
 

 
 

 های اشغالی فلسطی  از منظر انتقال سفارت آمريکا به سرزمی   

 المللنقوق بی 
 

 نژادمسعود انس            محمّدرضا ملّت           امیر مقامی
 

 چکیده
مسیحیت و یهود است که  المودس شهر مودسی برای ادیان بزرگ الهی اسالم، بیت

ای در آن نباشرد. در فرآینرد صرلح میران      که منا شه بوده ای از تاریخ در کمتر دوره
برا تصرویب  رانون سرفارت، انتورال       0222فلسطین و اسرائی ، ایاالت متحرده در  

های  المودس مورد تأکید  رار داد؛ اما دولت آویو به بیت سفارت این کشور را از ت 
مران اجررای   های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامر  فر  آمریکا از اجرای آن با تعلی 

الموردس مرورد مدا ره     وضرعیت بیرت   صرادر کررد.   9101این  انون را در دسامبر 
ها بر اشغالی بودن  المللی بوده است که  در متیون آن بسیاری از اسناد و مراجع بین

الموردس   میالدی تأکید دارد و این بدین معناسرت کره بیرت    0281این سرزمین از 
. برا  تصاقب  درت نامشروع و اشغالگر است درالمللی  شر ی اکنون در جامعه بین

 در درنظرگیری این موارد، مواله قاضر به دنبال تحلی  قوو ی قرول ایرن پرسرش   
از منظرر قوروا    نیفلسرط  یاشرغال  هرای  سرزمینبه  کایانتوال سفارت آمراست که 

دهنرد کره ایرن ا ردام      های تحوی  قاضر نشران مری   المل  چه آثاری دارد؟ یافته بین
الملر    المل  ازجمله قووا اماکن مودس، قوروا برین   ازین قووا بینبرخالف مو

هرای غیر رانونی و   عرفی، نظام قوو ی اشغال، تعهد بره عردم شناسرایی وضرعیت    

 های مجمع عمومی و شورای امنیت است.  طعنامه

  .نی درت اشغالگر،  فلسط تعهدات ،المودس بیت، کایمتحده امر االتیاشغال، ا كلیدی: واژگان

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
   ،نویسنده مس ول() اصفهاناستادیار قووا بین المل ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. 

 amirmaghami@ut.ac.ir 
  دانشگاه  م المل ، نیقووا ب یدکتر یدانشجو                                         .mrmellat@yahoo.com  
  المل ، دانشگاه  م نیقووا ب یدکتر یدانشجو                       .masoud_ahsannejad@yahoo.com 

 96/19/0921پ یرش:  تاریخ                      16/00/0928تاریخ دریافت: 



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  196

 مقدمه

 گرردد  برمری  حیمس الدیهزار سال  ب  از م 9به قدود  نیفلسط یفعل یخیسابوه تار

کنعانی بودند و پر  از آن برا ظهرور ادیران یهرود و        ی بااولین ساکنین آن اعرابی از و 

مریالدی ترا جنرگ جهرانی اول      0201 از سال اسالم، آبستن منا شات در این منطوه شد.

امرراتروری عثمرانی برود کره پر  از فروپاشری ایرن         تحت قاکمیرت  سرزمین فلسطین

و  میتوسر  بریتانیافرانسه و  انیم اول یدر اواسط جنگ جهانهای آن امرراتوری، سرزمین

شرود  مری  بریتانیرا  هیسرهم  نیفلسرط  ،0208در  کرو یپ  یکساموسوم به تواف   اساس بر

(Cattan, 1981: 3).  به وسیله بالفور )وزیرر خارجره و رت     یالدیم 0201بریتانیا در سال

 هیر این کشور(  ول داد وطن  ومى براى یهودیان در فلسرطین ایجراد کنرد کره بره اعالم     

 نیفلسرط  0رمرو  و کنفران  سران  جامعه مل  ثاایم 99بالفور معروف شد. بر اساس ماده 

 براال  و نیدر فلسرط  انیر هودی تیر جمع ادیر با ازد سر . درآمدانگلستان   یمومیتتحت 

تحرت   نشرین  یهرودی  کشوری  یتشک یدولت انگلستان برا ها، آن یاسی درت س رفتنگ

و با تشکی  سازمان ملر ، بریتانیرا    نشد منجر به نتیجه ها تالش نیکه ا گرفتفشار  رار 

. مجمع عمومی سازمان ملر   (0962)دهوانی پوده،  پایان داد 0206به  یمومیت خود در 

 نیر برر ا  مبادرت به توسیم اراضری فلسرطین کررد و    0201نوامبر  92 در 060با  طعنامه 

درصرد   کیر درصد به اعرا  و  09 ،یهودیاندرصد به  28 سرزمین در  الب ، ایناساس

منطوه تحت  است؛ المودس بیتکه همان  المللی اختصاص یافت بینهم به عنوان منطوه 

عربی و یهودی پیش از  های دولتجاد ت و ایمل  متحد  رار گرف  یمومیت یاداره شورا

 طرررف یهررودی ایررن نررزاع (A/RES/181).  شررود را مترر کر مرری 0206یکررم اکتبررر 

  طعنامرره را  بررول ولرری طرررف عربرری آن را کررامالً  رد کرررد و غیر ررانونی خوانررد     
 (Hirsch, Housen-Couriel & Lapidot, 1995: 15). 

برا    یدولرت اسررائ   ن،یبر فلسرط  ایتانیبر  یمومیت انیزمان با پا هم 0206مه  00در 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
گرفته شد که  میتصم نیمورد تواف   رار گرفت و چن ی رارداد صلح با عثمان ییکنفران  چارچو  نها نیا . در 0

 ررار    یانگلر  مومرت یبالفور، در   هیانیب یبه شر  اجرا نیفرانسه و عراا و فلسط یو لبنان تحت سرپرست هیسور

 .رندیگ
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در   یاسررائ  تیعضرو  0202کررد و سرر  در    تیصدور منشور استوالل، اعالم موجود

وزیر و ت اسررائی  در پارلمران    گورین نخست بن  رار گرفت. تائیدمورد  یمجمع عموم

کند و پارلمان  المودس را به عنوان پایتخت اسرائی  اعالم می )کنست( اعالم کرد که بیت

 هیر در اعالم نیرز  0سراف  . (Knesset, December 1949: 260-280) آن صرحه گ اشرت  برر  

دولرت    یتشرک  یرا مبنرا  یمجمع عموم 060 طعنامه  یمرزها، 0266استوالل خود در 

پر  از جنرگ اول اعررا  و اسررائی ،     . اعرالم کررد   الموردس  بیت یتختیبه پا ینیفلسط

روند ادامه  نی. اکردرا تصرف  آن یو اردن بخش شر  المودس بیت یغرب اسرائی  بخش

تحرت تصررف    الموردس  بیرت تمرام  روزه اعرا  و اسرائی   و پ  از جنگ ششداشت 

 9.درآمد  یاسرائ

دانسرت،  به دنبال تشکی  اسرائی ، ایاالت متحده که خود را قرامی اصرلی آن مری   

بره   المودس را انکار کررد و  ائر    رغم شناسایی این کشور قاکمیت اسرائی  بر بیتعلی

اما در قین  (Scott R & Schwartz, 2017)  المودس شد المللی بر بیت تعیین یک نظام بین

الموردس  های اسرلو، برا تصرویب  رانون سرفارت آمریکرا در بیرت       فرآیند صلح و پیمان

الموردس ایجراد شرد.  رانون     منا شه جدیدی در موضوع بیت 0222در سال  9)اورشلیم(

نیستی در کنگره ایراالت متحرده آمریکرا تصرویب شرد،      های صهیوفوا که با فشار البی

دهد که سرفارت آمریکرا    شناسد و ادامه میالمودس را به عنوان پایتخت اسرائی  می بیت

الموردس منتور  شرود و بررای تمرام واقردهای        به بیت 0222می  90بایستی قداکثر تا 

 کنرردمرریاجرایرری نیررز کرره در انجررام ایررن فرآینررد کوترراهی ورزنررد مجررازاتی تعیررین   
 ( Section 3 of the Act). 

متحرده    روسای جمهور و ت ایاالت 9101اما از زمان اجرایی شدن  انون تا ژوئن 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 بخش فلسطین.آزادی. سازمان 0

 9است که بر طب  ماده یدر صورت نیدولت عضو شناخت و ا 022را به عنوان  نیفلسط 9100در سال  ونسکو. ی9

در  طعنامره   یعموم مجمعباشند.  یالملل نیسازمان ب نیتوانند عضو ا یکام  م یفوط دولت ها ونسکویاساسنامه 

عضرو بره   ریبره دولرت نراظر غ    عضو یردولتیناظر غ تیموجود کیرا از  طنیفلس تیوضع 9109در نوامبر  02/81

 است. وستهیپ یفریک یالملل نیب وانیبه اساسنامه د 9102 هیژانو 9در  نیفلسط .A/RES/67/19  شناخت تیرسم
3. Jerusalem Embassy Act 
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های شش ماهه خود که مستند به  سرمت هفرتم ایرن    )کلینتون، بوش و اوباما( با تعوی 

 اند. طب  بند اول  سمت هفتم ایرن  رانون از   انون است از اجرای آن خودداری ورزیده

تواند برای یک مدت شش ماهه اجررای ایرن  رانون را بره     جمهور می رئی  0226اکتبر 

دلی  قمایت از منافع امنیتی ایاالت متحده معل  کند و مطاب  مورره عی  بنرد دوم، اگرر   

تواند این مدت شش ماهه را گزارش کنگره همراه باشد، می ببیند و جمهور صال  رئی 

نیز عرالوه   9119ابط خارجی ایاالت متحده مصو  در سال مجدداً تمدید کند.  انون رو

خواهرد کره فرآینرد    جمهور می المودس، از رئی  بر تأکید بر تعهد انتوال سفارت به بیت

 Section .214 of the Foreign Relations). تر آغاز کنرد  انتوال سفارتخانه را هر چه سریع

Authorization Act)  ای پیشرنهاد دادنرد   گره آمریکا، الیحهچهارده عضو کن 9100در سال

کررد امرا ایرن     یمرا لغو  0222که بر اساس آن اختیار تعلی  ریاست جمهوری در  انون 

توسط کمیته روابط خرارجی کنرار گ اشرته     9100الیحه به سرانجامی نرسید و در سال 

 President Trump’s Historic Change of U.S. Policy toward the Status of ) شرد 

Jerusalem, 2017). 

