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 ل" دولة إسرائي"يف فلسطني يف حال زوال  للمعاهدات  التوارث الدويل

 1د. سعيد طالل الدهشان                                                                      

 

 : مقدمة
 

دولة  " الثقة والتفاؤل بتحرير فلسطني وزوال  موضوع  يف حديثي مع أحد األصدقاء حول  
كافة الواجبات  ،  حينها ،  التايل: هل سرتث دولة فلسطني ابدرين صديقي ابلسؤال    "، إسرائيل 

وكيف  طرفاً فيها؟    األخرية   يف املعاهدات اليت كانت   إسرائيل"   دولة " وااللتزامات واحلقوق عن  
يف اتفاقيات أو التزامات دولية هي ال تقبل هبا، ولكنها ورثتها  ،  حينها ،  ستفعل دولة فلسطني 

يل"؟  دولة إسرائ " حبكم التوارث الدويل عن  
الفرضية؟   تلك  هذا  حبسب  دفعين  وقد 

لبحث واالستقصاء يف  ملزيد من ا السؤال  
هو    ، موضع ابلغ التعقيد يف القانون الدويل 

 التوريث الدويل أو خالفة الدول. 
  ، وهي من ثالثة عناصرومن خالل التأمل والتحليل يتضح أبن الدراسة قائمة على فرضية  

 هي:حبكم املنطق، وليست ابلضرورة متسلسلة، و  مرتابطة
  ا السياسيني هتوهروب قاد   ،وسقوط السلطة اإلسرائيلية عن األرض  ،هزمية اجليش اإلسرائيلي.  1

 والعسكريني. 
  اهلجرة اإلسرائيلية املعاكسة جلزء كبري من اليهود إىل خارج فلسطني خالل وبعد احلرب. .2

 
 القانونية الوحدة رئيس  منصب حالياً  يشغل. اإلنسان حقوق يف ودكتوراه الدويل،  القانون يف دكتوراه على حاصل 1

 .العلمية اجملالت يف احملّكمة والبحوث الكتب من العديد وله إسطنبول، يف  الرتكية قدسدار مبؤسسة
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تراب   .3 قيام دولة فلسطني على كامل  التحرير عن  القائمة على  اجلهات  أو  املقاومة  إعالن 
"، أي امتداد الوالية اإلقليمية لدولة فلسطني على كامل أراضي فلسطني  االنتدابية  فلسطني"

  .الربيطاين نتداب زمن اال
ويف حال حدوث الفرضية ابلشكل السالف بيانه، فال يوجد جزم ابلشكل الذي ستكون  

القوى الدولية حينها، واليت هي جزء مهم يف صناعة املواقف الدولية جتاه ذلك    عليه موازين 
الدويل، ونظراً لعدم  املواقف اليت ستوجد وقائع قانونية مهمة يف القانون    احلدث الكبري، تلك 

مبوجب القانون    يوجب تساؤالت جدية ذلك  ستطرأ عليها، فإن    وضوح ما هي التغريات اليت 
وماذا لو مل يعرتف    ؟ اجلديدة   حلدود اب بدولة فلسطني    الدويل، منها مثًال: هل سيعرتف العامل 

هل    ، لتايل اهلاربة هي حكومة منفى؟ واب   أبن السلطة اإلسرائيلية اجملتمع الدويل بذلك ورأى  
وهل سيغري ذلك من معطيات    دولة إسرائيل"؟ ـ" سيبقى االعرتاف الدويل ابلشخصية القانونية ل 

وهل سيعرتف اجملتمع الدويل من خالل العالقات    التكييف القانوين ملسائل التوارث الدويل؟ 
االنتدابية  فلسطني  على كامل  فلسطني  بدولة  ستتعامل   ؟ الثنائية  املت   وكيف    دة ح األمم 

دولة  ـ" ألمم املتحدة ب ل   الرمسي   عرتاف مع التذكري ابال مع ذلك؟    ملنظمات الدولية احلكومية وا 
فلسطني  1949  سنة   " إسرائيل  وبدولة  واملعاهدات  2012  سنة ،  االتفاقيات  عن  ماذا  مث  ؟ 

اليت كانت   فيها   " دولة إسرائيل " املختلفة  توريثها لدولة فلسطني؟ وما هي    هل سيتمّ   ، طرفاً 
االتفاقيات  ستسو   أنواع  وكيف  اجلديدة؟  فلسطني  دولة  سرتثها  اليت  امللزمة  وغري    ى امللزمة 

كل هذه أسئلة    جراء ذلك؟   األطراف يف املعاهدات   اخلالفات اليت قد تنشأ مع الدول األخرى 
بة أو الوقوف على  وإشكاليات ترتتب على الفرضية السابقة، وستحاول هذه الدراسة اإلجا 

التوارث  مبوضوع  املرتبطة  األخرية  ابملوقف    األسئلة  مرتبطة  فهي  األوىل  األسئلة  أما  الدويل، 
املتحدة  الثنائية، وموقف األمم  العالقات  الدولية يف    الدويل يف  السياسية  املرتبط ابلتواز�ت 

   تلك الظروف، وليس ابلتناول القانوين البحت. 
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املقام   الدولة يف  ويف هذا  التذكري أبن عناصر  جيدر 
وحكومة،   وشعب  أرض  ثالثة؛  هي  الدويل  القانون 
وابلنظر إىل املعطيات احلالية على كامل أرض فلسطني 

إقليمني، األول قامت   مقسمة إىل  االنتدابية، جند أ�ا
% من 78  وهو ميثل،  1948  سنة  "دولة إسرائيل"عليه  

 األمم املتحدة االعرتاف بعضويتها يف  األرض، وقد متّ 
فهو قطاع غزة والضفة   ،، أما اإلقليم الثاين1949  سنة يف  

مبا  متثلالقدس،  شرقي  فيها    الغربية  من 22  وهي   %
واعرتفت هبا  ،  1967سنة    احتالهلا يف  متّ   اليتاألرض، و 

دولة   ، وأصبحتاألمم املتحدة على أ�ا دولة فلسطني
املتحدة يف   األمم  وهذا2012  سنة مراقب يف  أوجد   ، 

وفقاً   اإلقليمني  يف كال  وخمتلفاً  جديداً،  قانونياً  واقعاً 
 للقانون الدويل. 

والفرضية السابقة تقوم على حدوث التغريات يف العنصرين الثاين والثالث للدولة ابلدرجة األوىل 
على موضوع السيادة على األرض. فإذا سقطت   ومها الشعب واحلكومة، واللذان سيؤثران قطعاً 

"إسرائيل" ابهلزمية العسكرية، وّمت فرار قادهتا سيتأثر تعريف عنصر "الشعب" وخصوصاً إذا    سلطة
هي   السكانية  األغلبية  وستكون  االنتدابية،  فلسطني  تراب  على كامل  واحدة  دولة  قامت  ما 

، واهلّوة ستزداد وستكون لصاحل مزيد  2022سنة  هم متفوقون قليالً يف هذه ال  للفلسطينيني، والذين
من التفوق الدميوجرايف الفلسطيين، فوفقاً لإلحصائيات؛ فالفلسطينيون يف الضفة وغزة وأراضي  

ومن الطبيعي عند بدء احلرب ورمبا قبلها، أن تبدأ    2اإلقليمني معاً،  هم أكثر من اليهود يف 48 الـ
 

الفلسطيين  (حمرر)  حمسن حممد صاحل  2 االسرتاتيجي  التقرير  "ملخص  للدراسات 2020-2021،  الزيتونة  مركز   "،
 . 2022واالستشارات، بريوت،  
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 ،هذا يعتمد على عوامل كثرية منها طول احلرب وقساوهتاو   اهلجرة العكسية لليهود من فلسطني،
موقف السلطات  وموقف املقاومة الفلسطينية واجليوش املشاركة يف تعريف املدنيني اإلسرائيليني، و 

