح لحال بالنسبة ذاه    
 دخـل  ضـعف  هـي  اليهودي المزارع دخل فإن متفحصة نظرة خالل ومن فإنّه الضرائب، تلك يدفع

 التي ألراضيا طبيعة إلى يعود ذلك في والسبب. 178اليهودية الوكالة أكدته ما وهذا الفلسطيني المزارع

                                                           
 أن الهدف من فرض الضرائب عادة من أجل تسير أعمال الحكومة في بلد ما، فإذا ما زادت وإرادات الحكومة عن نفقاتها عمدت لتخفيف عن كاهل 173

نز المال في خزائنها ومن أجل إرهاق أبناء البلد، ومثال ذلك ضريبة التي المكلف ،لكن حكومة االنتداب ال تفرض الضرائب وفق تلك السياسة، وإنما لك
رة كانت تفرضها دائرة الجمارك، فكلما أنقصت الحكومة ضريبة ما عمدت إلى هذه الدائرة فزادت من ضريبتها معوضة بذلك النقص الذي طرأ ،فدائ

مالمن الطن الواحد 850ا فمثال فرضت على صنف األسمنت وحدة ضريبية قدرها الجمارك دائرة أنشئت خصيصا لحماية المنتجات اليهودية ،دون سواه
  141حماية لمنتجات معمل في حيفا اإلسرائيلي، إبراهيم نجم، امين عقل، وعمر أبو النصر، جهاد فلسطين العربية، مرجع سابق ، ص

  185، ص1999، 20ر، ع، مجلة األسوا1939- 1864سميح شبيب، االستيطان والهجرة في الفكر الصهيوني،  174
ان قيمة الضرائب التي يدفعها الفالح الفلسطيني  1936لقد آثرت هذه الضرائب بشكل كبير على جميع الفالحين، فقد أكدت لجنة بيل في تقريرها عام  175 

- 1929ملكية األراضي في فلسطين  من دخله اإلجمالي، سمير حليلة، تأثير سياسة االنتداب البريطاني واالستيطان  الصهيوني  على% 25بلغت حوالي 
   16، مركز الوثائق واألبحاث، جامعة بيرزيت، ص1939

إنني أبيع ارضي وممتلكاتي الن الحكومة "فقال  1930فقد جاء على لسان احد المزارعين في جريدة فلشطيين بتاريخ الرابع والعشرين من أب عام  176 
وسائل الضرورية إلعالة نفسي وأسرتي ،وفي هذه الظروف الجأ ألحد األشخاص ليقدم لي قرضا تكرهني على دفع الضرائب في الوقت ال املك فيه ال

ألمر الذي يضطرني في النهاية لبيع ........ وبعد شهر أو شهرين، أعود وأجدد الصك مرة تلو أخرى ، مضاعفا قيمة القرض األصلي % 50بفائدة 
تاريخ فلسطين الحديث،مرجع : عبد الوهاب الكيالي "/ ي الحقيقة اال جزء ضئيال منها ارضي حتى أسدد ما يستحق علي من ديون، لم أتسلم ف

   223ص.سابق
شخصا في السجن لعدم تسديد ديونهم، واصف عبوشي، فلسطين قبل  599مذكرة توقيف، وتم إيداع  2677ففي غضون شهرين أصدرت المحكمة العليا، 177

 107الضياع، مرجع سابق ، ص

كغم ولكن دونم أرض  450فقالت إن دونم األرض عند اليهودي مزروع قمحا وزنه  ،1937لة اليهودية في تقريرها لعام لقد أكدت الوكا 178
لتر من الحليب تكن عن العربي 3500كغم من نفس المحصول والبقرة الحلوب عند اليهودي تعطي سنويا  110الفالح  الفلسطيني تعطي 

 88ص ،مرجع سابق جهاد فلسطين العربية، عمر أبو النصر، وأمين عقل، جم،إبراهيم ن، لتر  500ال تعطي زيادة عن 
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 لمساندة باإلضافة اليهود، بها يتمتع التي واإلمكانيات المتطورة وللتكنولوجيا اليهود، عليها يستولي كان
  .الفلسطيني الفالح له يفتقد كان هذا كل اليهودي، المهاجر  لذلك الكامل ودعمها االنتداب حكومة

  

 ذلك حال إنهاض على تساعد أن البالد تمقدرا على األمينة الوصية" المنتدبة الدولة واجب كان لقد
 ومساندة، دعم من له يحتاج ما له وتقدم قدراته، تعزز وأن خاص بشكل والفالح عام بشكل الفلسطيني
  .  فقط ومساندتهم اليهود مصلحة عينها نصب تحت وضعت لكنها
  
المادة نص  خالفت قد تكون لليهود،  األراضي هذه انتقال لتسهيل القوانين بإصدار بريطانيا قيام إن 
 الـبالد،  احتياجـات  يالئم لألراضي نظاما توجد أن عليها ويترتب ،  االنتداب صك من عشر الحادية
  . الزراعة وتكثيف األراضي في السكان حشد تشجيع في الرغبة ذلك في مراعية
  

كافة مع تنافىي وهذا الفلسطيني، اإلنسان كرامة على صارخ اعتداء هو إنما القوانين هذه إصدار إن 
 ما بذكر تبدأ الدوليين، والعهدين اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن فديباجة الدولية؛ واألعراف المواثيق
 هذا أكّد فقد األفراد؛ بين ما تميز هناك طالما تسود لن الكرامة فهذه عظمى، قيمة من اإلنسانية للكرامة
 لكـل : "أنه على اإلعالن ذلك من"  17"  المادة نصت إذ الخاصة؛ الملكية مصادرة عدم على اإلعالن
  .تعسفا ملكه من أحد تجريد يجوز وال غيره، مع باالشتراك أو بمفرده، التملك حق شخص
  

 الملكيـة،  في األفراد هؤالء حق على اعتدت قد تكون  الفلسطينية األراضي على اعتداءها أن كما
 وحيـاة  األسرة، شرف احترام وجوب"  على تؤكد يالت  الهاي اتفاقية من"  46" المادة تخالف وبذلك
  .الخاصة ملكيتهم مصادرة وتحرم الخاصة، وملكيته األفراد
  

قـوة  قامت إذا" 1907179 لسنة الهاي اتفاقية  من"48" المادة نص يخالف بريطانيا به قامت ما إن 
 أن ينبغـي  منتدبة،ال الدولة لفائدة تفرض التي المرور وضرائب والرسوم الضرائب بتحصيل االحتالل
  ".   الضرائب وتوزيع تقييم في المطبقة القواعد اإلمكان، قدر ذلك في تراعي
  

                                                           
  .   1907من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف ا لحرب البرية في اتفاقية الهاي  لسنة  48نص المادة  179



 

78 

 

 المجالس قانون بريطانيا أصدرت" 1926" الموات األراضي قانون فيه صدر الذي العام ذات وفي
 هـا ثنايا بـين  القوانين تلك  جمعت حيث ؛1934180 لعام البلديات قانون أصدرت ذلك وبعد المحلية،
 عمـل  تنظـيم  األحكام هذه تناولت وقد واحدة، وثيقة في فلسطين في البلديات لنشاط المنظمة األحكام
 المنـدوب  بإرادة إلغاؤها أو بلدية أي استحداث كان حيث شديدا؛ تقييدا قيدتها بل ال العربية، البلديات
 خالل من البلدية تلك حدود يعدل الذي وهو البلدي بالمجلس الخاصة األموال يمتلك الذي فهو السامي؛
 النتخاب المتوجه اليهودي بالناخب األمر يتعلق عندما تختلف كانت الشروط هذه ولكن يصدره منشور
 دفـع  يشـترط  ولم االنتخابات، في للمشاركة لإلناث كما للذكور يحق كان حيث يهودية؛ بلدية مجلس

  . 181االنتخابي السجل في اسمه إدراج لزوجها يحق كان إذا االنتخاب للزوجة ويسمح الضرائب،
  

 اليهوديـة  والمحليـة  البلديـة  المجالس وساعدت سمحت قد البريطانية اإلدارة أن إلى هنا ونخلص
 من تمكنهم خاصة تشريعية نصوصا لهم وأصدرت والعامة، المحلية شؤونهم إدارة في التام باالستقالل

 نفسـه  الوقت في ولكنّها المجالس، تلك في ةوعسكري واجتماعية، واقتصادية، سياسية، مؤسسات بناء
 العثمـاني،  العهد في عليه كانت الذي النحو على العربية والبلدية المحلية المجالس على اإلبقاء تعمدت
 واستغلت ونشاطاتها، عضويتها في الخاصة والمصالح والعشائرية الطائفية، سيادة على باإلبقاء وذلك

 العـرب  السـكان  علـى  اإلبقاء بقصد وذلك العربية، الزعامات بين اوةوالعد الفتنة إلذكاء انتخاباتها
 تـدميرهم  سـهل  الـذي  األمـر  كلمتهم، وتوحد تنظمهم مؤسسات بدون متنافرين، ومشتتين متخلفين
 بعد والمجاورة العربية والدول اليهودية الدولة بين أشالء إلى توزع الذي وطنهم، ومصادرة وتشريدهم
 حكـم  ألنظمـة  يخضعون فلسطين في العرب السكان وأصبح ،1948 عام يطانيالبر االنتداب انتهاء
  .ومختلفة متعددة قانونية ولنظم متباينة

  

 ألزمـت  والتي االنتداب، صك من الثانية المادة نص وتحديدا االنتداب نص خالفت قد تكون وعليه
 حالـة  فـي  تنتهـي  مؤقتة حلةمر فاالنتدابات المحلي؛ االستقالل تشجيع على تعمل أن المنتدبة الدولة
  . أنفسهم حكم على قادرين فيها يصبحون  مرحلة إلى البالد  سكان وصول
  

                                                           
– القوانين، لجميع شامل وجاء ،دليال 12 و مادة 130 تضمن و دياتالبل قانون اسم تحت1934 عام يناير 12 بتاريخ هذا القانون صدر  180

  58 ص ،سابق مرجع ،2009-1850 فلسطين، في المحلية اإلدارة ، عدنان عمرو. 12/1/1934 الفلسطينية، الوقائع من 414 عدد
   59ص ،سابق مرجع ،عدنان.د ،عمرو 181
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 إدارة على باإلشراف لهم  تسمح ولم أمورهم، إدارة في السكان تشرك لم البريطانية الحكومة لكن
 إلى ولبالوص صلة ذات مناصب أية استالم من حرمتهم فقد جزئي؛ بشكل حتى وال الخاصة، شؤونهم
 وعلى دائم، رفض محل مستقلة وطنية حكومة على بالحصول العرب طلب كان وقد االستقالل، مرحلة
  .182لهم قومي وطن إقامة أجل من ممكن هو ما بكل لليهود يسمح كان فقد النقيض
  

 معاهـدة  ومنها الدولي، القانون قواعد  تخالف بريطانيا بها قامت التي األفعال أن سبق مما يتضح
 تتجنـب  وأن  احتاللهـا،  قبـل  السارية القوانين على الحفاظ االحتالل دولة على توجب التي  اياله

 القـوانين  تسن االنتداب حكومة أخذت ذلك وبرغم السابقة، اإلدارية التقسيمات في تغيرات أي إحداث
  .بلفور وعد تنفيذ لها يتسنى حتى واألمن، االستقرار وضمان يتناسب بما التعديالت وتدخل
  

 مـا  وهـذا  االنتداب، صك قررها التي االلتزامات تنفيذ في فشلت قد البريطانية اإلدارة فإن وعليه
 العـرب  طلب نجيب أن وسعنا في فليس عليه، هي ما على فلسطين دامت ما: "بقولها بيل لجنة أكّدته
  .183لليهود القومي الوطن  إنشاء نفسه الوقت في نضمن وأن الذاتي، الحكم في
  

 العثماني، الحكم سكان من جزءا الفلسطيني الشعب  كان فقد ؛184الفلسطينية الجنسية يخص يماف أما
 أصدرت حيث ؛1925 عام حتى كذلك األمر واستمر بجنسيتها، متمتعين التركية الدولة في ومواطنين
 علـى  فلسطين في المقيم الشخص لحصول المرسوم هذا اشترط إذ الجنسية؛ مرسوم االنتداب حكومة

 قبـل  فلسـطين  فـي  المقيمـين  السـكان  واعتبرت. 185الجنسية عثماني يكون أن الفلسطينية جنسيةال
 إصـدار  وبين 186لوزان معاهدة سريان الفترة بين اعتبار يمكن وعليه عثمانيين، رعايا 15/5/1925

 دة،المعاه تلك بموجب الفلسطينية بالجنسية الفلسطيني بها يتمتع فترة هي. الفلسطينية الجنسية مرسوم

                                                           

66، صمرجع سابقتاريخ الصهيونية،  ،صبري ،جريس 
182

  
   .67 ص ،سابق مرجع ، االنتداب مرحلة خالل البريطانية التحقيق انولج الفلسطنية االنتفاضات يوسف، حداد،   183
 في  يادةالس موضوع لنا يبين هام مؤشر الجنسية أن يعني وهذا ،السيادة فكرة فيها تتضح التي ضيعالموا  اهم من الجنسية موضوع يعتبر 184

 التي الدولة جنسية االقليم هذا سكان يكتسب ال  االنتداب مونظا الوصاية نظام ظل في انه  العامة والقاعدة ،لالنتداب الخاضع اإلقليم
 الدولي، للقانون المصرية المجلة ،النظام هذا انتهاء عند األنتداب تحت الموضوعة لألقاليم القانوني المركز البكري، مقبل محمد يديرها،
  172ص ،1978 ،والثالثون الرابع المجلد

 األول اليوم في فلسطين في المقيمين العثمانيين الرعايا جميع اعتبار على 1925 لعام الفلسطيني ةالجنسي مرسوم من )1( المادة نصت لقد 185
 .فلسطين 1925 سنة أب شهر من

وقد تضمنت المعاهدة انسالخ  ،1924/اب/6والتي سرت في  1923/تموز/24معاهدة لوزان تلك المعاهدة الموقعة بين الحلفاء وتركيا في  186
 لدولة العثمانيةفلسطين رسميا عن ا
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 هـذا  خالل فمن المرسوم؛ إعالن عند 1925/اب/25 في تم واقعيا، عنها الرسمي اإلعالن كان وأن
ـ  يعرفـون  ودياناتهم أعراقهم بشتى فلسطين في المقيمين السكان جميع أصبح المرسوم  الشـعب "بـ
   من ويكون السامي المندوب يمنحه الذي ،187 الفلسطينية الجنسية اكتساب  قانون ولكن". الفلسطيني

  
  -: بشروط لكن الجنسية على للحصول طلبا يقدم أن بعد شهادة خالل
  .سنتين عن تقل ال مدة فلسطين في أقام قد يكون أن -1
 الثالث الرسمية اللغات وهي العربية أو العبرية أو اإلنجليزية باللغة وملما األخالق حسن يكون أن -2

  188.االنتداب عهد في لفلسطين
 لحكومـة  اإلخالص يمين يقسم أن ويجب طلبه، أجيب إذا ينفلسط في امةباإلق النية لديه تكون أن -3

 قـرار  اسـتئناف  يجـوز  وال األسباب، إبداء دون الطلب رفض حق السامي وللمندوب فلسطين،
 .الرفض

  

 وسهلة؛ بسيطة شروط لقاء الجنسية هذه اكتساب حق يهودي لكل الفلسطينية الجنسية قانون أباح لقد
 بـدفع  تجـاوزه،  اليهودي يستطيع شرط هو ،متتالتين سنتين لمدة فلسطين في مامقي يكون أن فاشتراط
 بالحصـول  رغـب  إذا الذي الفلسطيني عكس على ،189قروش عشرة وهي المفروض من بكثير أكثر
 يقيمون كانوا الفلسطينيين من فالكثير الجنسية؛ على لحصوله فلسطين إلى الحضور فعليه الجنسية على
 يصـبح  وعليـه  سـنتين،  لمدة فلسطين في وجودهم دون يحول ما األعمال نم ولهم حدودها خارج

 مهـددا  رزقـه  مصـدر  فيصـبح  سنتين لمدة فلسطين في ليقيم يأتي أن فإما خيارين، أمام الفلسطيني
  .الفلسطينية الجنسية يفقد أن وإما بالخطر،

  

 أصـبحوا  وبـذلك  قانون،ال بهذا يعلم لم األرض في المتفرقين الفلسطينيين المهاجرين من فالكثير
 وهم بالمال، فلسطين في أهلهم يساعدون المهاجرين فهؤالء الجنسية؛ على الحصول في لحقهم فاقدين
  .190اوغيره ورومانيا وبولونيا روسيا يهود من بها أحق

                                                           
 

 

   7المادة  1925من مرسوم الجنسية الفلسطينية لسنة  188
181ص  ، مرجع سابق مجموعة وثائق حول تاريخ فلسطين، حماد ، ،حسين 258

   
إذا ....ية إسقاط الجنسية الفلسطين- "بما يتعلق بفقد الجنسية الفلسطينية  1925مرسوم الجنسية الفلسطينية لسنة  منالعاشرة لقد نصت المادة  190

  .  اقام خارج فلسطين بعد اكتسابه جنسيتها مدة تزيد ثالث سنوات
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 وتضـع  جنسيتهم، على الحصول من الفلسطينيين آالف تحرم االنتداب حكومة أن سبق مما يتضح
 الطـرق  بكل اإلقامة لهم تسهل بل اليهود؛ القادمين أمام العراقيل تلك مثل تضع وال أمامهم، العراقيل

 فلسـطين  أهـل  مـن  المهاجرين بينما البالد، أهل على عالة وهم يومه، قوت يملك ال أكثرهم أن مع
  .واستحقاق بجدارة اكتسبوها ثروة أصحاب
  

 عبـر   الجنسـية  على للحصول باتهمطل المهجر بالد في المقيمون الفلسطنيون قدم ذلك رغم ولكن
 كان ما أنه الصبر،إال بفارغ الجنسية نموذج استالم ينتظر المهاجر يبقى ولكن البالد، تلك في القناصل
 المادة نص وفق فلسطين في يقيموا لم الطلبات هذه مقدمي أن بحجة رفضها، إال اإلنجليز القناصل من
  .191سنتين لمدة إقامتهم تشترط التي
  

 المـادة  أشـارت  ما وهذا االنتداب، دولة جنسية عن متميزة جنسية االنتداب فترة في سطينلفل كان
 على القانون ذلك يشتمل أن ويجب الجنسية، قانون سن فلسطين إدارة تتولى" االنتداب صك من السابعة
  ". لهم دائما مقاما فلسطين يتخذون الذين لليهود الفلسطينية الجنسية اكتساب تسهل نصوص

  

 فلسطين على العربية السيادة عن الدفاع عند قانونية أهمية له الفلسطينية الجنسية موضوع نإ
 العثماني الحكم تحت كانت التي و......" لبنان سوريا،: "األقطار كباقي تستحق فلسطين ألن الموحدة

 سبيل فعلى  المجحفة، الشروط تلك وجود دون 192فلسطينية جنسية على بالحصول شعبها يتمتع أن
  ،"الفلسطينية الجنسية" للتجنس طلب رفض السامي المندوب الحق القانون أعطى للحصر ال المثال

                                                           
   181 ص ، سابق مرجع ،فلسطين تاريخ حول وثائق مجموعة حماد، ،حسينمشار اليه  191
كمة االستئناف لدائرة الجنائيـة  وهذا ما ذهب إليه القضاء اإلنكليزي من الجنسية الفلسطينية ، كما يتضح من قضاء المحكمة العليا في فلسطين ، وحكم مح 192

حيث دارت  special Palestinian citizenshipوالذي أشار إلى أن الجنسية  الفلسطينية المتميزة   1940عام   R.V .Katter "في ا إنكلترا في قضية 
ثم استمرت إقامته في فلسطين حتـى عـام   كأحد رعايا تركيا،  1927، وظل فيها حتي عام 1911وقائع النزاع حول كون الطاعن ولد في فلسطين عام 

أصدر وزير الداخلية البريطاني أمر بطـرده،   1938عندما حضر إلى انكلترا بجواز سفره، الصادر عن المندوب السامي في فلسطين، وفي عام  1973
  :ولكن محكمة االستئناف رفضت هذا اإلدعاء مقررةلكنه لم ينفذ المر فحكم عليه بالحبس والطرد، وقد استأنف القرار  على أساس انه ال يعتبر أجنبيا ، 

  .بريطانية رعية يجعله بريطاني سفر جواز بأنه الطاعن ييدع الذي السفر جواز بأن تقبل ان عليها الصعب من انه: اوال
 الرعايا كل وإن  العظمى، ببريطانيا ألحقت قد فلسطين فأن ،تركيا مع الصلح معاهدة من 30 ادةالم نص على واستناده الطاعن بدفع يتعلق فيما:  ثانيا

 رفضت لقد.  اإلقليم هذا بها الحق التي للدولة رعايا...  لنصوصها طبقا تلقائيا يصبحون تركيا من اقتطع إقليم في............  يقيمون الذين  األتراك
 الدولة ان هو لالنتداب الحقيقي األثر آن وأوضحت  معاهدة،ال هذه بمقتضى أخرى بدول  ألحقت قد أخرى أجزاء ثمة ان"   بقولها االدعاء هذا المحكمة
 عام له تطبيقا صدر والذي 1890 عام بريطانيا في الصادر األجنبي، االختصاص قانون إعمال وأن األمم، عصبة عن نيابة تمارس بأن تتعهد المنتدبة
 األنتداب تخت الموضوعة لألقاليم القانون اركان البكري، مقبل محمد انظر يدللمز فلسطينيا، الطاعن يكون الفلسطينية، الجنسية قرار بريطانيا، في 1925
 172ص 1978 والثالثون، الرابع المجلد ، الدولي للقانون المصرية المجلة النظام، هذا انتهاء عن
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 لم ولو التجنس، شهادة  منح له يحق كما ،193الرفض قرار استئناف يجوز ال كما األسباب، إبذاء دون
 وحصولهم يهودال تدفق في كبير حد إلى ساهمت وغيرها المواد هذه ،194المذكور اإلقامة شرط يتوفر
 لتلك جنسيته بفقد مهددا كان الذي الفلسطيني بعكس فلسطين، في يقيم يكن لم ولو حتى الجنسية على

  . وغيرها األسباب
  

ت ما إنكبير انتهاك فيه ،195الجنسية بفقدان يتعلق فيما القانون ذلك من العاشرة المادة عليه نص 
 فروض يقدم أن بجنسيته يحتفظ أن يريد لذيا الشخص وإجبار إرغام وهو اإلنسان، حقوق ألبسط
 عليه نصت ما يخالف وهذا االنتداب، حكومة الحال بطبيعة هي التي فلسطين لحكومة والطاعة الوالء
    1907.196 لسنة الهاي اتفاقية من واألربعون الخامسة المادة
  

 كانت حيث لوزان؛ معاهدة من والثالثون الرابعة المادة عليه نصت ما خالفت فقد ذلك، من وأكثر
 الذين األشخاص أن على المادة تلك أكدت إذ المعاهدة؛ تلك على الموقعة الدول من دولة بريطانيا
 التطبيق موضع وضعها عند والذين المعاهدة، هذه بموجب تركيا عن سلخت التي األراضي من أصلهم
 لهم إن يقول فالمنطق منها؛ همأصل التي األراضي في االنتخاب ويتمكنوا الخارج، في مقيمين زالوا ما
  .الفلسطينية بالجنسية بالتمتع مكتسب حق ولهم الجنسية، اكتساب حق
  

 فإنّها وإلّا عليه، وقعت ما بتنفيذ الدولي القانون قواعد وفق ملزمة بريطانيا أن سبق مما استنتج
  .ذلك عن الدولية المسؤولية تتحمل

  

يتمكن ال أخرى دول في المقيم الفلسطيني فأصبح بالفلسطينيين؛ الكبير الضرر ألحقَ القانون هذا إن 
 اإلنجليز القناصل رفض التي الجوازات تلك سفر، جواز يحمل ال ألنّه ألخرى؛ دولة من السفر من

  .الفلسطينية الجنسية يحملون ال ألنّهم فلسطينيين؛ ليسوا هؤالء أن والحجة إياها، إعطاءهم
  

                                                           
   7، المادة 1925من مرسوم الجنسية الفلسطينية، لسنة  193
   7لمادة ، ا1925من مرسوم الجنسية الفلسطينية، لسنة  194
   "إذا اضهر عدم الوالء لحكومة فلسطين.......اسقاط الجنسية الفلسطينية -" 1925لقد نصت المادة عشرة من مرسوم الجنسية الفلسطينية لسنة  195

196
  " يحظر أرغام سكان األراضي المحتلة على تقديم الوالء للقوة المعادية" 1907من اتفاقية الهاي لسنة  45لقد نصتت المادة    
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 على حصلوا فإذا أجنبية، جنسية على الحصول يستطيعون ال لسطينيينالف هؤالء أن لكذ عن عدا
  .197الفلسطينية جنسيتهم من يحرمون فإنّهم الجنسية تلك
  

 فيها يقيموا التي الدول من بالطرد المرحلة تلك في مهددين الفلسطينيين من الكثير أن إلى باإلضافة
 لتلك الجنسية شهادة عل حائزا يكن مل أجنبي كل بإخراج تقضي التي الدول تلك قوانين  بسبب
 مصالحه لمراعاة األجنبية الدولة جنسية يعتنق أن إما: أمرين أمام يصبح فالفلسطيني ؛198الدول

 حقوقه ويفقد وبوطنه، بأقاربه له صلة كل ويفقد الفلسطينية الجنسية في حقه يفقد وهنا أهله ومصالح
 وتخسر رزقه، مصدر يفقد وبالتالي الجنسية عل لحصولل بلده إلى يعود أن وإما والسياسية، المدنية
 أو مثال، كالضرائب الحكومة خزينة إلى منها جزء يذهب غالبا كانت التي الثروات من الكثير البالد
 .االنتداب لحكومة قانونا عليهم مفروضة واجبات دفع إلى
  

  : فلسطين إلى الصهيونية والهجرة األهالي طرد :ثانيا
  

نشوء منذ العالمية الصهيونية انتهجتها التي الفلسفة جوهر الفلسطينية األرض على السيطرة تعد 
 فلسطين؛ على سيطرتها بعد االنتداب حكومة تنفيذها وتابعت فلسطين، في اليهود لتوطين األولى الفكرة
 أو مجتمعا يشكل الفلسطيني الشعب بأن اإلعتراف  لفلسطين احتاللهم  منذ البريطانيون رفض فقد

 عمليات رافق وقد 199". اليهودية غير بالجماعات" الرسمية الوثائق في الفلسطينيون عرف حيث شعبا؛
  الهدف، هذا لتحقيق الكثيرة التشريعات سنّت وقد ديموغرافي، تغيير عملية األراضي على االستيالء

 مةالحكو بيد فلسطين مساحة من 200%45 من أكثر أصبح أن التشريعات هذه بفضل  كان وقد
 حاالت جميع ففي المهاجرين؛ من كبيرة اعداد استيعاب االنتداب دولة على سهل ما وهذا البريطانية،

                                                           
بفقد الجنسية الفلسطينة من "1925من مرسوم الجنسية الفلسطينية لسنة  15لقد حدد هذا المرسوم طرق فقد الجنسية الفلسطينية فنصت المادة  197

 "يكتسب جنسية دولة أجنبية

 183،ص مرجع سابق .مجموعة وثائق حول تاريخ فلسطين  ،حسين، حماد 198

، إلى امتالك اكبر مساحة ممكنة من الل الربع األول من القرن الماضيها في فلسطين ، خلقد سعت الحركة الصهيونية منذ بداية نشاط 199
 األراضي باعتبارها احد الركائن الضرورية إلقامة دولة اليهود،وقد استغل الصهاينة األوضاع السياسية واالجتماعية التي كانت سائدة في

 ملكية األراضي في فلسطين في أواخر العهد العثماني، ،صابر موسى/العثمانية  ية األراضيوقد ساعدها قانون نظام الملك ،فلسطين آنذاك
  75ص ،1979سنة  ،95ع شؤون فلسطينية،

 70ص ، مرجع سابق لبريطاني حول أراضي فلسطين عربية،سياسة اإلنتداب ا ،النحال، محمد سالمة 200
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 العرب السكان مكان ليحلوا العالم، أنحاء مختلف من اليهود من أعدادا تجلب كانت االستيالء
  .201الفلسطينيين

  

 وقد مهاجر 35183ن  كان عددالمهاجري  1923202- 1919 بين ما الواقعة األولى الفترة فخالل

 تغيرات شهدت الفترة هذه أن السبب ولعل . الفترة تلك في المهاجرين عدد زيادة في تسارع هناك كان
 ،1920 سنة البريطانية المدنية السلطة أقيمت حيث األوضاع؛ طبيعة على أثرت فلسطين في أساسية
 فتح إلى أدى مما ،1923 عام مفعوله سرى والذي ،1922 سنة االنتداب على المصادقة وتمت

  203 .اليهودية الهجرة أمام واسعة إمكانيات
  

 فتأسست والسياسي، االقتصادي: الصعيدين على فعاال دورا الفترة تلك في المهاجرون لعب وقد
 التي الخدمات من الموجة هذه استفادت وقد. العبرية الجامعة وتأسست عمالية، منظمة الهستدروت
 وقد للزراعة، وإعدادها األرض على للحصول جهوده كثف الذي اليهودي، القومي الصندوق طرحها
 فقد األقلية، أما المختلفة، والحرف التجارة في وعملوا المدن، في الموجة هذه في المهاجرين أغلبية قام

  204.الساحلي السهل في وتركزت الزراعة في عملت
  

 فترة تميزت وقد12,553  المهاجرين عدد بلغ فقد 1932- 1924 عام بين ما الواقعة الثانية الفترة اما
 الذي الكبير المالي للدعم نتيجة الصناعات وإقامة المدنية المستوطنات بتأسيس المرحلة هذه في الهجرة
  205. الغرض لهذا أسست التي الصهيونية الدعم صناديق قدمته

  

 من سلسلة إلىو فلسطين، في البطالة انتشار إلى الفترة، تلك في  للهجرة المفاجئة الزيادة أدت وقد
  .206عامل 4600 العمل عن العاطلين العرب العمال عدد بلغ إذ ؛ االقتصادية األزمات

  

                                                           
  107ص ،ر للنشر، بيروتدار النها ،1922-1917أوراق فلسطينية فلسطينية  دورين، ،انغرافر 201
  48ص ،1986،عمان  ،دار الجليل للنشر والدراسات ،2ص ،االستيطان التطبيق العملي للصهيونية ،أبو عرفه، عبد الرحمن 202
  30ص ،1939،بيروت ،حماد، سعيد، النظام اإلقتصادي في فلسطين 203
 50صفحة  ، ، مرجع سابقالهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وليم، ،فهمي 204

 48ص ،االستيطان التطبيقي العملي للصهبونية ، مرجع سابقعبد الرحمن،  ،ابو عرفه 205

  55ص،  مرجع سابق ،ية إلى فلسطين المحتلة، الهجرة الصهيونفهمي، وليم 206
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 بن مرج من للطرد 1.746 مجموع أي قرية 22 سكان تعرض 1925- 1921 عامي بين فما
   207.البريطاني االحتالل جنود برصاص سقطوا الخروج ألوامر االستجابة البعض رفض وحين عامر،
  

 المهاجرين عدد في انخفاض شهدت 1938- 1933 عامي بين ما امتدت والتي الثالثة المرحلة لكن

 حالة بسبب  ،29.559 إلى 66.475من المهاجرين عدد في انخفاضا 1935  شهدعام حيث
 الهجرة بوقف تطالب كانت والتي الزمنية، الفترة هذه رافقت التي الفلسطينية والثورات االضطرابات

  208" .فلسطين إلى يونيةالصه
  

 هناك كان وإنما فلسطين، إلى للهجرة به المسموح العدد تحدد  لم أنّها القوانين هذه على والمالحظ
 مرنة القيود هذه وكانت الجدد، للمهاجرين واالستيعابية االقتصادية البلد قدرة مثل الضوابط، بعض
 فلسطين تحويل إلى الرامية خطتها تطبيق أجل من عليها والتحايل االلتفاف يسهل حتى ةكبير لدرجة
  .اليهودي القومي بالوطن يسمى ما إلى
  
