
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 
 

  ندوة القانونيين العرب
  1967) يوليه(تموز  27 -  22اجلزائر 

  
  القضية الفلسطينية

  
 

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  ط    تقديم
  1    كلمة االفتتاح

  
  التاريخية" احلقوق: "القسم األول

  
  13  تزييف التاريخ   أوالً ـ

  14  ديمومة طابع فلسطين العربي  )1
  18  املفهوم الصهيوين لألمة اليهودية  )2
  22  االستغالل االحتيايل للعاطفة الدينية واإلنسانية )3

  23  اطفة الدينية وحقوق السيادة الع ـ أ 
  25  ء دولة إسرائيل االضطهادات وإنشا ـ ب 
  26  املفهوم الصهيوين للقومية )4

  32  إسرائيل ظاهرة استعمارية   ثانياً ـ
  33  إنشاء إسرائيل حصيلة عملية استعمارية )1

  34  الصهيونية واالستعمارـ  أ 
  36  ب ـ الصهيونية والتوسع األوروبي  
  44  ج ـ االستيطان اليهودي يف فلسطين  
  47  د ـ جتريد العرب املتزايد  
  51  التمييز العنصري ضد العرب يف إطار املنطق االستعماري )2

  
  سناد القانونيةاال: القسم الثاين

  
  59  شرعية عصبة األمماالنتداب على فلسطين خرق ل  أوالً ـ

  60  التوافق الظاهري بين االنتداب على فلسطين ومبادىء نظام االنتداب األساسية  )1
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  63  لقد خرق االنتداب على فلسطين شرعية عصبة األمم  )2
  64  أ ـ بطالن وعد بلفور  
  67  ب ـ طبيعة وعد بلفور القصية  

  69  إجراء األمم املتحدة غير القانوين  ثانياً ـ
  70   صالحية األمم املتحدة يف القضية الفلسطينية )1

  70  سير األحداثأ ـ  
  76   قضية صالحية األمم املتحدةب ـ  
  80  حدود سلطات األمم املتحدة وبطالن قرار التقسيم  )2

  80  القيود التي تفرضها نصوص امليثاقـ  أ 
  85   القيود التي تفرضها نصوص صك االنتدابـ  ب 

  86  1948وضع إسرائيل الالشرعي الدائم منذ عام   ـثالثاً 
  87   ال تستطيع إسرائيل التذرع بمرور الزمن املكسب )1
  91  عدم االعتراف بإسرائيل )2

  92  أ ـ رفض الدول العربية االعتراف بإسرائيل 
  94  ب ـ ال شرعية إسرائيل، مرتكز عدم االعتراف 
  95  احلربوجود حالة : ج ـ عدم االعتراف الواقعي 
  99  عدم تنفيذ قرارات األمم املتحدة )3

  100  أ ـ خرق إسرائيل قرارات األمم املتحدة  
  101  ب ـ تقاعس منظمة األمم املتحدة  

  
  القضايا املتفرعة عن النزاع: القسم الثالث

  وضع القدس: الفصل األول
  

  107  القدس املقسمة   أوالً ـ
  107  من احلرية إىل التدويل  )1
  108  من التدويل إىل التقسيم )2

  109  القدس ضم  ثانياً ـ
  110  تدويل القدس؟  ثالثاً ـ

  110  التدويل وشرعيته غير الثابتة  )1
  111  تدويل القدس وعدم مالءمته من حيث موضوعه  )2

  
  الالجئون الفلسطينيون: الفصل الثاين

  
  115  موقف الدول العربية   أوالً ـ

  116   تعددة األشكالاملساعدة العربية امل )1
  116   أ ـ املساعدة املادية 
  116  ب ـ احلماية القانونية  
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  117  رفض حتمل مسؤولية إبادة سياسية جماعية  )2
  118  مسؤولية إسرائيل   ثانياً ـ

  119  شرط ملغ لقبول إسرائيل يف األمم املتحدة  -إعادة الالجئين  )1
  119  أ ـ حق الالجئين يف العودة ويف التعويض  
  120   الشرط امللغي وبطالن قبول إسرائيل يف األمم املتحدةب ـ عدم حتقق  
  121  " الجئو الداخل" )2

  122  أ ـ التمييز العنصري  
  123  ب ـ سياسة التمييز اإلسرائيلية خرق للقانون الدويل  

  125  ولية األمم املتحدةبالتوسع اليهودي تتفاقم مسؤ  ثالثاً ـ
  125  اإلجراءات اإلنسانية واخليرية  )1
  126   فشل األمم املتحدة السياسي )2

  
  حتويل إسرائيل مياه األردن: الفصل الثالث

  
  131  نظام األنهر الدولية العام وتطبيقه على مياه األردن  أوالً ـ

  131  العلم  )1
  131  أ ـ الدراسات الفقهية 
  134  ات الدولية املتعلقة باستعمال مياه األنهر ب ـ املؤتمر 
  137  االجتهاد  )2

  137  أ ـ االجتهاد الداخلي  
  137  ب ـ تصرف الدول واالجتهاد الدويل 

  139  ئيل القانون الدويل ايف حتويل مياه األردن خرقت إسر  ثانياً ـ
  139  تعدي إسرائيل على حقوق الدول املشاطئة  )1
  142  على احلقوق املكتسبة تعدي إسرائيل )2

  
  خليج العقبة ومضيق تيران: الفصل الرابع

  
  143  إسرائيل ليست قانونًا، مشاطئة خليج العقبة  أوالً ـ

  143  احتلت إسرائيل نقطة على خليج العقبة خالفاً للقانون الدويل  )1
  145  عدم قبول الدول العربية بالوضع الناشىء  )2
  145  عن إنشاء حق إلسرائيل  عجز االحتالل الواقعي )3

  146  وليس إلسرائيل أي حق باملرور فيه : ليس خليج العقبة ممر للمالحة الدولية  ثانياً ـ
  147  خليج العقبة خليج وطني  )1
  148  خليج العقبة خليج تاريخي أيضاً  )2

  154  ليس إلسرائيل فيه أي حق : وضع مضيق تيران القانوين  ثالثاً ً ـ
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  قناة السويس: مسالفصل اخلا
  

  158  اتفاقية القسطنطينية ال تنشىء أي حق إلسرائيل جتاه اجلمهورية العربية املتحدة   أوالً ـ
  158  معنى االتفاقية األول  )1

  159  أ ـ مل يشترط األطراف استفادة إسرائيل من االتفاقية  
  162  التذرع بها ب ـ مل تنشىء اتفاقية القسطنطينية حالة موضوعية تستطيع  إسرائيل  
  164  إقامة نظام قانون جديد: معنى االتفاقية الثاين )2

  165  أ ـ حق الدول املوقعة على االتفاقية يف العبور ليس حقًا مطلقاً يف جميع األحوال   
  166  ب ـ نظام عبور بواخر الدول الثالثة  

  167   ائيلتخصيص قناة السويس للمالحة ال ينشىء حقوقاً لصالح إسر  ثانياً ـ
  167  مصر تبقى صاحبة السيادة اإلقليمية على قناة السويس )1
  170  تخصيص القناة للمالحة الدولية ال ينشىء حقاً ملصلحة إسرائيل  )2

  170  أ ـ استثناء إسرائيل منذ إنشائها من االنتفاع بتخصيص القناة للمالحة الدولية  
  170  تتذرع أيضاً بحق احلربب ـ ملصر أن  

  173    خاتمة
  183    1967تموز  27القرار الصادر عن الندوة يف 

  187    كلمة افتتاح الندوة
  193    منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 


