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 انتقال پايتخت  اسرائيل
  نادقوقح – ضيفريما

ازنظر حقوقی ويو به بيت المقدس آتل  قای ترامپ مبنی برانتقال پايتخت اسرائيل ازآتصميم اخير 
که  درحقوق بين  چرا ،ن اظھارنظر قاطع کردآتصميم بيسابقه وعجيبی است که دشواراست بتوان به 

وء الملل تا کنون چنين سابقه ای ديده نميشود که رئيس جمھور کشوری حق داشته باشد ويا با س
ديگری را تغيير دھد ويا نسبت به چنين امری  قدرت سياسی وحکومتی خود پايتخت کشور استفاده از
   .دخالت کند

برای اورشليم  ١٩۶٧دولت اسرايئل  براساس مرزھائی که دولت اسرائيل  درسال   ١٩٨٠درسال 
ولی بالفاصله شورای  بعنوان پايتخت اسرائيل شناخترا) بيت المقدساورشليم ( ،تشخيص داده بود

تاکيد کرد که اقدامات اسرائيل خالف حقوق  و ،امنيت سازمان ملل عمل اسرائيل را تقبيح ومحکوم کرد
   .است وبرسميت شناخته نميشودبين الملل 

خت تقای ترامپ مدعی ھستند که شناسائی بيت المقدس بعنوان پايآيا  اينکه اسرائيل و ؛بنابراين
مريکا نيست وقبال درمجلس اسرائيل تصويب وبصورت اصل حقوقی آاسرائيل يک تصميم يکطرفه 

نيست زيرا ھمانطورکه مالحظه کرديد  تصميم مجلس اسرائيل با مخالفت شورای امنيت  واردمده آدر
شورای امنيت که عمل اسرائيل را محکوم کرده است  ۴٧٨مريکا به قطعنامه آوھمين دولت مواجه 

   .رای موافق داده است
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ن ھيچگاه اقدامات تجاوزکارانه اسرائيل رابه حد شرقی بيت المقدس آن ملل وشورای امنيت سازما
ی ويا ساختمانی درشرق فت با ھرگونه تغيرحقوقی ويا جمعيتوھمواره درموضع مخال ،تائيد نکرده است

   .بيت المقدس مخالفت کرده است

ن آوھمه قطعنامه ھای متعاقب   ۴٧٨ه ماشورای امنيت  با تاکيد برقطعن ٢٢٣۴درقطعنامه شماره 
 اقدامات وتصرفات اسرائيل را درومصادره اموال کليه اقدامات شھرک سازی ونقل وانتقال جمعيت 

مريکا ھم به اين قطعنامه رای آاتفاقا دولت منطقه شرقی بيت المقدس محکوم وبی اعتبارساخت و 
  .س را به مذاکرات صلح وابسته کرده استودرقطعنامه ھای مزبور  حل مسئله بيت المقد  موافق داد

  تصميم امريكا 

مريکا آخت تپايتخت اسرائيل وانتقال پايقای ترامپ به شناسائی بيت المقدس بعنوان آنجا که تصميم آاز
مريکا نميتواند آبه بيت المقدس  تصميمی است برخالف قطعنامه ھای شورای امنيت  لذا  يووآتل  از

   .ی امنيت به چنين اقدامی مبادرت کندخودسرانه وبدون اجازه شورا

  مريكا آاثرات تصميم 

به بيت المقدس نيست  که سخنگوی  ويوآتل  مريکا ازآمريکا  متوقف برانتقال سفارت آاثرات تصميم 
رام کردن کشورھای اسالمی مدعی ميشود که انتقال سفارت  سالھا طول ميکشد آکاخ سفيد درجھت 

   .ری بعدی مواجه شودوممکن است  با مخالفت رئيس جمھو

خت به بيت المقدس يعنی ھمان تصميمی که مجلس اسرائيل درسال تورد موافقت با انتقال پايآدست
مريکا به شناسائی بيت المقدس آاتخاذ کرد وبا مخالفت شورای امنيت مواجه گرديد  با اقدام   ١٩٨٠

 اعتراض سازمان ملل و خت سبب ميشود که تمام ساخت وسازھای غيرقانونی وموردتبه عنوان پاي
ورد آاسرائيل بدنبال اين دست .) پيدا کندنه حقوقیجوامع اسالمی  وکشورھای اروپائی رسميت سياسی (

عقيده دارم که موضوع انتقال سفارت ازاين جھت مطرح  ؛دربيت المقدس مريکاآاست نه ايجاد سفارت 
  .نگيرد ئيل زياد درچشم وفکر قرارشده است که فصل شناسائی بيت المقدس بعنوان پايتخت اسرا

  اسالمي كشورهايعتراض ضعيف ا

اعتراض کشورھای عربستان ومصر واردن وترکيه براين پايه است که چنين اقدامی سبب نارامی 
   .ماده ايمآرامی آ منطقه  خواھد شد  واسرائيل ھم درپاسخ گفته است  مابرای برخورد با ھرنا

ا خالف قطعنامه مريکا واسرائيل رآمالحظه نشد که اقدام  درھيچيک ازاعتراضات کشورھای اسالمی
     .اعالم کرده باشند وبه راه حل ھای حقوق بين الملل متوسل گردندھای شورای امنيت 

حقوق بين الملل پيش بينی کرده است که درصورتی که کشوری ازقطعنامه ھای شورای امنيت سرپيچی 
  .ن کشور متمرد چيستآکند تکليف 

مده بود که خانم می نخست وزيرانگلستان گفته است که مسئله بيت المقدس بايد آرھا امروز درخب
   .مده استآبراساس مذاکرات صلح حل شود  يعنی ھمان تاکيدی که درقطعنامه ھای شورای امنيت 

  



  حقوقدان -اميرفيض –       لييارسا تختياپ لاقتنا                                        ٣ از ٣ برگ ٢٠١٧/١٢/٠٧، شنبهجنپشيد=  دزمروا

  ويوآ لت

ويو که بصورت مرکز تجاری معروف شده آشھرتل ،زمانی که اسرائيل برسميت شناخته شده است از
عنوان پايتخت اسرائيل برگزيده شده است وبه سنت تاريخی، ھمه کشورھائی که با اسرائيل رابطه ب بود

معلوم نيست درحاليکه  ؛خت اسرائيل ساخته اندتويو پايآھای خودشان را درتل  هسياسی دارند سفارتخان
ضع وموقعيت ن شھر منتقل شود وآ مريکا ھم بهآپايتخت اسرائيل به بيت المقدس انتقال يابد وسفارت 

مريکا تاسی کنند اين آکشورھای ديگر ھم بخواھند به اقدام  اگر و ،ساير سفارتخانه ھا چه خواھد شد
و چگونه ميتوان دريک شھر کامال مذھبی  کردتحميل سنگين به کشورھارا چگونه ميتوان توجيه 

  .درک رارقرب ار رگيد سفارت کشورھای زيگنا ثحب وقديمی

  

  

  

  