 هناك كان بل االنتداب، حكومة سنتها التي القانونية الوسائل عبر فقط يكن لم المهاجرين تدفق لكن
 اسـتخدام  إلـى  أنحـو  هنـا  وأنا علنية، وغير سرية بطرق البالد دخلوا الذين المهاجرين من اآلالف
 الـذين  اليهـود  هؤالء على" الشرعية غير" الهجرة تعبير استخدام ألن سري؛ أو علني غير حمصطل
 كانت التي الهجرة بأن يوحي"شرعية غير" التعبير هذا إن.  الدخول إذن على يحصلوا أن دون جاؤوا
 فـإن  صحيح غير وهذا الدولي القانون وقواعد ومتفقة شرعية هجرة هي االنتداب سلطات بها تسمح
 لصـك  مخالفـة  هجـرة  هي لفلسطين تدفقها في وتسهم القوانين لها بريطانيا تسن كانت التي الهجرة
 يجـب  الهجرة أن على االنتداب صك أكد حيث الدولي؛ القانون قواعد من قاعدة بدوره الذي االنتداب

 الشـعب  بهـا  والمقصـود  اليهوديـة  غير والفئات االقتصادية البالد مصالح االعتبار بعين تأخذ أن
 الهجرة؛ هذه من كبير بشكل تتضرر كانت االستيعابية وقدرتها االقتصادية البالد فمصالح الفلسطيني؛

                                                           
 220صفحة ، مرجع سابق ،ربية ما بين االنتداب والصهيونيةفلسطين الع ،عيسى ،السفري 207

 .50ابق، صأبو عرفة، عبد الرحمن، ، مرجع س 208
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 كانـت  وقـد  مهاجر، ألف 58 حوالي بلغت 1948-1939 بين ما الواقعة الفترة في السرية فالهجرة
  209.أوروبا أواسط بلدان من المهاجرين غالبية
  

 قوانينهـا  تفعيل تستطع لم جهة فمن بمكيالين؛ تكيل أخذت أن البريطانية الحكومة موقف كان وقد
 بعـض  علـى  استأسـدت  أخرى جهة من لكنها البالد، عن وإبعادهم اليهود المهربين بمعاقبة القاضية
 وقـدمتهم  ومصـر،  سـوريا  من لفلسطين قدموا الذين المجاورة البلدان في العرب من القالئل األفراد
  210.بعروبتهم متمسكه جزاء لينالوا مةللمحاك
  

 مهاجر149,533  عددهم بلغ المهاجرين من خرىأ موجة هناك كانت 1948-1939 عام نبي وما

 الصـندوق  أمثـال  والصهيونية، اليهودية المنظمات من لها الخارجية المالية المساعدة  تقديم  تم قدو
 دعمت وقد ريطانيا،وب ألمانيا في الشباب هجرة لمساعدة خاصة منظمات أنشأت كما اليهودي، القومي
 لهـم  وقدمت األمد، طويلة مالية سلفا فمنحتها مختلفة، بوسائل الزراعية المستعمرات المساعدات هذه

  211.المهني والتدريب والتعليمية االجتماعية الخدمات في والتوسع المباني إلقامة المساعدات
  
 اليهـود  عدد فأصبح صليين،األ السكان أغلبية مشيئة ضد البالد على المفروضة الهجرة كانت لقد
 في خطير إخالل إلى أدى فلسطين، سكان كيان في الجوهري التغيير هذا مثل إن. السكان مجموع ثلث
  .212االنتداب أحكام عليه نصت ما خالف على السكان من األخرى الفئات وأوضاع حقوق
  

 شـكل  المعارضة واتخذت الهجرة، لتلك معارضا موقفا الفلسطيني العربي الشعب موقف كان وقد
 تحقيـق  لجنة ينتع الحكومة كانت ثورة كل وبعد واالضطرابات، والمظاهرات والثورات االحتجاجات

 أدت التـي  األسباب في للتحقيق العسكرية، بيلن لجنة تدعى تحقيق لجنة بتعين قامت 1920 عام ففي
 البريطانيين؛ وال الصهاينة ترضي ال التي ًبالحقائق مليئا اللجنة تقرير وجاء االضطرابات، نشوء إلى
 أثناء لهم بريطانيا قطعتها التي الوعود تحقيق من العرب يأس إلى االضطرابات تلك اللجنة عزت فقد

                                                           
وليم فهمي،الهجرة اليهودية  ،%6أما المجر % 9وتشيكوسلوفاكيا %13ثم المانيا % 19ثم تلتها رومانيا % 25فقد احتلت بولندا ما نسبته  209

  66،ص مرجع سابق لفلسطين،
 74 صفحة ، مرجع سابق جهاد فلسطين العربية، امين عقل، ابراهيم ، ،نجم210

 .61، ص مرجع سابق ،إلى فلسطين المحتلة ية، الهجرة الصهيونفهمي، وليم 211

 23ص ،1970 بيروت، ،انمكتبة لبن ،)1(ط ،في ضوء الحق والعدالة، ترجمة وديعفلسطين  هنري، ،كتن 212
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 وتقريـر  حقوقهم على عدوانا يتضمن بلفور وعد وأن باستقاللهم، باالعتراف األولى العالمية الحرب
   213.فلسطين إلى ةاليهودي الهجرة تضخم من خشيتهم إلى باإلضافة مصرهم،

  

 الهجرة خالل من وذلك فلسطين، تهويد إلى الرامية سياستها في البريطانية الحكومة استمرار ومع
 الفلسـطينيين  جعل األمر هذا لليهود، األراضي انتقال وتسهيل 1929-1923 عامي بين ما المتزايدة
 زاد ومما الصهيونية، والحركة البريطانية بالحكومة المتمثل المشترك، للعدو التصدي بضرورة يوقنون
 الصـهاينة  تعهـد  عندما 1929 تموز في اليهود مؤتمر انعقاد خضم في الصهيوني التهديد بله الطين
 وألزمـت  فلسطين، في لليهود قومي وطن إلقامة الالزمة باألموال بالتبرع اليهود من الصهاينة وغير

 العرب وحماية التصدي من بدال ةالصهيوني لهجرةل التسهيالت وتقديم بتأييد نفسها البريطانية الحكومة
 وقـد  ،1929 عـام  في فلسطين في االنتفاضة انفجرت المتوتر الجو هذا وفي الصهيوني، التهديد من
 مـن  الكثيـر  وسـقط  اليهود مع العرب اشتبك حيث البراق؛ ثورة سميت لذلك البراق حائط من بدأت

 جانـب  إلـى  المطلق البريطاني االنحياز خاللها ظهرف يوما 15 الثورة استمرت وقد والقتلى الجرحى
  214.الفلسطينين على جماعية غرامات وفرضت ، واإلعدام بالسجن أحكاما فأصدرت اليهود،
  

 لـوزير  تقريره وقدم سمبسون هوب جون يرأسها تحقيق لجنة البريطانية الحكومة شكلت وكعادتها
  -:فيه ذكر 1930 أواخر في المستعمرات

  

 بين بطالة وجود إلى االعتبار بعين نظرال يجب  االنتداب، صك من السادسة المادة كامألح وتنفيذاً
  215.الهجرة جدول تحضير أثناء البالد بدخول لهم يسمح الذين اليهود عدد الى نسبة  العرب
  مسائلال  هذه في البالد أهل من اليهودية غير الجماهير رأي أخذ الضروري من كان
   
 العـالم،  فـي  هجرة نسبة ألعلى مفتوحة أصبحت االنتداب بداية منذ فلسطين أن التقرير قدر وقد
 نتيجـة  خياليـاً  ارتفاعاً األراضي أسعار ارتفاع إلى أدى مما صهيوني، استيطان نسبة أعلى يعززها
 الوكالـة  أمثال من216المستثمرين، كبار عدا األرض شراء الجميع بمقدور يكن ولم السكاني، للضغط
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 فيجـد  بأكملهـا؛  قـرى  أحيانـا  تشمل البيع عملية كانت حيث وسماسرتها؛ األراضي ءلشرا اليهودية
 الجهـود  توظيف رغم ولكن. العنيفة للمقاومة دفعة مما أرضه، عن غريبا مرة ألول نفسه الفلسطيني
 كانـت  اليهود امتلكها التي األراضي نسبة أن إلّا األراضي، لشراء اليهودية الوكالة قبل من واألموال

 مسـاحة  مـن % 4 نسـبته  مـا  يملكـون  اليهود كان 1926 عام ففي السكان؛ عدد نسبة إلى ئيلةض
 على يدل فإنّما شيء على دل إن وهذا ،%6 يملكون ما نسبة كانت 1947 عام نهاية وفي األراضي،

  217.أراضيهم بيع لعمليات الفلسطينين مقاومة مدى
  

   على دليل هو إنّما بالهجرة يتعلق فيما تحديدا قيقالتح لجان بتوصيات االنتداب سلطات أخذ عدم إن 
 حدود بأقصى يتمتعون اليهود فالمهاجرون الغير؛ مصالح ضد فلسطين في االنتداب حكومة تحيز مدى

 العراقيـل  االنتـداب  حكومـة  تضـع  لليهود تقدم التي التسهيالت هذه ومقابل والتسهيالت، المساعدة
  .فيه نشأوا يالذ بلدهم لىإ الفلسطينين عودة وجه في والصعوبات

  

 واسـتيطانهم،  اليهود هجرة تسهيل وهو وواضح، محدد هدف أجل من وضعت الهجرة قوانين ان
 وتبنـى  ،نيالفلسطني من وطنه إلى العودة يريد من وجه في موجودة كانت فقد عراقيل هناك كان وإذا

  .فلسطين في وإقامتهم وصولهم من منعا المحيطة؛ العربية البلدان أبناء وجه في والحواجز الجدران
 الهجرة شهادات تمنح أن لبريطانيا فكيف الملتوية، السياسة هذه من التناقضات ليستغرب الباحث إن  

 نصـحت  التي المتعددة التحقيق لجان نتائج هناك المقابل وفي المهاجرين، بآالف البالد وتغرق جزافا
 ممـا  استنتج وعليه وهما، وليست حقيقية، العرب مخاوف أن على أكدت النتائج تلك. الهجرة بتحديد
  :سبق
1. البطالـة  أعداد زيادة إلى أدت فقد اإلستعابية؛ البالد طاقة فوق كانت لفلسطين اليهودية الهجرة إن 

 مـن  تقارير من صدر ما وإن. واجتماعية اقتصادية أزمات في البالد ووضعت العرب العمال بين
 العـرب  شـكوك  تؤيد إنكليز، موظفين عن صادرة كانت والتي ،بريطانيا شكلتها التي اللجان تلك
 خالفـت  بذلك وهي .أهلها وأوضاع البالد قدرة على تؤثر ال الهجرة بأن البريطانية المزاعم وتنفي
 أشخاص من شخصا بصفتها الدولية، المسؤولية تتحمل فهي وبالتالي االنتداب، صك عليه نص ما

                                                           
  44ص، مرجع سابق ، قتالع لثورةالفالحون الفلسطينيون من اال، روز ماري غ،صاي 217



 

89 

 

 القـانون  نصـوص  مـن  لنص مخالفته حال في دولية مسؤولية يهعل يترتب الذي الدولي القانون
  .الدولي

 ثلث من أكثر اليهود عدد فأصبح لفلسطين؛ السكانية البيئة في ديموغرافياً تغيراً الهجرة أحدثت لقد .2
  . السكان

 التشريعات خالل من وذلك دولة، داخل دولة لتأسيس الحقيقية الحاضنة البريطاني االنتداب شكل لقد .3
 بعـد  األهـالي  وطرد األراضي، انتقال تسهيل على عملت والتي الهجرة، بفتح الخاصة يطانيةالبر

  .رزقهم لمصدر وفقدانهم بالخطر، مهددة حياتهم أصبحت حيث مضايقتهم؛
  .الهجرة مسائل في الفلسطيني الشعب رأي أخذ االنتداب دولة على المفترض من كان .4
 الكبيرة، العائالت من أخرى وأراضٍ الغائبين، من اضياألر بعض بشراء الصهاينة قيام من بالرغم .5

 .الصهيوني المشروع إنجاز في الحاسم العامل يكن لم ذلك أن إال
  

 السـري،  أو العلني بشكلها اليهودية الهجرة تدفق أو فلسطين، عرب لمطالب بريطانيا تتجاهل  لقد
 نقـل  لعمليـات  بريطانيـا  وتشجيع فلسطين في أكثرية اليهود جعل إلى ترمي التي االنتداب وسياسة
 ؛218العربيـة  األوسـاط  في البطالة وزيادة االقتصادية األوضاع وتفاقم الصهاينة، أيدي إلى األراضي
 أمامهم خيار هناك يعد لم حيث جديد؛ من العنف إلى الفلسطينيون قادت مجتمعة وغيرها العوامل فهذه
 الـدين  عز الشيخ ثورة تفجرت 1935 عام ففي الذاتي؛ الحكم على حصولهم أجل من النضال سوى
 مـدني،  عصيان رافقه والذي أشهر، ستة امتد الذي الطويل واإلضراب ،1936 عام بدأت التي القسام
 ومقابـل  الجسور ونسف والقطارات، الحديد سكة خطوط تدمير على تقوم التي العمليات من العديد ثم
  .219استخدمته أن لها سبق بعضها وسائل عدة إلى بريطانيا لجأت ذلك
  

                                                           

  
 الدولي القانون قواعد ضوء في األسرائيلي األحتالل واقع دراسة ، العربية لألراضي األسرائيلي األحتالل تيسير، نابلسي انظر للمزيد218

   بعدها وما 181ص ،1975 الفلسطينية، التحرير ،منظمة62 فلسطينية كتب  سلسلة العام،
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 وقـانون  التجول منع ففرضت إضرابهم؛ إنهاء العرب خداع إليها لجأت التي بريطانيا وسائل ومن
 أشـخاص  وعـن  السـالح  عـن  البحث بحجة النطاق واسعة التفتيش وعمليات المشتركة، العقوبات
  .220الوطنيين نفي إلى لجأت كذلك مطلوبين،

  

 المهـاجرون  كـان  وقد االستيعابة، البالد طاقة فوق نتكا اليهودية الهجرة  أن إلى نخلص وهكذا
 فأصـبحت  والتقاليـد؛  والعـادات  والثقافة اللغة في والمختلفين المتباينين البشر من خليط عن عبارة
 العمل، عن العاطلين عدد زيادة إلى فأدت واإلمكانيات،  الموارد محدودة   الهجرة هذه بفضل فلسطين
 صـك  عليـه  نص ما وفق بريطانيا على المفترض من كان فقد تصادية؛اق أزمات في البالد وأوجدت
 إلنكـار  مجـال  فـال  الهجرة؛  مسائل  في البلد أهل من اليهودية غير الجماعات رأي أخذ االنتداب
 يحـول  االنتقال هذا ألن اليهودية، الجماعات إلى أرضه انتقال جراء من بالعرب تلحق التي األضرار
 رزقـه،  مصدر عن باحثا آخر إلى مكان من ينتقل متشرد الجئ إلى روةوث أرض صاحب من العامل
 الـبالد  أهـل  بين  القادمين هؤالء ومقاومة والثورات، العداء من جو خلق في كبير بشكل أسهم مما

  221.فقط األرض على صراعا وليس وجود صراع أصبح الصراع أن ذلك في والسبب األصليين،
  

   مع متناسبة دائما تكن لم"  1924 لسنة األمم مجلس في االنتدابات جنةل تقرير وفق الهجرة هذه إن 
 صـك  مـن  السادسة لمادةا عليه نصت ما وتخالف ،تفاقماً الوضع وتزيد ، 222"االقتصادية البالد حالة

 حتـى  فلسطين تحكم كانت التي فهي ذلك؛ عن الدولية المسؤولية تتحمل بريطانيا فإن لذلك االنتداب؛
 الشـعب  لحقـوق  خطيـرة   انتهاكات من األثناء تلك في جرى ما مسؤولية تتحمل لذلكو 1948 عام

  مقاومـة  أيـة  لقمـع  والبشـرية  العسكرية إمكانياتها كل  باستخدام بريطانيا  تقوم كانت فقد المنتدب؛
 القـدس   انتفاضـة  في البريطانية القوات يد على الفلسطينيين الضحايا من العديد سقط وقد فلسطينية،
  .   1963 وانتفاضة 1920

  

                                                           
 للقـرى  بالجملـة  والتفجير الجوي القصف على الثورة إخماد وسائل اشتملت كيف الحين ذلك في أطفال كانوا مما الفلسطينيون يتذكر وهنا 220

 واقتحـام  الشـائكة  الصبر لواحبأ الرجال بضرب تقوم كانت ،وكيف البريطانيين تعبير حسب"للعصاة" مساعدة تقدم أنها في يشتبه كان التي
 .53ص سابق مرجع. للثورة االقتالع من الفلسطينيون الفالحون الصايغ ماري روز عن نقال األغذية من محتوياته ونهب البيوت

  الدولي نالقانو قواعد ضوء في األسرائيلي األحتالل واقع دراسة العربية لألراضي األسرائيلي األحتالل تيسير، النابلسي، انظر للمزيد 221
 . بعدها وما ،181ص 1975 ، الفلسطينية التحرير منظمة فلسطينية، كتب سلسلة العام،

 الجامعة مجلة االنتدابات، صك لنصوص البريطانية الحكومة مخالفة بشأن األمم عصبة في االنتدابات لجنة إلى العربية التنفيذية اللجنة تقرير  222
  . االنترنت نكبة موقع ،23/5/1927 في الصادر العدد القدس، العربية،
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    بـين  امتـدت  والتي لفلسطين احتاللها خالل البريطانية الحكومة أصدرتها التي القوانين جميع إن 
 تحقيـق  إلـى  تهدف كانت 1948 -1924 عامي بين انتدابها فترة خالل او ،1924-1917 عامي
 في لليهود القومي الوطن وإقامة بلفور، وعد تنفيذ وهي فلسطين، بريطانيا دخلت أجلها من التي الغاية
 كـل  هيـأت  أن بعد إال فلسطين  من تنسحب ولم تلك، غايتها تحقيق في نجحت وقد فلسطين، أرض

  .223إسرائيل لقيام المناسبة الظروف
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سطين إلى ، وذلك من اجل ترسيخ تقسيم فلد لشراء األراضي في أماكن معينةلقد عملت األدارة البريطانية  في فلسطين على توجيه اليهو   
  ،طق، لذلك عملت على تقسيم فلسطين إلى ثالث منا)عربية ويهودية(دولتين 

  .ية والجليل الغربي، ومنطقة غزة، وتشمل المناطق الجبلية الداخلبشرائهاال يسمح لغير العرب : المنطقة األولى 
 مـن  المـالكون  فيها ريكث كان ،حيث بيسان وغور ،عامر بن ومرج الحولة، وتشمل ها،في االمتالك لليهود سمح مناطق:  الثانية المنطقة

  .نانيةولب سورية عائالت من ،غيرالفلسطنيين
دويك , وجد اية قيود على انتقال األراضي فيها، وتشمل السهل الساحلي بين يافا وحيفا ،وبين يافا وغزة، انظر مناطق ال ي: المنطقة الثالثة

  .295ص. ، مرجع سابقالمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية: موسىس
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  الثاني الفرع

  المصلحة بدعوى العربية األراضي على االستيالءو الممتلكات وتدمير الثروات، استنزاف

  

 وتحديـدا  االنتداب، صك بنود تنفيذ إلى لفلسطين احتاللها بداية منذ البريطانية الحكومة درتبا لقد
 لهـا ...فلسـطين  إدارة: "فيـه  جاء الذي. عشر الحادي كالبند لليهود، القومي الوطن بتنمية يتعلق فيما

 األعمال أو عيةالطبي البالد موارد من مورد أي الستمالك األحكام من يلزم ما وضع في التامة السلطة
 تسـيير  أو بإنشـاء  اليهوديـة  الوكالة مع تتفق أن البالد إلدارة ويمكن  العمومية والمنافع  والمصالح
 دامت ما ومنصفة عادلة بشروط الطبيعية البالد مرافق وترقية العمومية، والمنافع والمصالح األشغال
  ".مباشرة األمور هذه تتولى ال اإلدارة
  

 الهامة، االقتصادية المرافق على بالهيمنة لليهود بالسماح االنتداب حكومة امتق النص بذلك وعمالً
 حكومـة  اتفقـت  فقد وعليه العامة، المصلحة باسم للبالد الطبيعية المصادر على يدها وضعت أن بعد

 ومنحهـا  صـهيونية،  شركات مع فتعاقدت الموارد، وتطوير إنهاء بشأن اليهودية الوكالة مع االنتداب
   224.البالد في األساسية الكبرى يازاتاالمت

  

  . الكهرباء شركة امتياز: اوال
  

 توليـد  فـي  عليهـا  االعتمـاد  تم حيث ؛225وروافده األردن نهر بين كهربائية قوة توليد تنحصر
  226.حصان 300.000

  

                                                           
  186ص ،1999 ،20ع، اإلسوار، مجلة ، 1939 ،1864 الصهيوني الفكر في والهجرة االستيطان سميح، شبيب   224
متر فوق سطح البحر ويجري  جنوبا إلى أن ينصب في بحيـرة   1000ينبع نهر األردن من جبل جرمق في األراضي اللبنانية على ارتفاع  225

مترا تحت سـطح   192يهبط إلى أمتار عن سطح البحر ويجري جنوبا إلى أن ينصب في بحيرة طبريا،حيث  8الحولة حيث يبلغ ارتفاعه 
وهكذا يكون هبوطه من بحيرة الحولة إلـى البحـر    مترا تحت سطح البحر، 393صب مياهه في البحر الميت على عمق وأخيرا ي ،البحر

وهـو يسـتند    67ص ،1939 بيروت، ،الطبعة األمريكية ،النظام االقتصادي في فلسطينعن سعيد حمادة ، متر، 400الميت أكثر قليال من 
   Report of Palestine and trans –jordan submitled to the council of the league of nation 1930.p128إلى 

 ،55شؤون فلسطينية ،ع  ،يع أيام االنتدابمن مساهمات بريطانيا في خلق دولة إسرائيل ،سياسة توزيع امتيازات المشار ،عادل الجادر 226
  184ص  ،1976
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 مسـائل  لتسـوية  اتفاقا بريطانيا عقدت حينما 1920 عام إلى االمتياز هذا منح في التفكير ويعود
 من الثامنة المادة شيرتو النهرين، بين ما وبالد وفلسطين ولبنان سوريه على باالنتدابات تنطلق ،معينة
 نهر مياه استخدام بحث في الحرية مطلق لهم يكون خبراء تعيين إلى باريس في عقد الذي االتفاق هذا

 الخاضعة لمناطقا احتياجات لسد الكهرباء وتوليد الري، ألغراض األعلى واألردن وروافده اليرموك
 أن فـي  تفكيـرا  هناك أن يبدو وهنا ،227فلسطين لمصلحة منها الفائض واستخدام الفرنسي، لالنتداب
 بعد 1923 في رسميا فلسطين كهرباء شركة تأسيس تم وعليه الموارد، تلك من نصيب لفلسطين يكون
ـ  فـي  صـموئيل  هربرت فلسطين، في السامي المندوب مع ،228 روتنبرغ بنحاس اتفاق  1921 نةس

 مع بالتشاور وشرع إلنجلترا ذهب رسميا، الشركة تسجيل يتم أن وقبل جنيه مليون 229قدره برأسمال
 يـتم  تجاري، أساس على الكهربائية بالقوة فلسطين لتزويد شامل مشروع إعداد في الصهاينة الزعماء
 الساسـة  ماهتمـا  إثـارة  فـي  نجـح  وقد. األردن نهر ومن العوجا نهر من توليدها طريق عن ذلك

 اسـتند  الذي السند وكان. للمستعمرات وزيرا أقره الذي تشرشل، ونستون مقدمتهم وفي البريطانيين،
 بنـود  أن إلـى  باإلضـافة  باألرباح، عليها ويعود نفسها، لبريطانيا ضروري المشروع هذا أن عليه

 وتقـدم  رقي على تساعدس التي الهامة العوامل من المشروع هذا ألن عليه؛ بالموافقة تلزمهم االنتداب
 لمباشرة األولين العامين غضون في جنيه ألف 200 فقط يدفع جنيه، مليون الشركة فرأسمال المنطقة،
" مافردمـاتيس "إلى فلسطين في الكهرباء لتوليد امتياز منحت قد العثمانية الحكومة كانت وقد ،230عملها
 االمتيـاز  مـنح  قبل حينه، في لمستعمراتا وزارة لدى االمتياز هذا إيداع وتم الجنسية، يوناني وهو
 علـى  الحصول سبيل في األسبق المكتسب الحق صاحب جاهدا وحاول كاملة، بنسبة روتنبرغ لنحاس
 فـي  األبواب كافة المعارضات؛فأغلقت مرحلة في وهو روتنبرغ مشروع مع مشروعه فتعارض حقه
 الدولية العدل محكمة" الدولي للقضاء هالتوج قرر لكنه. الصهاينة مع يتفاهم أن له النصح وكان وجهه
  231.فلسطين دون فقط القدس منطقة في حصر لكنه امتيازه وثبت" الهاي في

                                                           
  237ص ،2002 مطبعة الحلبي، ط،.د ،الثورة العربية الكبرى ،امين سعيد 227
وقد شغل منصب وزير الشرطة في حكومة كيرنسكي وهي الحكومة االولى عشرة اشهر  يهودي روسي االصل يعمل مهندسا،: روتنبرغ 228

إلى ان جاءت في اعقلب الثورة الروسية وبعد سقوط القيصيرية وقد عاشت هذه الحومة عشرة اشهر إلى ان قامت ثورة اكتوبر االشتراكية 
 185س،ص.م ،مة بريطانيا في خلق دولة اسرائيلنقال عن عادل حامد الجادر،مساه .نسكيفأطاحت بحكومة كير

 180، ص1999سنة  ،20ع ،االسوار االستيطان والهجرة في الفكر الصهيوني، ،شبيب سميح  229

230
وقد تضخم رأسمال  همين،ألف دوالر والوكالة اليهودية لها نصيب االسد من المسا 134إن رأسمال الشركة كان بريطاني امريكي بقيمة  

واستخدمت معظم أرباح هذه الشركة في االغراض الصناعية وتأسيس البنية  ،1939مليون جنيه بحلول عام  405ح الشركة حتى أصب
  99ص ،1949 القاهرة، وادي االردن وامتيازاته ومشروعاته، التحتية إلقامة دولة اسرائيل، عبد الرحمن الكردي،

 65،ص1955مصر، دار المعارف، الفلسطينية،القضية  اكرم زعيتر، 231
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 االقتصـادي  المـؤتمر  فاسـتنكره  الفلسطيني، الشعب من والغضب السخط االمتياز هذا واجه وقد
 باستخدام ألولا االمتياز على روتنبرغ فحصل طريقه، في مضى المشروع ولكن ،1923 عام العربي
 السـامي  المنـدوب  تصـديق  بعـد  يافا، إلنارة وتوريدها الكهربائية الطاقة لتوليد العوجا حوض مياه

 كهربـاء  لشـركة  1926 سنة آذار في األهم وهو ثانيا امتيازا ومنح ،1921/أيلول/12 في صموئيل
 المنـدوب  عليه صادق دوق وتوريدها، الكهرباء لتوليد واليرموك األردن نهر مياه باستخدام فلسطين،
  232.بلومر السامي
  

 ملكية نزع المثال سبيل على منها المذكورة، للشركة 233التسهيالت كافة االنتداب حكومة قدمت لقد
 على تستولي كانت) صهيونية وهي( االمتياز صاحبة الشركة إن حيث أصحابها؛ من العربية األراضي
 على بناء السامي المندوب على" العاشرة المادة ليهع نصت ما وهذا السامي، المندوب بأمر األراضي
 الشركة، عليه توافق تعويض لقاء متبادل باتفاق الشراء تعذر حاالت في أو نفقتها، وعلى الشركة طلب
  ".االرتفاقية الحقوق أو األبنية أو واألراضي العقارات ملكية ينزع أن االتفاق تعذر أو

  

 ليسـت  والتـي  األراضـي،  ملكيـة  نزع وإباحة شرعنة هو ةالماد هذه وراء الحقيقة األسباب إن
 حيث الصهاينة؛ تمليك وهو األعلى الهدف لتنفيذ سبب هي وإنّما الكهرباء، شركة لمصلحة بالضرورة
  234.المشروع لتنفيذ حاجتها بحجة الفلسطينية العربية األراضي من دونم ألف 108 الشركة استملكت

  

 لمشاريعها، ضرورية اليهودية الشركة تراها أرض ألية ملكية أو عقار أي بنزع الشركة قامت وقد
. قطعـة  وراء قطعة األراضي على بريطانيا بقوة يستولون اليهود أخذ السامي المندوب سطوة وتحت
 قانون من الثالثة المادة أحكام يطابق وكذلك ،235عشرة الثالثة مادته في فلسطين دستور منحه ما وهذا
 يسـتطيعون  الذين الوحيدين أن علمنا فإذا. المشاريع ألصحاب األراضي ههذ منح في 236الملكية نزع

                                                           
 .186،ص1999،سنة 55الجادر عادل حامد ،من مساهمة بريطانيا في خلق دولة اسرائيل ،شؤون فلسطينية ،العدد  232

لى كما أن روتنبرغ حصل ع ،البريطانية جنيه استرليني بكفالة وزارة الخزانة 250.000قرضا بقيمة  ،ومن ضمن التسهيالت التي قدمتها 233
  186ص ، مرجع سابق ،تيطان والهجرة في الفكر الصهيونياالس ،على االمتياز ،نقال عن سميح شبيبالجنسية الفلسطينية قبل حصوله 

 87ص ،مرجع سابق ،ريطاني حول أراضي فلسطين العربيةسياسة االنتداب الب، محمد سالمة ،النحال 234

للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من األراضي العمومية ،أو أي "1922من دستور فلسطين الصادر في اب  13تشير المادة  235
 "معدن أو أي منجم وله أن يأذن بإشغال مثل هذه األراضي بصفة مؤقتة وبالشروط والمدد التي يراها مالئمة

ن يتفاوضوا ويتفقوا مع صاحب حق لمنشئ المشروع أ"...ما يلي  1926من قانون نزع ملكية األراضي الصادر في أغسطس عام  3المادة  236
أية ارض يحتاجون إليها لمشروعهم ومع كافة األشخاص الذين لهم حقوق تلك األراضي أما من أجل شرائها شراء تام أو للتصرف فيها 

 ."واستعمالها لمدة معينة أو إلستمالك أن حق ارتفاق فيها ضروري للمشروع
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 حكومـة  من المطلق والدعم التسهيالت لهم يقدم من وحدهم ألنهم الصهاينة؛ هم المشاريع بتلك القيام
 تـم  فقد أصحابها، من األراضي ملكية نزع بها يتم التي األسباب أحد المشروع هذا كان فقد االنتداب؛
 بناء أجل من للمشروع حاجتها بحجة السامي، المندوب بأمر ذكرنا كما األراضي هذه على الءاالستي

  237.الحديدية والسكك والجسور الطرق وبناء المنازل، أو المستودعات أو الخزانات
  

 بل ، بالكهرباء األردن وشرق فلسطين لتزويد كهرباء مشروع هو روتمبرغ مشروع يكن لم وبهذا    
 األراضـي  أخصـب  علـى  بـل  فلسـطين،  على للسيطرة البريطانية الخطة من يتجزأ ال جزءا كان

 رقـاب  علـى  مسلط سيف عن عبارة المشروع كان وقد. 238االمتياز منطقة في تقع التي الفلسطينية
 عقـد  من" 11" المادة نص وفق والجداول األنهار مياه من حرموا إذ فيها؛ والمزارعين فلسطين أهالي
 مصـانعها  وتشـغيل  الصـهيونية،  المنـاطق  لتطوير المياه موارد كل تستخدم ركةلش حكرا االمتياز
 القضاء وبالمقابل والمختبرات، والمزارع المصانع في وتشغيلهم الجدد، المهاجرين الستيعاب ومعاملها
  .وطنهم خارج إلى فلسطين أهالي تهجير وبالتالي العربية، للمصانع وتشغيل بناء أي على
  

 الحلـم  وتحقيـق  إقامـة  في الكبرى الرئيسة واألركان األعمدة من روتنبرغ مشروع كان وهكذا    
 ذلـك  روتنبـرغ  لشـركة  الكهرباء كل الكهرباء، توليد منح بامتياز احتكار عقد كان فقد الصهيوني؛
  .اليهودي القومي الوطن إقامة تجاه المتطرفة المواقف ذات النشيط الصهيوني