واملوقف من مسألة جتنيس    ،67يف أراضي الـ    اليهود  نياملستوطنيموضوع  من    اجلديدة لفلسطني
إليها من اليهود؟ وموقف السلطة اجلديدة من تطبيق قرارات   َمن مل يولد يف فلسطني أو هاجر

ف عنصر "الشعب". يالشرعية الدولية حبق العودة لالجئني الفلسطينيني، كل ذلك سيؤثر على تعر 
تغّري  السلطة سريافقه  قانونياً    فالتغّري يف عنصر  الشعب ابلضرورة، مما سيوجد وضعاً  يف عنصر 

 جديداً يف فلسطني االنتدابية. 
املرتتبة،تبحث   القانونية  اآلاثر  يف  الدراسة  إسرائيل"    هذه  لـ"دولة  فلسطني  دولة  وراثة  على 

  ، طرفاً فيها   إسرائيل"دولة  "االتفاقيات واملعاهدات اليت كانت  وخصوصاً    مبوجب القانون الدويل،
أنلك  وذ ا  فلسطني  حبكم  السيادة على  زالت عنه —حينها—قليمإل أصبحت صاحبة  الذي 
ألهم القضا� املرتبطة مبوضوع التوارث    اً موجز   اً هذه الدراسة عرض  قدمست  إسرائيل". كمادولة  "

تطبيق  متبوعاً بالدويل واحلاالت املختلفة للتوارث وحكم توريث املعاهدات يف كل نوع من أنواعها،  
ة  ثالثتقسيم هذه الدراسة إىل    متّ قد  ، و "دولة إسرائيل"ذلك على احلالة يف فلسطني بعد زوال  

 هي:  ،فروع
 يف املعاهدات.  ويلالتوراث الد: طبيعة الفرع األول

 . يف حاالت التوارث الدويل ةياملعاهدات الدول ريالفرع الثاين: مص
 ". إسرائيل"الفرع الثالث: التطبيق على احلالة يف فلسطني االنتدابية بعد زوال 

 

 : يف املعاهدات الفرع األول: طبيعة التوراث الدويل
 

أحد أهم مواضيع القانون الدويل العام؛ ملا يثريه من إشكاليات يف    عدّ إن نظام التوارث بني الدول يُ 
  General Assembly of United Nations  اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، وقد أبدت  اجملتمع الدويل 

أن  ،  1961سنة    جلنة القانون الدويل يف دورهتا السادسة عشر   ت من طلب فقد  هبذا النظام،    اهتماماً 
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ضع مسألة التوارث الدويل ضمن جدول أعماهلا؛ من أجل دراسة املوضوع وتقدمي التوصيات  ت 
بشأنه.   أب املناسبة  هنا،  اإلشارة  املتعلقة  مع  املشكالت  خالل  من  تنشأ  اليت  املنازعات  ن 
ملا فيها من خصوصية    ، ل حتد�ت حقيقية للمجتمع الدويل زالت تشكِّ ما  ابلتوارث الدويل  

 3. فيها من مساس مبصاحل بعض الدول أيضاً وملا    ، وتعقيدات 
ولدراسة موضوع التوارث الدويل أو خالفة الدول يف القانون الدويل، ال بّد من الرجوع ألهم  

خلالفة الدول   نايي ف  ة ي(اتفاق  ثلالتفاقيات الدولية ماملصادر اليت تنظِّم هذا املوضوع، وهي أوًال؛ ا
 Vienna Convention on Succession of States in respect of  ةييف املعاهدات الدول

Treaties  واملمتلكات واحملفوظات   ونيخلالفة الدول يف الد  نا ييف  ةي، واتفاق1978  سنة  Vienna 

Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives 

and Debts  واتفاقية1983  سنة املعاهدات يفي  ،  لقانون   Vienna Convention on the  نا 

Law of Treaties  وهو ما جرى عليه    ،العمل واملمارسة الدولية)، واثنياً؛ حتليل  1969  سنة
 . الفقه القانوين الدويلهبذا اخلصوص، واثلثاً؛ البحث يف  العمل بني الدول

 
القاهرة: دار النهضة العربية،  (  االستخالف الدويل وأثره على املعاهدات الدولية شريف عبد احلميد رمضان،    3

 . 2ص  )، 2011
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 : وأسبابه الدويلأوًال: تعريف التوارث 
 

التوارث الدويل: هو استبدال سيادة بسيادة أخرى أو حلول دولة حمل أخرى بصدد إقليم  
وما يرتتب على ذلك من آاثر قانونية يف النظام القانوين الدويل والنظم    ، معني وأقاليم معينة 

كما يعرف التوارث الدويل: أبنه عمليـة حلـول دولـة حمل دولة أخرى من �حية    4. الداخلية 
وانتقـال احلقـوق وااللتزامـات الدوليـة مـن الدولة السلف إىل    ، مسؤولياهتا عـن عالقاهتـا الدوليـة 

  الدولة اخللف، كنتيجة ملا طرأ على كيا�ا اإلقليمي من تغيـرات، األمـر الـذي ينشـأ عنه تبدل 
العملية  حمكمـة    وجدير ابلذكر، أبن   5. يف السيادة على إقليم الدولة اليت طرأت عليها هذه 

 International Courtالعـدل الدوليـة  

of Justice    فـي الصـادر  حكمهـا  فـي 
استخالف  ؛ قد ذكرت أن  1992/ 9/ 11

هبا   تنتقل  اليت  الطرق  إحدى  هو  الدول 
 6. السيادة 

 وأسباب التوارث الدويل هي:

 . التنازل: تنازل الدولة السلف للدولة اخللف عن إقليم معني. 1
دول.  2 اندماج  االحتاد:  أو  أكثر  االندماج  أو  قانونية  تنمكوَّ تني  ذا شخصية  جديدة  دولة  ني 

   جديدة. 

 
 . 1ص  )،1998سكندرية: منشأة اإلسكندرية، إلا( أصول القانون الدويل العامحممد سامي عبداحلميد،  4
جامعة الشرق    ،كلية احلقوق  ،رسالة ماجستري يف القانون  "التوارث الدويل يف املعاهدات الدولية،"علي سبيت بطي،    5

 .31، ص 2015 عّمان، األوسط،
يف    :انظر  6 الدولية  العدل  الربية  11/9/1992حكم حمكمة  ابحلدود  املتعلقة  النزاع  قضية  والبحرية    ،واجلزرية  ،يف 

 . اهلندوراس: مع تدخل نيكاراغوا) /(السلفادور
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بعد أن كان حتت سلطة وسيادة الدولة    ،االستقالل: هو نيل شعب الدولة اخللف الستقالله .  3
 .السلف

نة للدولة السلف، والدول اجلديدة هلا  االحنالل: وهو تفكك الدولة إىل عدة دول كانت مكوَّ .  4
 شخصيتها اجلديدة املستقلة عن الدولة األم.