ماننرد روسرای جمهرور     9101جمهور ایاالت متحده ابتردا در ژوئرن    ترام  رئی 

؛ امرا  (Cortellessa, 2017) پیشین، مبادرت به تعلی  اجرای  انون انتورال سرفارتخانه کررد   

ای را صادر کردند که بر این اساس از ترامر  و  اعالمیه چند روز بعد برخی از سناتورها

الموردس را اجرایری    سایر موامات اجرایی خواستند که  انون انتوال سرفارتخانه بره بیرت   

الموردس را بره    اعالم کرد که به صرورت رسرمی بیرت    9101دسامبر  8کنند. ترام  در 

دهد که شررایط  دستور می کند و به وزارت امور خارجه عنوان پایتخت اسرائی  اعالم می

المودس فرراهم آورد. برا ایرن وجرود،     آویو به بیت فرآیند انتوال سفارت آمریکا را از ت 

ترام  مجددًا برای یک مدت شش ماهه اجررای  رانون را تعلیر  کررد ولری عیر  ایرن        

 دسرررتور بیررران داشرررت کررره فرآینرررد انتورررال پایتخرررت بایسرررتی آغررراز شرررود      
 . (Presidential Determination No. 2018-02,2017) 

تا زمان نگارش این مواله یک قامی داشته و آن هم دولت گواتماال بوده کره   این تصمیم

 الموردس منتور  خواهرد کررد    آن، اعالم کررده سرفارت کشرورش را بره بیرت      جمهور  یرئ
.(Lopez Clara and Sterling Joe, December 25, 2017” Guatemala to move embassy to 

Jerusalem”) 
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هرا  ای در مخالفت با این تصمیم روی داد و اکثر دولت های جهانی گستردهواکنش

المللی همچون شورای امنیت سازمان مل  متحد، های بینآن را محکوم کردند و سازمان

المللی آن را توبریح   اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسالمی با تأکید بر نوض  واعد بین

 90العراده مرورخ   خاص، مجمع عمومی مل  متحد با تشکی  جلسه فروا  طور کردند. به

هرای  ای را کره بردون مالقظره  طعنامره    اتخاع چنین تصرمیمات یکجانبره   9101دسامبر 

 ”,UN, 21 December 2017).شورای امنیرت باشرد، لغرو و فا رد اثرر قورو ی دانسرت        

General Assembly demands all States comply with UN resolutions regarding status 

of Jerusalem”    ایراالت  سرفارت  فلسطین در آخرین ا دام قوو ی خود نسبت بره انتورال

المللری دادگسرتری    ینبر در دیروان   کرا یآمر هیعلیی را طر  دعواالمودس،  یتبه ب متحده

 نیو ونیکنوانس رینتوال سفارت، مغاشروع کرده است که بر این اساس مدعی است که ا

در  دیر با کیر رلماتید تیر مورر مأمور  دارد یاست که موررر مر   کیرلماتیراجع به روابط د

 ICJ, 28 September 2018” The State of Palestine institutes).باشرد  زبانی لمرو کشور م

proceedings against  the United States of America” )  ترا بره    آنچه گ شت موجب شرد

المودس برای جهان اسالم و کشورمان، تحویر  قاضرر بره     بیتو  نیفلسطدلی  اهمیت 

الموردس از منظرر    دنبال ارائه پاسخ به این ساال باشد که انتوال سفارتخانه آمریکا به بیت

 شود؟المل  چه پیامدهایی دارد و چگونه ارزیابی می قووا بین

منظرر  المودس را از بدین منظور ضروری است ابتدا وضعیت قوو ی قاکم بر بیت

المللری انتورال سرفارت    قوو ی بین المل  تحلی  کرده و سر  به بررسی آثارقووا بین

المودس برردازیم؛ به نحوی که موضوع را از ابعراد قوروا بشرری، نظرام     آمریکا به بیت

هرای  ها به عردم شناسرایی وضرعیت   المل  قاکم و تعهد دولتقوو ی اشغال، عرف بین

گیرری بره تحلیر  محتروای     هیم. در پایران، پریش از نتیجره   غیر انونی مورد مدا ه  رار د

تعهردات   های مجمع عمومی و شورای امنیت مل  متحرد خرواهیم پرداخرت ترا     طعنامه

المودس و تطاب  یا تعار، انتوال سفارت آمریکا بره ایرن   اسرائی  در  بال سرزمین بیت

 ها بررسی کنیم.سرزمین را به موجب این  طعنامه
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 الملل المقدس از منظر نقوق بی  بیت. 1
مسیحیت و یهود بررای آن ارزش   المودس شهری است که هر سه دین اسالم، بیت

 هزار نفری این شرهر متشرک  از مسرلمانان،    611خاصی  ائ  هستند. جمعیت بیش از 

کلیسرای  » بررای مسرلمانان،  « مسجداال صری »و «  به الصخره»یهودیان و مسیحیان است. 

برای یهودیان از اماکن مهم و موردس  « دیوار ندبه»و « کوه معبد» ی مسیحیان،برا«  یامت

در  وضعیت قوو ی این منطوه همواره مورد منا شه بروده اسرت.   المودس است. در بیت

الموردس بره عنروان مکرانی     اختیاری که جامعه مل  برای  یمومیت به بریتانیا داد از بیت

هد کره برا در نظرر گررفتن نظرم و امنیرت عمرومی،        خوابرده و از بریتانیا می مودس نام

سرند مجروز  یمومیرت     00دسترسی و عبادت را برای همگان فراهم سرازد. طبر  مراده    

بریتانیا که توسط جامعه مل  تعیین شده است، بریتانیا بایستی یک کمیسیون خاصی را با 

اهرای  مجوز شورای جامعه مل  تعیین کند که بر این اساس موظف اسرت قوروا و ادع  

گاه این کمیسیون بره   راجع به اماکن مودس را در سرزمین فلسطین بررسی کند ولی هیچ

بریتانیرا پر    . (British Mandate for Palestine, Art 14)ها ایجاد نشد دلی  شدت اختالف

دهرد و ایرن   از شدت یافتن اختالفات، کمیسیونی را به ریاست رابرت پی  تشرکی  مری  

ترین تصمیم این کمیته توسریم   عنوان گزارش پی  ارائه داد که مهمکمیته گزارشی تحت 

سرزمین فلسطین به دو  سمت عربی و یهودی اسرت کره برر ایرن اسراس یهودیران در       

 الموردس مسرتور شردند     سمت جلیلره، اعررا  در غرر  رود اردن و بریتانیرا در بیرت     
 .(062: 0962)دهوانی پوده،  

میالدی که به  طعنامه توسریم   0201سال  مجمع عمومی 060 سمت دوم  طعنامه 

عهرده شرورای    پردازد کره برر ایرن اسراس اداره آن برر     المودس می شهرت دارد به بیت

پرسری   سال واگ ار شد و پ  از آن نیز اداره این منطوره برا همره    01 یمومیت به مدت 

دن و مردم رخ خواهد داد. پ  از این  طعنامه طی جنگ اعرا  و اسرائی ، برا توافر  ار  

المودس به دو منطوه شرر ی در اختیرار اردن و  سرمت     ، بیت0202  یآور 9در  اسرائی 

 Hashemite Jordan Kingdom-Israel General ).غربری در تصررف اسررائی  توسریم شرد     

Armistice Agreement ([adopted and entered into force 3 April 1949] 42 UNTS 303;) 
ای را تصویب کرد که بر اساس آن بر  مورره 020مجمع عمومی سازمان مل  در  طعنامه 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1303
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1303
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ولری  ؛ (A/Res/194,para9)المودس مجدداً تأکیرد مجردد شرد     المللی بودن منطوه بیت بین

برود و  المودس به دو  سمت شر ی و غربی توسیم شرده   ها بیت توجه به این  طعنامه بی

اسرائی  ادارات دولتی خود را به آنجرا بررده و اردن نیرز بره  سرمت در تصررف خرود        

رسمیت بخشیده بود. پ  از پایان جنگ شش روزه اسرائی  و اعرا ، اسررائی   سرمت   

 المودس را نیز اشغال کرد و اردن را از آن بیرون راند. شر ی بیت

را صادر کرد کره برر ایرن     909  طعنامه 0281شورای امنیت سازمان مل  در نوامبر 

های اشغالی در جنگ اخیرر را مرورد تأکیرد    اساس خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین

 0غیررسرمی  عملری و  داد. این بردان معناسرت کره شرورای امنیرت بره صرورت         رار می

را پ یرفتره اسرت و از سرویی دیگرر تصررف       0281شرده  بر  از    های تصررف سرزمین

 9929ه صورت ضمنی نر یرفته است. مجمع عمرومی،  طعنامره   المودس شر ی را ب بیت

صادر کرد که تصرف  دس شر ی را مورد شناسایی  ررار نرداد و ا ردامات     0281را در 

پارلمان اسرائی   0261. در سال (A/RES/2253, 1967)خود در  دس شر ی را ملغی کرد 

الموردس واقرد بره عنروان پایتخرت       که بر این اساس بیت انون بنیادین را تصویب کرد 

 The Basic Law: Jerusalem, Capital of)اسررائی  مرورد تأکیرد مجردد  ررار گرفرت       

Israel,Section1).  را صادر کرد و این  016شورای امنیت در پاسخ به این  انون،  طعنامه

را کسرب مالکیرت یرک سررزمین برا زور       الملر  دانسرت و    انون را مغایر با قووا بین

هرای خرود را از   خانره خواهد که سفارت خواند و از اعضای مل  متحد میغیر اب   بول 

که ا داماتی که توسط اسرایی  به عنروان نتیجره   دهد  المودس خارج کنند و ادامه می بیت

نبایرد   رار اسرت اجررا شروند،     المودسبیتتغییر ویژگی و وضعیت  ازجملهاین  انون 

(S/Res/478,Paras2-5)بگیردمورد شناسایی  رار 
در  0261مجمرع عمرومی در دسرامبر     .9

الموردس بررخالف    کند که انتوال سرفارت کشرورها بره بیرت     تأکید می 086/01 طعنامه 

الموردس   ای در بیتشورای امنیت است. از آن زمان تاکنون هیچ سفارتخانه 016 طعنامه 

منزلره   توانرد بره   المودس بره هریچ وجره نمری     وجود ندارد و وجود چند کنسول در بیت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. de facto. 

 .را اشغالگر خواند  یاسرائ 018 طعنامه در  نیاز ا شیپ تیامن یشورا.  9

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1303
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1303
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 شناسایی قاکمیت اسرائی  بر این منطوه تلوی شود.

دولرت  تشکیالت خودگردان،  0229 در 0شروع فرآیند صلح و انعواد پیمان اسلو با

مرردم   ی رانون  نرده یساف را بره عنروان نما   زین  یشناخت و اسرائ تیرا به رسم  یاسرائ

طرر    9119مورخ  0921 طعنامه  یط نیز تیامن یشورا و شناخت تیبه رسم نیفلسط

در اسرلو و طری مر اکرات دوجانبره      کررد.  تائیدرا   یو اسرائ نیدو دولت فلسط  یتشک

 الموردس گرفتره نشرده اسرت     فلسطین و اسرائی ، موضع مشخصری در خصروص بیرت   

(Stettner, 2017).    طرررفین توافرر  کردنررد تررا فلسررطینیان     0تنهررا در پیمرران اسررلو 

 تشکیالت خودگردان  شررکت کننرد   0228المودس نیز بتوانند در انتخابات  ساکن بیت 

.(1993 Declaration of Principles Annex 1 para. 1) 
 هیاروپا، روس هیاتحاد کا،یمتحده آمر االتیگروه چهارگانه ا یاز سو 9119در سال 

 9نوشره راه وم به طر  موس انینیو فلسط  یرفع منا شات اسرائ یو سازمان مل  متحد برا

. این طر  دارای چند مرقله برای رسیدن به توافر  بررای صرلح اسرت کره      شد شنهادیپ

المودس گام سوم این نوشه راه است که به دلی  اختالف طرفین در این مرورد، ایرن    بیت

 طر  نیز عویم ماند.