  

 الشرعيين األرض أصحاب العرب كان المقابل وفي بخس، بثمن  هرباءالك على اليهود حصل لقد     
 الالزمـة  المحركـة  القوة مصادر وأصبحت منه، واضعوه أراده ما حقق والمشروع منها، محرومين
 المسـتوطنات  بنـاء  تسـريع  زيادة في المشروع هذا  أسهم وقد. الصهيونيين تصرف تحت للصناعة
 مسـتوطنات  إلى باإلضافة المستعمرات، هذه من ملكيتها نزع عدب العربية األراضي على الصهيونية
 بيسـان  فـي  أنشـئت  أخرى ومستوطنات والجاعونة المطلة مثل االمتياز منطقة حول أنشئت أخرى
 بعـد  أرضهم من العرب طرد تم حين في اليهود، المهاجرين من اآلالف عشرات أمام الباب وفتحت
 علـى  اليهود العمال فضلوا اليهودية والمستوطنات المصانع ابأصح ألن البطالة؛ وزيادة ملكيتها نزع

                                                           
 60ص ،مرجع سابق .ني حول أراضي فلسطين العربيةسياسة االنتداب البريطا ،محمد سالمة ،النحال 237

شبيب  ممكن أن تدخل في دائرة اختصاص المندوب السامي، تعتبر منطقة االمتياز هي فلسطين وشرق االردن وأية مناطق أخرى موجوده، 238
 187ص ،مرجع سابق، االستيطان والهجرة في الفكر الصهيوني ،سميح
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 ارتفـع  حـين  في الفقر، وأصابهم الفلسطينيين للعرب المعيشي المستوى هبوط إلى أدى مما العرب،
 الممتاز والدخل العمل فرص وفرت التي المشاريع تلك بفعل كبيرا ارتفاعا االقتصادي اليهودي مستوى
  .239 لليهود

  

 باإلضافة االقتصادية، اإلنسان حقوق من حق هو الطبيعية، بمواردها االنتفاع في الشعوب حق إن
 وثيقـا  ارتباطـا  يرتبط ألنه الدولي؛ القانون قواعد من قاعدة الحق وهذا والسياسية المدنية حقوقه إلى
 تجـاه  المنتدبة للدول إلزام هو كما شعوبها، نحو المستقلة للدول ملزم الحق وهذا المصير، تقرير بحق

  .لالنتداب الخاضعة الشعوب
  

  : الحولة أراضي امتياز: ثانيا
  

 دونـم  237 نحو المنطقة مساحة وتبلغ. فلسطين شمال أقصى في ومستنقعاتها الحولة منطقة تقع     
 منـاطق  تضـع  ألن جهدها حاولت قد الصهيونية وكانت. األردن نهر وروافد المياه توافر حيث ؛240

 لـوفرة  تتطلع إذ ؛241االنتداب تحت وضعها عند فلسطين حدود ضمن انياسوب والليطاني الحاصباني
 المرتفعـة،  الجبـال  قمم من الذائبة الثلوج ومياه الفيضانات بفعل اكتسبتها التي التربة وخصوبة المياه
 لألمـراض  موطنـا  المسـتنقع  هـذا  وأصبح دونم، الف) 57( يقارب ما مساحتها" مستنقعات وتُشكل

  .242ياالمالر مرض وخصوصا
  

 وميشـيل  بـيهم  عمر محمد  بمنح 1914  حزيران شهر في التركية الحكومة قامت  لهذا وتالفيا   
 بسـبب  المشروع تنفيذ تستطع لم الشركة هذه لكن وأحيائها، الحولة أراضي تجفيف امتياز ،243سرسق

                                                           
 

  

240
   188ص،  مرجع سابق ،ة في الفكر الصهيونيتيطان والهجراالس ،سميح  ،شبيب  

241
 التي المحادثات وفي ،األولى العالمية الحرب ءانتها بعد ولكن ،بيكو سايكس اتفاقية وفي لطبيعيةا سوريا من جزء كانت المنطقة هذه ان  

 انجلترا بأتفاق الصهيونية االطماع مصلحةل جديد التعديل صار ثم ،انكلترا لمصلحة الحدود تعديل لىع اتفقتا ،وبيريطانيا فرنسا بين دارت
 ،عودة فلسطين الحدود نضم وادخلت السورية الحدود من الشمالية الجبلية والمرتفعات الحولة منطقة بموجبه من فلسطين وفرنساواخرجت

  .324ص ،970 ،القاهرة الحديثة، الفنية لمطبعة،االعربي الواقع في الفلسطنية قضيةال ،عودة بطرس
242

  على هود همعل، وكذلك مستعمرة يس1883أسست بعض المستعمرات وأقدمها مستعمرة روشبينا على أراضي قرية الجاعونة عام فقد    
اقوي ، وقد كانت هذه المستعمرات 1890، ومستعمرة مشما هايرون عند جسر النبي يعقوب عام 1883حيرة الحولة  عام ساحل ب 

  165ص ،1973، الطبعة الثانية ،طين، الجزء األول، القسم األولبالدنا فلس: ي مراد الدباغ مصطف ، نفال،حصون اليهود في تلك المنطقة
243

ركية كانت معنية بمراضاة العرب من الحركة الصالحية البيروتية والحكومة الت اوميشيل سرسق ورفاق لهم كانو ،محمد عمر ،بيهم  
  . 9، ص1950، صيدا ،3، جة الحديثة، حول  الحركة العربيفمنحتهم االمتياز عن محمد عزة دروزة



 

97 

 

 مـة حكو الصـهاينة  حمـل  حتـى  فلسطين على االنتداب حل أن فما ،244األولى العالمية الحرب قيام
 القيـام  مـن  تـتمكن  لم أنّها حتى االمتياز، صاحبة العربية الشركة أمام العراقيل وضع على االنتداب
 لعجـز  الحكومـة  إلى الحال بطبيعة يعود االمتياز هذا كان ولما, المحدودة المدة في االمتياز بشروط
 بهـذه  الترحيـب  من لبد الحكومة فإن المطلوبة، المدة في االمتياز بشروط القيام عن األول صاحبه
 وتم الصهيونية، للحركة عنه والتنازل االمتياز لنقل  الفعال الوسيط تكون أن نفسها على أخذت العودة
 أراد وقـد  الصـهيونية،  نيةيالفلسـط  األراضـي  تحسين شركة إلى ،245 1934/  3/10 بتاريخ ذلك

 صـيف  فـي  العربية  لتنفيذيةا اللجنة وبين بينه اجتماع في حكومته موقف يبرر  أن السامي المندوب
)1934(246 .  
  

 نفقـات  لضـخامة  تيـاز االم منطقـة  في المطلوب بالتجفيف تقوم أن يمكنها ال تهحكوم أن حيث    
 دخلهـا  ليكـون  فقط جنيه ألف 750  يكلف الحولة أراضي تجفيف إن: الخبراء أكّد بينما المشروع،
 الدعم من بالمزيد االنتداب حكومة قامت نيةالصهيو الشركة تلك ولدعم جنيه، مليون ذلك بعد يالسنو

  :المثال سبيل على نذكر247 والتسهيالت
  

 صـرف  قررت تغطيتها، تستطيع وال عالية التجفيف تكلفة إن الحكومة فيه تدعي التي الوقت في -1
 اليهوديـة  الشركة بها تقوم أن يجب كان والتي المالريا ألعمال المنطقة هذه في جنيه ألف 170
  .248وعالمشر صاحبة

 الشـعب ( المنتـدب  الشـعب  لحقـوق  انتهاكهـا  في ذهبت بل بذلك، االنتداب حكومة تكتف ولم -2
 خمسين دفع من االمتياز صاحبة الصهيونية الشركة بإعفاء فقامت ذلك؛ من أبعد إلى) الفلسطيني

  .249لها الممنوح االمتياز بموجب تدفعها أن يجب كان الجنيهات من ألفا
  عاما عشر خمسة لمدة الضرائب دفع من أيضا اليهودية الشركة بإعفاء بريطانيا قامت كما -3

                                                           
  . 90ص .س..، مبريطاني حول أرضي فلسطين العربيةسياسة األنتداب ال ، محمد سالمة،النحال  244
  . 24/4/1939، 770 ،، الجريدة الرسمية، العدد1938السنة " 6"امتياز الحولة رقم انظر قانون حدود  245 
  246

  . 118، ص1936، وت، جهاد فلسطين العربية، بيرعمر ،ابو النصر  
  . 119المصدر نفسه، ص 247   
   110، صعيسى، مرجع سابقالسفاريني  248  
 .سابق مرجع فلسطين، في الكبيرة، المشاريع امتيازات توزيع سياسة إسرائيل، دولة خلق في بريطانيا  مساهمة  من :حامد عادل ،الجادر 249 
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 علـى  يدهم وضع نم االمتياز أصحاب لتمكين 1938 لسنة 6 رقم الحولة امتياز قانون أصدرت -4
 الزراعيـة  األرض على العرب المزارعين بحقوق يعترف لم القانون وهذااألراضي  من المزيد
 إلى االمتياز تحويل بسبب المتضررين المزارعين هؤالء وعدد العثماني العهد جففوها زمن التي
  .250عائلة) 1500( هو اليهود

 االمتيـاز  بمنطقـة  المشمولة المياه في السمك باصطياد مطلقة رخصة االنتداب حكومة أصدرت -5
 زهيـد  رسم سوى الرخصة، هذه لقاء إيجار بدل أي من وأعفتهم سواهم دون الصهيونية، لشركة
 251سنويا ميمل) 500( قدره

 عقوبـات  وفرضـت  االمتيـاز،  منطقة ضمن تقع التي األراضي من العرب المزارعين طردت -6
   .252.األرض هذه في حق أي يمارس مزارع كل على بالغرامة أو بالحبس،

  

علـى  السيئ األثر لها كان بريطانيا بها قامت التي المنتدب الشعب لحقوق المنتهكة األفعال تلك إن 
  :اآلثار هذه منو الفلسطيني الشعب
 لقـد  .منه العرب المزارعين وطرد دونم ألف) 57( مساحته ما على السيطرة من الصهاينة تمكين .1

 مـا  تشـمل  العرب المزارعين حقوق ان ،1938 لسنة 6 رقم الحولة امتياز حدود قانون في جاء
 60 غةالبال اراضيالحوالة مساحة من فقط% 24 مساحته ما حوالي أي دونم 15772 فقط مساحته
 تعيش لكي ادنى كحد دونم 40ال بحاجة العربية العائلة ان سمبسون تقرير في جاء وقد دونم، الف
 حاجـة  مـن  بكثير انقص وذلك للعائلة دونمات) 10(  بمعدل اال لهم تخصص لم الحكومة ،ولكن
ـ ال بريطانيا استخدمت فقد الفالح المزارع بيد األراضي هذه قلة وعلى المقدرة، الفالح  مـن  ركثي
 253 .منه لسحبها الوسائل

  اليهـودي،  القـومي  الـوطن  لقيام الكبير االقتصادي والدعم فلسطين، إلى اليهودية الهجرة تسهيل .2
 تمكـن  حيـث  الشرقي؛ الجليل هي استراتيجيه مواقع على السيطرة ميزة الصهاينة االمتياز أعطى

                                                           

   199مرجع سابق، ص: عادل ،الجادر 250   
   199ص.سابق مرجع ، اسرائيل دولة خق في بريطانيا مساهمة من:  حامد عادل ،رالجاد 251  
   164،ص، 1947 ، بيروت ، ريحاني صادر مطابع ، فلسطينة العرب قضية: نديم ،البيطار 252  

253
   .91محمد سالمة النحال، سياسة االنتداب البريطاني حول اراضي فلسطين العربية، مرجع سابق، ص  
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 الكاملـة  الحمايـة  تـوفير  عم باألرض مرتبطين مزارعين إلى اليهود آالف تحويل من الصهاينة
  .254لهم
 العفولـة  الفولـة،  العـدس،  تل أمثال الحولة، لمنطقة المجاورة القرى في المستوطنات بناء تسريع .3

 فـإن  شخصـا  15-5 من تتكون عائلة كل كانت فلو العرب، سكانها من عائلة) 1500( وطردت
 255.ووطنهم أرضهم من) 15000-7500( يتجاوزون طُرِدوا  الذين

  
  :الميت البحر من والمعادن األمالح استخراج امتياز: ثالثا

  

 فلسطين؛ في الطبيعية المصادر من واحد مصدر على باالستيالء تقتنع الصهيونية الحركة تكن لم 
 أصـحابها  مـن  الثـروات  هذه انتزاع في ترى كانت وعليه ،256حدودا تعرف ال أطماعها كانت فقد

 الجدد، اليهود المهاجرين من اآلالف لعشرات الباب لفتح لةوسي خير خيراتها من وحرمانهم  الشرعيين
 العـرب،  له يتطلع تقدم أي على القضاء: األولى غايتين تحقيق الثروات تلك على السيطرة في وترى
 التقدم أبواب فتح: والثانية الحياة، مناحي كل وفي وزراعيا، صناعيا، متخلفة أكثرية يصبحون وبذلك
  . المجاالت كافة في المتقدمة اليهودية األقلية أمام والتطور

  

 مـن   وذلـك  المائية الثروة وهي فلسطين، في االقتصادية الثروات أهم على سيطرت فقد وعليه    
 الكهروبائيـة،  الطاقة توليد أجل من واألردن واليرموك، العوجا، وهي فلسطين أنهار أهم امتياز خالل
  . لهم القومي الوطن وبناء المهاجرين الستيعاب الد،الب في وتطور تقدم ألي الالزمة الطاقة تلك
  

  األمـالح  اسـتخراج  امتيـاز  خـالل  من واستغاللها عليها السيطرة تمت فقد المعدنية، الثروة أما
 أكبر فهو واألردن؛ فلسطين في المعدنية الثروة مصادر أهم من يعد حيث الميت؛ البحر من والمعادن
 وعمقه  متر 392 البحر سطح عن منخفض مربع، كلم 1050  مساحته تبلغ إذ الشام؛ بالد في بحيرة

                                                           

   657، ص، النكبة، الجزء الثالثف عار ،العارف 254 
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  المغنسـيوم،  وبروميد الكالسيوم، كلوريد: منها المعادن من ضخمة ثروة يضم أنّه كما. 257متر 399
 يحتوي مياهه من ماء لتر وكل 258النووية، الصناعات في المستعملة الثقيلة والمياه البوتاسيوم، كلورايد
 1925 عـام  األمالح هذه استثمار االنتداب سلطات فقررت ،259المذاب الملح من غراما) 327( على
 نوفسـكي،  لمئير  ،)عام 75( لمدة االمتياز هذا أعطيت ما وسرعان ،260 استثمارها جدوى تثبت أن
 الستثمارل شركة تأسيس بذلك وتم لوك، توماس البريطاني بمشاركة  روسيا، من مهاجر يهودي وهو
 ألـف  400 قدره برأسمال  1929 سنة في رسميا وسجلت ،)نيةيالفلسط لبوتاسا شركة( مسمى تحت
  261 أمريكية، صهيونية، بريطانية بمساهمة جنيه

  

  :يلي ما منها نذكر الفلسطيني الشعب بحقوق كبير بشكل أضر قد االمتياز هذا فإن وعليه
 أن المنتدبـة  الدولة لياتمسؤو من كان لقد: فلسطين في المعدنية الثروة منابع اهم على االستيالء

 أن حقهـم  ومن أصحابها فهم وتطورهم؛ السكان مصلحة فيه لما وثرواتها البالد، خيرات على تحافظ
 األمالح باحتكار تقوم صهيونية، لشركة عنها تتنازل أن منتدبة كدولة لبريطانيا يجوز  وال بها، يتمتعوا
 يهوديـة  بحيـرة   االمتياز عقد بفعل أصبح لقد ا،أصحابه منها يستفيد وال وبيعها، وتسويقها والمعادن
  .بامتياز
 

   حسبف وتصديرها الكيماوية والمعادن المعدنية، وامالحه البحر مياه باستغالل لشركةا تتمكن لم   
 هذه وبفضل البحر، مياه عنها تنكمش التي المجاورة األراضي في الحقوق نهب إلى االستغالل امتد بل

 سـنوية  أجـرة  مقابل ) عام75( مدار وعلى للصهيونية، خصبا مرتعا الميت رالبح أصبح التنازالت

                                                           
  . 84ص ،1991، كفر قرع ،دار الهدى يدة،ط جد ،، فلسطين بالدنامصطفى  ،الدباغ 257
  مليون طن  6000ويقدر بحوالي: سب مياه البحيرة اللزوجة الزيتيةيك: كلوريد الكالسيوم  258
  مليون طن 980ويقدر بحوالي  ركيب االدوية، وفي صناعة االسلحةيستخدم في ت: بروميد المغنيسيوم     
  ، ويعتبر اهم منتجات البحيرة من الوجهة التجارية   مليون طن متري 2000بحوالي  ، ويقدرييستعمل كسماد كيماو :كلورايد البوتاسيوم     
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، بترأس بغثة لدراسى القيمة العلمية لمياه ما قام رجل ايرلندي اسمه كوستيان، عند1835لبحر الميت إلى سنة يرجع األهتمام بامالح ا  

، حتى جاء العالم نوفومسكي بدراسة امكانية ت البعثات البريطانية واالمريكية، وبعد ذلك توافدبالفشل البحر الميت لكن بعثته بائت
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   23، ص1935، رس، ما6العدد ) شركة البوتاس

 261
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 حقوق فيه امتياز عقد ليس هذا أن المالحظ من. 262 للفلسطينين الشركة تدفعه  فقط واحد جنيه قيمتها
  إلـى  يهـدف  الذي العقد  ذلك الهبة، أو التمليك، عقد إلى أقرب هو وإنّما ، العقد طرفي بين متوازنة
  .  غنم أي يقابلها أن دون الحقوق تلك كل بريطانيا قدمت لقد الفلسطيني، االقتصاد على ءالقضا
 

 ملكـا  االمتيـاز  بمنطقـة  المحيطة األراضي كل أصبحت لقد:  المجاورة األرض على االستيالء
 تمنح( االمتياز عقد من الخامسة المادة عليه نصت ما وهذا. 263 )عاما 75( االمتياز مدة طول للشركة
 أجـل  مـن  الباقيـة  للمـدة  إضـافية  أرض اسـتئجار  حـق  كتابي طلب على بناء الشركة الحكومة
 يشـغلها  أو خاصا ملكا كانت وإذا......  االمتياز منطقة خارج المنطقة هذه تكون أن على...االمتياز
  .264.......)ملكيتها الحكومة فتنتزع الناس أحد
  

 أو للعمال سكنية مناطق كإنشاء للشركة، احتياجها جةبح األراضي من الكثير على االستيالء تم وقد
  منحتـه  ما بلغ فقد العربية؛ األراضي من المزيد انتزاع بهدف ذلك وكل اليهود، والموظفين المهندسين
 دونم ألف) 64( لهم ُأجر كما مجانا، دونما) 74,987(االمتياز منطقة خارج اليهودية للشركة بريطانيا
 المادة على االنتداب حكومة استندت وقد االمتياز، مدة لطول تمليك بمثابة نكا وقد ،265رسمي بإيجار
 منطقة دخول منع  أي االمتياز؛ حدود من كم 5 ضمن أرض أية تأجير من العرب حرمان في السابقة
 للشـركة  السـامي  المنـدوب  أعطى بل فقط هذا ليس العرب، سكانها قبل من بها يحيط وما االمتياز
 وجهـة  من العام والصالح العام، الصالح  باسم فلسطين فى أرض قطعة أية على ءاالستيال صالحية
 الستيعاب السكان من عدد بأقل األرض من مساحة أكبر استمالك على العمل هو البوتاس شركة نظر
 خارج وهي القدس مدينة في أراضي تملكت فقد الصهيونيه؛ المؤسسات لبناء المهاجرين من عدد أكبر
  .266الميت البحر عن وبعيدة ازهاامتي منطقة
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 منطقـه  خـارج  حتى واسعة، أراضي استمالك بعد :اليهود المهجرين للعمال عمل فرص توفير     
 وجـود  مـع  الجدد للمهاجرين  عمل فرص وتوفير السكنية، المناطق بإنشاء الشركه فقامت االمتياز؛
 الشركة في العرب نسبة كانت حيث رب؛الع العمال تشغيل  يمنع كان بالمقابل و لهم، كثيرة تسهيالت
 هـو  العـرب  تشغيل من والقصد ،267العربي العامل أجره ضعف اليهودي العامل وأجرة جدا، ضئيلة
  . فلسطين أهالي لخدمة تعمل بأنها الشركة وإظهار والتمويه، التضليل

  

 والمعادن األمالح استخراج حق تعرض أن عاما 25 بعد الحق للحكومة:  للمنافع الشركة احتكار
 يعني وهذا الحالي، االمتياز شروط بنفس العرض هذا قبول الشركة رفضت لو فيما أخرى شركة على
 أصـبحت  ذلك وبحكم ،268المدة هذه خالل الشركة عمل في التدخل هيئة ألي وال للحكومة يحق ال أنه

 أو المنافسة واعأن من نوع أي وجود بدون خصبا مرتعا أراضٍ من بها يحيط وما  الميت البحر منطقه
  . القومي الوطن ألقامه يدينون ال أفراد أو هيئات من المزاحمة

  

 العوائد من تحسم -ضرائب أية تدفع كانت إذا- الشركة تدفعها التي الضرائب كانت لقد :الضرائب
 يتم أن الممكن من أمر فهذا األرباح من الضرائب تخصم أن ولكن  ،269 للحكومة المستحقة واألرباح
 وثيقـا  ارتباطا مرتبطة العوائد ألن مقبول، غير أمر فهذا العوائد من األرباح تخصم أن ولكن ،قبوله
 وسيادتها،  الدولة بهيبة مساس دفعها عن الحجم يعد ما الضرائب من هناك إن للبالد، القومية بالثروة
  تعـددة الم اإلعفـاءات  عـن  الناشـئ  الـنقص  هذا الحكومة تغطي ولكي فيه، التهاون يصح ال مما

 ذلـك  لسـد   الفالح على االباهظة الضرائب تفرض كانت لشركة،ل الحكومة منحتها التي والتسهيالت
  .العجز
  

 القـرى  أن حين في بامتياز، الصهيوني الكيان مصلحة في وتنصب تخدم المشاريع هذه كانت لقد
 تتجمـع  التي والينابيع نالعيو مياه وعلى لإلنارة، المصابيح على يعتمدون سكانها ظل العربية والمدن
  .270األمطار مياه بفعل
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 المصـير  تقرير بحق لصيق حق وهو ،الطبيعية الموارد على السيادة قح أن إلى سبق مما نخلص
 الفلسطيني للشعب الدائمة السيادة على العمومية الجمعية اكدته ما وهذا للشعوب، واالقتصادي السياسي

 السـوري  الجـوالن  في العرب وللسكان ، الشرقية القدس يهاف بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في
 هذه باستنزاف فقامت الحقوق؛ هذه تراع لم االنتداب حكومة لكن  271، الطبيعية موارها على المحتل
  . المزعوم القومي الوطن ببناء تقوم حتى الصهيونية للحركة ووهبها الموارد
  

 ة عليها يقع الفلسطيني، الشعب على ايةالوص صاحبة الدولة بوصفها االنتداب حكومة إنالمسؤولي 
 فالشعب المصير؛ وتقرير االستقالل في حقه على يحصل حتي الشعب هذا مقدرات على المحافظة في

 الـبالد  ترقيـة  على تعمل أن وواجبها متمدنة، كدولة أعناقها في مقدسة أمانة هي وثرواته ومقدراته
  .خيراته تبذر أن ال وتقدمها
  

القـانون  قواعـد  نصوص  في نجدها وسكانه، اإلقليم ممتلكات حماية  المحتلة الدولة باتواج إن 
 ؛)1949( الرابعـة  جنيف اتفاقية وفي ،)1907( الهاي واتفاقية) 1899( الهاي اتفاقية ومنها الدولى
 وأوجبـت  الخاصـة،  الممتلكات مصادرة 1907و 1899 الهاي الئحة من) 46( المادة حظرت فقد
 وأن الزراعيـة،  واألراضي العقارات على المحافظة ضرورة المحتل على الالئحة من)  55( المادة
 عليهـا  يحافظ أن ويجب المحتلة، الدولة سلطات عن وكيال يكون  العقارات لهذه استغالله في المحتل
 تحدةالم لألمم العمومية الجمعية إليه ذهبت ما وهذا االنتفاع، حق ممارسة عند أصولها من ينتقص وال

 دورتهـا  فـي  الصادر تقريرها وفي  ،)1968( والعشرين الثالثة دورتها في)  2443( رقم بقرارها
 قـد   الهـاي  ولـوائح  الرابعة جنيف اتفاقية أن على اللجنة أكدت حيث ؛)1973( والعشرين الثامنة
 وأن الدولي، القانون بموجب  الملكية حق لها ليس االحتالل قوات أن للشك، مجاال اليدع بما أوضحت

 رقـم  قرارهـا  فـي  أيضا) العمومية الجمعية( أكدته كما  ،272 قانونيا يكون ال النوع هذا من حق أي
 على السيادة في واألمم الشعوب حق عن بموجبه أعلنت والذي) 1952( ثاني تشرين 17 في 1803
 والشـعوب  لـدول ا حق تؤكد"  القرار ذلك من األولى المادة نصت حيث ومواردها، القومية ثرواتها
 هـذا  أكّد كما الطبيعية، مواردها على السيادة في األجنبي، االحتالل تحت أراضيها تقع التي العربية،
  االقتصـادية   بـالحقوق  الخـاص  والعهـد  والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص  الدولي العهد الحق
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 العهد هذا في األطراف الدول ترفتع"  العهد ذلك من األولى الفقرة نصت فقد والثقافية، واالجتماعية
 بعمـل  رزقـه  كسب إمكانية من له تتاح أن في حق من شخص لكل ما يشمل الذي العمل، في بالحق
  .الحق هذا لصون مناسبة تدابير باتخاذ وتقوم بحرية، يقبله أو يختاره،

  

 بالتزاماتها أخلت قد فلسطين في البريطانية االنتداب حكومة أن إلى  المبحث هذا نهاية في ونخلص   
 اليهودي القومي الوطن ببناء االلتزام لصالح تمييزية سياسة ونهجت االنتداب، صك في المقررة الدولية
 الـذاتي،  الحكـم  مؤسسات وترقية فلسطين، سكان جميع حقوق بحماية القاضي التزامها حساب على

 إقامـة  فـي  فشـلت  عندما لقالمط للحكم وسكانها فلسطين أخضعت وقد. المحلي االستقالل وتشجيع
  .بلفور وعد تنفيذ في سياستها لها تبارك حكومية مؤسسات

   
 القانون عليها نص والتي حقوقه وانتهكت المنتدب، الشعب تجاه بمسؤوليتها أخلت قد تكون وبذلك    

 ات،والتشريع القوانين إصدار المجاالت هذه بين ومن والمجاالت، الوسائل كافة استخدمت وقد الدولي،
 والتـي  بالدراسة، تناولته الذي و البالد وموارد  ثروات استنزاف من وتمكينهم اليهود هجرة لتسهيل
 يـدع  ال بمـا  تدلل البريطانية، اإلدارة ونهجتها سنتها التي التشريعات تلك أن على خاللها من برهنت
 بتشـجيع  التزامها لتنفيذ والقانونية المادية إمكانياتها، كل سخرت قد البريطانية اإلدارة بأن للشك مجاال
 مـن  السـكان  يلحق بما تكترث أن دون غيرهم، دون فلسطين في اليهود لصالح القومي الوطن إقامة
 على تعمل وان مصالحهم تراعى أن المفترض من التي الجماعات هؤالء واجتماعي، اقتصادي تدمير

  االستيعابية، البالد قدرة القوانين تسن وهي بةالمنتد الدولة تأخذ وأن الحياة، مناحي كافة في تطويرهم
 القمـع  أنـواع  لكافـة  تعرضوا أن بعد  وطنهم ومصادرة وتشريدهم السكان طرد على تعمل  أن ال

  .واالضطهاد
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  الثاني الفصل

 لبريطانيا الدولية المسؤولية قيام على الُمترتب األثر
  

  .التعويض لزمه خطأه بسبب للغير ضرراً أحدث من" أنّه الدولي القانون في المستقرة المبادئ من
 الدوليـة  المجموعة بين العالقات لتحديد أصال وضع الذي القانون، ذلك وأحكام قواعد ضمنت وقد
 دولة إزاء مشروع غير عمال ما دولة ارتكاب عن ناتج كالتزام التعويضات، بمبدأ وأقرت األمر، ذلك

  .المشروع غير العمل ذلك سببه الذي الضرر كامل إصالح أجل من أخرى،
  

ــاو ــاني لاالحتال أن بم  واألعراف للمواثيق ومخالف مشروع غير الفلسطينية لألراضي  البريط
  المدنية بريطانيـا  مسؤولية قيام هـو  ذلك على المترتـب  األثـر  نفإ للغير، ضررا أحدثو ،الدولية

 حتى الفلسطينية لألراضي لهااحتال منذ نينيللفلسط بريطانيا سببتها التي األضرار كافة عن بالتعويض
 تشريد من ،الضرر أنواع بشتى سـطيني الفل الشـعب  ابةـإص لاالحتال هذا عن نتج حيث ؛هذا يومنا

 واسـتنزاف  ،الممتلكاتو تدميراألبنيةو ،الطبيعية الثروات نهبو البشـرية،  الـنفس  لقتو ،للمواطنين
 واتسن والط لاألعما هذه قفتتو فلـم . نفسيةضرارا  مـن  عنه نجم عما ناهيك الطبيعية، الثروات
  .االنتداب فترة في شراستها ازدادت لب تالل،االح
  

 سـنة  للتقنـين  الهـاي  مؤتمر إلى الثالثة اللجنة قدمته الذي الدولية المسؤولية مشروع تضمن وقد
 بالتزاماتهـا  إخاللهـا  علـى  المترتبة األضرار بإصالح المسؤولة الدولة التزام على التأكيد ،1930
 بإصـالح  التزاما عليها تفرض ما، لدولة الدولية المسؤولية أن: "على الثالثة المادة نصت فقد ؛الدولية
  .273هالدولي بالتزاماتها وفائها عدم عن الناتج الضرر
 

 عن الدولة مسؤولية مبدأ المتحدة لألمم العامة للجمعية التابعة الدولي القانون لجنة سجلت وقد
 تلحق التي األضرار بسبب للدولة الدولية المسؤولية إن:"اـبقوله رينـلآلخ دثهاـتح يـالت األضرار

 مواقف أو ،ةـإيجابي لاـأفع ةـنتيج كانت التي ،األضرار هذه بتعويض االلتزام اـمؤداه اآلخرينـب
 تحتج أن للدولة واليجوز ،اوهــــموظف أو لطاتهاس اتخذتها التـــي الدولية اماتزاللتل منافية سلبية

                                                           
273 Hague codification conference, 1939, Minutes of the third committee, vol, 17, pp. 129-142. 
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 274".تنفيذه عن أو دولي بالتزام لاإلخال عن الناتجة المسؤولية نم تفلت لكي الداخلي قانونها بنصوص
 الحكـم  تلغي ان دولةال فعلى دولياً، به التزمت قانوني حكم مع داخلي قانوني حكم تعارض فأن هذالو

 الدولية، المسؤولية تحملت واال الدولي القانوني الحكم مع متفق يكون بحيث تعدله او الداخلي القانوني
 انه-1932 سنة حزيران7 في الصادر حكمها في صراحة الدولية لعدلل الدائمة محكمةال قررت ذلكل
  275 الدولية التزاماتها مدى من لتنتقص الداخلي بتشريعها تحتج ان للدولة يمكن ال
  

  :مبحثين إلى الفصلتقسيم  سيتم والدراسة البحث من للمزيد عليهو
   نيةالمد بريطانيا مسؤولية: األول المبحث
   .لبريطانيا الدولية المالحقة وسبل التعويض في الدولية السوابق: الثاني المبحث
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  األول المبحث

 . المدنية بريطانيا مسؤولية
  

 األضرار حول الدول بمسؤولية المتعلقة القواعد تدوين لمحاولة األمم عصبة عهد في  العمل جري   
 عهـد  بداية في ينجح لم الذي المشروع وهو ممتلكاتهم، أو األشخاص تصيب أن يمكن التي والخسائر
  .276العصبة
 