 
 : اً: مبدأ الصفحة البيضاء يف التوارث الدويل للمعاهداتاثني

 

يف   راسخ  مبدأ  اخللفهناك  الدولة  أبن  يقول  الدويل  وخصوصاً الفقه  مثل    ،  حاالت  يف 
من االلتزامات اليت كانت    لٍّ يف حِ   االستقالل، أو احنالل الدولة السلف إىل عدة دول، تكون

،  United Nations Charterهذا املبدأ متوافق مع ميثاق األمم املتحدة  و على الدولة السلف،  
تقرير املصري، وذلك من أجل أن تعطى الدولة املستقلة   وبشكل خاص مع مبدأ حق الشعوب يف

احلرية الكاملة يف تقدير املدى الذي ميكن فيه أن تسري املعاهدات اليت أبرمتها الدولة   حديثاً 
 وهذا يتفق  7. حق تقرير املصري يشمل العالقات اخلارجية لتلك الدولةفالسلف على إقليمها،  

على أن املعاهدات   منها تنصّ   34  ، فاملادة1969سنة  معاهدات للل لقانون  فيينا    اتفاقيةمع    أيضاً 
إال أن    8اً.مبدأ عام  دّ عيُ وهذا    ، مات على الدول الغري دون رضاهاائ أي حقوق أو التز نشِ تُ   ال

 :قد ترد عليه بعض االستثناءات وهي  الصفحة البيضاء بدأمهذا 
 9.معاهدات احلدود مثلاملعاهدات اليت حتمل صفة إقليمية أو عينية . 1
بشكل .  2 الدويل  القانون  يفرضها  التزامات  عامة حتمل  قواعد عرفية  تتضمن  اليت  املعاهدات 

املعاهدة البشري  ؛منعزل عن  إابدة اجلنس  القضاء علىو   ،مثل: معاهدات  الفصل    معاهدة 
 ي.العنصر 

 
 . 1ص    )، 2005ان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع،  عمّ (   القانون الدويل العام يف ثوبه اجلديد رشاد عارف السيد،   7
 . 1978معاهدة فيينا للخالفة الدولية لعام  8
 . 106ص )،  1995بريوت: الدار اجلامعية، ( حماضرات يف القانون الدويل العامحممد اجملذوب،  9
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الزمن إىل أعرافٍ   ؛املعاهدات اليت تصبح ملزمة للدول الغري  . 3  من خالل صريورهتا مع مرور 
املادة   على  بناء  ل  38دولية  للمعاهدات  فيينا  اتفاقية  بشأن    ،1969  سنةمن  جاءت  واليت 

واليت تصبح مع مرور الزمن قواعد عرفية ملزمة للدول    ،القواعد اليت ترد يف املعاهدات الدولية
 10.بواسطة العرف الدويل خرىاأل
 

 : : موقف الفقه الدويل من مشكلة التوارث يف املعاهداتاثلثاً 
 

وقد تعّددت النظر�ت الفقهية يف موضوع التوارث الدويل واليت من أمهها، أوًال؛ النظرية  
واليت   الـدويل التقليدية  التـوارث  أن  علـى  إقل   ادة ي الس  انتقـال   عنـي ي   ، تقـوم  من    ني مع   م ي على 

اخللف  الدولة  إىل  السلف  امللك   صـل حي كمـا  ،  الدولة  نقـل  يف   ـة ي عنـد  آخر  إىل  من شخص 
. ويؤخذ على هذه النظرية أبنه ال ميكن أن تتماثل حالة وفاة الفرد مع  أحكام القانون اخلاص 

حالة اختفاء الدولة، ألن اختفاء الدولة يكون يف النواحي املعنوية، حيث تبقى بعض عناصرها  
دولة  ل املادية، مثل اإلقليم والشعب. أما النظرية الثانية؛ فهي النظرية اإلرادية واليت ترى أن ا 

اليت متارسها  املعين، على أساس أ�ا أصبحت    م ي على اإلقل  اخللف تكتسب االختصاصات 
. ويعاب على  إرادهتا اخلاصة   ه ي متل   الذي  وفقاً للمنهج   م ي على اإلقل   ادهتا ي قادرة على فرض س 

القول أبن الدولة   النظرية أب�ا تقوم على فكرة السيادة املطلقة، يف حني أنه ال يصح  هذه 
 تتأثر ابآلاثر القانونية اليت نتجت عن تصرفات الدولة السلف، وإال فإن هذا من  اخللف ال 

 هذا   بحث ي بعض الفقهاء، و   شأنه إحداث فراغ قانوين. واثلثاً؛ املنهج االستقرائي والذي تبناه 

اليت    املنهج  احلاالت  منفصل،   نشأ ي يف  بشكل  التوارث  لوحدها،    من خالهلا  حالة  أي كل 
دق   اهتا ي ث ي ح  والبحث يف  حالة   ق ي بشكل  لكل  املناسبة  احللول  إىل    " ه ي الفق "   رى ي و .  للوصول 

 مسائل   يف حلّ   ها ي لالعتماد عل   ة ي كاف   ست ي ل   ة ي االستقرائ   قة ي أن الطر "   ل ي أوكون (اخلبري القانوين)  

 
 . 1978معاهدة فيينا للخالفة الدولية لعام  10
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إن النتائج اليت  "   قول ي ، كما  " الوقائع السابقة   ع ي جتم   قة ي وذلك العتمادها على طر   اخلالف، 
  11". ة ي هلا إال قوة نفاذ نسب   كون ي   ال   دي ي من خالل املنهج االستقرائي التقل   ها ي إل   التوصل  كن مي 

إىل دولة أخرى؛ ألن    ادهتا ي الدولة نقل س   ة ي عدم إمكان النظرية الوظيفية واليت تقول ب   ؛ ورابعاً 
دولة  هبا مستقلة عن س   ادة ي س   متلك  كل  وعل   ها ري غ   ادة ي خاصة  الدول،  الذي    ، ه ي من  فإن 

  دةي جد   ادة ي الدولة السلف وابتداء س   ادة ي س   ة ي هو توقف استمرار   احلاالت  يف مثل هذه  صل حي 
. ويالحظ أن فكرة النظرية تذهب إىل عدم إمكان الدولة نقل سيادهتا إىل دولة  للدولة اخللف 

أخرى، وهذا األمر غري مفهوم يف حالة تفكك الدول الكربى إىل عدة دول! وخامساً؛ نظرية  
اليت أصابت    ة ي الدستور   ات ري الدولة سوف تبقى ابلرغم من التغ   لة واليت تقول أبن استمرارية الدو 

إذا كانت  الداخلي   ا نظامه  . إال أن مبدأ االستمرارية قد ترد عليه حدود معينة، وخصوصاً 
أبرمتها   معاهدة  أو  مثًال،  احلكم  تغري هذا  وقد  نظام حكم معني  تتشكل على  ما  معاهدة 

دة أن احلكومة الشرعية التالية ال تسأل عن التزامات احلكومات  حكومة غري شرعية، فالقاع 
 غري الشرعية إال يف حاالت حمددة.  

ما  تعكس حقيقة  نظريـة صـادقة  علـى  العثـور  إن  "واحلـق  الغنيمـي:  الـدكتور  جيري    يقول 
اقتصـادية وسياسية،  تريـد ألسـباب    عليه العمل الدويل هو مـن الصـعوبة مبكـان، فالـدول ال 

صاحلها، وحتاول يف سبيل ذلك أن تسـتبعد تطبيـق قواعـد حمـدودة حلل  أن تعرتف مببدأ يضر مب 
مشاكلها، ولذلك فقد تكون النظرة األسلم هي حماولة حتليل األحكـام اخلاصـة بكـل جمموعـة  

القانونية على حدى  االستق   12". مـن األحداث  املنهج  يتوافق مع  القول  رائي إىل حدٍّ  وهذا 
 معني. 