المودس ا ردامات گونراگونی انجرام داده     سازی جمعیتی در بیت در یکسان اسرائی 

را از  یو کرانرره برراختر یسررازمبررادرت برره شررهرک  یاسرررائ یدر کرانرره برراختر اسررت.

شرهرک برزرگ    کیر  جراد یا ردام بره ا   المودس بیتدر جنو  کرد و خارج  یکرارچگی

 یالدیمر 9119  یر آور 00در   یاسررائ  .(008: 0929)طباطبرایی و محبری     کرد یلیاسرائ

کنرد کره از    جادیرود اردن ا یدر کرانه باختر را و موانع واریاز د  ای گرفت شبکه میتصم

 انینیفلسرط  یهرا نیهمچون مصادره زم یآثار وارید نیا شود. می ریقائ  تعب واریآن به د

 جداسرازی  و یسراختار اجتمراع   هیر تجز ،یسراختار ا تصراد   هیتجز وار،یاقداث د یبرا

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
برا میرانجیگری آمریکرا     0229اسرائی  و سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( بود که در سال . پیمان اسلو میان  0

ر دفلسطین به دست دهرد.  -امضا شد و تالش داشت چارچوبی مشخص برای ق  وفص  کام  اختالفات اسرائی 

بره   9اسرلو   مران یمعروف بره پ  از غزهو نو یموافوتنامه مو ت در مورد کرانه باختر با نام یگرید مانیپ 0222سال 

 .دیدو طرف رس یامضا
2. Road map 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1303
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کیلرومتر از شرمال ترا جنرو       992دیوار قائ  بره طرول    داشت. یرا در پ المودس بیت

 911 دس ادامه دارد و  دس شر ی را به طور کام  از کرانره براختری مجرزا و قردود     

هزار نفر فلسطینی ساکن  دس را از کرانه باختری جدا خواهد کرد و با این عم  تحو  

-010: 0929ر، )دانشرف  سازی  دس به سرانجام خواهد رسرید.  طر   دس بزرگ و یهودی

 وانیر از د 9119دسرامبر   این تصرفات موجب شد مجمع عمومی سازمان ملر  در  (019

 نیر سراخت ا  یدرخواست کند تا نظر خود را در مورد آثار قورو   یدادگستر المللی بین

خرود در   9110المللری دادگسرتری در رأی مشرورتی  سرال      دیوان بین .کنداعالم  وارید

هرای اشرغالی    تراکنون در سررزمین   0281کند که اسررائی  از  قائ ، بیان می  ضیه دیوار

وضعیت  درت اشغالگر را دارد و باید از نظام قوو ی اشغال تمکین کنرد. دیروان ادامره    

تحت کنترل خود درآورده  0281دهد که اسرائی  بایستی قدود اماکن مودسی که در  می

عالوه بر موارد  وانید یمشورت نظر این در .(22: 0960)ضیایی بیگدلی،  است را تضمین کند

 شود:کند که عیالً بیان می مهم دیگر نیز اشاره میبه چند نکته  ب  

 رردرت اشررغالگر، در قررال اقررداث آن در    ،یکرره اسرررائ یواریررسرراخت د- 0

اسرت و   یشرر   الموردس  تیر در داخ  و اطراف ب ازجمله نیفلسط یاشغال های سرزمین

 المل  است؛  قووا بین برخالف( مربو  به آن یو ادار ی)قوو  باتیترت

 درنرگ  یخاتمره دهرد؛ بر    المل  بین قوواموظف است به موارد نوض   یاسرائ- 9

 ن،یفلسرط  یاشرغال  هرای  سررزمین کره در قرال سراخت آن در     یواریاقداث د اتیعمل

 یهرا  سازه درنگ یمتو ف کند، ب را است یشر  المودس تیدر داخ  و اطراف ب ازجمله

و موررات مربو  بره آن   نی وان امکند و بالفاصله تم بیتخررا  نیسرزم نیدر ا همربوط

 درآورد؛  یبه قالت تعل ایرا لغو و 

در  واریر از سراخت د  یناشر  واردشرده خسرارات   یموظف است تمرام   یاسرائ -9

را جبرران   یشرر   المودس تیدر داخ  و اطراف ب ازجمله ن،یفلسط یاشغال یهانیسرزم

 کند؛

را بره   واریر از سراخت د  یناشر  یر رانون یغ تیاند وضع کشورها موظف یتمام -0

ایجادشده در اثر سراخت دیروار هریچ کمرک و      تیقفظ وضع ینشناخته و برا تیرسم
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 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied ) .مساعدتی نکنند

Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004) 
دارد کره  بیران مری   9102سرال   0دیوان عالی آمریکا در  ضریه زیتوفسرکی و کرری   

تواند تعیین شرود بلکره مسرتلزم مشرورت میران      جانبه نمی وضعیت  دس با تصمیم یک

 دس بره عنروان پایتخرت اسررائی  توسرط       جانبه های درگیر است و شناسایی یکطرف

در  . (Sayej, 2017) مغرایر منرافع ایراالت متحرده اسرت      یجره آمریکا نا ض صرلح و درنت 

المودس شرر ی  دارد بیت کند و بیان می ای صادر می شورای امنیت  طعنامه 9108دسامبر 

شده فلسطین است و ا دامات اسرائی  مغایر کنوانسیون چهارم   سمتی از سرزمین اشغال

 شناسدرا به رسمیت نمی 0281ژوئن  0هرگونه تغییر پ  از ژنو است و شورای امنیت 

 .(S/Res/2334) دانرد یمانع صلح مر  نیتریتوسط اسرائی  را اصل یسازو تداوم شهرک

ای را صرادر کررد کره برر ایرن اسراس       در همین ماه مجمع عمومی نیز مجردداً  طعنامره  

دارد کند و بیان مری  اعالم میالمودس را مردود  شده توسط اسرائی  در بیت ا دامات انجام

اساس تواف  دو طررف برا در نظرر گررفتن آزادی عبرادت و       ق   دس بایستی بر که راه

 .A/Res/71/25) (دسترسی به اماکن مودس برای پیروان همه ادیان باشد 

المودس عالوه بر اهمیت سیاسی و قوو ی آن، از اهمیت تاریخی و فرهنگری   بیت

المودس را در لیست میراث جهانی  رار داده و  کو اماکن بیتنیز برخوردار است و یونس

در آخرین ا دام چند بنای مهم این منطوه را در لیست میرراث مشرترک جهرانی پرخطرر     

 Update of the List of World Heritage in Danger (Retained) رررار داده اسررت 

Properties), 2017). ها در زیر مسجداال صری یونسرکو را برر آن    سازی و قفاری شهرک

 نیکمر یچهر  و   انیر در جر این عم  را محکوم کند. 9/091داشت تا با صدور  طعنامه 

برگزار شد ایرن نهراد   که در شهر کراکوف لهستان  ونسکوی یجهان راثیم تهیاجالس کم

 یهرا یو قفرار  تأکیرد س اسرائی  برر  رد   تیقاکم هرگونهبر عدم  یابا صدور  طعنامه

 طعنامه آمده است: تمرام ا ردامات و    نیا در .دشهر محکوم کر نیاشغالگر را در ا میرژ

شهر  تیو وضع تیاشغالگر که شخص یروین یاز سو اتخاعشده ییو اجرا یاعمال  انون

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Zivotofsky  v. Kerry 
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داده و  رییر را تغ المودس بیتدر مورد  ی و بنیادیناساس ،هیقووا پا ویژه به المودس بیت

ویژگری یهرودی آن بخشری از    و اسرت   اعتبرار  بری داشته اسرت، باطر  و    ریی صد تغ ای

. کنفرران   (9101)کمیسیون ملری یونسرکو ایرران،     کند را انکار میهای اشغالی  سرزمین
 9101دسامبر  09های اسالمی نیز که به صورت اضطراری در ترکیه در  سازمان همکاری

الموردس،   آمریکا در انتورال سرفارت بره بیرت    تشکی  شد ضمن محکومیت ا دام دولت 
 Organisation of Islamic) کنرردالمورردس شررر ی بیرران مرری پایتخررت فلسررطین را بیررت

Cooperation , 2017) 9101دسرامبر   6جلسه خرود در   6096. اعضای شورای امنیت در 
کشور به  دس و به  نیال سفارت ادر انتو کایآمرولت دهمگی در نظرات جداگانه ا دام 

. (UN SC, 207) اسررائی  را محکروم کردنرد    تخرت یپا عنوان بهشناختن  دس  تیرسم
ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که برر ایرن    طعنامه 9101دسامبر  90مجمع عمومی در 

که به  یمیهر تصمالمودس،  اساس، عالوه بر محکومیت انتوال سفارتخانه آمریکا به بیت
محسرو  و   یالمودس منجر شود، ملغتیب یتیجمع بیترک ای تیوضع ت،یدر هو رییتغ

رفترار کررده و از    تیر امن یشرورا  یهرا  مطاب   طعنامه دیعضو سازمان مل  با یکشورها
 .(A/RES/72/240) کنند یشهر خوددار نیدر ا کیرلماتید یها یندگینما شیگشا

 

 المقدس المللی انتقال سفارت آمريکا به بیت آثار نقوقی بی . 2

المللی آن اسرت زیررا    انتوال سفارت ایاالت متحده نیازمند بررسی ابعاد قوو ی بین

خود کررده اسرت.    المللی را درگیر رابطه دوجانبه نیست و جامعه بین این انتوال تنها یک

 نظرام اشرغال،   به این جهت در این  سمت از تحوی  انتوال سفارت از منظر قووا بشر،

 های غیر انونی مورد بررسی  رار خواهد گرفت. المللی و وضعیت عرف بین
 

 انتقال سفارت آمريکا و نقوق بشر .1-2
بره   الملر   بین قوواالمودس در نظام تیو ب کانیاماکن مودس، وات انیامروزه از م

 انرد  هسرتند، شرناخته شرده    یاسرتوالل نسرب   شایستهواجد تودس که  یها نیعنوان سرزم

 «worship» واژه، 99عام  ریتفس 0قووا بشر در بند  . کمیته(100-08: 0961)واالس، 

 ازجملره را  یامراکن مر هب   یبنا و نگهدار ،موسع از آن یریتفس ارائهکرده و با  ریرا تفس

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/240
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الملر    الزم به عکر است که در قووا بین. داند یق  بر عبادت م رشیگستره و لوازم پ 

 92 هیاعالم 8از ماده  A چنانچه بنداماکن م هبی عی  اماکن فرهنگی  اب  بررسی است. 