 وأحكام لقواعد المخالفة الدول عاتق على تنشأ الدولية المسؤولية أن على أجمع الدولي الفقه  ولكن 
 ارتبه التي لاللتزامات انتهاكها بسبب نشأت التي األضرار عن بالتعويض تلزم والتي الدولي، القانون
 المسـؤولية  قيـام  علـى  يترتب: "قال حيث  هيف؛ أبو صادق الدكتور أكّده ما وهذا الدولي، القانون
 حدوثـه،  في تسببت أو أحدثته الذي الضرر بإصالح التزامها المخالفة الدولة قبل من الدولية القانونية
  .277"الضرر هذا من تشكو التي للدولة تقدمها معنوية ترضية من به تقوم عما فضال
 

 ـ األض عن بالتعويض المدنية بريطانيا مسؤولية إن ـ الت رارـ  لاالحتال سنوات لخال سببتها يـ
ـ الق من العديد في أساسًا لها نجد ، فلسطين على االنتدابو  منو ،الدولية والمواثيق واألحكام راراتـ
  االتفاقية لكت ،1907 لعام البرية للحرب الرابعة الهاي اتفاقية نـم) 3( ادةـالم هـعلي نصت ما ذلك

 لتخ التـي  الدولـة  إن: "فيها جاء إذ ؛278الدولي فالعر  من تعتبر حيث لبريطانيا؛ مهابأحكا الملزمة
 رادـأف من فرد أي من تقع التي لاألفعا تلك عن مسؤولة وتكون ،بالتعويض تلتزم تفاقيةاال هذه بأحكام
  ". المسلحة قواتها
  

 نقدية مبالغ بدفع لاالحتال دولة تقوم: "نهأ ىـعل نصـت التي االتفاقية ذات من) 52( المادة وكذلك
ـ وف ،للمتضررين فوراً المبالغ هذه تدفع حيث ؛ضراربهاواإل الممتلكات الفإت عن للسكان  حالـة  يـ
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 هذه صنع في الدول من شارك من ذلك في يتساوى  الدولي، المجتمع اعضاء الدول لكافة ملزمة بانها ،العرفية الدولي القانون قواعد ازتتم   

 ،موسى  كالدوي ،انظر المعاهدة، هذه في األطراف لالدو إال تلزم فال ،دوليةال المعاهدات عن الناتجة القانونية األحكام بعكس ،ال ام القواعد
   55ص ،1987 القدس، ،للنشر الفكر دار كتبةم ، ط.د ،العام الدولي القانون في حاضراتم
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 بدفع تقوم أن على ،المبالغ بهذه إيصاالت السكانهـؤالء  تمنح المحتلة الدولة فإن الفوري الدفع  عدم
  .  "ممكن وقت أسرع في اإليصاالت هذه
  

ـ زم المدنيين السكان لحماية الرابعة جنيف تفاقيـة ال بالنسبة لالحا وكذلك  ؛1949 لعام نالحربـ
 الطرف يأتيها يـالت يمةـالجس المخالفات نإ" :تفاقيةاال هذه من) 146،147( المادتين في جاء حيث
 أو المدنية سـالمة بال ةضرارالخطيرألوا الالإنسـانية،  والمعاملة والتعذيب  القتل من باالتفاقية لالمخ
ـ نط ىـوعل الحربية، الضرورات تبرره ال نحو على الممتلكات واغتصاب دميرـوت حية،الص  اقـ
 ،اإلجراءات جميع اتخاذ المتعاقدة السامية األطرافعلى ويتوجب ،وتعسفية مشروعة غير بطريقة كبير

  ".عليهم الجزاءات وتوقيع للمحاكمة وتقديمهم اتالمخالف ذهه يمرتكب بمالحقة
  

 فمجـرد  ضـمنيا  لكن ،صريحة بصورة للتعويض تتعرض لم أنّها نصوص تلك على المالحظ من
 طائلة تحت يقع أن ويجب ة،المسؤولي يتحمل فإنه  الدولي الشخص قبل من بالمخالفات والقيام لاإلخال
  .التعويض عليه ويترتب ،الجزاء
 

 وأشكال صور عدة هناك أن أم واحدا شكال يأخذ المفهوم هذا وهل ؟ منها األسئلة بعض تثور وهنا
 مـن  بريطانيا به قامت ما على الدولية للمسؤولية أثر هو الذي التعويض هذا ينطبق وهل للتعويض؟
   أفعال؟
 

  مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم سأقوم الموضوع هذا بحث من وللمزيد االسئلة، هذه على ولإلجابة
 .وصوره التعويض مفهوم: األول المطلب
 القانون لقواعد المخالفة فلسطين في بريطانيا أفعال على التعويض أحكام انطباق مدى: الثاني المطلب
  الدولي
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  األول المطلب

  هوصور التعويض مفهوم
  

 اإلعـالن  يشمل كما الضرر، وقوع قبل عليه كانت ما إلى الحال إعادة يشمل عام مفهوم التعويض
 الفعل ارتكبوا الذين األفراد ومعاقبة الفعل، هذا وقوع عن واالعتذار الضار، الفعل ةمشروعي عدم عن

  سبق ما على وبناء ،279 الترضية أشكال من ذلك وغير ،المادي التعويض تقديم إلى باإلضافة الضار،
 ومنهـا  عليـه،  كـان  ما إلى الحال إعادة ومنها المادي، التعويض منها عدة، صور له التعويض فإن

  .280 الضرر إصالح ليتم منهما اثنين أو لثالثة،ا هذه بين يجمع وقد الترضية،
  

 لآلخـرين،  ضـرر   وإحداث الدولي، القانون قواعد انتهاك عن تنشأ الدولية المسؤولية فإن وعليه
 هـذا  بتقسيم سأقوم وعليه .بالتعويض يسمى ما االنتهاك هذا عن الناشئة المسؤولية هذه على ويترتب
 : فرعين إلى المطلب
  . التعويض فهومم:  األول الفرع
  . التعويض صور:  الثاني الفرع
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  األول الفرع

  التعويض مفهوم
  

  

 الدولي القانون في لتعويضا لمفهوم القانونية الطبيعة: أوال
  

 طريق عن الدولية، اللتزاماتها انتهاكها بسبب عاتقها على وقعت التي مسؤولياتها من الدول تتحرر
 علـى  الواقـع  الضـرر  إزالـة  بالتعويض والمقصود خرين،اآل أصابت التي األضرار عن تعويضها
  .281المتضرر الشخص

 

 من إن ،1923 سنة Lusitania  قضية في المختلطة األمريكية  األلمانية المطالبات لجنة بينت وقد
 ضـرر  عنـه  ينشأ الخاصة الحقوق على اعتداء أي بأن المدني، والقانون العام للقانون العامة القواعد
 حـدثت،  التي لألضرار مساويا التعويض يكون أن ويلزم األضرار، هذه عن بالتعويض اماالتز يرتب

  .282 مشروع الغير الفعل عن الناجم الضرر مع ومتعادال
 

 غير الدولي الفعل ارتكاب بسبب اختل الذي التوازن إعادة إلى يهدف التعويض أن به المسلم ومن
 أصابت التي األضرار مع التعويض مقدار يتناسب أن المفترض  ومن الضرر، ألحق الذي المشروع
 وإما التحكيم، طريق عن أو النزاع، طرفي بين باالتفاق إما التعويض، مبلغ تحديد ويتم المدعية، الدولة
   283. النزاع أمامه المرفوع القاضي من بقرار
 

 لعـدل ل الدائمـة  محكمة حكم في التعويض، بتقدير يتعلق فيما المعيار هذا الدولي القضاء طبق وقد
 وضـعت  اذ ،1927284 لعام تموز 26 في الصادر حكمها في ف،وشوروزت مصنع قضية في الدولية
  :المبادئ هذه ومن  هاما، مرجعا أصبحت المبادئ من مجموعة

                                                           

فهو يقتصر علىوالتعويض المالي  ، وهويشمل التعويض العيني،ى التعويض الذي يعني اصالح الضررعل  Repaation 281 يطلق مصطلح 
 

      334ص . س. م ،قرارات األمم المتحدةالتعويض المعادل للضرر، ابو سخيلة عبد العزيز ، المسؤولية الدولية عن تنفيذ 
282See mixed claims commission , United states and Germany opinion in the Lusitania case November 1,1923 

A.J.I.L.  1924 D-�335ص ���� �
	� ، ا����� �?� ����E، ا��  �2   p.361.  

256ص سابق، مرجع  العام، الدولي القانون مبادئ جعفر، السالم، عبد
283 
 .336ص ، سابق مرجع المتحدة، االمم قرارات تنفيذ عن تحدةالم االمم مسؤولية العزيز، عبد محمد سخيلة، ابو 284
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1.  والمدعى المدعية الدولتين بين العالقة يحكم الذي الدولي، القانون أحكام بتطبيق ملزم القاضي إن 
 .عليها

2. فـي  المقيـاس  هي وبالتالي الدولة، مصلحة األولى بالدرجة هي الضرر أصابها التي ةالمصلح إن 
 .المتضرر الفرد مصلحة وليس التعويض مقدار تحديد

 .الفرد أصابت التي األضرار قيمة استبعاد ذلك معنى ليس .3
  

 تعهـداتها  ألحـد  الدولة انتهاك أن الدولي القانون مبادئ من إنّه: "على أكد قد  القرار هذا ويكون
 الضـروري  المكمـل  هو باإلصالح االلتزام وإن كافية، بطريقة الضرر إصالح عليه يترتب الدولية،
  .285"نفسها االتفاقية في عليه لنص حاجة دون وذلك ما، اتفاقية بتطبيق لإلخالل
 

 والـذي  الدولي، العمل عليه استقر الذي المبدأ إن: "أعلنت 1927 سنة القضية هذه في حكمها وفي
 الحـال  يعيد وأن المشروع، غير الفعل على المترتبة اآلثار كل يمحو أن ينبغي التعويض بأن يقضي
  .المشروع غير الفعل هذا ارتكاب يتم لم لو كما أمكن، ما عليه كان ما إلى
  

 بـالتعويض  المطالبـة  األضرار به لحقت الذي الدولي للشخص يحق أنّه به المسلم من أصبح وقد
 مكانته فقدان عن الناجمة أو عواطفه، أو شعوره في الشخص تصيب التي األضرار كذل ومثال عنها،

 هذه تقدير أو قياس بإمكانية وتتجلى المجال، هذا في تعترضنا حقيقية صعوبة هناك ولكن االجتماعية،
 إلـى  عـادة  اللجـوء  ويتم. أخرى إلى حالة من تختلف التعويض مقادير أن إلى باإلضافة األضرار،
 فاته وما خسارة من المدعي لحق ما ويشمل سابقا، عليه كان ما إلى الحال إعادة تعذرت إذا ضالتعوي
 هذا 1958 سنة المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنة أعدته الذي المشروع تناول وقد كسب، من

 التعـويض  1961سـنة  هارفارد جامعة أعدتها التي الدولية المسؤولية اتفاقية عالجت كما الموضوع،
 .286وبدقة مفصل بشكل
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 Chorzow Factory Case “ 1927” P.C.I.J.Ser. A.No.9.p.21. 
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  بالتعويض المطالبة حق له نم: ثانيا
  

 حق له من وهو هام، سؤال أمام أنفسنا نجد المخالفة، الدولة بحق الدولية المسؤولية تثبت أن وبعد
  األضرار؟ تلك عن بالتعويض المطالبة
  

 بالمطالبـة  هـا قيام إن أضرار، نم أفرادها أصاب عما بالتعويض بالمطالبة الدولة تقوم ما وغالبا
 مـا  دولـة  تمارسه إجراء وهو الدبلوماسية، الحماية مصطلح عليه يطلق بالتعويض أفرادها عن نيابة
 القـانون  قواعـد  وانتهكت برعاياها ضررا ألحقت أخرى، دولة مواجهة في الدولية المسؤولية إلثارة
 الدولة لهذه الداخلي للقانون وفقا ،ضرر من بهم لحق ما إصالح من الرعايا هؤالء يتمكن ولم الدولي،
 خـالل  مـن  الدولـة  على ويقع لألفراد، وليست للدولة حق الحماية فهذه الضار؛ الفعل ارتكبت التي

 الدولـة؛  علـى  اعتـداء  هو أفرادها حقوق على فاالعتداء ومصالحهم؛ مواطنيها أصاب الذي الضرر
 الفـرد،  طلـب  يمثلهـا  التي تلك من أكثر عامة مصلحة كدتؤ فإنّها الفرد دعوى تتبني عندما فالدولة
 فـإن  التقليديـة،  للنظرية فوفقا المضرور؛ الفرد لحقوق باإلضافة حقوقا الدولية المصلحة هذه وتعطي
  .287ضرر من رعاياها على وقع لما نتيجة الضرر بإصالح الدولية المطالبة حق تملك وحدها الدولة
  

 بإصـالح  الدوليـة  المطالبـة  في الحق الحكومية الدولية منظماتال أعطت الحديثة النظرية ولكن 
 عمـال  الـدولي  القانون أشخاص من شخص ارتكاب نتيجة موظفيها على أو عليها تقع التي األضرار
  .الدولي القانون لقواعد مخالفا
  

 سـان ين 11 فـي  الدوليـة  العدل محكمة أصدرته الذي اإلفتائي الرأي في الموضوع هذا حسم وقد
 المنظمـة  أن المحكمـة  قـررت  وقد. المتحدة األمم في بالخدمة المتعلقة األضرار بخصوص 1949
 ولها لوظائفهم، تأديتهم أثناء بأضرار إصابتهم حالة في موظفيها حماية حق األخرى هي تملك الدولية
  .288الدولية المسؤولية دعوى ترفع أن الصدد هذا في

                                                           
 20ص ،2001 -بيروت – العام القانون في ماجستير رسالة لبنان، تكبدها التي األضرار عن بتعويضات إسرائيل مطالبة رشا، ،الحي عبد287
 والتي 1948و 1947 عامي خالل المتحدة األمم خدمة في وظائفهم مهام بتأدية قيامهم خالل المتحدة باألمم العاملين بعض اصابة كانت وقد 288

 حدى المحتلة، مما لألراضي بها قام  زيارة خالل فلسطين على الحرب لتسوية المتحدة األمم وسيط برنادونت الكونت مقتل اهمها كان
 المتحدة لألمم العامة بالجمعية حدا الذي األمر وهو ، األفراد هؤالء عن المسؤولة الدولة ضد الدولية المسؤولية دعوى برفع تقوم ان باألمم
 تمتع مدى في للبحث المحكمة تصدت وقد ، موضوعال هذا في األستشاري رأيها الدولية العدل محكمة من تطلب ان 1948 ديسمبر 3 في
  =متماثلين بالضرورة ليسو معين قانوني نظام في االشخاص ان تقرير الى المحكمة وانتهت ، الدولية الشخصية بوصف المتحدة األمم هيئة



 

113 

 

 القـانون  أشـخاص  مـن  كشخص  بها االعتراف تم قد تالمنظما هذه إن حيث طبيعي أمر وهذا    
 مـن  اعتداء ألي العاملين هؤالء أحد تعرض فإذا بها، يعملون موظفين المؤسسات لتلك وإن الدولي،
  موظفيها، حماية من للمنظمة بد فال أقاليمها، في يقيمون أفراد أيدي على أو الدولة تلك سلطات جانب
 بإحدى أو بها لحقت التي األضرار تلك عن تعويض على تحصل ثم ومن عنهم، الضرر لرفع والتدخل
  .موظفيها

  

 الحماية خالل من الدولة إجبار المضرور استطاعة عدم نتاجه كان والذي الدولي الفقه تطور ومع
 مباشرة حق الفرد إعطاء إلى الفقه اتجه فقد عنه؛ المسؤولية دعوى ورفع قضيته تبنّي على الدبلوماسية
 اإلنسـان  حقوق لحماية األوروبية االتفاقية حالة في األمر ذلك وطبق بنفسه، الدولية ؤوليةالمس دعوى
  .1950289 لعام روما باتفاقية المعروفة

  

 بالتعويض األجنبية الدولة بمطالبة للفرد الحق وأعطى ذلك، من أبعد إلى الفقه من جانب اتجه وقد
 مـن  شـخص  الفـرد   أن علـى  هؤالء عند يالرأ ويستند ضرره، يصلح ما على للحصول المباشر
 أسسـه  وضـع  الـذي  الـواقعي  المذهب أصحاب إليه يذهب ما وهذا العام، الدولي القانون أشخاص

"George Scelle, Leon Dougait"، إلى الفقهاء هؤالء نظرية وتتلخص المخاطـب  هو الفرد أن 
 فـالفرد  .290.المباشـر  المتضرر وهو لي،الدو القانون قواعد أو الداخلية القواعد سواء القانون بقواعد
 اهمية وتكمن ، الدولية بالمسؤولية التمتع بأمكانه غدا ولكنه ، الدولي القانون اشخاص من شخص ليس

الفرد ، بأمكتنه ان يتمتع بالحقوق ويتحمل األلتزامات، وهذا يـؤدي الـى تعزيـز     بمركز األعتراف

                                                                                                                                                                                    

 اخرى وحدات الدولية بالشخصية عتتمت فقد ، الدولي القانون اشخاص وحدها ليست الدول ان انتهت كما حقوقهم، نطاق وفي طبيعتهم في=
 تقريرها في المحكمة تطرقت كما ، الشخصية بهذه لها األعتراف بها المنوطة األهداف وطبيعة نشأتها ظروف اقتضت ما اذا ، الدول غير
 دعوى تحريك في بالحق لها األعتراف ضرورة تقتضي ووظائفها اهدافها  طبيعة وان الدولي، القانون اشخاص من شخص األمم هيئة ان

 ، العام الدولي القانون في محاضرات موسى، الدويك اليه مشار/  بخدمتها قيامه بسبب بالضرر بها العاملين احد اصابة حالة في المسؤولية
  73 ،72ص سابق، مرجع

 ثلثي من أكثر وافق وقد -1953 سنة النفاذ حيز ودخلت أوروبا، مجلس دول بين 1950 ثاني تشرين 4 في أبرمت والتي االتفاقية هذه 289
 المحكمة وإلى اإلنسان لحقوق األوروبية اللجنة في األعضاء الدول ضد مباشرة بالشكاوي التقدم أفق األفراد منح على األعضاء الدول

Oppenhiem Longman, p. 748, 749 L).(    ”International Law”vol, 1, peace, 8 :أنظر اإلنسان لحقوق األوروبية
th

 ed. 

By lauterpacht.   
 

 ،1996 اإلسكندرية، الجامعية، الثقافة مؤسسة ،)5( الطبعة الدولية، والجماعة العام الدولي القانون أصول ،سامي محمد ،الحميد عبد 290
  .328ص



 

114 

 

لقانون ، وعدم التهرب من المسؤولية بحجة انه ليس محالً المفاهيم األخالقية والتسامح  والفعالية في ا
   291للمساءلة في القانون الدولي 

  

 يمنح أن يمكن ال ألنه للضياع؛ األفراد حقوق تتعرض أن الممكن من ألنه الرأي؛ هذا مع لست وأنا
  لعـدم  ضـعيفا  يبقى الدولية الخصومة في الفرد فمركز الدول؛ عند الحال هو كما كاملة حماية الفرد
 األفضـل  فمن نحوه؛ التزاماتها من الدولة تحلل إلى يؤدي مما يواجهها، التي الدولة مركز مع تساويه
  .لصالحه الدولية بالمطالبة وتقوم الدور هذا الدولة تأخذ أن

  

 الفلسطيني الشعب عن نيابةً بريطانيا بمطالبة الفلسطينية التحرير منظمة تقوم أن الممكن فمن وعليه
 والمطالبـة  بـأفراده  لحقـت  التي األضرار عن بريطانيا لمساءلة الدولي للقضاء والتقدم ،يضبالتعو

  .بتعويضهم
  

 هامة لقاعدة انتهاكاً ليشك ،بالقوة إقليمه واحتالل االنتداب خالل الفلسطيني الشعب له تعرض ما إن
 قانونيـة  مصـلحة  منتضي والذي العادل، السالم وإقامة الدوليين واألمن السلم حفظ وهي قواعده، من

 الفلسـطيني  الشعب بمساندة مطالب الدولي المجتمع أن يعني وهذا احترامها يجب والتي الدول لجميع
  .ضرر من أصابه عما التعويض وهو حقه من جزءا لينال ودعمه
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  الثاني الفرع

  التعويض صور
  

  

 المـال  من مبلغ بدفع أو ني،العي التعويض منها صور، عدة الدولية المخالفة عن التعويض ويتخذ    
 يغطيها ال خسارة هناك كانت إذا وعليه ممكنة، العينية اإلعادة تكن لم إذا العيني التعويض قيمة يعادل

  الثالثـة  الصورة أما  الخسارة، هذه عن" مالي" المادي بالتعويض فيحكم يقابله ما أو العيني التعويض
 غيـر  العمـل  عـن  مـادي  ضرر ترتب عدم حالة يف متناسبة تكون أن يجب والتي الترضية، فهي

  .292 المشروع
 

 الضرر إصالح لأشكا ،1922 عام الصادر حكمها في الدولية المحكمة الدائمة للعـدل   اكدت وقد   
 غيرلالعم نظرية عليهلتشتم الذي الرئيس المبدأ إنّ: "بقولها وذلك الضرر محدثة الدولة به تلتزم الذي
ـ الخص هـوج ىـوعل دوليـال لالعم عليه استقر لذيا المبدأ ذلك وـه روعـالمش  قرارات وصـ
 المترتبة ثاراآل كل اإلمكان بقدر يمحو أن يـينبغ ررـالض إصالح بأن يقضي والذي ،التحكيم كممحا
ـ ه يرتكب لم انه لو كما ، عليه كان ما إلى لالحا يعيد وأن ،روعالمش غير لالعم على  ــل العم ذاـ
ـ قيم لادـيع غـمبل عـدف أو ،العيني بالتعويض وذلك ،المشروع غير  تكن لم إذا العيني التعويض ةـ

  293 .يقابله ما أو العيني التعويض يغطيها ال خسارة اكهن كانت وإذا ،ممكنة العينية اإلعادة
  

   العيني التعويض: أوال
  

 ءنشو إلى أدى الذي العمل وقوع قبل عليه كانت ما إلى األمور إعادة  العيني، بالتعويض المقصود
 شك وال حق، وجه بدون صودرت التي األموال إعادة العيني التعويض أمثلة ومن الدولية، المسؤولية

لو كما نصابها، إلى األمور يعيد  العيني التعويض أن 294يقع لم الدولية للمسئولية المنشئ الفعل أن.  
  

 وكيـان  حقيقي وجود له ملموس مادي بشكل الشيء برد المعتدية الدولة إلزام المادي بالرد ويقصد   
 قـد  العيني المادي الرد هذا أن إلى Graefrath األستاذ يشير حيث الرد؛ هذا مظاهر وتتعدد ظاهر،
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 بإرجـاع  الـرد  هـذا  يتعلـق  وقد ،295قانونية غير بصورة عليها الحصول تم أشياء باسترداد يتعلق
 والثـروات  األمـوال  أو حـق،  وجه غير من عليها حصلت قد المسئولة الدولة تكون التي الضرائب
 الممتلكـات  وإعـادة  أخرى، دولة إلقليم احتاللها نتيجة عليها حصلت قد الدولة تكون التي  والموارد
  .العامة والممتلكات الخاصة

  

 المعبد قضية في المادي، العيني الرد من النوع هذا إلى أشارت قد الدولية العدل محكمة كانت وقد
 معينـة  أنواع رد تضمن والذي كمبوديا طلب المحكمة أيدت حيث ،1962 عام وكمبوديا، تايالند بين
 المحكمة أمرت لذلك المعبد، منطقة من ونقلتها عليها استولت قد والتي والتاريخية، الفنية المقتنيات من

  .1954296 عام منذ احتاللها مدة خالل المعبد من سرقت التي المقتنيات ورد المعبد احتالل بإنهاء
  

 االسـتيالء  تم ما لكل المادي العيني بالرد بريطانيا مطالبة الفلسطيني للشعب يحق ذلك ىإل استناداً
 واتثر من وغيرها الممتلكات أو الموارد استنزاف أو الضرائب سواء فلسطين، في وجودها أثناء عليه
   .الفلسطيني الشعب

  

 القـانون  لقواعد المخالفة لمراسيموا القضائية، واألحكام القوانين إلغاء في فيتمثل الثاني، النوع أما
 أثنـاء  الـذكر  سـالفة  القضـائية  واألحكام القوانين من للعديد بريطانيا إصدار ذلك ومثال ،297الدولي
 إلـى  أقـرب  الرد هذا ويكون األمم، عصبة من لها الممنوحة الصالحيات متجاوزة فلسطين، احتاللها
 من أكثر وأدبىا معنويا، أثرا إلغاؤه ويشكل ثر،أ أي يرتب ال ألنّه وذلك التعويض؛ إلى منه الترضية
  .عليه كان ما إلى الحال إعادة لمبدأ حقيقيا تطبيقا القانوني الرد هذا ويعد ملموسا، ماديا كونه
  

 ومحل بطبيعة تتعلق المادية فاالستحالة القانونية؛ واالستحالة المادية االستحالة بين التمييز يتم وهنا
 تلفـه  بسبب مستحيلة، إصالحه المراد الشيء إعادة تصبح أن حال في الستحالةا هذه وتتوافر الحدث،
 الوحشـية  الممارسـات  بسـبب  هلكوا قد يكونوا اعتقالهم تم الذين األشخاص أن ذلك ومثال وهالكه،
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 وفي واألفراد، األمالك على باعتدائها لفلسطين،  احتاللها أثناء بريطانيا فعلت وكما االحتالل، لسلطات
  .العيني الرد يتعذر  الحاالت هذه
  

 رده الممكن من بل عينا، رده استحالة بالضرورة ليس الشيء هالك أن على التأكيد من بد ال وهنا
 سـنة  السـالم  معاهدة عليه نصت ما وهذا" Restitution  in Kind" والمثل، القيمة في مماثل بشيء
 هـذا  أن علـى  نصـت  والتـي  الثانية، لميةالعا الحرب انتهاء بعد والمحور الحلفاء دول بين 1947
  .298ومحدودة  فقط معينة حاالت ّفي يتم أن يمكن العيني االسترداد

  

 تسـتغل  أن علـى  االتفاق تم حيث العيني؛ التعويض بمبدأ 1919 سنة فرساي معاهدة أخذت وقد
 دمـرت  التي فحمها مناجم عن لها تعويضا عاما عشر خمسة لمدة السار إقليم في الفحم مناجم فرنسا
  .299األولى العالمية الحرب خالل
  

  المادي التعويض: ثانيا
  

 طـابع  يكتسـب  أو مكمال، يصبح المالي التعويض فإن ممكن، غير العيني التعويض يصبح عندما
  .300النقدي التعويض يكون العيني التعويض إلى باإلضافة الدولي، الجزاء
 

 ضرر من بها لحق ما إلصالح المضرورة، الدولة إلى المال من مبالغ دفع النقدي بالتعويض يقصد
 الصـور  أكثـر  الشكل بذلك والتعويض ،301 عليه كان ما إلى الحال بإعادة عينيا، إصالحه واستحالة
 اللجـوء  توجب لذلك للضرر؛ كامال إصالحا تؤمن ال غالبا عليه كان ما إلى الحال إعادة ألن انتشارا؛

                                                           

:لقد تم التأكيد على األسترداد العيني في حالتين فقط هما  298  
 8/ 75، فقد قرر الحلفاء في المـادة  سلب  الذهب لى ايطاليا في عملياتوهي تتمثل بأسترداد الذهب النقدي وهي مقتصرة ع: الحالة األولى

  النقاء من معاهدة السالم المبرمة معها، ان تعيد ايطاليا الذهب النقدي المنزوع بمعرفتها بذاته، او تعيد بدال منه ذهبا من نفس الوزن ودرجة 
من معاهـدة السـالم مـع ايطاليـا      75/9حيث تنص المادة ، ترداد االشياء ذات القيمة الفنية، واألثريةوهي تتعلق  بحالة اس: الحالة الثانية
ة رد األشـياء ذات  مع المجر على انه اذا تبـين اسـتحال   من معاهدة السالم 3/ 24والمادة  ،من معاهدة السالم  مع بلغاريا 3/ 22والمادة 

لمسـؤولية  جريمة العدوان ومدى ا: جي ابراهيم زهيرالدرا/ و التاريخية او األثرية فأنه يجب رد اشياء مماثلة وبقيمة مساوية القيمة الفنية أ
  689ص ،ه، رسالة دكتوراالقانونية الدولية عنها

  21. ص، 1966، سنة القاهرة ،الصعيد الدوليالتعويضات األلمانية على  ،صالح محسن  299
300  Oppennheim “l” Internatinal low “2nded Lon –don –Steven & Sons,1970.p.355  

دار النهضة  المسؤولية الدولية عن البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكام القانون الدولي، ،ي عبد المنعم سيداحمد فوز 301
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 التعـويض  ويـدفع  العقارية، أو المنقولة سواء األشياء، لقيمة كالمشتر المقياس تعتبر التي النقود إلى
 ويتمثل معنوية، أضرارا أو مادية أضرارا كانت سواء الضار، الفعل عن الناجمة اآلثار إلزالة النقدي
 عليه،  كان ما إلى الحال إلعادة القيمة في مساويا يكون المال من مبلغ دفع في المادي التعويض ذلك
 األمـر  نهاية في يكون ال حيث ؛ لها  مكمال كان أم العينية اإلعادة عن بديال التعويض هذا كان سواء
  302 عليه زيادة أو الضرر من أقل
 

 أو المصادرة، األموال عن الفلسطيني للشعب  بريطانيا من التعويض قيمة احتساب يجب وعليه   
 المصادرة؛ أو االستيالء تاريخ ليسو التعويض دفع لحظة استنزفت، التي والموارد والثروات األمالك،
سعر احتساب مع النزاع وحل الفعل وقوع بين طويل زمن يفصل وقد مستمر، ارتفاع في األسعار ألن 

 مـا  وهـذا  أضـرار،  من أصابه ما مع يتناسب أن يجب الفلسطيني للشعب المادي فالتعويض الفائدة؛
 بأحكـام  يخل من وألزمت البرية، الحرب نينبقوا والخاصة الرابعة الهاي اتفاقية ديباجة عليه نصت
 قواتـه  إلـى  ينتمون أشخاص يرتكبها التي األعمال جميع عن مسؤوال باعتباره بالتعويض، االتفاقية
 أو الضرر جبر وهو تحقيقه، إلى التعويض يهدف الذي ذاته الغرض يحقق المالي فالتعويض المسلحة؛
  .عليه كانت ما إلى الحال إعادة
 

 عن الناتجة بالتعويضات يتعلق ما منها القضايا، من العديد في المادي التعويض بمبدأ األخذ تم وقد    
 مبلـغ  بـدفع  المتحدة العربية الجمهورية حكومة تعهدت حيث ؛1956 سنة السويس قناة شركة تأميم
 ونهائيـا  كـامال  وفـاء  للوفـاء  وذلك الصكوك، ألصحاب المصرية الجنيهات من مليونا 282يعادل
  .303 للتأميم نتيجة الصكوك لحاملي المستحقة لتعويضاتبا
  

                                                           

دولي، المجلد المصرية للقانون ال، المجلة ويت في ضوء احكام القانون الدوليمسؤولية العراق عن احتالل دولة الك، عبد اليونس احمد 302  
  35ص ،1990 ، لسنةالسادس واألربعون
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    :الترضية: ثالثا
  

 الدولـة  تجاه المسؤولة الدولة به تقوم النقدي، أو العيني التعويض غير آخر إجراء بالترضية يقصد
 الدولية واألحكام التصريحات، المثال، سبيل على منها نذكر وسائل عدة خالل من وذلك الحق، صاحبة
 جانب ذهب وقد ،304الحق صاحب إرضاء أساسها يكون التي الدبلوماسية، االعتذارات كذلك ة،باإلدان
 والمعنوية األدبية األضرار عن للتعويض األمثل األسلوب هي الترضية أن على للتأكيد الفقه من  كبير
 وهـو  الضـرر،  لجبر أسلوبا يعده المعاصر الدولي فالقانون المضرور؛ الدولي الشخص تصيب التي
    .305المتضررة دولةلل المشروع غير بالفعل والقائمة المخالفة الدولة جانب من رسمي اعتذار تقديم
  