 
)،  1987القاهرة: دار النهضة العربية،  ، القانون الدويل العام (وصالح الدين عامرحامد سلطان، وعائشة راتب،    11

 . 750ص 
األحكام العامة يف قانون األمم، دراسة يف كل من الفكر العريب واالشرتاكي واإلسالمي، لغنيمي،  احممد طلعت    12

 . 8ص  )، 1970: منشأة املعارف، اإلسكندرية( قانون السالم
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 :اً: موقف املمارسة الدولية من مشكلة التوارثرابع
 

ي لّ يتحقـق التـوارث الكُ حيث    وليس اجلزئي،  يلّ لتوارث الكُ جيدر التنويه أبن احلديث هنا عن ا
زوال الشخصية   مثلالشخصـية القانونيـة هلـا،    وابلتايل تزول،  زواالً اتماً   عنـدما تـزول الدولـة السـلف

النمسا والتحاقها أبملانيا   يالتوارث اجلأما  ،  1938  سنة القانونية لدولة  تحقق عندما  زئي والذي 
ال يرتتب  فهذا ينتقل جزء أو أجزاء من إقليم دولة ما لينضم إىل دولة أخرى ويدخل يف سيادهتا،  

وأغلب الفقه أبنه ال يتم    13. قانونية كنتيجة لبقائها قائمة فقدان الدولة السلف لشخصيتها ال  يهعل 
التوارث الدويل يف اإلقليم الذي انضم للدولة اخللف، بل ينطبق عليه ما ينطبق على الدولة اخللف 

كما حصل  من التزمات وفقاً للمعاهدات اليت هي طرف فيها أصالً لتمتد على اإلقليم اجلديد.
فرنسا ألملانيا عن    1871  سنة   Treaty of Frankfurt  فرانكفورت يف معاهدة   تنازلت  عندما 

 .واللورين األلزاس يْ إقليمَ 
 

 :املعاهدات الشارعة.  1
 

قواعد    اليت هتدف أطرافها من وراء إبرامها إىل سنِّ   ؛ االتفاقيات ذات الطبيعة الشارعة  وهي
نت املمارسات الدولية  وقد بيّ   .دولية جديدة لتنظيم العالقات بني أشخاص القانون الدويل العام

وجود التوارث يف املعاهدات الشارعة وانتقاهلا من الدولة السلف إىل الدولة اخللف. ومن األمثلة 
عليها: االلتزامات اليت نشأت عن معاهدة 

املالحة   موضوع  لتنظيم  يف  القسطنطينية 
ابلنسبة ملصر  ،  1888  سنةقناة السويس  

اليت كانت اتبعة   الدول  ابعتبارها إحدى 
   لإلمرباطورية العثمانية. 

 

 
13  , The American Journal of International Law''The Succession of States," Amos S. Hershey, 

Cambridge University Press, United Kingdom, vol. 5, n. 2, 1911, p. 288,                                       
http://www.jstor.org/stable/2186719?seq=4                                                                                      

http://www.jstor.org/stable/2186719?seq=4
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   :معاهدات التحالف. 2
 

ويقصد مبعاهدات التحالف هي تلك املعاهدات اليت يكون لشخصية الدولة يف انعقادها االعتبار  
فها الدكتور الغنيمي  وعرّ   14. اجلوهري يف كيان املعاهدة األول، حبيث تشكل شخصية الدولة العنصر  

تبادلية   العاقدين وتوجب عليهم واجبات  التزامات شخصية على  تفرض  اليت  املعاهدات  أ�ا  على 
وقد    15، املعاهدات السياسية، ومعاهدات الضمان، ومعاهدات احلياد   : ومن األمثلة عليها ة،  متقابل 

 نت املمارسة والعمل الدويل عدم وجود توارث يف هذا النوع من املعاهدات. بيّ 
عل  األمثلة  ذلك:  ومن  ضمّ ى  إليها  عندما  اجلزائر  فرنسا  الوال�ت    رأت   1830  سنة ت 

ت الياابن  زائر قد انقضت، وعندما ضمّ املتحدة األمريكية أن املعاهدات اليت أبرمتها مع اجل 
أعلن إمرباطور الياابن أن مجيع املعاهدات اليت كانت كور� قد عقدهتا  ،  1910 سنة كور� يف  

 16. زائلة وأن اإلمرباطورية الياابنية ال تلتزم أبحكامها   دّ ع تُ 
 

 :املعاهدات اإلقليمية  .3
 

أثرهــا القــانوين علــى إقلــيم    بُّ وهــي املعاهــدات التــي ينصــ  ؛اإلقليميــةأمــا املقصــود ابملعاهــدات  
وهـذه املعاهـدات هلـا اسـتقاللية عـن الشخصـية القانونيـة للدولـة    ،معـني مـن �حيـة املركـز القانوين

أكَّ   .السـلف اإلقليمية،وقد  املعاهدات  توارث  على  الدولية  والسوابق  املمارسات    مثل   دت 
املياه   الدولية، واستغالل  والقنوات  األ�ار  املالحة يف  تتعلق ابملواصالت وحرية  اليت  املعاهدات 

لنـدا التزامهـا ابالتفاقيـة  نورثـت فمثلما واملراعي، واملعاهدات اخلاصة ابلصيد، ومعاهدات احلدود. 
الند يف حالة احلياد وعدم أمـن أجـل إبقـاء جزيرة    1856  سنةالدوليـة التـي عقـدهتا مـع روسـيا  

 
 . 385ص   )،1964بغداد: مطبعة شفيق، ( ، القانون الدويل العامحسن اجلليب 14
  )،1984اإلسكندرية: منشأة املعارف،  (  بعض االجتاهات احلديثة يف القانون الدويل العامحممد طلعت الغنيمي،    15

 . 838ص 
16  , (United Kingdom: Cambridge at the University the law of state successionD.P. O'Connell, 

Press, 1956), p. 273.                                                                                                                        
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 Geneva لنديـة مبوجـب اتفاقية جنيفنالقيام بتسليحها، بعـدما انتقلـت اجلزيـرة إلـى السـيادة الف

Convention 1921.17  سنةل 
 

 : : مصري املعاهدات الدولية يف حاالت التوارث الدويلينالفرع الثا
 

 : أوًال: حالة انتقال جزء من إقليم الدولة
حالة انتقال جزء من إقليم دولة ما إىل إقليم دولة أخرى، فإن املعاهدات الدولية اليت عقدهتا يف  

تظلُّ  السلف سوف  ظلَّ   ؛ سارية يف حقها  الدولة  أ�ا  القانونيةابعتبار  بشخصيتها    ؛ ت حمتفظة 
ي ابلرغم من خسارهتا جلزء من إقليمها الوطين، وينتهي سر�ن تلك املعاهدات حبق اإلقليم الذ

التحق بدولة أخرى وخضع لسيادهتا  وذلك عندما تتوسع دولة معينة على   18، انفصل، والذي 
،  Louis Lefortر  لوفو   س يحساب دولة أخرى، وقد يكون هذا االلتحاق اجلزئي كما أمساه لو 

كما يف تنازل إيطاليا عن مقاطعيت نيس وسافو    ؛اختيار�ً أي ابتفاق دويل بني األطراف املعنية
فرنسا يف   إجبار�ً   ، 1860  سنةحلساب  االلتحاق  أو  االنتقال  يكون  عندما    ؛ وقد  كما حدث 

وعندما يدخل هذا اإلقليم املنتقل يف   19. 1871  سنةواللورين    األلزاس  يْ استولت أملانيا على إقليمَ 
لنظا فإن مجيع    ،م هذه الدولة اجلديدة، وابلتايلسيادة دولة أخرى قائمة سوف يكون خاضعاً 

اجلديدة الدولة  اليت كانت  الدولية  املنتقل   ،اخللف،  االتفاقيات  اإلقليم  هلا  هلا، خيضع  خاضعة 
   20.لسيادهتا، وتكون سارية على هذا اإلقليم بشكل تلقائي

 
 

 
 . 89-88ص  "التوارث الدويل يف املعاهدات الدولية،"علي سبيت بطي،  17
 . 497ص  )،1969  ،دار النهضة العربية :القاهرة( القانون الدويل العامعبد العزيز حممد سرحان،  18
 . 5ص  )،1932خوان، إدمشق: مطبعة اببيل (ترمجة سامي امليداين ، احلقوق الدولية العامةلويس لوفور،  19
20   /1972SER.A//4, A/CN.1972Year book of the international law commission: United Nations, 

Add. 1, vol. 2, New York, 1974, p. 3,    
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1972_v2.pdf                                               

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1972_v2.pdf
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 :اثنياً: حالة احتاد الدول
 

فـي دولـة واحـدة   الـدول  انـدماج  الـدول إن  بـني  إرادة حـرة واتفـاق  يتطلـب أن يكـون هنـاك 
نتهـا املمارسـات الدوليـة علـى هـذه احلالـة كثيـرة ومتعـددة، وأمـا اتفاقية  املتحـدة، واألمثلـة التـي بيّ 