بر اسراس   ضیبعو ت یسازمان مل ، بر محو هر نوع نابردبار یمجمع عموم 0260نوامبر 

 یمر هب  یهرا  ها و محر   مودس، ساختمان اماکن نهیعنامه در زم ط .کند یم دیم هب تأک

 یهرا  هرا و محر    موردس، سراختمان   اماکنمورر داشته است که قووا موجود در مورد 

عبور و عبرادت   ارت،یز ،یدسترس یآزاد نیگرفته شوند. توجه و تأم دهیناد دینبا یم هب

و مورررات   ینظرم عمروم   ،یت ملر یر امن یهنجارها تیمودس، مشرو  به رعا اماکندر 

هرا منجرر شرود، مجراز      مکران  نیبه هتک قرمت ا یکه ا دام چنان ؛است ستهیبا یاخال 

توان گفت ا دام آمریکا در انتوال پایتخت بنابراین می (.92-01: 0920)هاشمی،  نخواهد بود

بر هترک قرمرت امراکن موردس در ایرن       شود تا عالوه المودس موجب میخود به بیت

دسترسی به اماکن مر هبی و آزادی دیرن و مر هب را بره عنروان       ق  بر عبادت، شهر،

 المل  است. بشری مورد نوض  رار دهد که همگی مغایر قووا بین قووا

برر   نیز ژنو 0202چهارگانه  های کنوانسیونبه  یپروتک  اول الحا  29بند اول ماده 

عبرادت کره    امراکن  ایر  یهنر رآثا ،یخیتار ادبودی یبناها هیمانه علاعمال خص تیممنوع

 0برر اسراس بنرد سروم مراده       دارد. حیتصرر  دهنرد  می  یها را تشکملت یفرهنگ راثیم

قفاظررت از امرروال فرهنگرری در مخاصررمات مسررلحانه، دسررتبرد، ضرربط،  0220معاهرده  

صررف نظرر از تعلر      ،یبه اموال فرهنگ تجاوز تصاقب، تخریب و چراول ممنوع است.

در فرهنرگ   یاسرت و هرر ملتر    یجامعره بشرر   یتجاوز به اموال فرهنگ ،یآن به هر ملت

قفاظت از آن امروال   ت،یبشر راثیم نیاز ا یشگیهم تیقما لزومدارد.  یسهم یجهان

 ونیکنوانسر  2مراده   کیبند  اساس برسازد. یم یاشغال ضرور دورهو اماکن را در طول 

 یاز سرو  نامره  موافورت  یاز اعضرا  یکر ی نیاز سرزم ی سمت ایام که تم یالهه در صورت

و قفرظ امروال    انتیصر  نیجهرت تضرم   االمکان قتی دیاشغال شود، اشغالگر با یگرید

 شرده  اشرغال  نیصالح سررزم  یمل یروهایکه ن هایی کوششاز  شده اشغالکشور  یفرهنگ

مرورد   نیر تعهرد  ردرت اشرغالگر را در ا    2مراده   9کند. بند  تی، قماآورند میبه عم  

 یمداخلره فرور   ،یگسترش داده و مورر کرده است که اگر جهرت قفرظ امروال فرهنگر    
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ا ردامات   ،یمحل یروهاین یاشغالگر با همکار یروهاین ،باشد یاشغالگر ضرور یروهاین

برر ا ردامات    عرالوه  گیرند. می عهده براموال را  نیا ترین ضروریجهت قفظ  یاطیاقت

امروال   هیر اختصاص نابجا عل ،سر ت، غارت، مصادره تافوا،  درت اشغالگر ملزم است 

به عم  آورد. نکته جالب توجه آن است که  یریجلوگ ها آنرا ممنوع کند و از  یفرهنگ

و محافظرت از   تیر است کره در قما  یبه قد یو فرهنگ یخیاعتبار و ارزش اموال تار

بره   ییاسرتثنا  چیوجود ندارد و ه یر انونیو غ یاشغال  انون انیم یاوتتف چیاموال، ه نیا

اشغالگر هستند،  اب   بول  یروهایکه تحت کنترل ن یدر مورد اموال ینفع ضرورت نظام

 (.982: 0916)زمانی،  ستین

 

 انتقال سفارت آمريکا و نظام نقوقی اشغال .2-2

 در متخاصمین رفتار بر که است  واعدی مجموعه بشردوستانه الملرر  بررین قووا

 افراد به قمله برای نظامی راهبرد و روش هر ل ا ،است قاکم مسلحانه مخاصمات

 نظامی راهبردهای کارگیری به و باشد بشردوستانه المل  بین قووا چارچو  در بایستی

 ز نیست.مجا ،باشد بشردوستانه قووا  واعد چارچو  از خارج که

 مسلحانه )مخاصمه باشد دولت دو بین مخاصمه اینکه از نظرررر صررررف  واعد این 

  باشد هرا  گرروه  این خود بین یا و دولت و غیردولتی مسلح هرای  گروه بین یا المللی( بین

 یابد می اعمال  ابلیت ،مظنون های تروریست ازجمله المللی( بین غیر مسلحانه )مخاصمه

اشغال اراضی یک کشور موضوعی است که در عیر  قوروا    .(929: 0928)لسانی و منفرد، 

 شود. بشردوستانه مطر  می

از این یاد شد اسررائی  بره عنروان اشرغالگر در عرصره جامعره        گونه که پیش  همان

شود و باید  واعد قووا اشرغال را رعایرت کنرد. اگرچره کره مرا        المللی شناخته می بین

معتودیم کلیه تصرفات اسرائی  در فلسطین از ابتدا اشغالی، نامشرروع و غاصربانه اسرت    

هرای مجمرع عمرومی و     ر اسرنادی همچرون  طعنامره   که د چنان المللی آن ولی جامعه بین

مریالدی بره    0281شده  المللی دادگستری آمد، اراضی تصرف شورای امنیت و دیوان بین

المودس شرر ی را بره عنروان     توان بیت داند و با این اوصاف، می بعد را شام  اشغال می
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 سرزمین اشغالی عی  قووا اشغال بررسی کرد.

تصرف و در اختیار گرفتن یک سرزمین توسط  روای   یاشغال در اصطال  به معنا

کننرده برر سررزمین     دولت اشرغال  قاکمیتدن  درت و کرنظامی یک دولت و جانشین 

. از مجمروع  اسرت  بر آن اراضی قاکمیتاشغالی و یا سعی و تالش در به دست گرفتن 

 شرغال دارد های چهارگانه ژنو، کنوانسیون چهارم بیشترین ارتبا  را با بحف ا کنوانسیون

از برا  سروم    16ترا   01مرواد   و فلسطین و اسرائی  نیز عضو ایرن کنوانسریون هسرتند.   

اشرغال اراضری ناشری از مخاصرمات مسرلحانه       مس لهکنوانسیون چهارم ژنو مستویماً به 

اعرالم کررد کره اجررای      9110المللری صرلیب سررخ در سرال      کمیته برین مربو  است. 

 دهرد   به بعرد را مرورد تائیرد  ررار مری      0281غالی کنوانسیون چهارم ژنو در اراضی اش

.(ICRC, 2001)دارد  المللی دادگستری در رأی مشورتی دیوار قائ  نیز بیان می دیوان بین

 ابلیرت   0281کنوانسیون چهارم ژنو در خصروص اشرغال اراضری فلسرطین      9که ماده 

 0اعمال دارد.

توانرد جمعیرت    اشغالگر نمیدارد که  درت  کنوانسیون چهارم ژنو بیان می 01ماده 

اشرغال    یر کره بره دل   یراتر ییتغ واسرطه  های قووا اشغال، بره تحت اشغال را از قمایت

، محروم کنرد. از قیرف اقتررام بره آزادی دیرن و مر هب       به دست آمده است نیسرزم

بررای مر اهب    محردودیتی کننرده قر  نردارد     دولت اشرغال  دارد کهکنوانسیون بیان می

ایرن کنوانسریون    02مراده   (Art 58 Fourth Geneva Convention).  کنرد مختلرف ایجراد   

صراقت دارد که انتوال اجباری اشخاص مورد قمایت از اراضی اشغالی اعم از انفرادی 

 علتری  هرر کننده یا هر دولت دیگری، به  به خاک دولت اشغال جمعی دستهیا به صورت 

نفوس کشور خود را بره اراضری   ق  ندارد اهالی و نیز کننده  دولت اشغال .استممنوع 

انتوررال  (Advisory Opinion, supra note2,Paras 98-99). انتوررال دهررد شررده اشررغال

و  غیر انونیکه دولت  است روشیالمودس قرکت به سمت  خانه آمریکا به بیت سفارت

  رارخویش  کارغاصب اسرائی  از ابتدای تشکی  و تصاقب اراضی فلسطین، در دستور

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
کنوانسیون م کور از ابتدای شروع جنگ یا )چنانچه مسبوا به جنگ نباشد( اشغال تمام یا  سمتی از سرزمین .  0

 .یابد اجرایی می  یکی از دول متعاهد  ابلیرّت
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،  صد دارد به ها شهرکدر اراضی اشغالی و انتوال یهودیان به این  سازی شهرکبا  داده و

و نژاد به نفع خرود   ملیتاهداف خویش جامه عم  پوشانده و به تدریج از طری  تغییر 

المودس در قال تغییر بافت جمعیتری   بیتدر نتیجه این استراتژی  که طوری به. کندعم  

توانرد   الگر عی   واعد قوروا بشردوسرتانه نمری   مضاف بر اینکه  درت اشغخود است. 

وضعیت موجود سرزمین اشغالی را به نحوی تغییر دهد که به نفع مردمان تحت اشرغال  

 Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its ) نیسرت 

annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The 

Hague1907, articles 46 and 55; 1949 IV Geneva Convention) و  کنوانسیون چهارم ژنو

 Prolonged Occupation and)انرد   موررات الهه در خصوص خاتمه اشغال سکوت کرده

Article 6(3) of the Fourth Geneva Convention: Why the International Court Got It 

Wrong Substantively and Procedurally, 2015)     909هرای   ولری اسررائی  عیر   طعنامره 

های اشغالی خارج و به تصرفات خرود پایران    ملزم شده بود که از سرزمین 018و  996،

 دهد که از این تعهدات نیز سرباز زده شد.
 

 المللیانتقال سفارت و عرف بی  .3-2
و بره عنروان    انرد  شرده شرناخته   تیگسترده به رسرم  طور به المللی بین یعرف عد وا

در قوروا   انکار غیر اب نوش برجسته و  کی یعام دارا المل  بینقووا  یاصل های بنیان

  یقوروا تبرد   نیر آن را به عنوان منبع ارزشرمند ا  پ یری، انعطاف یژگیو اند و المل  بین

دو  یدادگستر المللی بین دیوان اساسنامه( 96) ماده( 9) بنددر  مندرجروش  .کرده است

عمر    یکلر  طور بهکرده است: )الف(  یرا معرف یعرف المل  بین  واعد گیری شک  عنصر

ماده شناخته  یبه عنوان هدف اصل یاست. اول قووا مثابه بهعم   رشیدولت و ) ( پ 

بره   یو دومر  اسرت عم  در طرول زمران    یکنواختیو  یمربو  به سازگار وشده است 

برا   توردم  .است ها دولتاز  یرفتار نیپشت چن های انگیزهمربو  به  یعنوان عنصر عهن

و پر  از آن ممکرن اسرت     شود میمعنا است که عرف با عم  آغاز  نیعم  دولت به ا

 دیر مرا با  ،گرر یبه عبرارت د  ؛است یعم  واجب و ضرور نیباور شود که ا نیمنجر به ا

عمر  را انجرام    نیر چررا ا  که میو تالش کن میریرا در نظر بگ گریکدیبا  ها دولتروابط 
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International Law,2014, 44) المللی عمومیت یک رویه اهمیرت   در تحو  یک عرف بین

دارد و لزومی به اجماع جهانی نیست و معیار کمی وجود ندارد و رویه بایرد بره انردازه    

المللری   هرای عینفرع باشرد. دیروان برین      ویژه دولرت  ها به نمایانگر اتفاا کلی دولتکافی 

 دارد که: دادگستری در  ضیه فالت  اره دریای شمال اشعار می

کشرورهایی کره منرافع     رویره  ازجملهکشوری در طول مدت،  رویهضروری است که 

 الً خرراص تحررت تررأثیر  رررار گرفترره، بایررد هررم گسررترده و هررم عمرر  طررور برره هررا آن

روی داده باشد کره قراکی    ای گونه بهیکنواخت به مفهوم موررات مورد استناد بوده و 
 قورررو ی بررروده باشررررد    اعرررده از شناسرررایی عرررام آن بررره عنررروان یررررک     

. (North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969,Para77.) 