المشـروع،  غيـر  الفعـل  عـن  اًمادي ضرراً ترتب عدم حالة في مناسباً تعويضاً الترضية وتعد 
 فـي  يالـدول  القـانون  مشروع أشار وقد تفوقه، لم إذا احياناً المادي التعويض تساوي قد الترضيةو

  : 45 المادة في الترضية موضوع
 علـى  الحصـول  دوليـاً  مشروع غير فعالً أتت التي ولةالد من تحصل أن تضررةالم للدولة يحق .1

 .الضرر عن ترضية
 : التالية الصور من أكثر أو واحدة الترضية تتخذ أن يجوز .2

  االعتذار  •
  التعويض الرمزي  •
  مع يتالئم الذي بالتعويض المطالبة لها يحق ةالمتضرر الدولة لحقوق الجسيم االنتهاك حاالت في •

  .306 االنتهاك جسامة
 واالقتصـادية  المالية المصالح تمس لم ولكنها المشروعة، الغير األفعال عن فقط تكون والترضية

 ال حيث ال؛ أو مادي ضرر المخالف الفعل عن نجم  سواء الترضية إلى اللجوء فيتم المتضررة؛ للدولة
 تحقـق  حـال  في جائزة فالترضية المادية، األضرار تحقق وعدم للترضية، اللجوء بين الربط ينبغي
 بعـدم  واعتـراف  اعتذار، تقديم على الترضية مجال في الدولي التعامل استقر وعليه األدبي، الضرر
 Borohgrave، قضـية  في الدائمة الدولية العدل محكمة أوضحت وقد ،307المرتكب الفعل مشروعية

                                                           

 304 350ص مرجع سابق،  ،ن تنفيذ قرارات األمم المتحدةعالمسؤولية الدولية ، ابو سخيلة عبد العزيز
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 وطلـب  االعتـذار،  في تتمثل الضرر إلصالح البلجيكية الطلبات بأن وإسبانيا يكابلج بين 1937 سنة
 المراسـم  إجـراء  وكـذلك  البلجيكيـة،  الحكومة تجاه اإلسبانية الحكومة به تقوم أن الواجب الصفح

 ومـن  ،308المذنبين محاكمة وكذلك للتعويض، بلجيكي فرنك مليون مبلغ دفع إلى باإلضافة العسكرية،
 الدبلوماسـي  السـلك  أحـد  رجال على األمريكي البوليس رجال قبض عندما حدث ما يةالترض أمثلة

 الحكومـة  احتجت فلما شديدة، بسرعة لسيارته قيادته أثناء  1934 سنة المتحدة الواليات في اإليراني
 الخارجيـة  وزارة قامـت  الدبلوماسي، السلك رجال بحصانات المتعلقة القواعد مخالفة على اإليرانية

  .309المسئولين البوليس رجال عاقبت كما الحادث عن باالعتذار مريكيةاأل
 مناسـبة  ترضـية  يعتبر قد  الدولي، القانون لقواعد المخالف للفعل باإلدانة حكم صدور مجرد إن 
 بين التحكيم محكمة أعلنته ما ذلك ومثال حدة، على حادثة كل ووقائع قضية، كل ظروف حسب وذلك
 وتقريـر  فرنسـا  إدانة مجرد أن اعتبرت والتي ،Rainbow wartion قضية في ونيوزيالندا فرنسا

 القانونيـة  األضـرار  عـن  مناسبة ترضية يشكل العام الرأي أمام علنا اإلدانة هذه ونشر مسؤوليتها،
    .310نيوزيالندا أصابت التي والمعنوية

  

 لفلسطين، واحتاللها  انتدابها اءأثن  المشروعة غير أفعالها عن بريطانيا تقدمه أن يمكن ما فأقل وعليه   
 الفلسـطيني  للشـعب  لـيس  الواضح الصريح واالعتذار العيني، والتعويض المادي، التعويض جانب إلى

 وهو العالمي، واألمن بالسلم مست فقد  بها؛ التي األفعال بسبب وذلك بأسره، الدولي للمجتمع بل فحسب،
  .الدولي جتمعالم في األعضاء الدول من العديد مصالح هدد ما
  
 52 المادة نص إلى استناداً وذلك وهيبتها، بكرامتها تمس الترضية بأن تتمسك أن بريطانيا تستطيع وال  
 والتي الدولية، للجناية اإلضافية النتائج عنوان تحت فيها، جاء والتي الدولية، المسؤولية قانون مشروع من

 فـال  مسؤولية، الدول إحدى من الصادر دوليا مشروعال غير الفعل يشكل عندما ،"ب" الفقرة إلى أشارت
  .311 45 المادة من 3 الفقرة في الوارد للقيد الترضية على الحصول في المضرورة الدولة حق يخضع

                                                           

305، المجلد األول، ص1996حولية لجنة القانون الدولي،   
308  

126ص مرجع سابق، ، المسؤولية الدولية ،غانم حافظ
309 
699.صمرجع سابق،  ،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ،ابراهيم زهيرالدراجي  

310 
ال يبرر حق الدولة "،من المادة المذكورة" 3" ، وقد نصت لفقرة 45دولية الى الترضية في المادة لقد اشارمشروع قانون المسؤولية ال  311

حولية لجنة القانون / تي اتت الفعل غير المشروع دوليا،  تنال من كرامة الدولة ال المضرورة بالحصول على الترضية التقدم بأي طلبات
  .300-299، المجلد األول، ص1996 ،الدولي
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    الثاني المطلب  

  الدولي القانون لقواعد المخالفة بريطانيا أفعال على التعويض أحكام تطبيق
  

 بذلك منتهكة فلسطين، لشعب بأضرار تسببت عديدة بأفعال لسطينلف احتاللها منذ بريطانيا قامت لقد  
 األمم، عصبة عهد الحائط عرض بذلك ضاربة اإلنسان، حقوق واتفاقيات الدولية، واألعراف القوانين
  .فلسطين على النتدابها الشرعية الصفة البريطاني الوجود أعطت التي المنظمة تلك
  

 هذا في التعويض تستوجب التي الدولي القانون لقواعد مخالفةال األفعال هذه حصر الصعب ومن      
 خـالل  من بالقوة فلسطين إقليم بريطانيا اكتساب في البحث سيتم للحصر ال المثال سبيل فعلى البحث؛
 مـن  ليـتم  الفلسـطينيين  بحق المجحفة  للقوانين بريطانيا إصدار ثم ومن ألرضه، العسكري احتاللها
 في ومساعدتهم تمكينهم أجل من بل حسبف هذا ليس مكانهم، اليهود وإحالل ،وتهجيرهم طردهم خاللها
 أن بعـد  الطبيعيـة،  والمـوارد   المعدنية الثروات تمليكهم على فعملت الموعود؛ القومي وطنهم بناء

 عـن  والبحث وطنهم ترك إلى مكرهين منهم الكثير فاضطر منها؛ الشرعيين وأصحابها أهلها حرمت
  .آخر مكان في   لهم رزق مصدر

  

 فـروع  عدة إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم الموضوع هذا في والبحث الدراسة من وللمزيد وعليه    
  : بالتعويض للمطالبة
  .بالقوة فلسطين إقليم اكتساب عنتعويض الشعب الفلسطيني   :األول الفرع
  .أراضيه واستمالك هطرد عن تعويض الشعب الفلسطيني :الثاني الفرع
  . ثرواته واستنزافه ممتلكات تدمير عنتعويض الشعب الفلسطيني :  الثالث الفرع
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  األول الفرع

  بالقوة فلسطين إقليم اكتساب عن الفلسطيني الشعب تعويض
  

  
 تلـك  األمـم،  عصـبة  عهد في البريطاني العسكري الحتاللل وخضعت فلسطين أرض احتلت لقد
 تكـون  أن مبادئها ومن.  الدول بين الحروب ومنع واألمن السالم نشر أهدافها من كان التي العصبة
 لفـض  عـالج  خيـر  المبادئ هذه  تكون حيث الدول؛ بين التعامل أساس هي الدولي القانون قواعد

 المشروعة غير أفعالها وكانت وانتهكتها، القواعد هذه  خالفت بريطانيا أن إالّ الشعوب، بين المنازعات
  .الدولي والسلم األمن دتهدي أسباب أهم من سببا فلسطين في
  

المترتبة والنتائج شرعي، وغير باطل العسكري الضم خالل من فلسطين على بريطانيا استيالء إن 
 بريطانيـا  فقيـام  شرعيا؛ أثراً يرتب ال شرعيال غير السلوك ألن الدولي؛ القانون عدلقوا مخالفة عليه
 الذي اإلقليم هذا ضم لنفسها تجيز أن الحق طيهايع ال إلقليمها، واحتاللها المسلحة بالقوة فلسطين بغزو
 على يجب وعليه عدوانه، ثمار بجني للمعتدي السماح عدم مبدأ إلى استنادا وذلك ،-فلسطين- احتلته
 اسـتغالله  نظيـر  التعويض فهذا بالقوة؛ أرضه احتلت الذي الفلسطيني للشعب التعويض دفع بريطانيا
 عـن  مسئولة فهي احتاللها؛ عن الناتجة الخسائر كافة بدفع ملزمة أنها كما الفترة، تلك طيلة ألراضيه
  .عنها بالتعويض وملزمة الحربي االحتالل قانون لقواعد انتهاكها
  

 هـذه  خـالل  محتل كشعب حقوقه النتهاكها تعويضه عن الفلسطيني الشعب أمام مسؤولة فبريطانيا
 مـا  إذا النظـر  بغـض  لها والتابعين دولتها دوأفرا والتنفيذية، اإلدارية أجهزتها ممارسة عبر الفترة
  .ذلك خارج أو اختصاصهم وفق تصرفوا
  

 سـنة  الرابعـة  الهـاي  اتفاقية أكدت وقد الدولي، للقانون المخالف الفعل تم لما االحتالل هذا فلوال
 ملزمـا  المـذكورة  الالئحـة  بأحكام يخل الذي المحارب الطرف يكون" المحتل مسؤولية على 1907

  ".المسلحة قواته إلى ينتمون أشخاص يرتكبها التي األعمال جميع عن ملزما يكون كما ،بالتعويض
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 القـوة  استخدام وعدم السلم حفظ ضرورة على اكد الذي المتحدة األمم ميثاق ذلك بعد جاء وقد   
 على يؤكد الذي دولي، عام مبدأ على الميثاق هذا من 4 فقرة 2 المادة نصت قدف الغير،  إقليم الكتساب
 أشـخاص  من شخص ألي االستقالل أو األراضي سالمة ضد بها التهديد أو القوة استخدام حظر مبدأ

  . الدولي القانون
  

 مـواد،  عـدة  الدولية المحتل مسؤولية بخصوص 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية في وردت وقد
 التـي  االتفاقيـة  ألحكام ةالخطير المخالفات وبينت االتفاقية من 147 والمادة ،148 ،146 ،29 منها
  .146312 المادة نص أعمال عليها ترتب
  

 تكـون  وعليـه  جسيمة، مخالفات من العديد مارست بريطانيا فإن جنيف اتفاقية نص وفق وعليه  
 ومعاهـدة  جنيف اتفاقية نصوص أصبحت حيث بالتعويض؛ االتفاقية بهذه جاء ما وفق ملزمة بريطانيا
 خـاص  بشكل االتفاقيات هذه تفرضه لما باالنصياع ملزمة هي لذيوا الدولي العرف من جزء الهاي
  .عام بشكل الدولي القانون وقواعد
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  الثاني الفرع

  .أراضيه واستمالك طرده عن الفلسطيني الشعب تعويض

  

 وهي اهتمامها جل وكان لليهود، قومي وطن بإقامة وعدها تنفيذ بهدف فلسطين بريطانيا احتلت لقد
 في تساعدها التي والتشريعات اإلمكانيات كل لها وترصد اليهودية الهجرة تسهل أن نتدابهاا تدير
 العصابات قادة على التستر خالل من مباشر غير بشكل سواء والترحيل الطرد فعمليات هدفها؛ تحقيق

 على إجبارهم أجل من ،313الفلسطيني الشعب أبناء ضد الجماعية المذابح  ترتكب وهي الصهيونية
 المسلط كالسيف أصبحت التي والتشريعات القوانين إصدار خالل من مباشر بشكل أو أراضيهم، ترك
 شعب، بال أرضا فلسطين لتصبح وطنهم عن التخلي على إرغامهم أجل من الفلسطينيين رقاب على

 محلهم ليحل األصليين سكانها من األرض تفريغ وهو الهدف، ذلك لتحقيق األساليب كافة فاستخدمت
 ليمهد جديد واقع خلق الدولي القانون لقواعد مخالفة تعتبر التي األفعال هذه من الهدف فكان الصهاينة،
  .اإلسرائيلي االحتالل دولة إقامة للصهاينة

  

لمصادرة واضح تمهيد هو األهالي، وطرد المنازل تدمير من األساليب لهذه بريطانيا استخدام إن 
 عن يعجز العربي المواطن كان التي الممتلكات على الباهظة بالضرائ فرض إلى باإلضافة أرضهم،
 تشكل وغيرها األفعال هذه وكل ،314أرضهم على الزراعة ممارسة من منعهم إلى باإلضافة دفعها،
  . بريطانيا قبل من التعويض تستوجب وبالتالي الملكية، لحق وانتهاكا خطيرة مخالفة
  

 احتالل أو انتداب كدولة لبريطانيا يجوز ال حيث ، رابعةال جنيف اتفاقية إلى أخرى مرة أشير وهنا
 ألنه أوطانهم، عن بالقوة والتهجير الطرد إجراءات ضدهم وتمارس األصليين، السكان تبعد أن سابق
 عليه حرصت ما وهو وأهله، وطنه عن بعيدا اإلنسان يعيش أن واالنتهاكات العقوبات أنواع أقسى من
 من السادسة المادة في مبرغ نور محكمة ميثاق عد وقد والوطنية، دوليةال واألعراف المواثيق كافة
" ج" الفقرة عدت كما ، War Crimes الحرب جرائم من واإلبعاد اإلجباري الترحيل أن" ب" الفقرة

                                                           
د عن مليون عربي من شعب فلسطين خارج وطنه واستعملت كافة الوسائل من بطش شرد ما يزيت الى الممارسات البريطانية  ادت  313

وارهاب ومجازر و ونذكر على سبيل المثال مجزرة دير ياسين والذي اقدمت عليه العصابات الصهيونية بهدف ارهاب الفلسطينين 
 ،يعقوب خوري/  ء على األرض من بعد تفريغها الجبارهم على ترك منازلهم واراضيهم وقراهم لتتمكن اسرائيل من بعد ذلك االستيال

  12ص  1968  ،حقوق االنسان في فلسطين المحتلة ومركز األبحاث بيروت

 65.ص ،سابق مرجع ،الحديث فلسطين تاريخ ،الوهاب عبد ،لكيالي ا314
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 Crimes اإلنسانية ضد الجرائم من المدنيين للسكان اإلجباري واإلبعاد الترحيل نفسها المادة من
Against humanity315،  هذه أدانت التي األحكام من العديد نورمبرغ محكمة  عن صدر قد وكان 

 على وأكدت األهالي طرد جرمت قد الرابعة جنيف اتفاقية أن كما ،316قانونية غير واعتبرتها األحكام
 ووطنهم، أرضهم خارج تهجيرهم وتحريم أراضيهم في البقاءب المحتلة، األراضي في المواطنين حق
 لماليين الجماعي الترحيل عملية في تمثلت الثانية، العالمية الحرب أثناء دولية سوابق هناك كان وقد
 االحتجاج مذكرة نص في ورد ما المثال سبيل وعلى النازية، احتلتها التي األراضي سكان من البشر
 المؤرخة بلجيكا في المدنيين للسكان الجماعي والنقل الترحيل أعمال ضد المتحدة الواليات قدمتها التي
 التطبيقات مع يتنافى الذي العمل هذا تستنكر المتحدة الواليات حكومة بأن ،1916 عام نوفمبر 29 في

 الدول معاملة في المتمدنة، الدولة في بعيد زمن منذ بها ملوع بلتقُ التي اإلنسانية والمبادئ الدولية
 والنظام لألمن حفظ اإلجراء هذا بأن ذكرةالم هذه على األلمانية الحكومة ردت وقد المحاربة، غير
  .317البالد في العام
  

 مغادرة في فرد كل حق على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من عشرة الثالثة المادة نصت كما
 عشرة الثالثة المادة من الرابعة الفقرة نصت كما وقت أي في إليها العودة حق له ضمنت كما بالده،
 6 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادرة الدولية والسياسية دنيةالم الحقوق اتفاقية من

  : يلي ما على 1966 عام ديسمبر
 في واألربعون التاسعة المادة نصت كما بالده، إلى الدخول حق من تعسفي بشكل أحد حرمان يجوز ال

  :يلي ما على الرابعة جنيف اتفاقية من األولى الفقرة
 إلى محتلة أراضٍ من المحميين األشخاص ترحيل وكذلك الجماعي، أو لفرديا اإلجباري النقل
 عن النظر بغض محظور ،محتلة غير أو محتلة أخرى دولة أي أراضي أو االحتالل، دولة أراضي
  .دواعيه
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 السكان إزاء وأفعال إجراءات من به قامت ما فإن وغيرها، النصوص تلك إلى استنادا وعليه
 وبالتالي الدولي، القانون ألحكام ومخالفة قانونية غير إجراءات هي الفلسطينية ضياألرا في العرب
 عن كاملة الدولية المسؤولية لتحملها نتيجة الفلسطيني الشعب بتعويض بريطانيا قيام ذلك على يترتب
 ترتبوي. الدولي القانون وأحكام وأعراف لقواعد جسيما وانتهاكا مخالفة تشكل التي أعمالها، جميع
 تعويض ولكنه بالعودة، حقهم عنبديال ليس وهو والتشريد الطرد اعمال عن الفلسطنين تعويض عليها
 نذكر ان بنا ويجدر .الشتات سنوات خالل وممتلكاتهم وبأرضهم بهم لحقت ومعنوية مادية اضرار عن
 ما بالتعويض لهم حكم 2005 سبتمبر 21 في غزة قطاع من اخالئهم تم الذي اليهود المستوطنين ان
.القطاع في اسرائيلية عائلة 2000 من واحدة لكل بالمتوسط دوالر الف 500 و 400 بين

 ما ذاإف 318
 بالنا  فما خيراتها، واستنزف احتلها بأرض حق اية يملك ال الذي للمستوطن يضوتع هو هذا كان

 اليس األرض بقاع شتى في الجيء واصبح واجداده اباءه وارض ارضه من جره الذي بالفلسطيني
 ان الممكن فمن ؟بخيراتها وارضه حقوقه سلبه ممن  تعويض على يحصل ان واألنصاف العدل من
  . وتشتيتهم طردهم من قرن نصف عن يزيد ما مرور بعد وخاصة ، المبالغ هذه بأضعاف له يحكم
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  الثالث الفرع

  .تهثروا واستنزاف ممتلكاته تدمير عن الفلسطيني الشعب تعويض
  

  
 خسـائر  ،ديـارهم  عن النزوح على وارغامهم وطنهم، عن اجالئهم بسبب ،فلسطين بعرب لحقت
 ،ديارهم من واخرجوا ،حياتهم جذور من واواقتلع ،واقتصادياً وطنياً كياناً طينيونالفلس خسر فقد فادحة
 دفـع  ان ،بعـدهم  من ذرياتهم ومستقبل مستقبلهم، على وقضي رزقهم واسباب اعمالهم من وحرموا

 ،وطـنهم  الى ودةعبال حقهم الغاء أبداً يعني ال التعويض وهذا ، مشكلتهم من جزء سيحل التعويضات
  .اتفاق بأي يزول ال فردي حق هذاف ، عنه التنازل احد يستطيع وال مقدس العودة فحق
   
 ديءوالمبـا  ، االنسـانية  المثل من جزء هو الفلسطينيين لتعويض مالي حل في التفكير مجرد ان

  . الحضارية
  

 ،)مينـوحن  موشـي ( اليهودي الكاتب ساقه الذي التعليق نورد أن المقام هذا في بالذكر الجدير من
 امـالك  أن مـؤداه  خبـراً  1961 األول تشـرين  مـن  17 في تايمز نيويورك صحيفة نشرت عندما

 فإن التضخم شديد كان او الرقم هذا صح سواء:  فقال ،319 دوالر بليون عشر باثني تقدر الفلسطينيين
 حـين  ، العالم ذهب بكل يشتريه أن أحد يسع ال شيء وهو ووطنهم، ديارهم سلبوا قد فلسطين عرب
  . به وشغفه لوطنه، المرء بحب األمر يتعلق
  

 ئهم،ورا الالجئون خلفها التي االمالك عن التعويض دفع يجب الدولي، القانون لمباديء طبقاً ولكن
 ،ديـارهم  من الفلسطينين طرد عن تجةالنا ،المادية غير روالخسائ واآلالم ،يةالنفس المعاناة عن وكذلك
  . المرحلة تلك في العظمى البريطانية القوة من وبدعم الصهيونية القوات أيدي على
  

 أو منقولـة  كانت سواء  االحتالل تحت للرعايا الخاصة الممتلكات الدولي القانون قواعد كفلت فقد
 وهـذا  المحتلـة،  السلطة بمعرفة بيعها أو مصادرتها أو ونهبها عليها االستيالء يمكن وال منقولة غير

                                                           
319    ،Vوزارة الثقافة، "1"م، ط، حق الالجئين الفلسطنين في العودة والتعويض، في ضوء احكام القانون الدولي العامحمد عبد الحميد�� ،

   127، ص2002، عمان
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 مـن  48 و 46 المادتـان  أكدتـه  ما وهذا المنقولة غير الخاصة الشخصية األموال على ينطبق المبدأ
  . الهاي أنظمة
  

 راتقـرا  فـي  تمثلـت  والتـي  ،العرب الالجئين ممتلكان الدولي نللقانو العامة المبادئ كفلت كما
 تضـمن  والـذي  ،1947 نوفمبر ثاني تشرين 29 في درالصا 181 القرار سيما وال ، العامة الجمعية
 ،العامـة  المنفعـة  ألغراض إال اليهودية، الدولة في للعرب مملوكةال األرض الستمالك صريحاً منعاً
 األحكـام  مـن  دواح المنع هذا كان ولقد اليد نزع قبل العليا المحكمة تقرره كامل التعويض دفع شرط
 إجراء أو نظام أو قانون بأي إبطالها أو إهدارها يجوز ال أساسية قوانين تعد بأنها القرار اعترف التي
  .اخر رسمي

 

 أكثر ممتلكات على البريطانية الحكومة من  كاملة ومساندة وبدعم 1948 عام اسرائيل استولت لقد
 جماعيـة  سـرقة  أكبر هو النهب وهذا ،لمنقو غير أو منقوال كان ما منها فلسطيني، الجئ مليون من

  320. التاريخ في حدثت
  

  : يلي مما األمالك هذه وتتألف
 لإلرهـاب  تعرضوا قد المدن هذه أهل كان ولما فيها، ما وبكل بكاملها والقرى المدن من كبير عدد
 اجميعه يوناالسرائيل عليها استولى فقد واالضطرابات، الفوضى، من حالة في بالفرار والذوا والطرد
 مسـاحات و زراعيـة  أراض وتشمل المدن، نطاق خارج واقعة راضيوا .منقولة أموال من فيها بما
 اآلالف لعشـرات  ومعدات وسلع وموجودات حقوقا وتشمل وصناعية تجارية أموالو للمراعي، كبيرة
ـ  الصـناعية  المنشئات من وغيرها األشخاص وشركات األموال، وشركات األفراد، من  . ةوالتجاري
  .فضية ومصوغات نقود على تحتوي شخصية وأمتعة وأموال منقوالتو

  

                                                           
س حقيقة  اطماع الصهاينة يعك 1937في عام ....." دولتنا  من العدل ان يرحل العرب عن"لعل كالم بن غريون الى ابنه، والذي يقول فيه  320

والتطبيق، مجلة المستقبل، عدد ، مقررات األمم المتحدة بين النظرية ألمم المتحدة والقضية الفلسطينية، اليات ابفلسطين، شعبان، عبد المحسن
  76ص  2004، 301
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 األراضـي  لمساحات تقديرا ،321 1950 عام التوفيق لجنة أنشأته الذي الالجئين مكتب أجرى وقد
 منطقـة  التقدير ذلك يضم ولم دونما مليون) 324،16(ب قدرتها والتي العرب، الالجئون تركها التي

 فقـد  واألشـجار،  المبـاني  أما المنقولة، غير األمالك تعني أرض كلمة أن ةاللجن ذكرت وقد القدس،
) 100( ب المتروكة لألرض الكلية القيمة وقدرت عليه، الموجودة التراب من يتجزأ ال جزء اعتبرت
 وتفصيل 322الوقت ذلك في الدوالر صرف سعر حسب دوالر مليون 280 أي فلسطيني، جنية مليون
  : يلي كما ذلك
   69،525،144 القروية لألراضي فلسطيني جنيه  
 21،608،640 القدس باستثناء المدنية لألراضي فلسطيني جنيه   

   9،250،000القدس أراضي فلسطيني جنيه 
  

 وجهها التي الرسالة وفي ومصر، وسوريا ولبنان األردن قبل من النتقادات تعرضت األرقام وهذه
 الضرائب قوائم أن فيها جاء 1966\4\11 بتاريخ اللجنة يسرئ إلى المتحدة األمم في الدول هذه ممثلي
 لألراضي الحقيقة القيمة من أقل كانت قيمتها ألن صحيحة، ليست المدن داخل في واألراضي بالمباني
 الدنيا القيمة من المائةب 10 بمعدل تأخذ فكانت المدن، خارج واألمالك لألراضي بالنسبة أما ،واألمالك
  . 323التقييم هذا منطقية أو حقيقة عدم يثبت هذا ،السنوية
  

 أقل المعلنة فالقيمة حقيقية تكن لم االنتداب سلطات قبل من لألراضي سجلت التي الشرائية القيمة إن
 وهـي  صحيح، غير التوثيق لجنة األراضي خبراء قبل من التقدير فهذا لذلك الحقيقة، القيمة من بكثير
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، ويتصل معظمها بتحديد األرض وتخمين قيمتها ، والتمسـت  الجئين الفلسطينيينعلقة بامالك الثمة عدة انماط من سجالت لجنة التوفيق المت  
، امالك الالجئين الفلسـطينين فـي   لقانوني الوحيد لوضع هذا التحديد، فيشباغ، مايكللذلك سجالت األنتداب البريطاني باعتبارها األسس ا

  130، ص  2001، 46، 45عدد الدراسات الفلسطينية، نظرة  نقدية، " سجالت لجنة لتوفيق الدولية 
دوالرفي وقتنا الحالي 10000000000مايعادل تقريبا    322

  
"  فتزجولـد  لجنـة "  البريطانية الحكومة عينت 1964 عام في فلسطيني، جنيه مليون 9 بحوالي القدس في العرب ممتلكات اللجنة قدرت- 323

 مسـتثنية  ،العربيـة  المنطقة ضمن العرب تلكاتمم اللجنة قرت وقد. ةويهودي عربية: منطقتين الى القدس تقسيم بخصوص توصياتها لتقديم
 قدرتـه  مـا  ضعف أي فلسطيني جنيه ،18 ،000،000"ب األتراك عهد منذ ضرائب تدفع ال تاريخية منظقة انها اساس على القديمة المدينة
 المجـاورة  األراضـي  ان والحقيقـة  ،المدن مناطق جخار ،للزراعة الصالحة غير  األراضي تقييم يجري لم"  اللجنة وقالت التوفيق، للجنة
 حـدود  خـارج  لوقوعهـا  الضرائب، من معفاة كانت حيث ،ال ام للزراعة قابلة كانت سواء الزراعية األراضي من اثمن دائماً كانت للمدن
 الفلسـطنين  الالجئـين  حق ،لحميدا عبد محمد  سيف،" الضرائب انواع كل من األعفاءات تلك من مستفدين المباني اصحابها فيقيمون ،المدن
  .125ص ،2002 ،عمان الثقافة، وزارة ،"1"ط م،العا الدولي القانون احكام ضوء في والتعويض، العودة في
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) 757( ب 1966 عـام  غ،يالصـا  يوسف االقتصادي قدرها تيال الممتلكات هذا قيمة لتبخيس محاولة
 ب الماديـة  الخسائر هذه قدر الذي قبرصي عاطف تقدير من قريب الرقم وهذا فلسطينية، جنية مليون
 اإلنسانية الخسائر االعتبار بعين اخذ إذا جنيه مليار 182،1 إلى لترتفع فلسطيني، جنيه مليون) 743(

  324.بالالجئين لحقت التي
  

  :يلي كما الفلسطيني بالجنية 1945 عام من المنقولة لألمالك تقدير يوف
   صناعية معدات 3400000
  تجارية معدات 4300000
   اآلالت 1300000

   ومواشي زراعية معدات 13100000
  

 قـد  الفلسـطينيين  الالجئين معظم إن عمله سير عن تقريره في 325 برنادوت الكونت  اكده وما
 قـد  الفلسطينيون أولئك كان إذا فانه ذلك عن وفضال أضاف ثم تقريباً، لكاتهمممت جميع ورائهم خلفوا
 وممتلكـاتهم  أمتعـتهم  مـن  اشـيئ  معهم يحملوا أن استطاعوا قد الصراع من األولى األيام في فروا

 بيـوتهم  خسـروا  وقد اهب استتروا التي ثيابهم إال اللهم شيء، كل حرموا قد الكثيرين فان ،الشخصية
 يعـيش  ان الى ادى مما ، صناعتهم أدوات حتى بل وموجداتهم أثاثهم كلو) منها كبير عدد ردم التي(

  .326 وطنهم خارج الفلسطيني الشعب ثلثي من اكثر

  

                                                           
324

، وزارة الثقافة، "1"ضوء احكام القانون الدولي العام، ط ، حق الالجئين الفلسطنين في العودة والتعويض، فيمحمد عبد الحميدسيف،    
   125ص ،2002، عمان

 

325
مايو  20ليكون وسيطاً بينهم في    األمم المتحدةاندلعت مواجهات بين اليهود والعرب في فلسطين فاختارته منظمة  تقسيم فلسطينبعد قرار   

زعين وتطبيـق  كان الهدف من مهمته وقف المواجهات بين الطـرفين المتنـا  . ، ليصبح أول وسيط دولي في تاريخ المنظمة1948أيار عام 
، وتمكن بعد مساع لدى الجانبين العربي واإلسرائيلي من الـدعوة  11/6/1948األولى في فلسطين في  الهدنةاستطاع أن يحقق .قرار التقسيم

   1948التي جرت نهاية عام  مفاوضات رودسإلى 
ارض ضم بعض األراضي الفلسطينية إلـى الدولـة اليهوديـة    أثارت اقتراحته في عملية السلم حفيظة الجانب اليهودي في تلك الفترة إذ ع

كما اقترح وضع حد للهجرة اليهودية ووضـع القـدس بأكملهـا تحـت      1947تشرين الثاني  29المقترحة في قرار التقسيم الذي صدر في 
اغتياله وقام زتلر قائد وحـدة القـدس    منظمتا أرغون التي يرأسها مناحيم بيغن وشتيرن برئاسة إسحق شامير علىفاتفقتا السيادة الفلسطينية 

 53في القطاع الغربي لمدينة القدس، فمات عن عمر ينـاهز الــ    1948أيلول / سبتمبر 17بالتخطيط للعملية، ونفذت عملية االغتيال في 
  . 3/9/2013بتاريخ http://ar.wikipedia.org/wikiعن نقال  .ثر تعرض سيارته إلطالق نار من قبل ثالثة أشخاص عاماً

326
شعبان، عبد المحسن، اليات األمم المتحدة والقضية الفلسطينية، مقررات األمم المتحدة بين النظرية والتطبيق، مجلة المستقبل، مشار اليه   

  . 77ص  2004، 301عدد 
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 وتقـديمها  وممتلكـاتهم،  ثرواتهم من فلسطين سكان لتجريد بريطانيا اتبعتها التي الوسائل فإن وعليه،
 أنها كما ،البريطاني االنتداب سلطة في األمم عصبة تهاوضع التي لألمانة ومخالفة غرباء، ألشخاص

 التصـرفات  هذه على الزمن طال مهما األحوال من حال بأي يمكن وال قانونية، وغير مشروعة غير
  .شرعيتها تكتسب  فلن
    