والرأي الراحج  ،  خبصوص هذه احلالة   33إىل    31فيينا للخالفة يف املعاهدات فقد أفردت املواد من  
دت  قِ مم املتحدة هو استمرارية املعاهدات اليت كانت قد عُ ألجلنة القانون الدويل التابعة للدى  

االحت حالة  نتجت  ،وابلتايلاد؛  قبل حتقق  اليت  والواجبات  احلقوق  االلتزامات   انتقال كافة  عن 
ك ضمن وذل ،نة نتيجة االحتاد احلاصلإىل الدولة اجلديدة املتكوِّ ، الدولية السابقة للدولة السلف

 21.النطاق اإلقليمي الذي أحاط ابملعاهدة وقت انعقادها
توحَّ  مبوجب  عندما  أملانيا  دت 

، رأى  1871  سنة الدستور األملاين ل 
الوحدة كان   هذه  أن  الدويل  الفقه 
املعاهدات   على  كبري  أتثري  هلا 
الدولية اليت سبق للدول األملانية أن  

تتمّ  أن  قبل  بينها،    عقدهتا  الوحدة 
مة للدولة اجلديدة وأصبحت الدولة  فقد استمرت املعاهدات السابقة �فذة وملزِ   ، نتيجة لذلك 

  ، اجلديدة وارثة لتلك املعاهدات، ولكن ضمن حدود النطاق اإلقليمي الذي ساد عند إبرامها 
تعار  اجلديدة  األملانية  الدولة  ارأتت  أن  إىل  ابلنفاذ  املعاهدات  هذه  استمرت  مع  وقد  ضها 

 22. املمارسات التشريعية للدولة الفيدرالية 
 
 
 

 
21 Ibid. 
22  ,351, p. 1991, Unification and State SuccessionGerman Stefan Oeter,  

https://www.zaoerv.de/51_1991/51_1991_2_a_349_383.pdf       

https://www.zaoerv.de/51_1991/51_1991_2_a_349_383.pdf
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 : اثلثاً: حالة الدولة حديثة االستقالل
 

حالة   هذه  االيف  تكون  سوف  ستقالل 
من املعاهدات اليت    اتمٍّ   الدولة اجلديدة يف حلٍّ 

أو كانت   هلا  اليت كانت اتبعة  الدولة  أبرمتها 
منها  تنصبّ   ؛جزءاً  اليت  املعاهدات   ابستثناء 

د، كما يف معاهدات احلدو   ،على اإلقليم ذاته
تظلّ  املعاهدات  وتلتزم    فهذه  ومستمرة  قائمة 

ى اإلقليم الذي  وبشكل مباشر عل   هبا الدولة الناشئة حديثاً، وذلك ألن هذه املعاهدات تنصبّ 
اجلديدة الدولة  لسيادة  تُ   ،وابلتايل  23، أصبح خاضعاً  أن  اجلديدة احلق يف  للدولة  ف  كيّ فيكون 

تراها متناسبة مع مصاحلها اليت  ابعتبارها متمتعة بسيادة كاملة على   ،وضعها اجلديد ابلطريقة 
 slate clean .24" الصفحة البيضاء"يعرف مببدأ  أراضيها. وهذا ما

املختلفة، فهناك دول رفضت توارث   هناك العديد من األمثلةفموقف العمل الدويل  أما عن  
 املعاهدات، ومن األمثلة: 

عندما استقلت دول أمريكا الالتينية عن إسبانيا يف بداية القرن التاسع عشر، أعلنت أ�ا غري    . 1
   . طة فيهادة أبي التزامات تفرضها االتفاقيات اليت كانت إسبانيا مرتبيّ مق

من أي التزامات �شئة    اتمٍّ   دت أ�ا يف حلٍّ أكّ   ، 1919  سنة عندما استقلت فنلندا عن روسيا  .  2
وعلى األرحج فتلك االتفاقيات مل تشمل    عن االتفاقيات الدولية اليت كانت روسيا طرفاً فيها.
   االتفاقيات االقليمية أو مل تكن موجودة من بينها. 

 
 . 165، ص  القانون الدويل العام يف ثوبه اجلديد رشاد عارف السيد،  23
 . 655ص  )،1976لقاهرة: دار النهضة العربية،  (ا 6 ط ، القانون الدويل العام يف وقت السلمحامد سلطان،  24
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نت التزام الدول اخللف، أبحكام املعاهدات اليت أبرمتها الدول إال أن ممارسات دولية أخرى بيّ 
 السلف، ومن األمثلة: 

  ما األخذ أبساس أن مصر    متّ   ، 1922 سنةعند رفع احلماية عن مصر وٕاعالن استقالهلا يف  .  1 
زالت مرتبطة ابألحكام اليت فرضتها معاهدات االمتياز األجنبية اليت كانت الدولة العثمانية  

 .قد عقدهتا مع دول أخرى
ا الدمنارك  هتيت عقدأن املعاهدات ال  ، رأت 1944  سنةن الدمنارك  ععندما انفصلت آيسلندا    . 2 

 25.قائمة وتنطبق على آيسلندا 
الدولية   اتفاقية فيينا للخالفة يف املعاهدات  في حالة االستقالل  ، ف1978للسنة  أما موقف 

 .نا خلالفة الدول هلذه احلالة بني املعاهدات الثنائية واملعاهدات متعددة األطرافيقت اتفاقية فيفرّ 
من اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات، حالة التوارث يف املعاهدات   24وقد عاجلت املادة  

الثنائية ابلنسبة للدول حديثة االستقالل، حيث إن الدولة احلديثة االستقالل سوف تبدأ حياهتا  
قاء أو إ�اء  ة يف إبفسوف تكون خمريّ   ،فرض عليها، وعليهالدولية خالية من أي التزامات دولية تُ 

تعطي الدولة    من اتفاقية فيينا ال  24لكن املادة    ؛املعاهدات الثنائية السالفة وفقاً للمصلحة الوطنية
اخللف احلق مبفردها يف اإلبقاء على نفاذ املعاهدة الثنائية، إذا ما كان للدولة األخرى الطرف يف  

 26.املعاهدة الثنائية رأي خمالف لذلك 

 
 املرجع نفسه.  25
 . 255 ، ص االستخالف الدويل وأثره على املعاهدات الدوليةشريف عبد احلميد رمضان،  26
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فبحسب    ؛فيما يتعلق خبالفة الدولاملفعول  اهدة متعددة األطراف سارية  يف حالة وجود معأما  
  أن يتمّ   تها يفنيّ أن تُعلن عن    اً لدولة املستقلة حديثمن اتفاقية خالفة الدول، فيمكن ل  27املادة  

بني الدولة املستقلة  اً مؤقت تنطبق تلك املعاهدة عندها فيما يتعلق أبراضيها، اً تطبيق املعاهدة مؤقت
ب  اً حديث أو  ذلك  على  يوافق صراحًة  ذلك  عليه  موافقة  دّ عتُ   اسلوكه  ببس وأي طرف  ومع  ا، 

 مطلوب موافقة مجيع األطراف على التطبيق املؤقت.
 

 :رابعاً: حالة التفكك أو االحنالل
 

يف حالة االحنالل أو التفكك تعمد األمم املتحدة إىل حتديد أي من الدول اليت ظهرت جراء  
عملية االحنالل أو التفكك احلاصلة يف دولة معينة تكون خلفاً للدولة السلف، وهذا ما حصل 

ن عليها  فما يكو   ،امتداداً لدولة اهلند القدمية، وابلتايل  عدّ أن مجهورية اهلند املستقلة تُ   رأت عندما  
إىل   جديدة  اعتماد  أوراق  إرسال  سوى 
بينما قررت أبن ابكستان   املتحدة،  األمم 
عليها إرسال طلب ابالنضمام إىل املنظمة  

جديد. كما   عضو  أ�ا  اعتبار    رأت على 
األمم املتحدة مجهورية روسيا االحتادية وريثة  

 27.لالحتاد السوفيييت السابق
دويل، فإنه يف حالة االحنالل أو التفكك سوف تستمر  وكقاعدة عامة يف أحكام التوارث ال

اليت تظهر من وراء   ؛�فذة وسارية على الدولة أو الدول اخللف املعاهدات الدولية السالفة وتظلّ 
  نته جلنة القانون هذا التفكك الذي حصل يف الدولة السلف. وهذا ما جنده يف املوقف الذي بيّ 

مــن اتفاقيــة فيينــا خلالفــة الدول فــي املعاهــدات   34ـاءت املــادة  جـوقد    28الدويل يف األمم املتحدة.