مودس و عردم تأسری    ال های کشورها از بیت رسد که خروج سفارتخانه به نظر می

المللی با تحو  کام  عناصر  سفارتخانه در این شهر منجر به تشکی  یک تعهد عرفی بین

هرای   رویره سرازمان   های ماثر و عینفع، ویژه دولت ها به آن شده که از سوی رویه دولت

مرورد توویرت و پشرتیبانی     نیز های مجمع عمومی و شورای امنیت المللی و  طعنامه بین

 گرفته است. رار 

المللی م کور پایبند بوده و یرا قردا      بنابراین ایاالت متحده در ظاهر به عرف بین

هرای   این رویه در میران دولرت   خالف آن عم  نکرده بود و تا فرمان اجرایی ترام  نیز

توان گفت که تصمیم بر انتوال سفارتخانه بره   بر این اساس، می آمریکا ادامه داشته است.

المللی است که با موررات داخلی کشورها  ابر    نوض یک تعهد عرفی بینالمودس  بیت

 عردم  اعرالم  المللی صرف  اعده عرفی بین یافتن تبلور از تخصیص یا نوض نیست. پ 

سرازد و قتری وضرع  رانون      رهرا نمری   اش عرفری  تعهدات از را آن رضایت یک دولت،

توانرد مستمسرکی    نمری  ( نیز ماخر بر ایجاد عرف مزبرور بروده و  0222مصو  کنگره )

 برای استناد به  اعده اعترا، مستمر باشد.
 

 های غیرقانونیانتقال سفارت آمريکا و تعهد به عدم شناسايی وضعیت .4-2

برا انتورال سرفارتخانه     های غیر انونی نیرز  ها به عدم شناسایی وضعیت دولت تعهد
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 کیر  تأسی ، المل  بیندر قووا  المودس نوض شده است. اصوالً ایاالت متحده به بیت

 یزمران  ،المللری  برین کشرور، از نظرر    کیر  ایر قکومت  کیالمل  هم چون نیب تیوضع

در  ویرژه  بره نداشرته باشرد و    نتیالمل  مبانیاست که با  واعد قووا ب ق  بهمشروع و 

 نیدکترر » اعرده خراص بره     نیر المل  نبوده باشرد. ا نی رارداد موجود ب چیموام نوض ه

ایرن دکتررین بیشرتر میران کشرورهای       (000: 0961)برا رزاده،  معرروف اسرت   « مسونیاست

آن را به صرورت مردون     0آمریکایی رواج داشت و تنها سندی که تا پیش از سازمان مل 

کنوانسیون مونته ویدئو بود که بر این اساس، اکتسا   00و صریح به آن اشاره کرد ماده 

 یدیر ترد هقال، امرروز  نیبا ا دهد. یی  رار نمیسرزمینی با توس  به زور را مورد شناسا

از اعمرال   یناشر  گرر ید تیهرر وضرع   ایر  دیکشور جد ییدر مورد عدم ضرورت شناسا

 ۀدربرار طری اعالمیره    سازمان مل  متحد یمجمع عموم 0211ر سال د .نیست یر انونیغ

مطاب  منشرور   ها دولت انیم یروابط دوستانه و همکار ةنیالمل  در زم نیاصول قووا ب

 تصراقب اسرت کره    نیا المل  بینقووا  یاز اصول اساس یکیمل  متحد اعالم کرد که 

 ردیر  ررار گ  ییمرورد شناسرا   دیر بروده و نبا  یر رانون یتوسر  بره زور غ    یاز طر یاراض

(A/RES/2625)ایراالت متحرده    نظرامی  شبه وا دامات نظامی  . در رأی دیوان در  ضیه

 داند. المل  عرفی می فوا را در ک  جزئی از قووا بینئه  طعنامه علیه نیکاراگو

دارد  بیران مری   المللی دادگسرتری  مشورتی نامیبیا، دیوان بین رأیدر  0210در سال 

 که:
شورای امنیت  918ها در اجرای تعهد به عدم شناسایی مندرج در  طعنامه  دولت

نامیبیا خودداری  در سرزمین باید از ارسال مأموران دیرلماتیک به آفریوای جنوبی
کشورها نیز  ای را که در آنجا دارند از نامیبیا خارج کنند. ورزند و هر سفارتخانه

باید به صورت روشن به موامات آفریوای جنوبی اعالم دارند که داشتن روابط 

دیرلماتیک با این کشور به معنای شناسایی اختیار و صالقیت آفریوای جنوبی در 

 Legal Consequences for States of the continued ). خصوص نامیبیا نیست

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 تیتعهد بر دول عضو وجود دارد که وضع نیداشت که ا انیو ژاپن جامعه مل  ب نیچ انیم یمنجور هیدر  ض.  0

 نشناسند. تیتوسط ژاپن را به رسم یاشغال منچور
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notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1971, Para 123.) 

 

الشمول کره توسرط اسررائی      دیوان در رأی مشورتی دیوار قائ  از چند تعهد عام

سرنوشرت   نیری عهد اقترام به قر  تع اند از ت کند که عبارت نوض شده است صحبت می

 الملرر    نیبرره موجررب قورروا برر  یتعهرردات اسررائ  یبرخرر ن،یو همچنرر نیمرردم فلسررط 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied ). بشردوسرتانه 

Palestinian Territory (Advisory Opinion) [2004] ICJ Rep  para 155. )  اظهرار   وانیر د

 هرا  دولرت شرده، همره    قووا و تعهردات نورض   تیو اهم تیکه با توجه به ماه کند  یم

 نیفلسرط  یاشرغال  های سرزمینرا در  واریاز ساخت د یناش یر انونیغ تیمتعهدند وضع

 نکننرد  یآمرده کمرک و مسراعدت    بره وجرود   تیقفظ وضع ینشناخته و برا تیبه رسم
.( egal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory (Advisory Opinion) [2004] ICJ Rep  para 159. ) 
 انونی، ایرن تعهرد از   های غیرعالوه بر عرفی بودن تعهد به عدم شناسایی وضعیت

رعایت منافع عرام    واعد آمره  واعدی هستند که المللی است. بینآثار نوض  واعد آمره 

بره وسریله جامعره     هرا  آنو بردین لحراظ تخطری از     کند میرا تضمین  المللی بینجامعه 

 تنهرا  نره هرا  توسرط دولرت   الملر   بیننوض  واعد آمره قووا منع شده است.  المللی بین

 نیر و آثرار نورض ا   جیدولت نا ض به همراه دارد بلکره نترا   یرا برا یالمللنیب تیمس ول

کند دو تعهد را انجام دهند. ابتدا طر  مس ولیت ملزم می 00ها را طب  ماده دولت  واعد

بره   را  اعده آمره چهارچو  درشده توسط نوض مهم  جادیا تیوضع یدولت چیهاینکه 

در  یمسراعدت  ایر معاونرت   چیهر  و دوم اینکهنخواهد شناخت  تیبه رسم یعنوان  انون

ای که برا انتورال سرفارتخانه ایراالت     . ازجمله  واعد آمرهنخواهند کرد تیقفظ آن وضع

نورض قاکمیرت و اسرتوالل     متحده نوض خواهد شد نوض تمامیرت ارضری فلسرطین،   

 نظام قوو ی اشغال است. فلسطین
 

 ملل متحدهای مجمع عمومی و شورای امنیت انتقال سفارت آمريکا و قطعنامه. 3

مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان مل  متحد در  ضیه فلسرطین در گ شرته و   
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اند و به همین دلی ، رویه این دو نهاد در برخورد  انکاری داشته قال تأثیرگ اری غیر اب 

المودس قائز اهمیرت اسرت کره در ادامره مرورد       با انتوال سفارت ایاالت متحده به بیت

 گیرد. بررسی  رار می

 

 مجمع عمومی .1-3

 طعنامره را   09، تاکنون 9101مجمع عمومی مل  متحد با اقتسا   طعنامه دسامبر 

امرا   الموردس بره تصرویب رسرانده اسرت؛     طور مستویم در مرورد بیرت   به 0206از سال 

المودس اشاره شده و وضعیت قوو ی نخستین  طعنامه مجمع عمومی که در آن به بیت

 مجمع عمومی است. 060معروف شماره شود،  طعنامه آن تعیین می

الموردس اشراره    های مجمع عمومی راجع بره بیرت   طعنامه پیش از آنکه به تحلی 

شود الزم است به تحلی  نخستین  طعنامه مجمع عمومی در مورد فلسطین و به تبرع آن  

انرد کره    الملر  برر ایرن عویرده     برخی از نویسندگان قووا بین المودس اشاره کنیم. بیت

مجمررع عمررومی دارای  060مرزهررای ایجادشررده برررای اسرررائی  برره موجررب  طعنامرره  

اسرت کره اعتبرار  طعنامره مجمرع        دلیلی که بر این ادعا ا امه شده این .مشروعیت است

ای مبنری برر توسریم سررزمین تحرت       عمومی بر این اساس است که به تصویب توصریه 

شده است که در صورتی که توسریم  گونه ادعا   یمومیت ا دام کرده است و همچنین این

اختیرار توسریم    سرپرسرت بهتر بتواند خودگردانی آینده سرزمین را فراهم کنرد، دولرت   

  (D’Amato, 2012: 3 ). سرزمین را خواهد داشت

میثراا برر عهرده دولرت      99که باید توجه داشت آنچره برر اسراس مراده      درقالی 

حمایه بوده است تا قدی کره تروان   ال گ ارده شده رفاه و توسعه مردمان تحت سرپرست

تنها برر   الحمایگی فلسطین دولت سرپرست نه مدیریت را اکتسا  کنند اما در زمان تحت

هرای یهرودی   تمامیت ارضی آن اقترام نگ اشته است بلکه با لحاظ امکان الحراا گرروه  

 دهد.از سرزمین را نیز می دیگر در آینده توصیه تخصیص سهم بیشتری

شود مجمع عمومی مربو  می 060ه به تصمیم اتخاعشده در  طعنامه ک اما تا جایی

مورر در منشور برای مجمع عمومی، این رکرن از   اساس وظایف باید اععان داشت که بر
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و این ا ردام در تعرار، برا     نیستصالقیت الزم برای تأسی  دولت جدید برخوردار 

 Resolution 181: The Partition).اهداف و اصول مندرج در منشرور ملر  متحرد اسرت     

Resolution of 29 November 1947, 2000)  المللری دادگسرتری نیرز در  ضریه     دیوان برین