 التعـويض،  يسـتحق  الفلسطيني الشعب فإن الدولي القانون لقواعد المخالفة تلك على وبناء وعليه 
 نصـت  إذ ؛1960 هارفارد جامعة أعدتها التي الدولية، المسؤولية اتفاقية مشروع عليه صن ما وهذا
  :يلي ما الملكية تدمير عن التعويض يشمل أن على
 علـى  السـابقة  الملكيـة  فقيمة حرة سوق توجد لم إذا الحرة السوق في الملكية قيمة يساوي مبلغ -1

  .اإلتالف أو التدمير
 أو التدمير تاريخ من ابتداء الملكية، بها تعطلت التي المدة يشمل الملكية ماستخدا تعطيل عن مبلغ -2

  . اإلتالف
  

  :التالية الحاالت وفي
  .الضرورة حالة في بها الضرر إلحاق أو للملكية المتعمد التدمير -
  .مختصة محاكم قضاء نتيجة األجنبي ملكية تدمير -
  

   التعويض يشمل
  .بالضرر إصابتها بعد قيمتها وبين إتالفها، أو تدميرها قبل الملكية قيمة بين الفرق -1
  .الملكية استخدام عن للخسارة يخصص مبلغ -2
  

 أو األجنبـي  ملكية انتزاع يعتبر" أنّه االتفاقية نفس من العاشرة المادة من األولى الفقرة نصت كما
  :كان إذا مشروع غير عمال استعمالها من حرمانه

  .االنتزاع وقت عام هدف تحقيق به يقصد ال -1
  ".المعاهدة خرق -2



 

132 

 

حيـث  الضـرر؛  إصالح يستوجب بريطانيا، قبل من الثروات واستنزاف الملكية انتزاع عملية إن 
 المـادي  التعويض دفع عليها يتوجب فإنه مستحيال ذلك أصبح فإذا صاحبها، إلى الملكية إعادة تتطلب
 للسـكان  مصـلحة  لتحقيـق  لـيس  الملكيـة  تلك انتزاع كان إذا واجب التعويض فهذا. المدة تلك عن

 من المنشود الهدف هو وهذا الذاتي، الحكم مرحلة إلى بهم والوصول تقدمهم على والعمل وتطويرهم،
 بتعـويض  ملزمـة  فهي منها؛ المطلوب عكس مارست بريطانيا أن وبما. فلسطين على االنتداب إقامة
  :التالية للقواعد طبقا وذلك فوريا تعويضا الفلسطيني الشعب
  .ذاتها الدولة لمواطن الممنوح ذلك عن بكثير أدنى ليس تعويض -1
  .الحرة بالسوق قيمته تتأثر ال التعويض هذا مثل -2
  

 تلـك  عن الفائدةو المفقود، والربح الحقيقية الخسارة على ملتيش للفلسطينيين البريطاني فالتعويض
 لتعويض،ل ملفات اعداد على العمل الفلسطينية، لةالدو في المختصة الجهات من يتطلب وهذا .الخسائر
 جـاهزة  لتكـون  الملـف،  هذا ألعداد والمحليين الدوليين بالخبراء واألستعانة ،المطلوبة القيمة وتحديد
   327.التعويض جراءاتإب البدء للحظة

                                                           
 

قدمت القاهرة بطلب للجهات المختصة في األمم المتحدة، طالبت خالله بحق مصر في الحصول علي تعويضات من إسرائيل تبلغ قيمتها توليس ببعيد عن واقعنا الفلسطيني فقد   327
ارد الطبيعية ياحة، والمومليار دوالر، بسبب األضرار الناجمة نتيجة احتالل شبه جزيرة سيناء، وما ترتب عليه من خسائر فادحة لحقت بمصر، منها ماهو في قطاع الس 500

مصطفي السعيد وزير االقتصاد األسبق، أن من حق مصر المطالبة بتعويض . دويرى  1967ومصايد األسماك، باإلضافة للتعويض عن قتل الجنود المصريين خالل حرب 
ة بسرقة ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام، فضـال  عن االضرار التى لحقت بها، خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي لسيناء، مشيرا إلى قيام إسرائيل خالل تلك الفتر

لالستخدام الصناعي والتجـاري   عن قيامها بإفراغ نجمين للذهب في سيناء من محتواهما بالكامل، ولم تكتف إسرائيل بكل هذا، بل سرقت ماليين األطنان من الرمال الصالحة
مليار دوالر بسعر اليوم، كما نهبـت قـوات الجـيش     49الحتالل صخوراً وأحجاراً صناعية من سيناء بما يعادل خاصة في الصناعات الزجاجية، وباعت علي مدي أعوام ا

، ومنها البنك األهلي المصري فرع غزة، وبنك الزراعـة الـذي سـرقت    1967يونيو  5اإلسرائيلي كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 
تزال تشـكل بالنسـبة   كما أنها استغلت أعوام الحرب واالحتالل الطويلة وبنت شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليا في سيناءـ، وال خزائنه بالكامل، 

مـن  % 2ل طبيعي، مؤكداً أن إسرائيل لغمـت  من مصادر المياه التي تحصل عليها بال مقابل بسبب البنية الجغرافية لسيناء التي تنحدر ناحية إسرائيل بشك%  30إلسرائيل 
علي ذلك فورا، ومـع العلـم أن    مساحة شبه جزيرة سيناء، وأن تلك األلغام ال تزال مزروعة ولم تسلم إسرائيل خرائطها حتي اليوم، مع أن معاهدة السالم بين البلدين نصت

أن إسرائيل سبق وان رفعـت  : صر في اللجوء إلى الجهات الدولية الستعادة حقوقها المنهوبة، قائالهناك العشرات قضوا حياتهم بسبب األلغام في سيناء، مؤكدا انه مع حق م
عالء محمد عبد الحفيظ رئيس قسـم العلـوم   . ويؤكد د .دعاوى مماثلة ضد المانيا، طالبت فيها بتعويضات عن األضرار التي لحقت باليهود التي نجمت عن تعذيب هتلر لهم

، مشـيرا إلـى أن ذلـك    1982، وحتى جالئها الكامل عنها في عام 1967يوط، أن مصر خسرت الكثير من ثرواتها منذ احتالل إسرائيل سيناء في عام السياسية بجامعة أس
مطالبا بتشـكيل فريـق    يين،يعطى مصر الحق الكامل في المطالبة بالتعويض الناجمة عن استغالل أراضيها وثرواتها، مضيفا انه يجب كذلك المطالبة بحقوق األسري المصر
انـه يجـب بدايـة    : ولية، قائالقانوني يتولى مهمة جمع األدلة التي تثبت عدالة المطلب المصري، الفتا إلى أن الجهة المختصة بنظر الدعوى المصرية هي محكمة العدل الد

فض المطلب المصري، وفي حال صدور حكم، بمكن لمصر فيما لو رفضت مخاطبة إسرائيل، على أن يلي ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال إصرار إسرائيل ر
تعويضـات علـى القـانون الـدولي     إسرائيل تنفيذه مخاطبة البنوك الدولية والجهات المالية بتجميد أرصدتها، مشيرا إلى أن حق مصر القانوني يستند في مطالبة إسرائيل بال

مم المتحدة، التي قررت حق الدول والشعوب الواقعة أراضيها تحت االحتالل األجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردهـا  والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة لأل
 1977 م المتحـدة فـي أكتـوبر   الطبيعية، مضيفا أن أهم سند قانوني يحدد هذه األضرار ويمكن أن تستند عليه مصر في المطالبة بالتعويضات، هو تقرير األمين العام لألم
د البشرية والطبيعية من األراضـي  والمؤسس على تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة، مشددا على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل الستغالل الموار

   20/8/2013المشاهدة بناريخ  تمت comhttp://www.hoqook.،نقال عن  .العربية المحتلة غير شرعية
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 البتـرول  أبـار  بنهب وقيامها المصري، الشعب مقدرات على ائيلاسر استيالء عند حدث ما وهذا
 طـن  ماليـين  سـتة  األسرائيلي األحتالل سنوات خالل المنهوب البترول كمية بلغت فقد ريـة،المص
 غيـر  سـيناء  بتـرول  على اسرائيل استيالء يكون الحربي، األحتالل قانون قواعد ضوء وفي سنوياً،
 حـدوث  قبـل  فعـال  استخراجه جارياً كان انه اعتبار على منقوالً، يعتبر  البترول هذا ألن مشروع
  328 .حتاللاال
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شحاته، مصطفى كامل األمام ، األحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة ، ر سالة دكتوراة ، مقدمة لكلية الحقوق جامعة   
  . 303، ص1977القاهرة، 
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  الثاني المبحث

  لبريطانيا ةالدولي المالحقة لبوس التعويض، في ةالدولي السوابق
 

 عن الناتجة المدني بشقها  طانيالبري ةالدولي ةالمسؤولي قيام شروط بتوافر إثباته سبق ما لىإ استنادا    
 الشـعب  اتجـاه  المسـؤولية  ههـذ  تبعات  هاتحمل  عليه يترتب الذي األمر المشروعة، غير عمالهاأ

األضرار عن بالتعويض والمتمثلة الفلسطيني ةالمادي مـن  العديـد  وهنـاك . به لحقت التي ةوالمعنوي 
 العديد هناك أن كما .السياق هذا في  الفلسطيني الشعب ليهاإ يستند نأ الممكن من التى الدولية السوابق
  .التعويض هذا على للحصول  إليها ءاللجو الممكن من  التى بلوالس اآلليات من
  

  :التالي النحو على مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم سأقوم سبق ما على بناءو
  . التعويض في الدولية السوابق: األول المطلب
   التعويض بهذا المطالبة لياتآو لبس: الثاني المطلب
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  األول المطلب

  ةالدولي السوابق
  

  

   المباشر الضرر عن التعويض في ةالدولي السوابق: والأ
  

 القضـية  تلـك  تشـابه  فلسطين قضية وبين بينها يكون أن الممكن من التي القضائية السوابق من    
 مايو 19 يوم في أستراليا ضد قضيتها رفعت حيث ناورو؛ في الفوسفات بأراضي تتعلق التي الخاصة
 المحكمة من ناورو  طلبت وقد فيها، الفوسفات اضيأر بعض بشأن ةالدولي العدل محكمة أمام 1989
  :329 .ةالتالي الدولية ةالقانوني لاللتزاماتها انتهاكها عن سترالياأ بمسؤولية حكمها تصدر أن
  .1931نوفمبر أول في المبرمة ناورو على الوصاية ةباتفاقي االلتزام: أوال
  .المصير تقرير مبدأ نفيذت بخصوص عامة بصفة المتبقية بالمعايير االلتزام:ثانيا
  الطبيعية وثروته موارده، على الدائمة السيادة في ناورو في الشعب حق باحترام االلتزام: ثالثا
 تـؤدي  ةبطريق اإلدارة سلطات محاربة بعدم والقاضي ،العام الدولي القانون في المقرر االلتزام: رابعا

  .الواسع بالمعنى العدالة انكسار إلى
 مـن  بطريقة اإلدارة سلطات ممارسة بعدم القاضي العام القانون في عليه المنصوص امااللتز: خامسا

  .الحق استخدام تعيق ان شأنها
 أي إحداث بعدم تلتزم اإلقليم، إدارة عن ولةؤالمس الدولة بأن القاضي العام الدولي القانون مبدأ: سادسا

 جوهريـا  ضررا أو إصالحه، يمكن ال ضررا تسبب أن شأنها من اإلقليم، وضع في تغيرات
  . اإلقليم هذا بخصوص أخرى لدولة القائمة ةالقانوني للمصلحة

  

 نـاورو  جمهورية خسارة مع يتناسب تعويض بتقديم سترالياأ تلتزم بأن المحكمة ناورو طالبت وقد
 صـلت ح  تسـوية  لىإ الطرفان توصل وقد ،سلفا المذكورة القانونية اللتزاماتها  انتهاكها عن الناجمة
  330. الشأن بهذا للحكم حاجة هناك يعد لم لىبالتاو التعويض على ناورو بموجبها

                                                           
 التاسـع  المجلد ،الدولي للقانون المصرية المجلة ،1993-1992عامي الدوليه العدل محكمة قضاء على التعليق ،احمد ،الوفا ابو اليه، مشار 329

 196-193ص ،واألربعون
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، المجلد التاسع واألربعون، المجلة المصرية للقانون الدولي، 1993-1992التعليق على قضاء محكمة العدل الدوليه عامي، احمد ،ابو الوفا  
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 1946  عام كورفو قضية في 1948 عام حكمها ةالدولي العدل محكمة أصدرت خرىأ سابقة وفي
 ممـا  األلبانية، اإلقليمية المياه تعبر كانت بريطانية سفن في ألغام بانفجار المتعلقة وبريطانيا ألبانيا بين
 العدل محكمة على بعرضها أوصى الدولي األمن لمجلس رفعها وبعد ة،وبشري ةمادي خسائر بها ألحق
مبلـغ  بـدفع  وألزمتهـا  االنفجـارات  مسؤولية ألبانيا فحملت ،1948 عام حكمها فأصدرت ة،الدولي 

ـ  العدل محكمة أصدرت كما. بها لحقت التي الخسائر عن كتعويض لبريطانيا جنيه 844000 ةالدولي 
 بعمليـات  األمريكيـة  القـوات  قيـام  تضمنت التي ونيكاراغوا، المتحدة األمم قضية في حكمها أيضا

 إلـزام  نقاطـه  إحـدى  تتضمن ،1968 عام في حكمها المحكمة فأصدرت. نيكاراغوا ضد عسكرية
 جراء من وانيكاراغ أصابت التي هاجميع األضرار  بإصالح ة،المسؤولي تحميلها بعد المتحدة الواليات
  331  .اعتداءاتها

  

 ،المانيـا  رأسـها  وعلى المحور دول وهزيمة الحلفاء وبانتصار األولى العالمية الحرب انتهاء ومع
 التـي  العسـكرية  العمليات بذلك لتتوقف 1918 عام من الثاني تشرين/ 11 في الهدنة اتفاقية وقعت
 يفرسا معاهدة على  MermannMulerاأللماني الخارجية وزير بتوقيع وانتهت طويلة فترة استمرت

 عاهـدة مال هـذه  نظمت وقد فرساي، بقصر المرايا قاعة في1919 حزيران من والعشرون الثامن في
 الشـروط  نـت اك حيـث  المانيا، ارتكبتها التي األضرار عن التعويضب لقةعالمت النصوص من العديد
 قد األلمانية الحكومة كانت ما وهذا ،هدةالمعا تلك من الثامن القسم في ورد ما اهم بالتعويض قةالمتعل
 تصـرح "  انه على المعاهدة هذه من 231 المادة نصت حيث الهدنة، ااتفاقية على التوقيع بمجرد قبلته
 التي واألضرار الخسائر جميع عن مسؤولون وحلفاءها بانها المانيا وتعترف والشركاء الحلفاء حكومة
  332  .المانيا وعدوان ربالح نتيجة والمواطنين بالحكومات لحقت
  

 تضـررت  اقـاليم  لديها يكن لم حيث التجاري اسطولها من قسم في اال تتضرر لم التى فبريطانيا
 علـى  رتبت كما التجاري اسطولها من هاما جزء صاتاالغو حرب بسبب فقدت لكنها الحرب، بسبب
 التعويضـات  مـن  نسبة ىعل الحصول في مصلحتها لتحقيق انه وجدت وقد ثقيال، خارجياً ديناً نفسها

                                                           
331

  .296-292ابق،  صالمجذوب، محمد، التنظيم الدولي، مرجع سمشار اليه    
725ص سابق، مرجع ،عنها الدولية القانونية لمسؤوليةا ومدى العدوان جريمة ،زهير ابراهيم الدراجي، 
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 مجموعة بدفع المانيا بإلزام وذلك ،األفراد خسائر ايضاً التعويضات ههذ تشمل ان طالبت فقد األلمانية،
  333 .المجندين ولعائالت الحرب لضحايا المدفوعة والمساعدات المعاشات قيمة
  

 لمانياأ حلفاء نأ ،الثانية ةالعالمي الحرب إعقاب في أبرمت التي الصلح معاهدة في ايضا جاء ما وهذا  
 الـدول  بتعـويض  ملزمـة  الـدول  هذه نوأ الحرب، هذه نتائج عن ةلمسؤوليا من نصيبهم يتحملون
  .األضرار عن المتحالفة

  

 تقضـي  نصوصـاً  1648 عام ابرمت والتى" وستفاليا" الصلح معاهدة تضمنت المثال سبيل فعلى
 جميـع  بـرد  المانيـا  والتزام عليها، واستولت نهبتها تىال الفنية واألعمال واألرشيف المكتبات بأعادة

 مالكهـا  الـى  وردها الحرب اثناء قواتها جانب من نهبها تم والتي ، التاريخية القيمة ذات الممتلكات
   334 األصلين

  

  دولـة  محاكمـة  تبـرر  جرائمهم بسبب األلمان الحرب مجرمي محاكمة بررت التي القواعد إن 
 ،متجددة غير موارد باعتبارها بيعةالط للموارد واستغاللها ،فلسطين على نتدابهاوا الحتاللها بريطانيا
 ذهبت ما وهذا ،الطبيعية اوموارده ،اثرواته في بحرية التصرف في الشعوب حق مع يتنافى ما وهذا
 ةماد هانّأ عىواد الزيت موارد استغل الذي الياباني حتاللاال قضية في سنغافورة استئناف محكمة ليهإ

  .335 الهاي ةحالئ من" 53" المادة نص تحت يقع هيجعل ما وهذا ،الحربي ستعماللال قابلة خام،
  

 وقـت  فـي  القـول  يمكـن  ال الظروف هذه في:  بقولها األدعاء هذا على المحكمة جابتأ وقد   
 الزيـت  نإو"53 للمادة طبقا الحربية تبالعمليا كافية عالقة له نإ األراضي في الزيت على الءياالست
  . الحربية للعمليات المباشر ستعماللال قابل وغير منقول غير ماال يعد األرض في الكامن الخام
  

 فـي  الواضـح  المبـدأ  نإ :بقولها"  نورمبرج محكمة من صدر الذي بالحكم المحكمة واستشهدت
 احـتالل  فـي  لالستمرار مخطط تنفيذ بغرض المحتل إلقليما موارد استغالل نأ هو نورمبرج محكمة

                                                           

الدراجي ابراهيم زهير ، جريمة العدوان ومدى / 97معاهدة فرساي، ص–مفاوضات السالم –بيير رينوفان، تاريخ العالقات الدولية  333 
  727، مرجع سابق عنها لمسؤولية القانونية الدوليةا
334 251النابلسي، تيسير، األحتالل األسرائيلي لألراضي العربية ، مرجع سابق ، ص 

  
114ص..عطية اهللا، حسن، سيادة الدول النامية على موارد األرض الطبيعية، رسالة ماجستير، مرجع سابق،  مشار اليه، 
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 علـى  السـيادة  نأ يوضـح  الحكم هذاو ،وعرفها الحرب قوانين يخالف االقتصاد مراعاة دون اإلقليم
   .ينتهكه من بمساءلة للمطالبة يمتد حقّ يعيةبالط الموارد

  
  .   المباشر غير الضرر عن التعويض: ثانياً

  

 هـذه  ففـي  ، 1872 بامـا األ الباخرة قضية في المباشر غير الضرر عن التعويض مسألة ثيرتأ   
 بواجـب  بريطانيـا  إخـالل  على المترتبة الدولية المسؤولية بريطانيا المتحدة الواليات حملت القضية
 المـوانئ  فـي  الجنوبيـة  األمريكية المتحدة للواليات التابعة السفن وتسليح ببناء سمحت هاألنّ الحياد؛
 ذلـك  أدى فادحة، خسائر الشمالية األمريكية ياتبالوال لحقتأ التي األباما السفن هذه ومن ية،اإلنجليز
  التحكيم محكمة على القضية عرضت ثم ومن  ،ةشديد بأضرار االتحادية األمريكية البحرية إصابة إلى
ـ  المتحـدة  الواليـات  فطالبت 1871 لعام واشنطن معاهدة بموجب ،1872336 عام جنيف في  افةإض

 اسـبب  السفن هذه كانت التى المباشرة غير ألضرارا عن التعويض ،المباشرة األضرار عن للتعويض
ـ  األلمانيـة  األمريكية المطالبات لجنة به طالبت ما وهذا ،الشحن جورأ ارتفاع ومنها فيها،  ،ةالمختلط
 الفعـل  بـين  صلة هناك تكون قضية  كل في المباشرة غير األضرار عن التعويض مبدأ قرتأ حيث
  .337 والخسائر الضار
  

    المعنوي الضرر نع التعويض : ثالثا
  

   سنه المختلفة األمريكية للمطالبات حكمت فقد األفراد؛ يصيب الذي المعنوي بالضرر يتعلق فيما اأم 
 ألمانيـة  غواصـة  قيام نتيجة الضحايا عائالت أصابت التي المعنوية األضرار عن بالتعويض 1929
 مؤكـدا  الفـرد  يصيب الذي لمعنويا الضرر يكون أن يجب هأنّ على وأكدت لوزيتانا، السفينة بنسف
 لـذوي  التعـويض  تقريـر  عند مراعاتها يجب التي األسس وضعت كما. الغموض يكتنفه ال وحقيقيا
  :وهي الوفاة حالة في ،معنوي ضرر من اصابهم عما المتوفي

  .حيا بقائه أساس على بالتعويض للمطالبين المتوفى يؤديها التي الخدمات -
  .لهم يؤديها كان التي المالية المبالغ -
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 حالتـه و جنسيته،و المتوفى، عمر وهي سبق، ما إلى باإلضافة إليها تستند معايير عدة وضعت كما
  .الوظيفي مركزهو الصحية،

  

 ؛)Iam alone( المسماة السفينة قضية المعنوي الضرر عن تعوضبال فيها حكم التي القضايا ومن
 كانـت  كندا، في مسجلة بريطانية لمركبة مريكيةاأل السواحل خفر زوارق من زورق إغراق تم حيث
 منطقة في لكنها األمريكية، اإلقليمية المياه خارج المطاردة كانت وقد مهربة، روحية مشروبات تحمل
 وبريطانيـا  األمريكيـة  المتحـدة  الواليات بين الروحية المشروبات اتفاقية عليها نصت التي التفتيش
 الواليات على هأنّ فقررت ،الخاصة المختلطة اللجنة أما. لسفينةا إغراق من كندا واشتكت ،1924عام

ـ مب وتـدفع  ذلك عن الكندية للحكومة وتعتذر العمل، هذا مشروعية بعدم رسميا تعترف أن المتحدة  غل
 علـى  اللجنة حكمت كما البحار، حقوق انتهاك في المتمثل الخطأ عن مالية كترضية دوالر، 25000
 فـي  يشـتركوا  لم الذين طاقمها وأعضاء السفينة، قبطان لصالح مالي تعويض بدفع المتحدة الواليات
  .التهريب عملية

  

 ،سياسيةال باالدعاءات اـومواجهته ،التعويض دعاوى لتجاه بريطانيا تستطيع ال سبق لما  استنادا
ــي 338ألمانيا من تعويضات على لوالحص اليهود استطاع فقد  والمنظمات العالمي اليهودي ؤتمرالم ف

 تضطر ولم ،سويسرا بنوك في يونالناز أودعها التي لاألموا علـى  الحصـول  خالل من الصهيونية
 العالمية الحرب نتهـاء ا بعدو. المودعة لاألموا من اليهود لأموا نسبة لحو وثائق ةيأ لتقديم لرائيإس

  على من الحرب ضحايا عن بالتعويض ألمانيا بمطالبة" اقيامه بعد" لإسرائي ثم الصهيونية بدأت الثانية
 بمئـات  تمثلت ،المطالبات هذه من جرء بدفع  األماني تـقامحيث ،اليهودي للشعب ممثلة انها اعتبار
 وطخط مد ،موانئ توسيع لمث لإسرائي في المشاريع من للعديـد  لتنفيذها باإلضافة ،الدوالرات ماليين
 وليس المثال سبيل على ،حةلاألس فقاتص إلى باإلضافة هذا ،الطاقة وليدلت محطات إقامةو ،حديد سكك
 ،دوالر" 8690" مـارك  الف 15 بدفع األلمانية المحكمة من حكم صدر 31/8/98 بتاريخ  ،للحصر
 البـاب  فتح نهأش من حكم اوهذ ،النازي العهد في بالسخرة العمل على اجبرت مسنة ليهودية تعويضاً
ـ  وبعـد 1999 عام ففي ، هاابتزاز تم من وحدها ألمانيا وليس  مماثلة، خرىأ فردية لدعاوي  نيخمس
 تمـت  التـى  األصـول  عـن  اليهـود  بتعويض فرنسا  إسرائيل طالبت الحرب، تلك انتهاء من عاما

                                                           

338 93ص ،، مرحع سابقيلية على المفاعل النووى العراقيالغارة األسرائ  ،رشاد عارف ،السيد 
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 شـكلت  وعليـه  ، ألصحابها ذلك بعد عادتهاإ تتم ولم لفرنسا، النازي االحتالل فترة خالل مصادرتها
 مصادرتها تمت التى والشركات فنيةال واألعمال األصول لتلك كامل بجرد قامت  ةحكومي لجنة  فرنسا
  339 المطلوبة التعويضات بتقديم  انتهى عامين لمدة عملها ستمروا حتاللاال فترة خالل اليهود من
  

ـ  ضد قضائية دعاوي  رفعت 1999 عام وفي     طالـب ت البريطانيـة  الماليـة  المؤسسـات  رىكب
 فـي  ميناتأللت لويدز وشركة ، ليزبارك بنك تالمؤسسا هذه ومن ،الدوالرات بماليين تقدر بتعويضات

 كما ،الهولوكوست ضحايا ودائع نم رباحاأ جنت المؤسسات تلك نأ الدعوى الئحة في قدم حيث لندن،
 الخروج على اليهود مساعدة من بدال الودائع هذه من جزء على الحصول في النازين ساعد بعضها نأ
  340 البالد من بها
   
 لإلسرائي تعويضات دفع على ،ةالدوليّ القرارات ءغطا تحت العراق المتحدة الواليات أجبرت امك   
  .341الثانية الخليج حرب في العراقية بالصواريخ فهاقص اءرج تكبدتها التي األضرار عن
  

 الإ هـو  مـا  ذكره تم وما والخيال التصور فوق وستبقى زالت ما وتعويضاتهم اليهود مطالبات نإ   
 علـى  الحصول من مكنتهم التى هي - بالتأكيد – اليهود قوة نفإ ليهوع ،ازهمابتز  على األمثلة بعض

 رجاعاسـت  على" اليهود"  صرارهمإ لكن ،واضح قانوني تشريع ودون باطل، وأ حق عن التعويضات
 يجـب  الذي الدرس هو لذلك، القوى جميع وتسخيرهم ،ذلك على ومثابرتهم الزمن، طال مهما حقوقهم
 بـــالجان إليها يستند أن يمكن تاريخية سوابق وغيرها الوقــائع ههذ اعتبار ويمكن نتعلمــه ان
   .بالتعويضات المطالبة يـف طينيـالفلس

  

                                                           

339 297، صت المصرية من اسرائيل، مرجع سابقلف التعويضارجب، م ،عبد المنعم 
  

299، ص، مرجع سابق، ملف التعويضات المصرية من اسرائيلعبد المنعم، رجب 
340

  
341

، القاهرة، ر ايتراك لطباعة والنشر والتوزيعدا  ،"1"ط ،في القانون الدولي الجنائي اليات محاكمة العدو الصهيوني، مصطفى ،لخيراابو   
   255ص، 2009
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  الثاني المطلب

سة المالحقة لبالشعب بتعويض المطالبة وآليات لبريطانيا الدولي عن الفلسطيني 

  به لحقت التى األضرار
  

 عربيـة  أرض على صهيونية احتاللية قواعد من تهأرس ما على الدولية المسؤولية بريطانيا تتحمل
 كافـة  منتهكة أرضه، على المشروعة وحقوقه الفلسطيني للشعب اعتباري وازع أدنى دون فلسطينية
 واألخالقية السياسية بأبعادها المسؤولية هذه تبعات تتحمل كما ، الدولية واألعراف والمواثيق القوانين
 البشرية الخسائر كافة عن وتعويضه الفلسطيني للشعب عتذاراال ذلك على يترتب وبالتالي ية،والقانون
 شـرده  التى ألرضه  الكاملة بالعودة بحقه االحتفاظ مع ،ذلك جراء به لحقت التى  المعنويةو والمادية
ـ  المالحقـة  وسبل اآلليات تحديد يتطلب الذي األمر ،جرائمهم على المجرمين ومحاكمة ،منها ةالدولي 
 دولـي  مجتمع في نعيش إنّنا وحيث لتنفيذه، دولي ثقل  ذات قرارات واستصدار التعويض هذا إلقرار
 علـى  الفلسطيني الشعب يعمل أن الضروري من فإنّه وبالتالي والسياسية، الدولية المصالح به تتحكم
 الشـعب   قضـية  تصـدير  على العمل مهامه من يكون  ،العالم دول من ضاغط دولي لوبي يلتشك

ة المحافل إلى وحقوقه  الفلسطينياعتبار على كافة، الدولي ة  أنالشـعب  اتجـاه  بريطانيـا  مسـؤولي 
ة الفلسطينية مسؤوليل الدولي المجتمع وعلى دوليمسؤولياته تحم   

  

  :التالي النحو على فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم سبق ما على وبناء
  . بالتعويض للمطالبة ،الفلسطيني للشعب ومساند ضاغط دولي لوبي تشكيل: األول الفرع
  . الدولي للقضاء اللجوء: الثاني الفرع
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  األول الفرع

  . بالتعويض للمطالبة الفلسطيني للشعب ومساند ضاغط دولي لوبي تشكيل
  

  العام الرأي على للضغط دولي لوبي تشكيل :أوال
  

 داخـل  القـرار  صـانعي  على التأثير هدفهم األشخاص، من جموعةم هو الدولي، باللوبي يقصد 
 كافة في له والمساعدة الدعم وتقديم ،بالتعويض مطالبته في الفلسطيني الشعب لمساندة الدولي المجتمع
 والبرامج والنشاطات الفعاليات من بمجموعة والقيام بها، يؤثرون التى الرسمية وغير الرسمية القنوات
 وذلك ،بالتعويض لمطالبةل الفلسطيني الشعب لحق والمؤيدين المتضامنين دائرة توسيع إلى تسعى التى
 وجماعـات  أفـراد  مـن  الفلسطيني الشعب وحلفاء أصدقاء من عدد أكبر وجذب تجنيدهم طريق عن

 دولهـم  في القرارت أصحاب على والضغط والتأثير التوعية خالل من حقوقية، ومنظمات ومؤسسات
   . بالتعويض المتمثل الفلسطيني قالح لتأييد
  

  الشعب مطالب بعدالة اإليمان هو الحملة هذه نجاح عناصر أهم إن علـى  بحصوله وحقه الفلسطيني 
 الحملـة  هـذه  تحقق ولكي ،للممتلكات وتدمير وتشريد، قتل، نم أصابه عما ،بريطانيا من التعويض
 لكافـة  ونقلها ةالقضي لتفعيل اجب،و من ستطاعم هو ما كّل وبذل ، كافة الطاقات تسخير يجب هدفها
 مارسـتها  التـى  باالنتهاكـات  المتعلقة كلّها والبيانات المعلومات جمع يتطلب وهذا ،الدولية المحافل
 وبنـاء  واسـتيطان،  ،إسـرائيلي  واحـتالل  وويالت، مأسٍ، الى أدت وتبعات أثر لها كانو ،بريطانيا
  . الدولية والمواثيق واالتفاقيات ،الدولي ونالقان لقواعد المخالفة وهي... جدار

  

 الشعب لدعم تجنيدها الممكن من التى  ةالحكومي وغير ةالحكومي المؤسسات حصر يتطلب األمر وهذا
،ال أثر من له لما وذلك ،والمقروءة المسموعة اإلعالم سائلو تجنيد كذلك الفلسطينيفـي   وقـوي  فع 
  . الحملة هذه مساندة

 

ـ  التخطـيط  علـى  القدرة لديهو ،بالقضية ومؤمن مدرب بشري كادر ودوج من بد ال وعليه  اثيروالت
 رصد يجب ،هدفها الحملة تحقق ولكي ،القرار أصحاب على الضغط على القدرة لديه كماو  ،واإلقناع
 خالل من وذلك المنشود، الهدف لتحقيق المرسومة الخطط وإلنجاز األنشطة لتنفيذ والكفاءات األموال

 علـى  القـدرة  ولديهم ،القضية بهذه المؤمنين األفراد منو والمؤسسات، الجمعيات من التبرعات معج
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 العربيـة  والـدول  ، الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  عاتق على يقع كما ومعنويا، ماديا الحملة دعم
   .لةالحم تلك لنجاح وأموال كفاءات من يلزم ما توفر أن للسالم المحبة والدول واإلسالمية،

 قـد  ، لنـدن  ومقره الفلسطيني العودة مركز إن إلى اإلشارة من بد ال هذات السياق  وضمن وأخيرا •
 . كافة العالم أرجاء في الفلسطيني للشعب مؤيدين نشطاء مع حملة أطلق

 بتقديم البريطانية الحكومة تطالبل "االعتذار موعد حان لقد بريطانيا" :هو اشعار تحمل الحملة هذه •
 سـبعة  من أكثر هناك حيث عاما، 95 قبل ،1917 عام بلفور وعد عن للفلسطينيين رسمي ذاراعت
 342" .العالم أرجاء في نيوموزع والتشرد، النكبة من يعانون فلسطيني جيءال نماليي
  

   العمومية الجمعية داخل ضاغط دولي لوبي وجود:  ثانيا
  

 لألمـم  العموميـة  الجمعية داخل في العمل رمظاه أهم من ةالسياسي والكتل المجموعات أصبحت    
 بما ،المعاصر عالمنا سمات من سمة ودهاوج وأصبح الدولية، بالدبلوماسية يعرف ما ظل في المتحدة
 هـذه  ظهـور  بـدأ  وقد ،العمومية الجمعية داخل التصويتو الدولية القرارات سير على تأثير من لها

 المتحدة الواليات كانت حيث ،1946 بتاريخ عقدت التي عموميةال للجمعية األولى الدورة منذ التكتالت
 الجمعية شؤون  على تسيطر كادت حيث دولة،"21" من تتألف كانت التى األمريكية المجموعة تتزعم
  343دولة" 51" تضم كانت التى
  

 عية،الشـيو  الـدول  مجموعـة  مثـل  األمريكي التكتل لمواجهة أخرى تكتالت ظهرت ذلك وبعد
 مجمـوع  ثلث يقارب ما تشكل التي واألفريقية العربية الدول ومجموعة ،االنحياز عدم ولد ومجموعة

  .344 األمم هيئة دول
  

 مسـاندة  فـي  كبير دور له سيكون ،األمريكي التكتل مواجهة في كتالتالت هذه وجود فإن ،وعليه
ـ  مسؤولية بريطانيا وتحميل ،بالتعويض بحقه طالبتهم في الفلسطيني الشعب  لحقـت  التـي  ارراألض

                                                           
تعرضـت   ، من الحصول على اعتذار من بريطانيا على الفترة التىهمة عندما تمكنت قبائل الماو ماود هذه الحملة إلى سابقة قانونية متستن 342

 2لدفع بريطانيا لالعتذار عن بلفور، وكالة الصحافة الفلسـطينية، صـفا، لنـدن،    ، نقال عن حملة مليون توقيع خاللها لالضطهاد والتهجير
  2012، نوفمبر

  108 ص ،لبنان تكبدها التي األضرار عن بتعويضات إسرائبا مطالبة ،رشا ،الحي عبد 343

  201، صعبد الحي، رشا، المرجع السابق 344
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 ذات المنظمـات  هاتنتهج التى السلمية الوسائل من بأنّها الوسيلة هذه أهمية وتكمن ،الفلسطيني بالشعب
  .345 العالم في الحروب وتجرم ، ينالدولي واألمن السلم حفظ إلى وتهدف ،الواسع االختصاص

  

  الذين أو التنظيمات هذه يف الداخلين المؤسسة أعضاء بذل وجوب على المتحدة األمم ميثاق أكد وقد
 هـذه  في وجودهم طريق عن ،السلمية بالطرق المنازعات لحل دجه كل بذل التكتالت تلك منهم تتألف

  .346األمن مجلس على عرضها قبل اإلقليمية  الوكاالت بواسطة أو التكتالت
  

 ويـدخل  ليين،الدو واألمن السلم حفظ عن األولى بالدرجة المسؤولة الهيئة األمن مجلس ويعتبر   
 تنفيذ لىإ المؤدية يرالتداب جميع اتخاذ في والحقّ ، ةالمالي التعويضات بفرض الحقّ صالحياته إطار في

  347. الخصوص بهذا قراراته
  

تواجه التى الرئيسية العقبة لكن القانون أشخاص من شخص أي األمـن  لمجلس اللجوء في الدولي 
لمصالحها دائم انحياز في  وهي العظمى، الدول يد في"الفيتو" النقض حقّ وجود ، الدولي .  
  