 
 .654، ص  القانون الدويل العام يف وقت السلمحامد سلطان،  27
 . 178ص  )،1988ان: اجلامعة األردنية، عمّ ( قانون املعاهدات الدوليةغسان اجلندي،  28
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مـن إقلـيم الدولـة أو احنـالل الدولـة،    لتتنــاول حالــة التــوارث الـدويل احلاصـل جـراء انفصـال جـزء
أبرمتهــا الــدول الســلف، علــى الــدول  وقـد أخـذت االتفاقيـة مببـدأ االســتمرارية فــي املعاهــدات التــي  

اخللــف فــي حالــة انفصــال أو احنـالل الدولـة السـلف إذا كانـت معاهـدات سـارية قبـل حـدوث  
 . توارث ال

،  حالة انتقال جزء من إقليم دولة ما إىل إقليم دولة أخرىاحلالة األوىل،    وخالصة القول، أنه يف
املعاهدسوف   انفصل،  ينتهي سر�ن  الذي  اإلقليم  تلتزم هبا  ات حبق  اليت  املعاهدات  وستصبح 

املعاهدات اليت  . أما يف احلالة الثانية، احتاد الدول، فتستمر سارية على هذا اإلقليم الدولة اخللف
سوف تكون  . أما يف احلالة الثالثة، استقالل الدول،  كانت قد عقدت قبل حتقق حالة االحتاد

، ابستثناء املعاهدات  السلف  من املعاهدات اليت أبرمتها الدولة  اتمٍّ    حلٍّ هذه الدولة اجلديدة يف
. أما احلالة الرابعة، التفكك أو االحنالل، على اإلقليم ذاته كما يف معاهدات احلدود  اليت تنصبّ 

ت  نظمّ اخللف، وقد  �فذة وسارية على الدولة    سوف تستمر املعاهدات الدولية السالفة وتظلّ 
الدولية    ينافي  اتفاقية املعاهدات  تنتج عن   1978للسنة  للخالفة يف  اليت  املنازعات  طرق تسوية 

 تطبيقها، وهي:  
 . التفاوض .1
 .التوفيق .2
 .اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية .3
   الرتاضي. .4

 

 إسرائيل":": التطبيق على احلالة يف فلسطني االنتدابية بعد زوال ثالثالفرع ال
 

 : التكييف القانوين حلالة التوارث يف فلسطنيأوًال: 
 

احلالة يف فلسطني يف حال التوارث الدويل ستكون حالة فريدة يف القانون الدويل، فهي ال  
تشبه أي حالة من حاالت خالفة الدول األربعة املذكورة أعاله، مع أ�ا قد تتشابه يف بعض  
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استقالل سيادة   لالستقالل من  بّد  فال  الكامل،  ابملعين  استقالل  ليست حالة  فهي  اجلوانب، 
قليم عن سيادة لدولة أخرى مع بقاء األخرى، ولكن احلاصل هو زوال كامل لسلطة لشعب أو إ

تُعّد حالة زوال لسلطة االحتالل األجنيب، وابلذات    ه"إسرائيل" ودولتها، ولكنها يف الوقت نفس 
. ومن جانب آخر فكيف سيعامل اجملتمع الدويل والقانون الدويل مع مسألة بسط   67يف إقليم الـ
بعد زوال "دولة إسرائيل"؟ مع أن اجملتمع الدويل يعرتف بدولة  48 فلسطينية على إقليم الـالسيادة ال

 ؟ 67فلسطني على حدود أراضي الـ
ومن �حية اثلثة، فاحلالة يف فلسطني ال تشبه حالة احنالل الدول فقط جملرد زوال الشخصية 

الدولة ومها اإلقليم والشعب،    القانونية لـ"دولة إسرائيل"، حيث يبقى عنصرين مهمني من عناصر
وال تنشأ هنا دولة أو دول جديدة نتيجة احنالل الدولة السلف، ففلسطني موجودة كشخصية 

. ومن  48)، وبسطت سيادهتا على إقليم الـ   67قانونية أصًال، وقد حترر إقليمها احملتل (إقليم الـ
إرادة وقبول من احلكومتني والشعبني،   �حية رابعة، فاحلالة ليست حالة احتاد دول، فاالحتاد يتطلب
 فمجرد توحيد اإلقليمني ال يعين انطباق حالة احتاد الدول.

وعليه، فسيكون هذا الوضع فريداً من نوعه يف 
بعض  عنه  ينشأ  قد  والذي  الدويل،  التوارث 
اإلشكاليات يف التكييف القانوين لوضع فلسطني 

واسعاً   النقاش  وسيفتح  الدويل،  القانون  يف  يف 
مسألة ترقية مقعدها يف األمم املتحدة من دولة 
مراقب إىل دولة عضو، وما هو التكييف القانوين 

إسرائيل"، فلو  "؟ والذي كانت تقوم عليه دولة عضو يف األمم املتحدة هي   48لضمها إلقليم الـ
هو شعب   قيل إن اإلقليم هو إقليم متنازع عليه؛ فما هو الوضع القانوين للشعب اإلسرائيلي؟ هل

له   اإلسرائيلي سيكون  الشعب  اجلديدة؟ وهل كل  فلسطني  دولة  أقلية يف  أم  االحتالل؟  حتت 
ال يُنهي املشكلة،     48الوضع القانوين نفسه؟ وابلتايل، فبمجرد زوال "دولة إسرائيل" عن إقليم الـ
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د�ً أمام السلطة فمصري بقية اليهود ممن مل يهربوا أو يعودوا لبلدا�م اليت قدموا منها سيكون حت
 اجلديدة وحكومة دولة فلسطني.

يف املطالبة يف أعمال املقاومة ضّد "دولة     48وعليه، فال بّد من مشاركة فلسطيين أراضي الـ 
أصيًال من   أن جزءاً  الوطين، إي  املطالبة ابالستقالل  املشاركة يف  األقل  أو على  إسرائيل"، 
االنتداب   زمن  عليه  ملا كان  الوضع  إبعادة  يطالب  "إسرائيل" كان  السلف  الدولة  شعب 

 لدولة فلسطني يف دولة واحدة،  ، وإعادة توحيد اإلقليمني املكونني 1948الربيطاين قبل سنة  
، أو كال اإلقليمني للموافقة على إعادة   48وقد يتطلب هذا إجراء استفتاء شعيب يف إقليم الـ 

قليمني حتت دولة فلسطني،  إل األوضاع إىل ما كانت عليه زمن االنتداب الربيطاين، وتوحيد ا 
لفلسطينيني وأبنائهم وأحفادهم،  األمر الذي يتطلب التمهيد بسنِّ قانون عودة كافة الالجئني ا 

، قبل االستفتاء وتقرير احلكومة   48ابإلضافة إىل املهجرين واملبعدين من مدن وبلدات وقرى الـ 
والدولة اجلديدة مصري اليهود املستوطنني الذي جيء هبم من أسقاع األرض، وُأعطوا اجلنسية  

 واإلقامة يف أرض فلسطني. 