الحمرایگی یرا   نامیبیا به این امر که آیا مجمرع عمرومی در موضروعات مررتبط برا تحرت      

 .(Öberg, 2006: 884) ای نکردگیری است یا نه اشاره یمومیت دارای اختیار تصمیم

های م هبی به خصروص  نروع اسرالمی آن، در فلسرطین از سروی      اماکن و نشانه

دولت اسرائی  به صورت عمدی در قال نابودی است. این ا دامات عمردتاً بره منظرور    

. به همین منظور، اسررائی   (0929)طهمورثی، پ یرد المودس انجام میسازی بیت یهودی

زنرد.  سلب مالکیت و زمین و امروال مری   دست به ا دامات  انونی و اداری ازجمله برای

المودس به تصرویب رسرانده در مرورد    هایی هم که مجمع عمومی در مورد بیت طعنامه

محکوم کردن ا دامات اسرائی  برای تغییر وضعیت این منطوه است. در این راستا مجمع 

 خواهد:عمومی از دولت اسرائی  می

ست فوراً لغو کند و از انجرام هرگونره   چنین ا داماتی را که تاکنون انجام داده ا .0

 المودس را بر هم زند، اجتنا  کند؛ ا دامی که وضعیت شهر بیت

 اعتبرار تلوری   الموردس را بری   ا دامات اسرائی  در راستای تغییر وضرعیت بیرت   .9

 ؛(Resolution 2253)کند می

 و اعاده )اعطرای(  0281های اشغالی در سال الزام اسرائی  بر خروج از سرزمین .9

 ؛ A/Res/ 3414)(آنان 0«قووا ملی مسلم»

 .A/Res/ 37/123)( المودسمحکومیت ضمیمه ساختن بیت .0

های فروا  ابر  اسرتنبا  اسرت قفرظ      گونه که از عبارات مندرج در  طعنامه همان

از آن برخروردار برود بررای مجمرع      0281المودس بر اساس آنچه در سال وضعیت بیت

بنابراین از نظر مجمع عمومی هر ا ردام اسررائی     است؛عمومی دارای اولویت و اهمیت 

 برای تغییر این وضعیت نامشروع است.

ویرژه در مرورد برخری از     های مجمع عمرومی بره  رغم اینکه بعضی از  طعنامهعلی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  .  Inalienable National Rights. 
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-ای، فیای برخوردار است، به دلی  برخورداری از ماهیت توصیها دامات از لحن آمرانه

های تأسی  سازمان مل  متحد یعنی زمانی  نیست. در اوای  سالآور نفسه دارای اثر الزام

مند شدند که اختیارات مجمع عمومی ها عال ه های غربی در اکثریت بودند، آنکه دولت

آوری برخوردار باشد و به صورت آرام انتورال  ردرت از   و تصمیمات آن از  درت الزام

در آن زمان این رویکررد برا    سوی شورای امنیت به مجمع عمومی در قال قرکت بود.

مخالفت شوروی مواجه شد. در دوره کنونی نیرز کره ایرن نظریره از جانرب کشرورهای       

شود به علت تنزل  درت کشورهای غربی در مجمع عمومی مرورد  جهان سوم اعالم می

: 0962)صرلح چری،    گیرد و آن را مغایر با منشور مل  متحد اعالم مری کننرد  انتواد  رار می

هرای مجمرع عمرومی خصوصراً     شاید بتوان ادعا کرد که موارد منردرج در  طعنامره  . (08

هرای  خواهد تا زمانی که اسررائی  از سررزمین  های عضو میاز دولت»که  9000 طعنامه 

، برر  «خارج نشده آن را مورد تحریم ا تصادی و نظامی  ررار دهنرد   0281شده در  اشغال

د قردا   برر تعهردات ا تصرادی و نظرامی      توانر منشور مل  متحد مری  019اساس ماده 

رسد این نظریه را گرچه بتوان بر اسراس رو   ها در برابر آن تفوا یابد. به نظر میدولت

اساس مورررات منردرج    دمکراتیک قاکم بر برخی از موررات منشور توجیه کرد ولی بر

مناسبی  توان توجیه ای مجمع عمومی هستند نمیدر منشور که ناظر بر تصمیمات توصیه

منشور نراظر برر تعهردات اعضرا بره موجرب منشرور اسرت          019بر آن یافت. زیرا ماده 

هرای عضرو ایجراد    های این رکن از مل  متحد تعهدی را برای دولتکه  طعنامه درقالی

هرای مجمرع در خرارج از     تروان گفرت  طعنامره    طورکلی، می به .(Stefan, 2017) کند نمی

بایرد در ایرن    رو مسر له الرزام اسررایی  را    هستند، از ایرن  آور چارچو  آن فا د اثر الزام

 (. Oberg, 2006: 884)چارچو  جست 

رسد یکی از راهکارهای قوو ی برای ملزم سراختن رژیرم اسررائی  بره     به نظر می 

های مجمع عمومی با استناد به  اعده استاپ  فراهم شود. ایرن  اعرده در قوروا     طعنامه

. بیانیه ایجادکننده  اعده بایرد روشرن و بردون ابهرام     0است:  المل  مستلزم سه شر بین

. طررف  9 یدوشر  و با مجوز باشرد؛   بایست ارادی، بی. بیانیه صورت گرفته می9باشد؛ 

دیگر با قسن نیت بر بیانیه صورت گرفته تکیه کند که نتیجره آن متضررر شردن طررف     
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 .(Stoutenburg, 2015: 230) ستدیگر یا منتفع شدن طرفی باشد که ا دام را صورت داده ا

ها است یا های صادره از سوی دولتدر خصوص اینکه آیا استاپ  محدود به بیانیه

هرا را  جانبه دولرت  برخی از نویسندگان اشاره کرد که ماهیت اعمال یک نه باید به عویده

 .(Eva, 2015, 84) گیرندبه عنوان استاپ  در نظر می

تنها موجودیت خود را با تصمیمات فراتر از اختیارات صرادره از سروی    اسرائی  نه

 060مجمع عمومی یافته است، بلکه با ا دامی که در نخستین سرالروز صردور  طعنامره    

بر الزامی بودن این ا دام مجمرع عمرومی    انجام دادبرای عضویت در سازمان مل  متحد 

 صحه گ ارده است.
 

 شورای امنیت هایقطعنامه. 2-3

-طرور مسرتویم در مرورد بیرت     شورای امنیت مل  متحد نیز  طعنامه متعددی را بره 

ها، باط  و بالاثر بودن ادعای اسررائی   المودس صادر کرده است. به موجب این  طعنامه

ا ردامات اداری اسررائی     ؛((SC/Res/476 المودس مکرراً بیان شده اسرت در مورد بیت

از  ؛(SC/Res/267)الموردس مرورد توبریح  ررار گرفتره اسرت       برای تغییر وضعیت بیت

الموردس خرودداری کنرد     شرود از برگرزاری رژه نظرامی در بیرت     اسرائی  خواسرته مری  

(SC/Res/251)المودس به عنروان پایتخرت یهرودی     ؛ ا دام اسرائی  در متحد کردن بیت

سررائی  از  برر خرروج نیروهرای نظرامی ا    و  (SC/Res/252)شده اسرت  اعتبار اعالم  بی

 .(SC/Res/24)شده است شده از زمان جنگ دوم تأکید  های اشغالسرزمین

های صادره در شورای امنیرت را دسرتاویز   اسرائی  در دفاع از ا دامات نوع  طعنامه

کند. به ایرن منظرور، نماینرده اسررائی  در جلسره شرورای امنیرت        های خود میاستدالل

های صرادره از سروی شرورای امنیرت     ست میان  طعنامهالزم ا»دارد که گونه بیان می این

های فص  شش منشور راجع به اسررائی  و شررکای   تمایز  ائ  شویم. در یکسو  طعنامه

های صادر شرده بره موجرب فصر      آن در راه صلح  رار دارند و از سوی دیگر  طعنامه

ماینرده  ن ،به ایرن ترتیرب   .(S/PV.4625 Resumption 3) «هفت در مورد عراا هستند

های صادره علیره اسررائی    آمیز درصدد است تا بیان دارد که  طعنامهطور کنایه اسرائی  به
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 آور هستند.اند فا د  درت الزامکه عی  فص  شش منشور صادر شده به دلی  آن

الموردس   هایی کره در مرورد بیرت   کدام از  طعنامه توریباً در هیچ باید توجه داشت 

به اینکه عی  کدام فصر  از منشرور ملر  متحرد  ررار دارد، نشرده       ای  صادره شده اشاره

شود این است کره آیرا بررای    نظر گرفتن این وضعیت، ساالی که مطر  می با در 0است.

های شورای امنیت تحرت عنروان فصر  هفرت صرادر      آور بودن، الزم است  طعنامه الزام

 نماید ساده نیست.گونه که می شووند؟ پاسخ به این ساال آن

آن  ماتیمحور ا دامات شورا طب  فص  هفتم منشرور تصرم   ،برخالف فص  ششم

آور الرزام  ،میو تصم هیا دامات شورا به توص یبندمیاساس است که در توس نی. بر ااست

لفظ تصمیم تأکید  ابهام ضمن اععان بر نیدر دکتر. انددانسته رینوع اخ صهیبودن را خص

هرا  ررار   آوری است که در برابرر توصریه  شده است که این لفظ عبارت از ا دامات الزام

 .(Bruno, 1994: 571) گیردمی

محدود بره صردور    آور بودن را های شورای امنیت به لحاظ الزاماگر اعتبار  طعنامه

ه اسررائی  در مرورد   طب  فص  هفت و یا استعمال لفظ تصمیم کنیم باید بر گفته نماینرد 

 المودس، صحه بگ اریم. های شورا در مورد بیتای بودن  طعنامهآور و توصیهغیر الزام

باید گفت که شورای امنیت در بکار گرفتن کلمات و عبرارات الزم بررای صردور    

آور برودن یرا نبرودن    رو در مرورد الرزام   ها توریباً هیچ محردودیتی نردارد. ازایرن    طعنامه

توان به دیردگاه ابررازی از سروی    ی شورای امنیت در مورد اسرائی  به ق  میها طعنامه

-اشاره کررد. دیروان برین    ایبیدر مورد نام یمشورت هینظرالمللی دادگستری در دیوان بین

های شرورای   المللی دادگستری به عنوان رکن  ضایی نظام مل  متحد در بررسی  طعنامه

صدور بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور یا قتری  های امنیت خود را محدود به اماره

استعمال الفاظ مرتبط با این فصول نکرده است. از نظر دیوان، علت این است که ماهیت 

کننردگان  های این رکن مل  متحد دارای ابعاد سیاسی و قوو ی اسرت و تردوین   طعنامه

شان ایجاد ابهام در هایی هستند که در بیشتر موا ع به سبب عدم تواف  اعضا،  صددولت

 های قوو ی یا سیاسی از آن داشرته باشرند  برداریآن است تا در موا ع لزوم بتوانند بهره

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 پرداخته شده است. 0119و  016، 018، 921،920،929،981،910،926های . در این خصوص به  طعنامه0
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(Bellinger, 2017).      به این منظور، دیوان ابزاری را جهت اقرراز  صرد شرورا در اختیرار