 أن االعتبـار  بعـين  أخـذنا  ما إذا وتحديدا ،مجد غير خيار هو الهيئة هذه إلى اللجوء فإن وعليه
 أمر الفيتو النقض لحق دامهاواستخ ،األمن مجلس في الدائمة العضوية تذا الدول أحدى هي بريطانيا
  . الفلسطيني الشعب  أمام الباب هذا يغلق الذي األمر ،وحتمي محقق
  

 من التى 348 العامة للجمعية  التوجه سوى الفلسطيني الشعب أمام ليس فإنّه سبق، ما على وبناء   
 غيـر  التوصيات تبدي وأن ،الدولي واألمن السلم حفظ في عاونللت العامة المباديء في النظر وظائفها
 بينهـا  ومن عليها، المعروضة بالمسائل األمن مجلس أعضاء فيهم بما المتحدة األمم ألعضاء الملزمة
 لديها العامة الجمعية أن إلى اإلشارة من بد ال وهنا 349  عليها ترفع التى بالتعويضات المتعلقة المسائل
 موارده على والسيطرة ،المصير بتقرير هوحق العودة في الفلسطينين حق تؤكد التى القرارت من العديد

                                                           
 من ميثاق األمم المتحدة " 51"و" 33"انظر المادتين  345

 من ميثاق األمم المتحدة " 52"انظر الفقرة الثانية من المادة  346

 من ميثاق األمم المتحدة "  42"و"41"انظر نص المادة  347

 من ميثاق هيئة االمم " 11"انظر نص المادة  348

 مؤسسة ذلك في انظر ، الفلسطيني للشعب والداعمة الهامة القرارات من العديد اصدرت المتحدة المم العامة الجمعية ان الى يشار 349
 .1993 بيروت،  ،"1974-1947" ،1،جاإلسرائيلي- العربي والصراع سطينفل بشان المتحدة األمم قرارت ،فلسطينيةال الدراسات
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 بـالرجوع  نالـراغبي  بعودة السماح بوجوب أقر الذي"194"قرار القرارات هذه أبرز نوم الطبيعية،
 ضـرر  أو خسـارة  أي عن وكذلك ،ممتلكاتهم عن تعويضات دفع ووجوب ،بسالم والعيش لديارهم،
  .350 العدالة الدولي القانون لمباديء وفقا أصله إلى الشيء يعود بحيث
  

 ،الضـرر  حصول حالة في التعويض وجوب على تؤكد  قرارت صدرتأ نأ األمم لهيئة سبق كما
       :بلبنان يتعلق فيما قراران القرارات هذه ومن
 علـى  سـرائيلي اإل العدوان دانةإب المتعلق 31/12/1968 بتاريخ 262 رقم األمن مجلس قرار األول
 الـدمار  سببب المالئم التعويض ينال نأ في الحق للبنان:  نأ على نص والذي ،الدولي بيروت ارمط
   .  عنه بمسؤولياتها اسرائيل اقرت والذي ،به لحق الذي
  

 سرائيلإ دانةإب المتعلق  25/4/1996 تاريخ ل/ 50/ أ رقم العمومية الجمعية قرار هو الثاني القرار
 يحق هنّأ تعتبر"  لعموميةا الجمعية ان القرار هذا من السابعة الفقرة في جاء وقد قانا، مجزرة رتكابهاال
  351.التعويض ذلك بدفع ملزمة إسرائيل نأو ،ردما من لحقه لما المناسب يضالتعو على يحصل نأ لبنانل
  

 الناتج الضرر عن بالتعويض الدولي القانون أشخاص من شخص بمطالبة ةدولي سابقة تعتبر وهذه 
 التى العامة جمعيةال قرارات إلى االستناد كذلك .عليهم الواقعة المشروعة غير فعالواأل االنتهاكات عن
 أطـراف  مـن  طـرف  قبـل  من الدولي القانون بأشخاص تلحق التى األضرار عن بالتعويض أقرت
   352أخرى
  

 ،687/1991 قـرار  بموجـب  العراق من  للكويت بالتعويض أقرت أن العامة للجمعية سبق كما
  353. يضبالتعو والمطالبة الدولية المسؤولية إلثاره قانونية سابقة أيضا أرسى والذي
  

                                                           
  1948عام " 194"قرار الجمعية العامة رقم  350
351 70، صات عن األضرار التى تكبدها لبنان، مرجع سابقمطالبة اسرائيل بتعويض ،رشا  ،عبد الحي 

  
 1991لعام " 687"قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم   352

الصادرة بشان التعويضات الدول األعضاء في ممارسة  1990شرعية قرارات مجلس األمن الدولي لعام  مدى ،مديوس فالح الرشيدي  353
  18ص، 1994، 1ع ،مجلة الحقوق  ،الكويتدولة حق الدفاع الشرعي نيابة عن 
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 العامة العمومية للجمعية توجهه في يستند أن الفلسطيني للشعب الممكن من فإنّه سبق ما على وبناء
  قـرارات  علـى  واالرتكـاز  باالستناد وذلك ، بريطانيا من بالتعويض له الحق يعطي قرار بإصدار
  .والتعويض بالعودة الفلسطيني لشعبا بحق تقر التى القرارات من وغيرها العامة الجمعية
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  الثاني الفرع

  الدولي للقضاء اللجوء
  

   الدولية العدل محكمة: أوال
  

 وقد ،المتحدة األمم بميثاق الملحق اسياألس النظام بموجب ،1945 عام الدولية العدل محكمة تنشئُأ
ـ  بنظامهـا  احتفاظهـا  ومـع  ،الدائمة الدولية العدل محكمة اتفاق على المحكمة هذه استندت  ياألساس
  .354ذاته
  

 ويجوز ،وقوعها مكان عن النظر بغض دوليةال المنازعات جميع في الدولية العدل محكمة وتختص
 الواقـع  الـدول  دامت ما ،دولي وتحكيم أخرى، لمحكمة خاضعة كانت وإن المنازعات، في النظر لها
 باالختصـاص  المحكمة عتتمت كما الدولية، العدل محكمة لىإ النزاع إحالة على اتفقت قد نزاعال بينها

355 .المتحدة األمم أجهزة إحدى كونها  الشامل المكاني  
  

 خالفاتهـا  لحسم اليه تلجأ ان يمكن الذي اليوم الوحيد القضائي الجهاز الدولية العدل محكمة وتعتبر
 عصـبة  عصـر  فـي  كانت التى– الدولية للعدل الدائمة المحكمة خلفت التي المحكمة وهي القانونية،
  .356األمم
  

 تنظر قضائية ووظيفة ،الملزم غير االستشاري البعد تأخذ ،استشارية صفة ،صفتان العدل ولمحكمة
  :اآلتية المسائل في القانوني الطابع ذات المنازعات في

  .المعاهدات من معاهدة تفسير
  

  .دوليلا لتزاملال خرق أي حصول من لتحققل  الدولي القانون مسائل من مسأله ةأي في النظر
  

                                                           
، وأصدرت 1922ي عام ، وباشرت عملها ف1920، كانون اول عام 16نظامها األساسي في انشئت محكمة العدل الدولية بعد التوقيع على  354
 بالوي،ق، سهيل حسين ال1938لسنة "9"بموجب القانون رقم  ساسي للمحكمةصادق العراق على النظام األ 1938، وفي عام حكما"88"

  67ص ،دار الثقافة للنشر والتوزيع " 2"، جاد حوامدة، القانون الدولي العامغالب عو
 1986، دن، 1، طية في تسوية المنازعات الدولية، وأرساء مبادئ القانون الدوليدولدور محكمة العدل ال، عبد العزيز محمد  ،سرحان 355
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 إذا الوقـائع  من واقعة من تحققوال هومقدار دولي التزام خرق على المترتب التعويض نوع تحديدو
357 دوليال اللتزامل خرق أنّها ثبتأ

. 

 

 أعضاء واأكان سواء المتنازعة لألطراف - اختياريا طريقا -الدولية العدل محكمة إلى اللجوء عديو
 الـدول  اتفقت إذا الدولية المسؤولية دعوى في بالنظر العدل مةمحك تختص إذ ،ال أم المتحدة األمم في

 كان وإذا أمامها، التقاضي وإجراءات الختصاصها، المنظمة للقواعد وفقا إليها إحالتها على األطراف
 القضـائي  االختصـاص  أن اعتبار وعلى 358. النزاع وقوع قبل األطراف بين ذلك على اتفاق هناك

 أو األفـراد  بين عتق التى المنازعات وليس ،فقط الدول بين تقوم التى نازعاتمال على يقتصر للمحكمة
  . 359 فيها طرفًا الدولية والمنظمات العامة أو ،الخاصة الهيئات
  

 عليهـا  تُعـرض  التي) الدول من( الدولية النزاعات في الفصل هو المحكمة اختصاص أن ورغم
 وبهـذا  استشـارية،  فتاوى إصدار وكذلك القانونية والنصوص الدولية واالتفاقيات المعاهدات وتفسير
" حقوقيـة  محكمـة " وهي ، جزائية وليست مدنية أحكام بإصدار يتعلق المحكمة اختصاص فإن المعنى
 العـدل  محكمـة  لدى دعوى أقامت حيث البوسنة سابقة وهناك والتعويض، المدنية بالمسؤولية تقضي
 المـدني  بـالتعويض  أحكـام  صدور ولعل. المرتكبة المجازر بسبب صربيا ضد 1993 العام الدولية
 طبقـا  تجريمهمو ضدهم عقوبات التخاذ جنائية، محكمة عبر للجرائم المرتكبين بمالحقة الحقاً سيسهم
 عـدم  بشـأن  الدوليـة  العدل محكمةل  األستشاري الرأي استعادة يمكن وهنا .نسانياإل الدولي للقانون
 وتعـويض  هدمـه  بـل  كماله،إ عدم لىإ ودعوتها ،2004 لعاما العنصري الفصل جدار بناء شرعية
 المتصـلة  واللـوائح  القـوانين  طالبإ او باللغاء والقيام ، ذلك بسبب المتضررين الفلسطينيين السكان
 الطبيعـين  األشـخاص  بجميع ، لحقت التي األضرار عن بالتعويض الأللتزام اسرائيل وعلى بتشيده،

   360 الجدار تشيد من تأثروا اللذين واألعتبارين
  

                                                           
 ، من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 36نص الفقرة الثانية ممن المادة  357

 اسي لمحكمة العدل الدولية من النظام األس" 25/2"نص المادة  358

 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية " 34/1"نص المادة  359

 A\es\10\273الجدار،  تشيد  عن الناشئة القانوينة األثار بشأن الدولية العدل محكمة فنوى ، العامة الجمعية المتحدة، األمم انظر، للمزيد 360
  5ص
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 جريمـة  بخصـوص  ليبيـا  الى الموجهة التهمة بشأن الدولية العدل محكمةل قرار كما ان هناك و
  361.لوكربي
  

 كخطوة المحكمة وقررت 1980 عام طهران في األمريكان ئنالرها قضية في قرارها تاصدر كما
 ألعضاء المشروع يرغ الحجز فوراً توقف ان عليها يجب ايران بان: الضرر اصالح طريق في اولى
 ايـران  على الحقة خطوة وفي استثناء، ودون فوراً تحريرهم تؤمن وان األمريكية، الدبلوماسية البعثة
    362 ورعاياها المتحدة الواليات اصاب ىذال الضرر ألصالح المناسب التعويض دفع
  

 رفـع ل ، 2012انيث تشرين/  29  بتاريخ األمم لهيئة فلسطين توجهت الرسالة لهذه إعدادي ثناءأو
 سـتفتح  الصفة هذه خالل ومن العامة، الجمعية في عامل عضو غير ،مراقب دولة إلى فلسطين مكانة
  والقضائية الدولية والمؤسسات الهيئات من العديد في وعضوية عديدة خيارات الفلسطيني الشعب  أمام

 العدل محكمة والهيئات تمؤسساال هذه ومن ،الفلسطيني الشعب معاناة في دور هل كان من كل لمقاضاة
 يتطلـب  المحكمـة  هذه لدى التقاضي قبول وهي أخرى عقبة الفلسطيني الشعب سيواجه وهنا ،الدولية
 مـع  يتعارض ألنّه ،ومستحيل بل مستبعد أمر وهذا كمة،المح لهذه النزاع إحالة على بريطانيا موافقة
  .مصالحه

  

 ،المحكمـة  لهذه االستشاري أو فتائياإل االختصاص ىإل اللجوء الفلسطيني الشعب أمام يبقى وعليه
 الجمعيـة  أو األمـن  بمجلـس  والمتمثلـة  األمم هيئة في المختصة الجهات من أمر إصدار خالل من

   .363العمومية
  

 طلـب  بخصوص ، الدولية العدل محكمة من فتوى طلب في األمن مجلس خيار ان اعتبار وعلى
 العامة للجمعية التوجه خيار الفلسطيني الشعب أمام يبقى فهنا ، توالفي حق يقابله بريطانيا من التعويض

ـ  3/11/1950من خالل قرار االتحاد من أجل السلم الذي صدر في   ىم، وقد أعطي هذا القـرار عل
الجمعية العامة سلطات تتعلق بحفظ السلم واألمن الدوليين، في حالة إخفاق مجلس األمن فـي القيـام   

                                                           
 

797ص،1997 ، ،ا�-�ه
ة ا��
��� ا�!�Z6 ،دار" 1"ط ا�0-��6، ا�!�
��ت ، ا#ول ا�:�ء ، ا���م ا��و�I ا�-���ن ��\، ا�
اه�"
362

  
 الهيئات فروع ولسائر ،القانونية المسائل من اي في فتاءا الدولية العدل محكمة من تطلب أن األمن مجلس او العامة الجمعية من الي 363

من ميثاق  96نص المادة .........." وقت اي في بذلك العامة الجمعية لها تأذن أن لها يجوز ممن بها، المرتبطة المتخصصة والوكاالت
  .األمم المتحدة 
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لرئيسية بسبب عدم إجماع الدول الدائمة فيه يحق للجمعية العامة أن تنظر فـي  بواجباته ومسئولياته ا
 مـن  تطلـب  لكي مباشرة وتصدر التوصيات الالزمة للحفاظ علي السلم واألمن الدوليين، الموضوع
 أن الرغم وعلى بريطانيا من التعويض على بالحصول الفلسطيني الشعب بحق فتوى إصدار المحكمة
 نم الفلسطيني بالشعب لحقت التى األضرار عن التعويض نأبش  ةالدولي العدل محكمة من الفتوى هذه

 مجرد تكون لن الفتوى هذه أن اإل ، عنها الصادرة األحكام عكس على ،لها ملزما يعتبر ،ال بريطانيا
 ومن الفتوى، هذه فحوى من تأتى أخالقية بسلطة يتمتع ستشارياال رأيها هذا إن بل ،نصيحة أو رأي

  .364 المحاكمة إجراءات
  

 الفلسـطيني  الشعب حق بخصوص الدولية العدل محكمة من الفتوى  هذه على الحصول نإف وعليه
 الصـحيح،  بالشـكل  واسـتغالله  استثماره تم إذا خصوصا ،كبيراً إنجازا يعد بريطانيا من بالتعويض
  . ألنجاحه الدعم ضمان على والعمل
  

  .للدول لداخليا التقاضي االختصاص: ثانيا
  

ـ  تفاقيـات اال من العديد االختصاص اهذ على نص لقد 1949 جنيـف  يـات اتفاق همهـا أ ةالدولي، 
 القـانون  فـي  الملزمـة  قواعدال من تعد لتىاو ،1977365 سنة الصادر األول األضافي والبرتوكول
 الدول بعض صدرتأ عليه وبناء األوروبية الدول ألغلبية الداخلي القانوني النظام من وجزءا ،الدولي
 ،وبلجيكـا  وإسبانيا، فرنسا، مثل الدولية الجرائم من من جريمة ارتكب من كل بمحاكمة يسمح قانونا
  ائمجـر  بارتكـاب  مشبوه كل بمحاكمة يسمح اًقانون بلجيكا تصدرا 1993 عام ففي بريطانيا، وحتى
 محاكمـة  جـرت  وبموجيه ،بلجكيا يكن لم لوو حتى خارجها، يف وأ بلجيكا في ارتكبت سواء حرب
 وفـي   العـاج  ساحل رئيس ضد دعوى ورفعت ،روندا في السابقين العسكرين قادةال كبار من  ربعةأ

 عـن  ،البلجيكية المحاكم قبل من شارون أرائيل مالحقة تمت ،االختصاص هذا وبموجب 1998 عام
  366.وشتيال صبرا مجازر  في مسؤوليته

                                                           
364

  ان محتوى الفتوى هو محتوى قانوني، الن المحكمة تقرر ما تعتبره قانوني  -1
ل الجمعية العامة، بادات تتمتع المحكمة بسلطة من شانها ان تمنح الفتوى سلطة اخالقية خاصة خصوصا عندما تخاطب أجسام سياسية مث-2

كلودي، تحليل الرأي األستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة، الهيئة 
 27الفلسطينية لحقوق االنسان، رام اهللا، ص

27بق ، صالوادية، سامح خليل، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية ،مرجع سا
365

  

217ص ،2004، ، اليات الحماية الدولية لحقوق األنسان، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق، جامعة المنصورةابراهيم نبيل مصطفى  خليل،  
366
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 Doron الموغ دورون المتقاعد اإلسرائيلي اللواء ضد نيالبريطا القضاء أمام دعوى رفع تم كما
Almog 2005 سبتمر/  ايلول يف.  

  

 تشـرين  في  يعالون موشيه األركان هيئة رئيس ضد النيوزيلندي  نونالقا امام دعوى رفع تم كما
  .2009 من ثاني
  

 ودان  Binyamin Ben-Eliezer اليعازر بن بنيامين ضد اإلسباني القضاء امام دعوى رفع وتم
  .حالوتس
   

 علـى  ،بلجيكـا  عاصـمة  بروكسل دينةم في  العالمية الضمير محكمة حكمت 24/2/2008 وفي
 نتـاج  المحكمـة  نأ مـع  ،اإلنسانية ضد وجرائم ادة،واإلب ،والحرب العدوان جرائم رتكاباب لسرائيإ

 محاكماتهـا  حاضـر م كنل ،المتحدة باألمم لها صلة وال ،لها لزاميةإ صفة ال العالمي، نيالمد المجتمع
  367. المنظمة هذه أنشطة في ثرأ لها وسيكون ،الدولية المنظمات لىإ ترسل سوف وحكمها

  

 ،اإلسرائيلي الجيش في نوبيةالج المنطقة قائد  على القبض بالقاء أمر بإصدار بريطاني قامت كماو
 تـزن  قنبلـة  لقاءإ تهمةب" اليعازر بن" السابق دفاعال وزير ضمنهم من آخرين مسؤولين إلى ضافةباإل
 إلـى  أدى ممـا " شـحادة  صـالح " القسام الدين عز لكتائب العسكري الجناح قائد على كغم" 1000"

 صدر كما 368. المجاورة والبيوت السكني المبنى وهدم األطفال من كبير وعدد وعائلته، هو استشهاده
 رفيعـي  ينيأمن وقادة سرائيلين،إ وزراء ضد األوروبية الدول من يدالعد في االعتقال أوامر من العديد

  .محاكمتهم عن اإلسرائيلية المحاكم امتناع بعد المستوى
  

 بجميـع  ويتمتعـون   المتحـدة  الواليات في الجنسية يحملون الفلسطنين من الكثير نأ مؤكدال ومن
ـ  أألمريكي فالقانون ،ألمريكيا القضاء  مامأ تعويض قضايا رفع ويستطيعون ونيةالقان الحقوق  محيس

 على ويكون ،المتضررين األشخاص من مجموعة قبل من محددة غير جماعية تعويض دعوى قامةإب

                                                           
367

-342، ص2005، يناير المجلد األول، العدد األول/ ظرة في المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق، البحرين ن ، واثبة داوود ،السعدي  
343   

 65ص2009ربيع ، 8، ع، معهد الدراسات العامةغزة في ضوء قواعد القانون الدوليالعدوان األسرائيلي على  ،عبد اهللا موسى  ،ابو عيد 368
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تعـويض  قضـايا  فعر هؤالء وبإمكان ، ليهإ الموجهة التهم وأ التهمة من براءته إثبات عليه عىدالم 
  . فردية وأ جماعية
  

 محـاكم  إلـى  اللجوء دوجة،مز جنسيات يحملون الذين الفلسطينين المواطنين بعض مكانإب هنّأ كما
 دعـوى  ورفع العالمي القضائي باالختصاص تأخذ  التى الدولة جنسيةب تقدمال خالل من الدول بعض
 القـانوني  نظامهـا  نطاق في للدول يسمح االختصاص هذا على بناء بريطانيا من بالتعويض ومطالبة
  369. الجرائم بعض على اهبمقتض تعاقب اختياري كالتزام العالمي باالختصاص تقبل أن المحلي،
  

 الطـرف  أن سـيما  الو العقبـات  مـن  بالكثير سيواجه التوجه هذا أن إلى اإلشارة من بد ال هناو   
الموالعرب، الفلسطينين، الحقوقيين من يتطلب الذي األمر ،عليه المشتكَي  الطرف من أضعف يشتك 

 وحشد ،القانوني اإلطار لوضع التحرك ية،الفلسطين للقضية الداعمين وغيرهم والنقابات، واالتحادات،
 الكيان بزرع المتمثلة جرائمها على بريطانيا لمقاضاة العدالة، وإحقاق للسالم المحبة والدول القوى كّل

 ،الفلسطيني بالشعب لحقت ونفسية ةمادي أضرار من عنه  نجم وما ،بلفور وعد عن الناتج الصهيوني
 مجلـس  قـرارات  كفلته ما وهذا ،فيه التفريط وأ العودة بحق ساسلما دون التعويضات بدفع وإلزامها
  .لهم طبيعيا حقًا باعتباره ، الدولية واألعراف والمواثيق الدولي، األمن

   

   ةالدولي الجنايات محكمة:  ثالثا
  

 فـي  المتحـدة  لألمم العمومية للجمعية اجتماع في دولة 120 وافقت 1998 تموز/يوليو 17 في    
 هذه وعارضت دائمة، دولية جنائية محكمة إلنشاء قاعدة واعتبرته روما، بميثاق يعرف ما على طالياإي

  .التصويت عن 21 وامتنعت دول، سبع الفكرة
  

 ميثـاق  بموجب 2002 تموز/يوليو من األول في قانونية بصفة الدولية الجنائية المحكمة وتأسست
 المصـادقة  الدول عدد تجاوز بعد نفسها، السنة من سانني/أبريل 11 في التنفيذ حيز دخل الذي روما،
  370.دولة ستين عليه

  

                                                           
، حزيران"  862"ع " 88"باديء األختصاص العالمي والتكامل، وكيف يتوافق المبدان، المجلة الدولية للصليب األحمر، مجلد م ،كزا فليب 369

2006 
370

م التى تختص المحكمة بالنظر فيها، دار النهضة ، دراسة للنظام األساسي للمحكمة والجرائالمحكمة الجنائية الدولية ،احمد خير  ،ابو عطية  
   169ص / 1999، العربية، القاهرة
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 :المحكمة اختصاصات

  :بـ المتهمين األفراد بمتابعة الدولية الجنائية المحكمة تختص
 بغـرض  شـديد  بأذى التسبب أو القتل روما، ميثاق تعريف حسب وتعني الجماعية، اإلبادة جرائم •

  .جزئيا أو كليا إهالكا دينية أو ،عرقية أو ،يةإثن أو ،قومية جماعة إهالك
 إذا رومـا،  نظام في عليها المنصوص المحظورة األفعال من فعل أي وهي ة،اإلنساني ضد الجرائم •

 ،واإلبـادة  ،العمـد  القتـل  مثـل  المدنيين، السكان من مجموعة ضد وممنهج منظم بشكل ارتكب
  .واالسترقاق ،العنصرية والتفرقة ،القسري والنقل ،واإلبعاد ،واالغتصاب

 قـوانين  وانتهـاك  ،1949 لسنة جنيف اتفاقية بحق المرتكبة الخروقات كل وتعني الحرب، جرائم •
  .داخلي أو ،دولي مسلح نزاع في الحرب
 لـديهم  آخرين أو مباشرة، الجرائم هذه بارتكاب متهمين أشخاص بقضايا تنظر أن للمحكمة ويمكن
 أو عنهـا،  التغطيـة  مسـؤولية  أو التخطيط، أو ،اإلعداد عن ؤوليةكالمس فيها، مباشرة غير مسؤولية
  371.عليها التشجيع مسؤولية

  

 -آخر مكان أي في اجلساتها تعقد أن يمكن لكنها بهولندا، الهاي بمدينة مقرها يقع التي– والمحكمة
 المحاكم هذه تكون عندما األخير المآل وتمثل فيها، األعضاء للدول الوطني للقضاء مكملة محكمة هي
  .372ذلك تريد ال أو المذكورة، بالجرائم المتهمين مع التحقيق على قادرة غير
  

 اتفاقـات  أو تفاهمات عبر وذلك ميثاقها، على المصادقة غير الدول مع تتعاون أن للمحكمة ويمكن
 تختلـف  وبذلك بينهما، التعاون لبوس العالقات ينظم اتفاق المتحدة باألمم المحكمة يربط كما منفصلة،

                                                           
 ص ،2005، األولى الطبعة ،قاهرةال ،عوالتوزي والنشر للطباعة ايتراك دار متغير، عالم في الدولي الجنائي القانون ،يوسف على شكري، 371

167   
  هيكلة المحكمة 372

 : تتكون المحكمة من

 رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثالثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لوالية من ثالث سنوات •

  .انون الدوليقاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والق 18شعبة قضائية، وتتكون من   •
مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في االتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدالئل والوثائق ويفحصها  •

  .ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو األرجنتيني لويس مورينو أوكامبو
، احمد ائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لوالية تمتد خمس سنواتقسم السجل، ويتابع كل األمور اإلدارية غير القض •

  169، ص1999، نظام الساسي للمحكمة بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة للالمحكمة الجنائية الدولية ،عطية ابو الخير
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 مـن  تهـدف  المتحدة لألمم تابعة ذراعا تعتبر التي الدولية العدل محكمة عن الدولية الجنائية المحكمة
  .الدول بين النزاعات لحل خاللها
  

 ، الطبيعيـين  األشـخاص  بحق الإ الدوليةّ ةالجنائي المسؤولية إثارة جواز عدم من رغموبال وعليه
 لهـذه  االنضمام بطلب نتقدم نأ فلسطيني كشعب بإمكاننا كنناول ،جنائيا لأتس ال معنوي شخص الدولةف

 اإلسـرائيلي،  االحتالل دولة في الجيش وقيادة ،ووزراء ،شخوص بمحاكمة نطالب ثم ومن المحكمة،
 وتحميلهـا  بريطانيا مواجهة في قويا سندا هذا يكون ،جرائمهم على بإدانتهم الحكم على حصولنا وبعد

  .الصهيونية العصابات مع لتواطئها والمدنية ةالدولي الجنائية المسؤلية
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   :والتوصيات الخاتمة
  

 هـم أ فيها نبرز بخاتمة الرسالة هذه تتويج يجب هنّفإ ،الدراسة إشكالية على اإلجابة من االنتهاء بعد   
  قـت وألح اقترفتهـا،  التـى  الجـرائم  عن المدنية بريطانيا مسؤولية  موضوع في والتوصيات النتائج
 العامـة  المبـادئ  اتمقتضـي  من تعتبر  التى المسؤولية تلك. الفلسطيني بالشعب  خاللها من الضرر
 للغيـر  اضـرر  يسبب الذي الدولي بااللتزام اإلخالل إسناد في شروطها تحقيق وعند الدولي، للقانون
ـ  لتعـويض ا مثـل  عديدة شكاالأ ويأخذ ، بالتعويض المتمثل الجزاء يعتوق تقتضي  والمـالي،  ،يالعين

  .والترضية
  

  :النتائج
  

 علـى  لليهود قومي وطن إقامة في والمخفي الظاهر لتواطئها نيابريطا بحق ةالدولي ةالمسؤولي تتوافر
  : اآلتية الجرائم في ةالصهيوني العصابات  مع مروبتآ فلسطين أرض
 ،1907 الهـاي،  تفاقيةا بموجب  مسؤولياتها تثور  الدولي القانون أشخاص من شخص بريطانيا  -

 والمواثيـق  االتفاقيات فهذه ة،الدولي السوابق بموجب كذلك ،1949 الرابعة جنيف واتفاقية ،1899
كافة بريطانيا تحمل ةالدولي لحـق  فيما المباشر السبب كانت وعود من عنها صدر عما ةالمسؤولي 
  .هذا ايومن حتى زال ما االنتهاكات هذه فأثر ،ضرر من الفلسطيني الشعب

 نالـذي  للصهاينة تعطيها حتى ،فلسطين رضأل مالكة تكن لم بريطانيا ألن ؛قانونيا باطل بلفور وعد -
   .فيه حق لهم ليس

- ستيطانلال السماح وتحديدا ،أفعال من بريطانيا به قامت ما إن كانت عندما فلسطين في الصهيوني 
 صـك  فـي  جاء لما صريحة مخالفة يعد ليهاإ يةاليهود الهجرة عيوتشج ،هايعل المنتدبة الدولة هي

 دولية، مؤسسة عن اصادر كونه ،الدولي القانون قواعد من قاعدة يمثل الذي الصك ذلك االنتداب،
  .نصوصه بين وردت التي والتناقضات السلبيات من بالرغم"
 بريطانيـا  رفع والذي ،الصهيوني للكيان بريطانيا تقدمه الذي الدولى المستوى على السياسي الدعم  -

 الفاعـل  لدرجة بل ، سطينيالفل الشعب بحق حتاللاال ارتكبها التى الجرائم في ريكش لدرجة ليس
  .الجرائم تلكل األصلي



 

156 

 

 العسكري هااحتالل  فترة خالل الصهيوني للكيان  بريطانيا قدمتها التى ةوالعسكري ةالمالي المساعدة -
   هذا يومنا حتى تمرتاس والتى ،فلسطين على وانتدابها

 تقريـر  في بحقه التمتع من الفلسطيني الشعب نيتمك دون يحول فعالأ من بريطانيا به قامت ما نإ -
 ،األصـالة  بخصـوص  الـدولي  القانون نظرية األساس، حيث من إليه تشير الذي األمر المصير،
 بحقوقـه،  الشـعب  هذا تعيتم الدولي القانون وبموجب. الفلسطيني العربي للشعب بالنسبة والهوية
 العربـي  الشعب أن التاريخ ويشهد. الدولية العالقات في دوره عن النظر بصرف واجباته، ويؤدي

  .الدولية العالقات في إيجابي تأثير إحداث إلى سعيه في النشيط دوره يمارس ئمادا كان الفلسطيني
 اإلنسـان  حقـوق  من حقّ هوو ية،الطبيع بموارده االنتفاع من الفلسطيني الشعب حرمت يطانيابر -

 وهذا  الدولي؛ القانون قواعد من قاعدة وهو ،والسياسية ،المدنية حقوقه إلى باإلضافة االقتصادية،
 الخاضـعة  الشـعوب  تجـاه  المنتدبة للدول إلزام هو كما شعوبها، نحو المستقلة للدول ملزم الحق

  .الحق بذلك تلتزم مل بريطانيا لكن لالنتداب
 . ومعنية ، بشرية ، مادية خسائر من لحقه عما الفلسطيني للشعب األعتذار بريطانيا على يترتب  -
  

  : بما يلي وعليه أوصي
  

 ياتاالجن ومحكمة ،ةالدولي العدل محكمة ومنها ،الدولية الهيئات إلى االنضمام في اإلسراع ضرورة .1
األمم في مراقب دولة ويةعض على فلسطين حصلت أن بعد الممكن من أصبح األمر وهذا ة،الدولي 
 .المتحدة

 التـي  األضرار قيمة وتقييم بريطانيا، ارتكبته فيما للتحقيق دولية لجنة بتشكيل المتحدة األمم مطالبة .2
  بريطانيا ارتكبتها التى الجرائم جراء من وشعبها بفلسطين لحقت

 المحـاكم  مامأ قاضاتهاوم ،بريطانيا على قضائية دعوى لرفع ةالقانوني الخبرة ذوى من لجنة تشكيل .3
ة المؤسسات مع وبالتعاون الوطنية الجهود تكثيف مع ،ةالدوليالدولي.  