 

 :لة التوارث يف فلسطني اثنياً: مصري املعاهدات يف حا
 

، ابعتبارها الدول  طرفاً فيها  "دولة إسرائيل"اليت كانت    املعاهدات آاثر خالفة الدول يف  أما عن  
فئات    فيمكن تقسيمها إىل ثالث   السلف، وحلول دولة فلسطني حملها ابعتبارها الدولة اخللف،

 .وع املعاهدات وفقاً إىل ن
 

 :املعاهدات الشارعة.  1
 

قواعد دولية جديدة تنظم العالقات    سنِّ إىل  برامها  إ طرافها من وراء  أ وهي املعاهدات التـي يهدف  
  ومعاقبة جرمية   ، واتفاقية منع 1949 سنة مثل اتفاقيات جنيف األربعة ل   ، شخاص القانون الدويل أ بني  

 The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime  اإلابدة اجلماعية 

of Genocide (CPPCG)  واتفاقيات الهاي 1948 سنة ل ،  Hague Conventions  1907  سنة ل  
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الفساد ومثل  ،  1954وسنة   ملكافحة  املتحدة  األمم   United Nations Convention  اتفاقية 

against Corruption ،   قانون البحار   األمم املتحدة   اتفاقية   أو   تفاقية فيينا لقانون املعاهدات، أو ا  
United Nations Convention on the Law of the Sea االتفاقية املتعلقة بقانون استخدام    ، أو

املالحية  غري  األغراض  يف  الدولية  املائية  -Convention on the Law of Non  اجملاري 

Navigational Uses of International Watercourses أو البيولوجي   ،  التنوع    اتفاقية 
Convention on Biological Diversity ،   اتفاقية ابريس   أو  Paris Agreement    تغّري بشأن 

فإن كانت دولة فلسطني طرفاً يف هذه االتفاقية فعند    ، من النظر والتدقيق   بدّ   فهنا ال   29، وغريها، املناخ 
فال داعي ألن ترث "دولة    ، طرف فيها أصالً  فلسطني   لتوارث يف هذه املعاهدات اليت ل   معىن ذلك ال  

دولة  ـ" بزوال الشخصية القانونية ل إسرائيل" فيها، فال ميكن أن يتّم متثيلها يف املعاهدات مرتني، مبعىن أنه  
)، ويسري عليه ما يسري على  48على اإلقليم اجلديد (إقليم الـ    تبسط دولة فلسطني واليتها   " إسرائيل 

 . ) 67ليم الـ  دولة فلسطني ابملفهوم الدويل احلايل (إق 
إ السلفأما  الدولة  يف معاهدة  "، إسرائيل"  ،ن كانت  فلسطني   دولية شارعة  طرفاً  تكن  ومل 

مثلما يف هذا النوع من املعاهدات،  التوارث الدويل    الدولة اخللف طرفاً فيها فالرأي األرجح أنه يتمّ 
، أما إن  1938زوال الشخصية القانونية لدولة النمسا والتحاقها بدولة أملانيا يف سنة  حصل بعد  

تكن   ومل  معاهدات شارعة  يف  فلسطني طرفاً  دولة  فيها يف اتريخ  "كانت  طرفاً  إسرائيل"  دولة 
التوارث الدويل، فهنا توسع دولة فلسطني التزاماهتا ابالتفاقية اليت هي طرف فيها على اإلقليم 

 يد.اجلد
وعلى األرجح أبنه لن تكون لدى دولة فلسطني مشكلة فيها، مع احتفاظ فلسطني ابحلق يف  

  21التحفظ على بعض املواد اليت تتعارض مع مصاحلها أو قيمها. فيمكنها وحبسب نّص املادة  

 
استطاعت االنضمام هلا بعد االعرتاف   ،اتفاقية ومنظمة دولية  150طرف يف أكثر من    هي  أن دولة فلسطنيكما    29

ترقية مقعدها لتصبح دولة مراقب بعد أن    ، ومتّ 2012  سنة مم املتحدة يف  ألبفلسطني كدولة يف اجلمعية العامة ل
 كانت كيان مراقب. 
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، أن تصوغ حتفظاً على بعض املواد يف  1978  سنةمن اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات ل
عاهدات ورثتها حبكم خالفة الدول، وجيوز هلا املوافقة على االلتزام جبزء من بعض املعاهدات، امل

أو االختيار بني أحكام خمتلفة وفقاً ملا تراه يف مصلحتها، وميكنها ألجل ذلك أن حتيل األخطار 
األ بقية  إىل  أو  املعاهدة،  الذي حيفظ  الوديع  إىل  املواد  بعض  التحفظ على  أو  طراف  ابخلالفة 

املتعاقدة. أو إىل األمني العام لألمم املتحدة، وابجململ فدولة فلسطني هلا احلق يف التحفظ أو  
  13رفض أّي التزامات ميكن أن متّس بسيادهتا أو مواردها الطبيعية، وهذا ما نّصت عليه املادة  

  ؛ قانون الدويل ليس يف هذه االتفاقية ما يؤثر على مبادئ ال من اتفاقية فيينا خلالفة الدول " 
". ورمبا  اليت تؤكد على السيادة الدائمة لكل شعب وكل دولة على ثرواهتا ومواردها الطبيعية 

تكون هناك معاهدات حتتاج دولة فلسطني لدراستها وحتديد موقفها منها، فهنا هلا أن تقوم  
ابالتفاقية حلني   العمل  تعليق  إما  أمرين؛  إحدى  واحد عن  طرف  من  من  إبعالٍن  االنتهاء 

الدراسة، أو تطبيق االتفاقية بشكل مؤقت حلني اكتمال دراستها وحتديد املوقف منها. ويف  
ابلطرق   حّلها  فيمكن  لذلك،  نتيجة  األخرى  األطراف  الدول  مع  إشكاليات  نشأت  حال 

 الديبلوماسية. 
 

 : معاهدات التحالف. 2
 

انعقادها االعتبار األول، مثل املعاهدات  وهي املعاهدات اليت يكون لشخصية الدولة يف  
من   النوع  فهذا  التحكيم،  أو  احلياد  أو  املشرتك  الدفاع  أو  الضمان  ومعهدات  السياسية 
املشرتك مع   الدفاع  اتفاقية  ترث دولة فلسطني  فلن  توارث دويل،  فيها  يوجد  املعاهدات ال 

  فاقية صداقة مع أي دولة كانت أو أّي ات   الوال�ت املتحدة أو التعاون مع االحتاد األورويب، 
 وهكذا. 

ولكن قد تنشأ بعض املشكالت يف بعض املعاهدات؛ مثل معاهدات الشراكة االقتصادية  
أو العسكرية، أو معاهدات الديون واليت أوجدت التزامات مالية وعينية، فهذه يتّم تصفيتها  

 شكالت األخرى. ابلرتاضي بني دولة فلسطني والدول األخرى، أو اللجوء لطرق حّل امل 
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 :املعاهدات اإلقليمية.  3
 

ينصبّ  اليت  معني  وهي  إقليم  على  املياه  أثرها  تقاسم  أو  احلدود،  ترسيم  اتفاقيات  مثل   ،
االقتصادية يف البحار أو املالحة البحرية، أو اتفاقيات القنوات املائية، أو تقاسم مياه البحريات 

 العمل الدويل وكذلك اتفاقية فيينا للخالفة يف  فقد بّني واأل�ار للدولة املطلة عليها، أو غريها،  
على اعتبار  التوارث الدويل فيها،    مّ ل هذا النوع من االتفاقيات يتأن مث  1978  سنةاملعاهدات ل

  ، للدولـة  ـة يالقانون  ةيعـن الشخصـ  ة ياسـتقالل  وأن هلا   ،نيمعـ  ميعلــى إقلــ  نصــبّ القانوين ي  أن أثرها
فدولة فلسطني سرتث اتفاقيات ترسيم احلدود واتفاقيات املالحة الدولية والقنوات املائية    ،وعليه

الفة الدول  خل  ثريأت   يوجد  ال"  ،11فبحسب املادة    وكذلك املعاهدات اخلاصة ابلصيد إن وجدت.
(ب) االلتزامات واحلقوق املنصوص    أو؛  (أ) حدود منشأة مبوجب معاهدة   ذاهتا على  يف حدّ 

أي تبقى االلتزامات وتنتقل للدولة اخللف، ولكن األمر    ."معاهدة واملتصلة بنظام احلدود  عليها يف
على العكس متاماً فيما خيّص القواعد العسكرية فال ينطبق فيها التوارث الدويل. فبحسب املادة 

تنطبق أحكام    3/ 12نفسها   إنشاء  التوارث  ال  السلف على  للدولة  التعاهدية  االلتزامات  على 
ّمت توارثها. وابلتايل، فلو كان للوال�ت املتحدة األمريكية  عد عسكرية أجنبية على األراضي اليت  قوا

أو أّي دولة أخرى قواعد عسكرية وفقاً التفاقية سارية املفعول مع "دولة إسرائيل" فال يتّم فيها  
 التوارث الدويل، وتكون دولة فلسطني يف ِحلٍّ منها.