، مباقف منجر به صدور  طعنامره و  شمارد؛ لحن  طعنامه گونه برمی ها را ایننهد و آنمی

دیدگاه . (Reports, 1971: 53) در نهایت موادی از منشور که مورد استناد  رار گرفته است

منشور مل  متحد ناظر برر تصرمیمات شرورای     92دیوان با این نظر مواف  است که ماده 

هرکردام از   شرده یرا تحرت   امنیت است، فارغ از الفاظی که برای بیان این منظور استفاده 

هرای صرادره   فصول منشور صادر شده باشد. بنابراین، محدود کردن این ماده به  طعنامه

بینی خواهد بود. همچنرین شرایان عکرر اسرت الزم نیسرت      عی  فص  هفتم دور از وا ع

ای که در رأی دیوان عکر شده است به صورت توأمان در یرک  طعنامره   گانهشرایطی سه

ر دوش دولتی نهد که علیه آن صادر شده اسرت. بررای نمونره،    جمع شود تا تعهدی را ب

 2شورا اشراره کررد. طبر  بنرد      981توان به بندهای پنجم و هفتم اجرایی از  طعنامه می

شود فوراً همه ا ردامات صرورت گرفتره توسرط آن     خواسته می»این  طعنامه از اسرائی  

تو رف و در آینرده نیرز از    الموردس را تغییرر دهرد م   دولت که امکان دارد وضعیت بیت

.  S/RES/267(19))«ا داماتی که ممکن است دارای چنین آثاری باشرد خرودداری کنرد   

آور بودن و متعهد سراختن اسررائی  اسرت.    لحن آمرانه این بند از  طعنامه قاکی از الزام

در صورتی که اسرائی  در این مورد پاسرخ  »بند هفتم این  طعنامه نیز با تصریح به اینکه 

منفی دهد یا اصاًل اعتنایی به آن نکنرد، شرورای امنیرت بردون هرگونره ترأخیری بررای        

«. تواند در این خصوص اتخاع کند تشکی  خواهد شد بررسی اینکه چه ا دام دیگری می

آور بودن تعهدی کره برر دوش اسررائی  گر ارده     این بند نیز با تکمی  بند پیشین بر الزام

 کند.شده است تأکید می

گرفته  ها بکاراند که عبارات نرمی که در  طعنامهاز نویسندگان بر این عویدهبرخی 

کره   شود درقالیاشاره می Calls uponشود فا د الزام هستند. برای نمونه، به عبارت می

با رویکرد جامعی که دیوان به این منظرور بیران داشرت توجره بره عبرارات آغرازین در        

دیروان بره   . (Joyner, 2017) لرزام کرافی ندانسرت    بندهای اجرایی را جهرت اسرتنبا  ا  

کند که با این عبرارت آغراز   آور اشاره میبه عنوان بندهای الزام 918بندهایی از  طعنامه 

 .(Joyner, 2017) شوندمی



 
 ...از های اشغالی فلسطینانتوال سفارت آمریکا به سرزمین 219

کره وجرود    رسرد  بره نظرر مری   در این خصوص همچنین توجه به ایرن نکتره الزم   

ای مهرم در  ای امراره عرفی و معاهرده  المل  ها بر اساس قووا بینتعهدات پیشین دولت

رود زیرا در این صورت الزام مضراعفی  های شورا به قسا  میاستنبا  الزام از  طعنامه

المللی دادگسرتری   شود. دیوان بینمنشور بر این تعهدات بار می 019نیز به موجب ماده 

اسررائی  در  هرای  کنرد کره سرازه   در نظریه مشورتی دیوار قائ  بر این نکته اشراره مری  

المل  بشردوستانه نامشروع بروده و مسر ولیت   های اشغالی به موجب قووا بینسرزمین

ها ا دام کند. همچنین و تی که  المللی اسرائی  ا تضاء دارد که به تو ف و برچیدن آنبین

اسررائی  از   و طب  بند اجرائی نخست شورای امنیت بر خرروج  909به موجب  طعنامه 

کند و بر آن به عنوان الزمه اجررای اصرول   اشغالی طی جنگ دوم اشاره میهای سرزمین

-کند، به طور ضمنی نیز بر تعهد دولت اشغالگر بر خرروج از سررزمین   منشور تأکید می

 های اشغالی اشاره دارد که به عنوان یک تعهد عرفی و  راردادی شناخته شده است.

 

 ی از منظر نقوق ديپلماتیکالمللی دادگستراقامه دعوی در ديوان بی  .4

 9مراده  شده این مواله، دولت فلسطین به استناد پیش از تنظیم آخرین نسخه اصال 

المللری مردعی شرد انتورال     کنوانسیون وین راجع به روابط دیرلماتیک و دیگر اسناد بین

سفارت مزبور نوض کنوانسیون است و بر همین اساس دعوایی را علیره ایراالت متحرده    

و فحروای   9المللی دادگستری ا امه کرد. فلسطین معتود است ماده نزد دیوان بینامریکا 

هرای مأموریرت دیرلماتیرک بایرد در      کلی کنوانسیون، این نتیجه را در بر دارد که فعالیت

هرای  برابرر  طعنامره  « المودس بیت»و از آنجا که شهر  انجام شود«  لمرو دولت پ یرنده»

-رژیم خاص برین »، دارای وضعیتی ویژه و تحت 060 طعنامه متعدد مل  متحد ازجمله 

تواند  لمرو دولت یهودی  لمداد شود. اگرچه اساس ادعای فلسرطین  است، نمی« المللی

هایی نیز پیش  المودس به رژیم اشغالگر، موجه است لیکن چالشمبنی بر عدم تعلّ  بیت

غیبت اسررائی  بره عنروان     روی این دولت در اثبات مدعایش بروز خواهد کرد. ازجمله

فعالیرت  »های آکردیته که نا ض اص   یک دولت عینفع در دعوی و نیز شناسایی سفارت

ایرن دعروی همچنرین مو عیرت      .(Milanovic, 2018)اسرت  « در  لمرو دولت پ یرنده
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توویت خواهد کرد، امرا بره واسرطه ارتبراطش برا منرافع       « دولت»مثابه یک  فلسطین را به

 است به سرانجام مطلو  نرسد. دولت ثالف ممکن
 

 گیری نتیجه

. اسرت  انیحیو مسر  انیر هود، ی بله و شهر مودس مسرلمانان  نی، نخستالمودس بیت

قوو ی و سیاسی بسریاری را جرای    های دینی، المودس در دل خود منا شه و جدل بیت

وضرعیت   کنرد.  رود عمر  بیشرتری نیرز پیردا مری      داده است که هرر چره بره پریش مری     

گراه نتوانسرت در مر اکرات دوجانبره فلسرطینیان و اسررائی  مرورد         هریچ  الموردس  بیت

الموردس   المللی وضعیت قورو ی بیرت   اما در اسناد و مراجع بین وفص   رار بگیرد؛ ق 

اگرچه اعتواد ما برر ایرن اسرت کره تمرام اراضری        مورد توجه بسیاری  رار گرفته است.

اسرت لریکن آنچره در جامعره     تصاقب شده توسط اسرائی  غصبی، نامشروع و اشغالی 

شده اسررائی  پر  از    المللی اشغالی و نامشروع تلوی شده است همانا اراضی تصرف بین

المودس شر ی  بندی بیت المودس شر ی )توسیم این بدان معنا است که بیت است. 0281

المللی به صرورت   المللی مورد اشاره  رار نگرفته اما جامعه بین و غربی در هیچ سند بین

و  بندی را  بول کرده است( جزء اراضی اشرغالی اسرت   وفاکتو و غیررسمی این توسیمد

مرورد   یاصرل  نیبخرش جرز سررزم    نیقائ  هم ا وارید رأیدر  وانید یمشورت رأیدر 

 نیست.  ییاسرا یادعا

در  کرا ی رانون سرفارت آمر   بیاسرلو، برا تصرو    های پیمانصلح و  ندیفرآ نیدر ق

امرا از   شرد؛  جراد یا المودس بیتدر موضوع  یدیشه جدمنا  0222در سال المودس  بیت

متحرده برا    االتیر جمهرور و رت ا   یروسرا  9101شدن  رانون ترا ژوئرن     ییزمان اجرا

آن سرباز  ی انون است از اجرا نیماهه خود که مستند به  سمت هفتم ا شش های تعوی 

خاکسرتر را  برا فرمران اجرایری خرود آترش زیرر        9101امرا ترامر  در دسرامبر     اند؛ زده

المودس توسط ایاالت متحرده بره دالیلری     برافروخت؛ اما ا دام در انتوال سفارت به بیت

خانره بره    ابتردا اینکره انتورال سرفارت     الملر  اسرت.   متعدد مغرایر مروازین قوروا برین    

المودس هتک قرمت به اماکن مودس این شهر و نوض ق  برر عبرادت بره عنروان      بیت
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ه  ردرت اشرغالگر بایرد در صریانت از امراکن موردس       مضافاً اینک یک ق  بشری است.

از هر گونه ا دامی که قووا سایر ادیان را در این شهر به مخاطره بیندازد  متعهد باشد و

 جلوگیری به عم  آورد.

ا دام دولت آمریکا در تصویب  انونی برای انتوال سرفارت و متعا براً اجررای ایرن     

که کشرورها برا عردم انتورال سرفارت خرود از        المللی عرفی است  انون، مغایر تعهد بین

و رویه تا پریش از فرمران    اند و این کشور نیز در عم  المودس ایجاد کرده به بیت 0261

اجرایی ترام  مطاب  این عرف عم  کرده است. از سروی دیگرر، ایرن ا ردام بررخالف      

د انتورال اجبراری اشرخاص مرور    ؛ ازجملره اینکره   المل  اشغال اسرت  رعایت قووا بین

قر    زیر کننده ن دولت اشغالو  قمایت از اراضی اشغالی تحت هر شرایطی ممنوع است

. برا پایتخرت اعرالم    انتوال دهد شده اشغالندارد اهالی و نفوس کشور خود را به اراضی 

طرور کر     اقداث دیروار قائر  و بره    سازی، المودس توسط اسرائی  و شهرک کردن بیت

 ر اشغال نیز نوض شده است.المودس قووا قاکم ب سازی بیت یهودی

الملر    های غیر انونی عالوه اینکه یرک تعهرد برین    تعهد به عدم شناسایی وضعیت

نورض   ا ردام  نیا شک، بی رود. عرفی است یکی از آثار نوض  اعده آمره نیز به شمار می

 فره یوظ یاصر  کلر   نیطب  ا ها همه دولت  یدل نیبوده و به هم مس ولیت طر  00ماده 

عرالوه   کننرد. گرفته، اجتنا   رتنوض  اعده آمره صو نیو کمک به ا ییدارند از شناسا

هرای مجمرع عمرومی برر اسراس  اعرده اسرتاپ  و         بر این، تعهداتی که از سوی  طعنامه

المودس تعیین شده نیز  بر وضعیت قوو ی بیت شورای امنیت بر اساس ماهیت و محتوا

اعتبارسرازی ایرن    ت متحده و اسرائی  به دنبرال بری  اما ایاال مورد نوض  رار گرفته است؛

