
 
 عبداالحمد فیض

ن الملیل دراسارت زور!  ن بی   قوانی 
 

 

ي از سال)
ي شان با رنج واندوه بيكران گره خورده است و سده هاي متمادي يعنن

 
ن ملت كه زندگ ( تحت ١٩١٧( تا )١٥١٧فلسطی 

ي در نتيجه جنگ 
ي دولت عثمانن

ي بدون حق حاكميت حيات برسبرده وبعد از فروپاش 
اطوري عثمانن  الملیلي درسلطه امبر

ن سال اول بی 

ي بود كه اين ملت بموجب ماده ) ۱۹۱۷
ن برهه تاريخن ن مستقل اعالم موجود نمود ودرهمی  ( منشورجامعه ٢٢بعنوان يك رسزمی 

ن مستقل برخوردار گرديد ملل از حق ي بمثابه ملت ورسزمی   . شناساني

 الملیلي 
ن ن بی  ي است كه عیلي الرغم حق حاكميت كه بموجب قوانی 

ن ازالزم به يادهانن ن بر خوردار گرديد ، آ، مردم عرب فلسطی 

ي سطح توسعه وانكشاف جوامع 
 

 الملیلي قيموميت وبا درنظرداشت چگونگ
ن ي با امعان به اصل بی 

جامعه ملل بمثابه يك نهاد جهانن

، مجوز حق قيموميت بريتانيا بر رسز ي امور داخیلي ن به ايجاد زعامت میلي ورهبر ي ملت فلسطی 
 

ن جديد، بدليل عدم امادگ می 

ن صادرشد  .فلسطی 

ي ١٩٤٨قيموميت بريتا نيا كه تا سال) ، در روشناني
ن ي بر حق حاكميت فلسطی 

ي مبنن
( ادامه يافت، عیلي الرغم تضمينات حقوق 

بخاطر ايجاد  غرب معاهده بالفور به بريتانيا اين امكان فراهم كرديد تا زمينه اسكان مهاجران يهودي را در محور اهداف درازمدت

ي فراهم سازد، لذا رسيك دولت يهود
ي مناطق فلسطينن

ن بود كه درين مرحه آي، در برخن غاز روزهاي سياه بعدي براي ملت فلسطی 

ي رقم خورد
 . تاريخن

ن پايگذاري شده و با ايجاد دولت ١٩٤٨سال ) ي فلسطی 
( دولت ارسائيل به حمايت بيدري    غ اياالت متحده وبريتانيا عمدتا در اراضن

ي به صدا درامديهودي ناقوس جنگ واشغالگري ب  . ه استشاره حاميان غرنر

وعش در سال ) ش جغرافياي نا مرس  ين اقدام براي اشغال رسزمينهاي اعراب وبه قصد گسب   ( ١٩٦٧رژيم يهودي بزرگب 

ي رود اردن،  ، كرانه باخب  ي
ق  ي وارد جنگ شد كه درنتيجه اين جنگ شش روزه به اشغال نظامي بيت المقدس رس  با چند كشورعرنر

 . بلنديهاي جوالن كه جزء قلمرو سوريه بود مبادرت ورزيدنوارعزه و

و سازمان   الملیلي است، ازيبن
ن  الملیلي تجاوز واشغال نظامي خشن ترين روش ناقص اصول رفتاري در روابط بی 

ن بربنياد اصول بی 

ن را توسط رژيم صي ي فلسطی 
ي اشغال ملل متحد وكلیه نهاد هاي مدافع حق حاكميت، كاربردزور واشغال نظامي اراضن

هونيسن 

ن مواجه بوده است، رژيم ارساييل را به عقب  همواره توصيف وشوراي امنيت با صدور قطعنامه های متعدد كه با ويتوي واشنكی 

ي كامل ازتمام مناطق تحت اشغال فراخوانده است که ازذکرقطعنامه ها
که درمقاطع گوناگون مبنن برمحکومیت اشغال  یكش 

  . موضوع اجتناب میگردد صدوریافته است بدلیل طوالت

 الملیلي است وقتل 
ن ، تداوم جنايت بی  ن ي دراراضن تحت اشغال فلسطی 

 الملیلي تداوم حضوررژيم صيهونيسن 
ن ي حقوق بی  در روشناني

ن رسنوشت توصيف  ي ونقض رصي    ح اصل حق تعی 
 

 كه درراه رهاي میلي ميجنگند، جنايت جنگ
ن وكشتاررزمندگان ومردمان فلسطی 

 الملیلي ياغيان ازحقوق ٥٣بنابرين سلطه اي )ميگردد، 
ن ن بيانگر مسووليت بی  م بر قلمرواعراب بخصوص فلسطی  ن ( ساله صيهونب 

جهانشمول وحمايت دولت ترامپ با رونماي طرح صلح بنام معامله قرن كه سياست اشغال وسلطه جابرانه رژيم ارسائيیلي را 

 الملیلي خوانده ميشود بلکه استحكام ميبخشد، بمثابه فاجعه قرن نه تنها تضييع 
ن ي باكانه تمام ارزش ها ومعيارهاي بی  مانه ونر

بيرس 

سال ) اقض آشکار ن ن میان( ۱۹۹۵وسال)( ۱۹۹۳معاهدات اسلواست که درسپتامبر ارسائیل واداره  دولت به وساطت واشنگی 

ن به امضاء رسیده وزمینه برای ایجاد اداره خودگردان فلسطنن وقدرت اج خود ی ونوارغزه گردان فلسطی  رانی این اداره برکرانه باخب 

ن وراه برای حصول یک توافق درپرتومفاد قطعنامه های )  . شوارای امنیت مفتوح گردید( ۳۳۸-۲۴۲بگونه محدود تضمی 

با عنایت به موضوعات فوق، طرح صلح امریکا بنام معامله قرن که یورشلیم را بعنوان پایتخت بدون انقسام رژیم یهودی وسلطه 

ن مینماید، پيامدی جزء ادامه بحران ، گسب  اشغ ی وبلندی های جوالن تضمی  انه باخب  دامنه ش الگرانه اداره صیهونیست را برکب 

ي مانند امريكا چنگ 
 الملیلي دولت متمدنن

ن ن  فلهذا بربنیاد اصول پذیرفتهنخواهد داشت درتمام خاور ميانه وزوال موقف بی  بی 

ن رسنوشت والحاق ضن ار الملیل مانند اصل ممنوعیت تصاحب وعیت پرنسیب عدم دخالت وتجاوز، ، اصل تعی  واصل مرس 

 ،  الملیلي قبل  مبارزه بخاطررهانی
ن ون شدن كامل ارساييل درعقب مرزهاي بی  ن ودرمجوع خاورمیانه با بب  ن فلسطی  صلح دررسزمی 

  . ( ممكن ميكردد١٩٦٧ازسال) 
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