كل من  مع    عن "دولة إسرائيل"   اتفاقيات ترسيم احلدود  سرتث   فلسطني ولة  فاألرجح أبن د
ا  ،مصر واألردن البحر  االقتصادية شرقي  املناطق  تقاسم  اتفاقيات  املتوسط مع  ألوكذلك  بيض 

، وكذلك املواد اخلاصة بتقاسم  املرور واملالحة يف خليج العقبة  اليو�ن ومصر وقربص، وكذلك حقّ 
وقد تنشأ املشكالت من رغبة دولة فلسطني يف   وهكذا.ادي عربة،  �ر األردن ضمن اتفاقية و 

   إحداث أّي تغريات فيها أو التحفظ على بعض املواد.
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ويف مجيع احلاالت ميكن اللجوء حللِّ املشكالت إىل التفاوض الثنائي أو الرتاضي أو الطرق  
لسطني والدولة أو الدول الديبلوماسية، أو قد يتدخل طرف اثلث للتوفيق أو الوساطة بني دولة ف

 األخرى، أو اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية. 

 

 :  اخلالصة
 

ويف اخلتام، فموضوع التوارث الدويل هو من املوضوعات املعقدة يف القانون الدويل، واليت يرد 
فيها اختالفات بيّنة يف الفقه الدويل، وكذلك يف املمارسة الدولية، وهي تشكل حتد�ً أمام اجملتمع  

خلالفة   فيينا  اتفاقية  أبن  اإلقرار  ومع  واضحة،  قواعد  يف  وضبطها  لتنظيمها  يف الدويل  الدول 
املعاهدات قد أرست األساس لذلك، لكنها اتفاقية ال حتظى بقبول إال عدد قليل من الدول، 
وهي حتتاج لتطوير وتعاقد دويل أوسع. وما بني رغبة الدول املستقلة حديثاً بعدم تقييدها أبّي  

حلها، وما  التزامات ال ترغب هبا، وما بني حرص الدول األخرى يف املعاهدات بعدم اإلضرار مبصا
بني ميل اجملتمع الدويل للدفع حنو االستقرار يف االلتزامات الدولية وعدم اإلخالل هبا، ميكن من 
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خالل ذلك كّله إجياد سبيل ابحلكمة والديبلوماسية النشطة لضمان عدم اإلضرار أبي من مصاحل 
 أحد، سواء الدولة اخللف أم الدول األطراف األخرى يف املعاهدات. 

الـ     يوجد س  48وال شّك أن زوال "دولة إسرائيل" وبسط دولة فلسطني لسيادهتا على إقليم 
وضعاً قانونياً فريداً ومعقداً، كما أن موضوعات التوارث الدويل يف فلسطني قد توجد إشكاليات 
اليت  املعاهدات  مسبقة جلميع  دراسة  وإن  املعاهدات،  األطراف يف  األخرى  الدول  مع  قانونية 

دمي  تشارك هبا "دولة إسرائيل" سيعطي وقتاً كافياً لتحديد املوقف من كل واحدة منها، وكذلك تق
 احللول املقرتحة أو اإلجراءات املطلوبة وفقاً لكل حالة.    

دولة  "ترسيم احلدود عن  اإلقليمية مثل اتفاقية  تفاقيات  االدولة فلسطني سرتث    نأمن الراجح  
البحر    ،مع كل من مصر واألردن  "إسرائيل اتفاقيات تقاسم املناطق االقتصادية شرقي  وكذلك 

، وكذلك تقاسم مياه  املرور واملالحة يف خليج العقبة  كذلك حقّ بيض املتوسط مع اليو�ن، و ألا
األمحر البحر  يف  البحرية  احلدود  وكذلك  األردن،  و�ر  امليت  سرتث  وهكذا.    البحر  وكذلك 

 االتفاقيات الشارعة، أما االتفاقيات التحالف فلن يتّم فيها توارث لاللتزامات وفقاً للمعاهدات. 
 

 :  التوصيات
  وقت مبكر تشكيل جلنة خرباء قانونيني تعمل من  توصية إىل اجلهة القائمة على التحرير؛ ب.  1

ورفع    "،دولة إسرائيل"على دراسة كافة االتفاقيات واملعاهدات واملنظمات اليت انضمت هلا  
  ارها عتبلدولة فلسطني ابستوّرث  وحتديد املعاهدات اليت    ،التوصيات بشأن كل واحدة منها 

ف، وخصوصاً املعاهدات املرتكزة على اإلقليم واملعاهدات الشارعة، وحتديد أّي  الدولة اخلل 
 .مالحظات عليها، وتقدمي اقرتاحات خبصوص املوقف من كل معاهدة

توصية جلهة التحرير إبلغاء االعرتاف الفلسطيين بـ"دولة إسرائيل"، إن مل يكن حدث قبل بدء  .  2
 اآلاثر القانونية اليت ترتب عليه.حرب التحرير، لنفي وإبطال 
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،  48  ببسط السيادة الفلسطينية على إقليم أراضي الـ  اخلاص  جتهيز صيغة اإلعالن الفلسطيين.  3
التحرير،   القانونية وأسانيد السيادة    والذي من املفرتض أن حيدد فيهبعد عمليات  الطبيعة 

مث اإلقليم،  على  واملع  الفلسطينية  االتفاقيات  من  املختلفةاملوقف  ابستمرار  اهدات  سواء   ،
وقف العمل هبا، أم التطبيق املؤقت، أم اإلعالن عن بعض التحفظات على   مالعمل هبا، أ

ل وفقاً  منها،  تغّري أي  فيقاعدة  اتفاقية  نظمتها  اليت  الظروف  لي  قانون    1969  سنة نا  من 
 . املعاهدات 

جه.  4 انتقالية    ةتعلن  قوانني  سلسلة  عن  مسبقاً،  جتهيز   مّ تيالتحرير  العودة ها  قانون  تشمل 
لفسطني، وإيقاف العمل مبا يتناقض معها من قوانني، ابإلضافة إىل قوانني خاصة ابجلنسية  

، اإلدارات احملليةوقانون  األراضي والعقارات، وقوانني القضاء واألمن،  الفلسطينية، وقانون  
 وإلغاء أو إيقاف العمل بكافة القوانني اليت تتعارض معها. 

، تشتمل على أسانيد السيادة الفلسطينية على إقليم لألمم املتحدةإرسال مذكرة لألمني العام  .  5
فلسطني   وإبالغه خبالفة دولة ، واملوقف من اإلسرائيليني املدنيني املتبقني يف فلسطني،48الـ  
جلميع    دولة إسرائيل" يف املعاهدات الشارعة، واملعاهدات اإلقليمية، ومطالبته إببالغ ذلك ـ"ل

الدول األطراف األخرى يف املعاهدات، واإلبالغ عن أّي حتفظات لفلسطني على أيٍّ من  
   .1978 سنةألحكام اتفاقية فيينا اخلاصة خبالفة الدول ل اً وفقتلك املعاهدات، 
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