بست در تصمیمات شورای امنیت هستند کره بره    های مجمع عمومی و ایجاد بن  طعنامه

شدن تعهردات   ییاجرا ریرا در مس ها دولت تواند میکه  ییاز راهکارها یکرسد ی نظر می

 طعنامره اتحراد    سرازوکار  کند توس  بهکمک  المودس المللی قاکم بر وضعیت بیت بین

 که شرایط اعمال آن نیز فراهم است.صلح است  یبرا

 

 



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  222

 منابع
 الف.فارسی

علننل خننودداری از شناسننايی اسننرائیل از دينندگاه نقننوق » (0961بررا رزاده، محمدرضررا )

 .113-116 ، صص40، ، معرفت«الملل بی 

مطالعنات  ، «بررسی آثار ساخت دیوار قائ  بر تشکی  کشور فلسرطین »( 0929دانشفر، بهزاد )

 .016-62 ، صص90، فلسطی 

، مجلنه سیاسنت    «تحروالت  ردس و سرازمان ملر  متحرد     »( 0962دهوانی پوده، قمیدرضا )

 .069-911، صص 29، خارجی

مجلنه  ، «ساکنان و صاقبان اولیه و اصرلی سررزمین فلسرطین   »( 0969دوست محمدی، اقمد )

 .82-26، صص 19، دانشکده نقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

های ایران در جنرگ   المللی و اشغال سرزمین قووا بشردوستانه بین»( 0916 اسم ) زمانی، سید

 .99-81 ، صص96، سیاست دفاعی، «تحمیلی

در رابطه برا   های مجمع عمومی سازمان مل  متحد اعتبار  طعنامه»( 0962چی، محمدعلی ) صلح

، سرال اول، شرماره اول،   نامه نقوق و علوم سیاسی پژوهش، «بحران فلسطین و اسرائی 

 .92-26، صص 08

المللری دادگسرتری در    بررسی نظریه مشورتی دیروان برین  »( 0960ضیایی بیگدلی، محمدرضا )

مجلنه نقنوقی   . «های فلسطین اشغالی مورد آثار قوو ی ساخت دیوار قائ  در سرزمین

 .20-21، صص 0، گواه

لملر  و تشرکی  کشرور مسرتو      ا قوروا برین  »( 0929طباطبایی، سرید اقمرد و محبری، داود )   

 .092-089، صص 00، الملل فصلنامه پژوهش روابط بی ، «فلسطینی

 تهدیردها،  هرا،  جنگ قورو ی فلسرطین علیره اسررائی ، ظرفیرت     "( 0921) اسماعی ، طهمورثی

-http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/free-menu« راهکاره و الزامات

pajohesh/ 
یونسکو برای سومین بار، رژیم اشغالگر  دس را محکوم ( »0921) کمیسیون ملی یونسکو ایران

 س د-اشغالگر-رژیم-بار،-سومین-برای-کویونس/http://fa.irunesco.org «کرد

تأملی بر مشروعیت سیاسرت کشرتار هدفمنرد از    »( 0928الدین و منفرد، مهوش ) لسانی، قسام

-918، صرص  8  مطالعات نقوقی دانشگاه شنیراز ، «المل  بشردوستانه منظر قووا بین

http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/free-menu-pajohesh/
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/free-menu-pajohesh/
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/free-menu-pajohesh/
http://fa.irunesco.org/یونسکو-برای-سومین-بار،-رژیم-اشغالگر-قد/


 
 ...از های اشغالی فلسطینانتوال سفارت آمریکا به سرزمین 223

902. 

، «الملر   قووا بینهای اسالمی و  های مودس در آموزه مکان»( 0920هاشمی، سید محمدعلی )

 .90-00، صص 29، میقات نج

 دانش.  اسم زمانی، تهران: شهر ،  ترجمه سید9جلد  الملل، نقوق بی ( 0961واالس، ربکا )
 

 ب.انگلیسی
Bellinger, John. (2017, 05 06). The Security Council Resolution on Syria: Is 

it Legally Binding? (201705,18)Retrieved, from Lawfare: 

https://www.lawfareblog.com/security-council-resolution-syria-it-

legally-binding 

Bruno, Simma. (1994). The Charter of the United Nations: A 

Commentary. Oxford University Press. 

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

and United Nations Resolutions". Journal of Palestine Studies, 10. 

Cortellessa, Eric.(2017) Trump signs waiver, won’t move US embassy to 

Jerusalem. (2017, 08 01).  Retrieved from 

https://www.timesofisrael.com/trump-signs-waiver-to-keep-us-

embassy-in-tel-aviv/  

D’Amato, Anthony. (2012) "Israel’s Borders under International Law", 

Northwestern University School of Law Public Law and Legal Theory, 

series, No.06-34. 

Eva, Kassoti. (2015). The Juridical Nature of Unilateral Acts of States in 

International Law . Leiden/Boston: Brill Nijhoff. 

Hirsch, Moshe., Housen-Couriel, Deborah., & Lapidot, Ruth. (1995). 

Whither Jerusalem?: Proposals and Positions Concerning the 

future of Jerusalem. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers. 

Joyner, Daniel.. Legal Bindingness of Security Council Resolutions 

Generally, and Resolution 2334 on the Israeli Settlements in Particular. 

(2017, 01 09) Retrieved from Ejil Talk: https://www.ejiltalk.org/legal-

bindingness-of-security-council-resolutions-generally-and-resolution-

2334-on-the-israeli-settlements-in-particular/ 

Lopez Clara and Sterling Joe (2017) "Guatemala to move embassy to 

Jerusalem” (2018,01,02) 

(http://edition.cnn.com/2017/12/24/middleeast/guatemala-

jerusalem/index.html) 

Milanovic, Marco, “Palestine Sues the United States in the ICJ re Jerusalem 

Embassy”, (2018, 02, 10) https://www.ejiltalk.org/palestine-sues-the-

united-states-in-the-icj-re-jerusalem-embassy/ 

Öberg, Marko Divac. (2006) "The Legal Effect of Resolutions of the UN 

https://www.ejiltalk.org/legal-bindingness-of-security-council-resolutions-generally-and-resolution-2334-on-the-israeli-settlements-in-particular/
https://www.ejiltalk.org/legal-bindingness-of-security-council-resolutions-generally-and-resolution-2334-on-the-israeli-settlements-in-particular/
https://www.ejiltalk.org/legal-bindingness-of-security-council-resolutions-generally-and-resolution-2334-on-the-israeli-settlements-in-particular/
http://edition.cnn.com/2017/12/24/middleeast/guatemala-jerusalem/index.html
http://edition.cnn.com/2017/12/24/middleeast/guatemala-jerusalem/index.html
https://www.ejiltalk.org/palestine-sues-the-united-states-in-the-icj-re-jerusalem-embassy/
https://www.ejiltalk.org/palestine-sues-the-united-states-in-the-icj-re-jerusalem-embassy/


 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  224

Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the 

ICJ", The European Journal of International Law, 16, pp. 879-906. 

Organisation of Islamic Cooperation . (2017). Final Communique 

Extraordinary Islamic Summit Conference on Al-Quds Ash-Sharif. 
Istanbul, Turkey. 

Prolonged Occupation and Article 6(3) of the Fourth Geneva Convention 

(2015) Why the International Court Got It Wrong Substantively and 

Procedurally. (2015, 05 16). Retrieved from Ejil Talk: 

https://www.ejiltalk.org/prolonged-occupation-and-article-63-of-the-

fourth-geneva-convention-why-the-international-court-got-it-wrong-

substantively-and-procedurally/ 

President Trump’s Historic Change of U.S. Policy toward the Status of 

Jerusalem. (2017, 12 06). Retrieved from advocacy: 

https://advocacy.ou.org/ 

Sayej, Loureen (2017) . President Trump’s Recognition of Jerusalem: A 

Legal Analysis. (2017, 12 11).  Retrieved from Oxford Human Rights 

Hub: ohrh.law.ox.ac.uk/president-trumps-recognition-of-jerusalem-a-

legal-analysis/ 

Scott , Anderson., & Schwartz, Yishai (2017) How to Move the U.S. 

Embassy to Jerusalem. (2017, 11 30). Retrieved from Forein Policy: 

http://foreignpolicy.com/2017/11/30/how-to-move-the-u-s-embassy-to-

jerusalem/ 

Stefan, Talmon (2017) the legalizing and legitimizing general assembly 

resolutions, 201. (2017, 06 11).Retrieved from The American Society of 

International Law: https://www.asil.org/blogs/legalizing-and-

legitimizing-function-un-general-assembly-resolutions 

Stoutenburg, Jenny Grote (2015). Disappearing Island States in International 

Law,. Brill Nijhoff.  

 

 اسنادج.
A/RES/2253. (1967, 6 4). (2017,06,03) Retrieved from UNISPA: 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A39A906C89D3E98685

256C29006D4014  

ICJ Reports,. Legal Consequences for States of the Continued Presence of 

South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970). 

ICJ, 28 September 2018” The State of Palestine institutes proceedings 

against the United States of America”(2017,12,20) https://www.icj-

cij.org/files/case-related/176/176-20180928-PRE-01-00-EN.pdf 

ICRC. (2001, 08 07). mplementation of the Fourth Geneva Convention in 



 
 ...از های اشغالی فلسطینانتوال سفارت آمریکا به سرزمین 225

the occupied Palestinian territories: history of a multilateral process 

(1997-2001) . Retrieved from International Committee of the Red Cross 

: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5fldpj.htm 

IV Geneva Convention. 

Knesset. (December 1949). Record of the Knesset Proceedings (Vol. vol 3 ). 

Israeil  

Legal Consequences for States of the continued Presence of South Africa in 

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory (Advisory Opinion) [2004] 

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969 

Resolution 181: The Partition Resolution of 29 November 1947. (2000, 05 

13). (2017,03,20)Retrieved from 1948: LEST WE FORGET.: 

http://www.1948.org.uk/un-resolution-181.  

Resolution 181: The Partition Resolution of 29 November 1947. (2000, 05 

13). Retrieved from 1948: LEST WE FORGET.: 

http://www.1948.org.uk/un-resolution-181/ 

Update of the List of World Heritage in Danger (Retained Properties). (2017, 

12 01). Retrieved from UNESCO: 

http://whc.unesco.org/en/decisions/6926 

UN General Assembly Resolution 

UN Security Council Resolution UN SC.. United Nations Position on 

Jerusalem Unchanged, Special Coordinator Stresses, as Security 

Council Debates United States Recognition of City. (207, 12 

08)Retrieved from UN SC: 

https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm 

UN SC. “United Nations Position on Jerusalem Unchanged, Special 

Coordinator Stresses, as Security Council Debates United States 

Recognition of City.” (207, 12 08).  Retrieved from UN SC: 

https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm 

UN, 21 December 2017,” General Assembly demands all States comply with 

UN resolutions regarding status of 

Jerusalem”(2018,01,05)http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsI

D=58330 

Update of the List of World Heritage in Danger (Retained Properties). (2017, 

12 01). Retrieved from UNESCO: 

http://whc.unesco.org/en/decisions/6926 

 

http://www.1948.org.uk/un-resolution-181/
https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm
http://whc.unesco.org/en/decisions/6926