 علـى  قضـايا  برفـع  الوطني قانونها يسمح التي للدول الداخلي القضائي االختصاص إلى التوجه .4
  .البريطانية الحكومة

 فـي  القـرار  ناعص على الضغط ثم ومن القضية، لهذه مناصر عام رأي لخلق دولي لوبي تشكيل .5
  .بالتعويض شعبنا حق دفع على بريطانيا إلجبار ،ةالدولي المحافل
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قانون بشأن تشكيل محكمـة   صدارمن خالل جامعة الدول العربية  إل دعوة الدول العربية مجتمعه .6
ة ، لمحاكمة بريطانيا على جرائمهم في حق العرب طبقا لمـا  عدل على غرار محكمة العدل الدولي

ة ن للدول العربيصاص عالمي، ويمكن لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أن تفعل ذلك، ويمكسبق من اخت
رتكبه من جرائم دوليـة  قوانين تحاكم فيه بريطانيا  عما اأو جماعات أن تصدر  ة فرادىواإلسالمي
   .ذلك إال إذا توافرت اإلرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لعمل ذلك هم، وال يمكن أن يتمفي حقّ
 يعـد  ، الدولي القانون لقواعد انتهاكاتها مسؤوليات بريطانيا تحميل نأ إلى شارةاإل من بد ال اماًخت
 ويعزز الدولية، اللتزامات  مخالفة نفسه له تسول لمن ردع وسيلة يشكل كونه األهمية، غاية في مراأ
 .الضحايا إنصاف لبس ويوفر القانون نصوص احترام من
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  مراجعوال المصادر قائمة
  

  العلمية الرسائل: أوالً

 ،المتحـدة  األمـم  قرارات تنفيذ عن الدولية ةالمسؤولي ).1978. (العزيز عبد محمد سخيلة ابو .1
 .القاهرة جامعة ،الحقوق كلية ،هدكتورا رسالة

    القـدس  وضـع  على المستوطنات وإقامة اإلسرائيلي االحتالل ثرا .الدين بهاء خلدون ،سعود ابو .2

 جامعـة  ،ةالعربي والدراسات البحوث معهد دكتوراه، رسالة ،الحربي االحتالل قواعد امألحك وفقا
 .ن.د ،ةالعربي الدول

 ال أفعال عن الصادر األضرار عن ةالدولي ةللمسؤولي العامة ةلنظريا ).1999. (محسن ،أفكريين .3

  .القاهرة جامعة دكتوراه، رسالة ،الدولي القانون رهاظيح
ـ  ةالجنائي ةالمسؤولي ).2006/2007. (حمدأ موسى ،بشارة .4 هدكتـورا  رسـالة  ،للفـرد  ةالدولي     

  .الجزائر جامعة ،الحقوق لكلية مقدمة
       الدولى القانون ضوء في السلم ثناءأ الدول ةمسؤولي ساسأ ).1989. (عامر بن ،التونسي .5

 .الجزائر جامعة الحقوق، كلية ،هدكتورا رسالة ،المعاصر
 المحتلة الفلسطينية األراضي في واألرهاب المقاومة مفهوم في التحول ،)2012.( جاحن ، دقماق .6

  .  الحقوق كلية ، شمس عين جامعة ، دكتوراة رسالة ،
    ،المعيبة ةالصناعي المنتوجات ضرارأ عن المدنية المسؤولية )2010. (محمد عامر ،الجندي .7

  .بيرزيت جامعة عامة،ال دارةواإل الحقوق لكلية ةمقدم ماجستير، رسالة
 رسـالة  ،العام الدولي القانون في الحق استعمال في التعسف مبدأ ).1985. (سالم سعيد ،جويلي .8

  .القاهرة شمس، عين جامعة ،دكتوراه
 البحريـة  البيئة تلوث عن الناشئة المدنية المسؤولية ).2005. (اهللا عبد سعيد محمد ،الحميدي .9

 مقدمـة  دكتوراه، رسالة ،المتحدة ةالعربي ماراتاإل دولة لقانون قاوف لحمايتها ةالقانوني والطرق
  .القاهرة جامعة الحقوق، لكلية

 ،دكتوراه رسالة ،اإلنسان لحقوق ةالدولي الحماية لياتآ ).2004. (براهيمإ مصطفى نبيل ،خليل .10
  .المنصورة جامعة الحقوق، كلية
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  عنهـا  ةالدولي ةالقانوني ةالمسؤولي دىوم العدوان جريمة ).2002. (زهير براهيمإ ،الدراجي .11
 .القاهرة جامعة الحقوق، لكلية مقدمة دكتوراة، رسالة

           قواعد ضوء في ةتحليلي ةقانوني دراسة ،للسالم أوسلو اتفاقية. محمد السالم عبد محمد ،سالمة .12
 .شمس عين  جامعة دكتوراه، رسالة العام، االدولي القانون

 ر ، المعاصرة الدولي القانون وقواعد الحربي حتاللاال ).1977. (األمام كامل مصطفى شحاته، .13
 .القاهرة جامعة الحقوق لكلية مقدمة ،دكتوراه سالة

  .دكتوراه رسالة ،الطبيعية األرض موارد لىع النامية الدول سيادة ).1978. (حسن ،اهللا عطية .14
     الطاقة استخدام من الناتجة ضراراأل عن ةالدولي ةالمسؤولي ).1976(. سمير محمد ،فاضل .15

 .القاهرة جامعة دكتوراه، رسالة ،السلم وقت النووية
  في دكتوراه رسالة ،األطراف غير للدول بالنسبة المعاهدات ثرأ ).1981. (مجدي محمد ،مرجان .16

 .القاهرة جامعة ،الحقوق كلية ،الدولي القانون
 جامعة دكتوراه، رسالة ،ةالعربي لألراضي سرائيلياإل االحتالل ).1975. (شوكت تيسير ،النابلسي .17

 .شمس عين
 دراسـة  ،ةالفلسطيني المياه وحقوق للمياه الدولي القانون ).2008. (محمد جمال هدى ،الردايدة .18

 لكلية مقدم ماجستير، رسالة ولي،دال القانون قواعد ضوء في فلسطين في الغربي الجوفي الحوض
  .القدس جامعة الحقوق،

 رسـالة  ،لبنان تكبدها التي األضرار عن بتعويضات إسرائيل مطالبة ).2001. (رشا ،الحي عبد .19
   .بيروت – العام القانون في ماجستير

 رسـالة  ،للعـراق  األمريكـي  حتالللال ةالدولي ةالمسؤولي ).2009. (دحمأ طالل حمدأ ،عبيدات .20
  .القاهرة العربية، والدراسات البحوث معهد ماجستير،

 القـانون  ظـل  في المتحدة مماأل لقرارات ةلزامياإل القوة ).2001. (محمد حامد نايف ،العليمات .21

 العربيـة،  الـدول  جامعـة  العربية، والدراسات البحوث معهد ماجستير، رسالة ،المعاصر يالدول
  .القاهرة

 يكيـة األمر المتحدة للواليات ةالدولي ةالقانوني ةالمسؤولي )2010. (محمد عثمان طه ،المفرجي .22

ـ  الـدول  جامعة ة،العربي والدراسات البحوث معهد ماجستير، رسالة ،العراق احتالل في ة،العربي 
   .القاهرة
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  ة العربي المراجع باللغة: ثانياً
  

  . عمان للنشر، الجليل دار ،1ط ،االونض تاريخا فلسطين  ،نجيب ،األحمر .1
 .بيروت للنشر، النهار دار ،1922-1917 فلسطينية فلسطينية أوراق  ،دورين انغرافر، .2

  .العربية النهضة دار ،1ط ،االلتزام مصادر ).1990. (كامل الدين حسام األهوائي، .3
  . حلب الشرق، مطبعة ،3 ط ،انةيوخ جناية لإسرائي سعدي، بسيسو، .4
  .ن د ،1ط ،متغير عالم في الدولية المسؤولية ).1994. (نبيل بشير، .5
 والتوزيـع،  للنشر الجامعية للمؤسسة حمد دار ،1ط ،العام الدولي القانون ).2008. (وليد بيطار، .6

 .بيروت

 األسرائيلي األحتالل واقع دراسة ، العربية لألراضي األسرائيلي األحتالل )1975 .(تيسير ،نابلسي .7
  الفلسطينية، التحرير ،منظمة62 فلسطينية كتب  سلسلة ، العام الدولي قانونال قواعد ضوء في

 الـدولي  المركـز " 1"ط ،الفلسـطينية  والقضـية  بريطانيا ).2005. (ربيع خضر باسم التميمي، .8
 .فلسطين واإلعالم، للدراسات

 ،)1939-1920( الصـهيوني  والكيـد  البريطاني التآمر أمام فلسطين شعب أدهم، حسني جرار، .9
  . عمان والتوزيع، والنشر للطباعة الفرقان دار ،ط.د
 منشـأة  والتطبيـق،  النظريـة  ،اإلفريقيـة  الوحدة منظمة قرارات ).1987. (نبيل أحمد جوهر، .10

   .اإلسكندرية المعارف،
 ،مصـر  القانونيـة،  الكتب دار ،الدولية الجنائية المحكمة ).2007. (بيومي الفتاح عبد حجازي، .11

  .الكبرى المحلة
 .اإلسكندرية الجامعية، المطبوعات دار ،العام الدولي القانون ).1994. (سالمة مصطفى حسين، .12

 للماليـين،  العلـم  دار ثانية، طبعة ،العثمانية والدولة العربية البالد ).1961. (ساطع الحصري، .13
  .بيروت

 لتجاريـة، ا األهـرام  مطـابع  ،الفلسطيني للشعب الذاتي الحكم ).1998. (الدين عصام حواس، .14
  .القاهرة

 الجـامعي،  دارالفكـر  ،العربيـة  للمحـاكم  الدولي القضائي االختصاص ).2002. (هشام خالد، .15
  .اإلسكندرية
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 التحرير منظمة أبحاث مركز ط،.د ،البريطـاني  واالنتداب فلسطين ).1974. (محمود كامل خلة، .16
 .بيروت الفلسطينية،

 الثقافـة  مؤسسـة  ،والتطبيـق  النظريـة  بين ليةالدو الجزاءات ).2004. (سيد أحمد الخير، أبو .17
  .الجامعية

 ،"1"ط ،إسـرائيل  ودولة البريطاني االنتداب بين فلسطين مأساة ).1999. (زكي احمد الدجاني، .18
  .بيروت العربي، المستقبل دار

  .صيدا العصرية، المطبعة ،3ج ،الحديثة العربية الحركة حول ).1956. (عزة محمد دروزه، .19
 الشـرعية  انتهـاك  عـن  المسؤولية دعوى في المصلحة شرط ).1983. (سعيدال محمد الدقاق، .20

 . بيروت والنشر، للطباعة الجامعية الدار ،الدولية

 وقواعد ،المحتلة العربية األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات ).2004. (القدسي موسى الدويك، .21
  .االسكندرية المعارف، منشأة المعاصر، العام الدولي القانون

  .القاهرة ،والتوزيع للنشر النهضة دار ،العربية الدولية العالقات ).1970. (عائشة راتب .22
 :رشاد عارف السيد  .23

 عمـان  للنشر، الفرقان دار ،1ط ،اإلسرائيلية العربية الحروب أضرار عن الدولية المسؤولية  . أ
1984  

  .1999 ، عمان ، يعوالتوز للنشر الثقافة دار ،"2"ط ،العام الدولي القانون في مباديء  . ب
 العربيـة،  الـدول  جامعـة  مـن  بدعم نشر ،العراقي النووي المفاعل على اإلسرائيلية الغارة  . ج

    1982 القاهرة،
 العربيـة،  النهضـة  دار ،اإلنساني الدولي القانون لدراسة مقدمة ).1985. (محمد أحمد رفعت، .24

  .القاهرة
  .القاهرة معارف،ال دار الفلسطينية، القضية ).1955. (أكرم زعيتر، .25
  عبد العزيز محمدسرحان،  .26

  .1989 القاهرة، العربية، النهضة دار ،ةالفلسطيني الدولة  . أ
 .1986 والنشر، للطباعة المصرية الشركة ،الدولي والمجتمع العام الدولي القانون  . ب

  .1975 القاهرة، ، العربية النهضة دار ،العام الدولي القانون. ج
  .الحلبي مطبعة ط،.د ،الكبرى العربية ثورةال ).2002. (مينأ ،سعيد .27
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 العربيـة،  النهضـة  دار ،والحرب السلم وقت في العام الدولي القانون ).1962. (حامد سلطان، .28
 .القاهرة

 دار ،"4"ط ،العـام  الـدولي  القانون ).1978. (عامر الدين صالح راتب، عائشة حامد، سلطان، .29
  .القاهرة العربية، النهضة

 االقمـار  عبـر  اإلذاعـي  البـث  عن الدولية المسؤولية ).2002. (المنعم عبد فوزي أحمد سيد، .30

 .القاهرة العربية، النهضة دار ،الدولي القانون أحكام ضوء في الصناعية

31. ،V��  ضوء في والتعويض، العودة في الفلسطنين الالجئين حق ).2002. (الحميد عبد محمد 
   ،عمان الثقافة، وزارة ،"1"ط العام، الدولي القانون احكام

 .بيروت والتوزيع، للنشر األهلية العام، الدولي القانون ).1982. (روسو شارل، .32

 المعـارف،  منشـاة  ،والحـرب  السلم في العام، الدولي القانون ).1971. (بشير محمد الشافعي، .33
 . اإلسكندرية

 الطبعـة  نية،الفلسـطي  الدراسات مؤسسة ،الغربيـة  والضفة إسرائيل المحتل،ننوقا ،جار ،شحادة .34
 .1990 بيروت، األولى،

  2008،دن ، "1"شعبان ،ابراهيم ، القانون الدولي لحقوق األنسان ، ط .35
 صالح منشورات ،"2"، للثورة االقتالع من الفلسطينيون الفالحون ).1983. (ماري روز صايغ، .36

  القدس ين،الد
 الثقافـة  دار مكتبة ،"1"ط ،العام الدولي القانون في الوجيز ).1992. (حسن غازي ،نيالصباري .37

 . عمان والتوزيع، للنشر

 والنشـر،  دراسـات  العربيـة  المؤسسة ،1ط ،التغيب 1948 فلسطين ).1987. (إلياس صنبر، .38
 .بيروت

   القاهرة، العربية، النهضة دار ،"2"ط ،العام الدولي القانون لدراسة مقدمة الدين، صالح عامر، .39
 : عبد الحميد، محمد سامي .40

 بيـروت،  مكاوي، مكتبة الثالثة، الطبعة الدولية، القاعدة ،1ج ،العام لدوليا القانون أصول  . أ
1977 .    

 للطباعـة  الجامعة شباب مؤسسة ،2 ط ،1ج الدولية، القاعدة ،العام الدولي القانون أصول  . ب
   . 1974 اإلسكندرية والنشر،
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 الجامعيـة،  بوعاتالمط دار ،العام الدولي القانون في دروس ).1994. (حسين ةسالم مصطفى .41
  .اإلسكندرية

 وجرائم والسالم اإلنسانية ضد للجرائم تأصيلية دراسة ).1989. (المنعم عبد محمد الخالق، عبد .42

  ."1"ط ،الحرب
 العربيـة،  النهضـة  دار ،تطبيقيـة  تحليلية دراسة الدولية، الجريمة ).1979. (حسنين عبيد، .43

 .القاهرة

 الجليـل  دار ،2ص ،للصهيونية العملي التطبيق يطاناالست ).1986. (الرحمن عبد عرفه، أبو .44
  .عمان والدراسات، للنشر

  .بغداد القانونية، المكتبة ،6 ط ،العام الدولي القانون ).2006. (عصام العطية، .45
 النهضـة  دار ،الدوليةّ للمسؤولية القانوني النظام في الفرد مركز ).2001. (أحمد وائل عالم، .46

  .القاهرة العربية،
 للنشـر  الثقافـة  دار مكتبـة  ،"1"ط ،الدولي القانون في الوسيط ).1997. (الكريم عبد ،علوان .47

  .عمان والتوزيع،
 المؤسسـة  ،"1"ط ،1948-1939 البريطـاني،  واالنتداب فلسطين ).1980. (خالد فالح على، .48

  . بيروت والنشر، للدراسات العربية
 ،"1"ط ،الفلسطينية الدولة وقيام مصيرها تقرير في الشعوب حق ).2005. (حنفي حسن عمر، .49

  .القاهرة العربية، النهضة دار
  .ط د ن،.د ،2009-1815 فلسطين في المحلية دارةاإل ).2009. (عدنان ،عمرو .50
 . العربي الفكر دار العام، الدولي القانون ).1984. (إبراهيم العناني، .51

ـ  لمعهد محاضرات ،الدولية المسؤولية ).1962. (حافظ غانم، .52  اإلسـالمية،  العربيـة  اتالدراس
  .القاهرة

 بيـروت،  والتوزيع، للنشر الجامعية المؤسسة ،العام الدولي القانون ).1986. (إسماعيل الغزال، .53
  .لبنان

  .عمان التوفيق، مطبعة ،"1"ط ، الدولية المسؤولية ).1990. (غسان الجندي .54
 الغنيمي، محمد طلعت، .55

 . 1970 اإلسكندرية، المعارف، منشأة ،السالم قانون – األمم قانون في العامة األحكام   . أ
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  . 1993 األسكندرية، المعارف، منشأة ،السالم قانون في الوسيط  . ب
 .دن ،3ط ،1ج ،الدولية القاعدة العام، الدولي القانون ).2005. (أحمد مصطفى فؤاد، .56

  . قاهرةال العربية، النهضة دار ،العام الدولي القانون ).1994. (محمد الواحد عبد الفار، .57
 والتوزيـع،  للنشر الثقافة ارد ،" 1"ط ،الجنائي الدولى القضاء ).2011. (حسين سهيل الفتالوي، .58

  .عمان
 للكتـاب،  العامـة  المصرية الهيئة مطابع ،فلسطين إلى اليهودية الهجرة ).1974. (وليم فهمي، .59

  . القاهرة
 دار ،"1"ط ،مصيره رتقري في الفلسطيني الشعب حق ).1983. (يوسف محمد يوسف القراعين، .60

 .عمان للنشر، الجليل

 كتن، هنري،  .61

  ،1970 بيروت، لبنان، مكتبة ،)1(ط وديع، ترجمة ،والعدالة الحق ضوء في فلسطين  . أ
  . 1999 الفلسطينية، الوطنية السلطة الثقافة، وزارة مطبوعات ،1ط ،فلسطين قضية  . ب

 دار ،"1"ط ،"2"ج ،العـام  لدوليا القانون ).2009. (حوامدة عواد غالب حسين، سهيل اللفتاوي، .62
  .عمان والتوزيع، للنشر الثقافة

 مـن  المصـرية  التعويضـات  ملـف  ).2003. (انمغ مصطفى منال ،المنعم عبد رجب متولى، .63

   .الشروق دار الناشر" 1"ط ،إسرائيل
 والشـريعة  العـام  الـدولي  القـانون  في الضرر بإصالح الدولية المطالبة الغني، عبد محمود، .64

  .األولى الطبعة القاهرة، الحديثة، الطباعة دار ،ميةاإلسال
 الشروق، دار ،"1"ط ،1949 ،1945 وفلسطين بريطانيا ).1986. (الرحمن عبد أحمد مصطفى، .65

  .القاهرة
 للنشـر،  وائـل  دار ،"1" ط ،الدولي القانون في القوة استخدام ).2004. (خليل محمد الموسى، .66

  .األردن

 مؤسسـة  ،"1"ط ،العربية فلسطين جهاد ).2009. (نصرة أبو عمر عقل، أمين إبراهيم، نجم، أبو .67
  .القدس الفلسطينية، الدراسات

" 2"ط ،العربية فلسطين أراضي حول البريطاني االنتداب سياسة ).1981. (سالمة محمد النحال، .68
 . بيروت المحتلة، فلسطين منشورات
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  .األولى الطبعة وت،بير ،العربية فلسطين جهاد ).1936. (عمر النصر، أبو .69
 المعـارف،  منشـأة  دار ،"17"ط ،"1"ج ،العام الدولي القانون ).1992. (صادق على هيف، أبو .70

  .األسكندرية
 الزيتونة مركز ،اإلسرائيلية الحرب جرائم عن الدولية المسؤولية ).2009. (خليل سامح الوادية، .71

 .بيروت واالستشارات، للدراسات

 والنشر، للطباعة الفتح دار ،)3(ط ،الفلسطيني الشعب جهاد ).1970. (مسعود صالح يصير، ابو .72
  .بيروت

 

 ثالثاً: المجالت الدورية:
 

 سنة ،95ع فلسطينية، شؤون ،العثماني العهد أواخر في فلسطين في األراضي ملكية حنا، ،برموس .1
1979.  

 ،النظـام  هذا انتهاء عند نتداباال تحت الموضوعة قاليملأل القانوني المركز ،مقبل محمد البكري .2
   1978 لسنة والثالثون، الرابع المجلد الدولي، للقانون المصرية المجلة

 .1935 مارس ،6 العدد العربية االقتصاديات مجلة ،س البوتا شركة بيان .3
ـ  مم،األ عصبة في االنتدابات لجنة لىإ ةالعربي ةالتنفيذي اللجنة تقرير .4  الحكومـة  مخالفـة  نأبش

ـ  الجامعـة  مجلـة  ،االنتداب صك لنصوص البريطانية فـي  الصـادر  العـدد  القـدس،  ة،العربي 
23/5/1927.  

 ،االنتـداب  من الفلسطيني والموقف المطلق األمن حدود الغربية، والضفة إسرائيل  ،حمدأ ،ثابت .5
  . 1988 اب،"185"ع فلسطينية، شؤون

 المشاريع امتيازات توزيع سياسة ،إسرائيل دولة خلق في بريطانيا مساهمات من عادل، ،الجادر .6
  .1976 ،55 ة،عفلسطيني شؤون االنتداب، أيام

  ،يوسف ،حداد .7
 فلسـطينية،  شؤون ،نتداباال مرحلة خالل البريطانية التحقيق ولجان ةالفلسطيني االنتفاضات  . أ

  .1986 الثاني تشرين ،"164"ع
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 شباط "7"ع الفلسطيني، كاتبال مجلة ،الطاهر على محمد طروحاتأ فلسطين وتهويد بريطانيا  . ب
1979.  

 .1987 يلولأ ،"175"فلسطنية،ع شؤون ،وانحياز ازدواجية بلفور، وعد  . ت
 في األراضي ملكية على الصهيوني  واالستيطان البريطاني االنتداب سياسة تأثير سمير، ،حليلة .8

  .بيرزيت جامعة واألبحاث، الوثائق مركز ،1939-1929 فلسطين
 فلسـطينية،  شؤون .فلسطين على الفلسطيني نتداباال من الفلسطيني الموقف فيصل، ،الحوراني .9

  .1988 سنة ،185ع
 ،"42"ع ة،فلسـطيني  شـؤون  ،إليها والعودة بأرضه الفلسطيني الشعب حق ،الدين صالح ،دباغ .10

  .1975 شباط
 للقـانون  ةالمصـري  المجلة ،المصير وتقرير السيادة وحقوق الذاتي الحكم ،الدين عصام ،واسح .11

 .1980 سنة واربعون، السادس المجلد الدولي،
 المجلـد /  البحـرين  الحقـوق،  مجلة ،ةالدولي ةالجنائي المحكمة في نظرة داوود، واثبة ،السعدي .12

  .2005 يناير األول، العدد األول،
 الثامن، المجلد ،الدولي للقانون ةالمصري المجلة ،المتحدة األمم ميثاق حكامأ تعديل  ،حامد ،سلطان .13

  .1952 ثون،وثال اثنان العدد
 عشـر،  السابع المجلد ،الدولي للقانون ةالمصري المجلة ة،الدولي االتفاقيات تفسير ،حامد ،سلطان .14

  .1961 واألربعون، السادس العدد
 ،20ع سوار،األ مجلة ،1939 ،1864 الصهيوني الفكر في والهجرة االستيطان سميح، ،شبيب .15

1999.  
 .2006 ثاني، كانون ،143عدد صامد، ةمجل ،1936 ثورة على ضواءأ ،سمهانأ ،شريح .16
 بـين  المتحـدة  األمـم  مقررات ،الفلسطينية والقضية المتحدة األمم اليات المحسن، عبد شعبان، .17

  2004 ، 301 عدد ، المستقبل مجلة والتطبيق، النظرية
 ،الـدولي  القانون أحكام ضوء في الكويت دولة احتالل عن العراق ةمسؤولي حمد،أ اليونس، عبد .18

  .1990 لسنة واألربعون، السادس المجلد الدولي، للقانون المصرية جلةالم
   .1920 حزيران ،261عدد ة،الرسمي الجريدة ،الفلسطينية البوتاس شركة امتياز عقد .19
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 العدد صامد مجلة ،الذنب وعقدة التاريخي الدور بين فلسطين ونكبة بريطانيا ،الدين نور ،عليان .20
  .1998 يلولأ ب،آ تموز، ،113

 أول كـانون  ،1408 األولى جمادى ،32 عدد الشريف، القدس مجلة بهجت، مذكرات ،غربية أبو .21
1987.  

 السنة ،"55" العدد  ، القدس ،القدس مجلة ،فلسطين في حدث عما بريطانيا ةمسؤولي ،عادل ،غنيم .22
   .2003يوليو الخامسة،

 ،عشـر  الثاني المجلد ،لدوليا للقانون ةالمصري المجلة ،القومي المصير تقرير حق ،حسن ،كامل .23
  .1956 ، واربعون واحد العدد

  .1989 اب، ،"197"ع فلسطنية، شؤون ،بلفور وعد لتنفيذ األولى المرحلة  ،راحيال ،ماكوفر .24
 بشـأن  الصادر ،1990 لعام يالدول األمن مجلس قرارات شرعية مدى ،الرشيدي فالح ،مديوس .25

 الحقـوق،  مجلة الكويت، دولة عن نيابة الشرعي الدفاع حق ممارسة في األعضاء الدول تفويض
 .1994 األول، العدد عشر، الثامنة السنة القاهرة،

  .1990 بيروت، ،1 طبعة الخامس، المجلد الثاني، جزءال ،ةالفلسطيني الموسوعة .26
 للقانون ةالمصري المجلة ة،الدولي العدل لمحكمة الجبرية الوالية قبول هامش على ،حمدأ ،موسى .27

1959 عشر، الخامس المجلد ،الدولي.  
  .1979 اول، تشرين ،"95"ع ة،فلسطني شؤون ،فلسطين في األراضي ملكية نظام ،صابر ،موسى .28
 العـالمي  النظام قواعد ضوء في المصير تقرير في الفلسطيني الشعب حق ،الدين حسام ،هنداوي .29

 .1991 ،47 العدد ،الدولي للقانون ةالمصري المجلة ،الجديد
 المجلـة  -1993- 1992عـام  الدوليـة،  العـدل  محكمة قضاء على التعليق ،حمدأ ،وفاال بوأ .30

 .1995 لسنة واألربعون التاسع المجلد -الدولي للقانون المصرية
 شؤون ،البريطانية الخارجية وزارة وثائق في الفلسطينية 1920 عام انتفاضة ،محسن ،يوسف .31

 . 1992 اذار- شباط ،228-227 ع فلسطينية،
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  اتفاقيات دولية: بعاًرا
  

  1899 عام الهاياتفاقية  .1
  1907الثالثة عام الهاي اتفاقية  .2
  1919معاهدة فرساي عام  .3
  ،  "1919 عام  سايكس بيكو"اتفاقية  .4

  1920ميثاق عصبة األمم عام  .5
  1922عام واالتفاقية المصرية الفلسطينية  .6
  1923عام معاهدة لوزان  .7
    1924بروتوكول جنيف عام  .8
  1945 عام المتحدة ألمما هيئة ميثاق .9
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