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עברית גירסה	



This Land 
Is My Land “MANDATE FOR PALESTINE”  THE LEGAL ASPECTS OF JEWISH RIGHTS     ELI E. HERTZ    © Myths and Facts 

, שבמהלך השנים 1917-1947, אלפי יהודים ארזו את המעט כיצד קרה
שהיה להם, ונסעו למקום שנקרא פלשתינה? רובם עשו זאת משום 
ששמעו שביתו הלאומי של העם היהודי, עומד להתחדש במולדתם 

  פלשתינה.העתיקה – 
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מהי 
פלשתינה? 
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פלשתינה הינה איזור גיאוגרפי 
היא לא לאום, היא לא מדינה וגם לא ארץ 
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דו“ח של ממשלת הוד מלכותו בממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה על ניהול פלסטין 
ועבר הירדן לשנת 1938. 

 

בקצרה, גבולותיה של פלשתינה הן כדלקמן: 
מראש הנקרה על קו חוף הים התיכון מזרחה לנקודה במערב קדש, צפון – 

ומשם בכיוון צפון למטולה, ומשם מזרחה לנקודה במערב בניאס. 
מבניאס לכיוון דרום למזרחה של אגם החולה לגשר בנות יעקב, מזרח – 

ומשם לאורך קו הגדה המזרחית של הירדן ואגם טבריה (כנרת) ולתחנת אל 
חמה על קו רכבת סמח-דרעה, ומשם לאורך מרכז נהר הירמוך עד למפגש 

שלו עם הירדן, ומשם לאורך מרכז הירדן, ים המלח ועמק הערבה עד 
לנקודה במפרץ אילת שני קילומטרים ממערב לעיר עקבה, משם לאורך החוף 

 של מפרץ עקבה לראס ג'בע.
מראס ג'בע בכיוון כללי של צפון-מערב לצומת נקי-עקבה וכביש דרום – 

עזה-עקבה, ומשם בכיוון מערב-צפון-מערב לנקודת עין-מגארה ומשם 
לנקודה על חוף הים התיכון בצפון מערב רפיח. 

 הים התיכון.מערב – 
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מהו המנדט? 
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ה”מנדט על פלשתינה“  
והמנדט הבריטי 
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נאמנות 
 

היא ”המנדט על פלשתינה“ 
נאמנות. 

 
זהו מסמך מחייב מבחינה 

משפטית שפורסם על ידי חבר 
הלאומים ב - 24 ביולי 1922. 

 
הנאמנות תפקע רק כאשר כל 

תנאיה ימולאו . 
 

נאמן 
 

, הנו הנאמן, המנדט הבריטי
הידוע גם כמנדטור. 

 
בריטניה הופקדה על ידי חבר 

הלאומים לשאת באחריות 
לניהול השטח של פלשתינה 

בהתאם להוראה [28] של 
סעיפי ”המנדט על פלשתינה.“ 
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טרמינולוגיה עם מורשת 
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.“  בקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלשתינה”הכרה... 
(מבוא לכתב המנדט) 

 
. “גאולתה של פלשתינה”

(דוח של הנציב העליון - 1920-1925) 

 
של ביתו הלאומי בארץ“ (פלשתינה). הקמתו המחודשת ”

(מבוא לכתב המנדט) 

 
 
של פלשתינה כבית הלאומי של העם היהודי“. יצירה מחדש ”

(קונגרס ארה"ב 1922) 

 
 
של מולדתם העתיקה“. בנייה מחדש ”

(קונגרס ארה"ב 1922) 
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האירועים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה המודרנית 
 שהובילו ליצירתו של הבית הלאומי היהודי 
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1. מייסד הציונות המודרנית 
 תיאודור הרצל (2 מאי 1860 - 3 יולי 1904) 

 
2. הצהרת בלפור 

משרד החוץ הבריטי, 2 נובמבר 1917 
 

ועידת סן רמו  3.
סן רמו, איטליה, 25 אפריל 1920 

 
4. המנדט על פלשתינה 

חבר הלאומים, ז‘נבה, 24 יולי 1922 
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בנימין זאב הרצל | מאי 1860 - יולי 1904 
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         דיכוי ורדיפה לא יכולים להכחיד אותנו. אין אומה בעולם 
ששרדה מאבקים וסבל כגון אלה שעברנו.“ 

 
 היא הבית ההיסטורי הבלתי נשכח שלנו. עצם פלשתינה    ”

 ימשוך את בני עמנו בכוח של פלשתינהאיזכור שמה של 
עוצמה נפלאה.“ 

 
בנייתה     ”הרעיון שפתחתי בחוברת זו הוא מאוד ישן: 

. המדינה היהודית של המחודשת 
 
 

הקונגרס הציוני הראשון . באזל , שווייץ . 1897 
קונטרס: המדינה היהודית. 1896 

Founder 
of modern 
Zionism 

“ 

” 
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הכרזת בלפור  |  2 בנובמבר, 1917 
הכרזה אוהדת 

 
”ממשלת הוד מלכותו 

רואה בעין יפה את 
הקמתו של בית לאומי 

לעם היהודי 
בפלשתינה.“ 

 
נצחון בעלות הברית, 

פתח את הדרך למספר 
רב יותר של יהודים 

השבים לפלשתינה.  
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ארתור ג‘ימס בלפור 

לורד רוטשילד 
Arthur James Balfour 
The British Foreign Office,  
November 2nd, 1917 
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סופן של 400 שנות האימפריה העותומנית |  1516 - 1916 
מעצמות מלחמת העולם הראשונה הסתיימה רשמית 

הברית 
העיקריות 

 

    אנגליה 
 
 
 

ארה"ב 
 
 
 

    צרפת 
 
 
 

   איטליה 
 
 
 

   יפן 
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ועידת סן רמו – וילה דבונשה 
סן רמו, איטליה 19-26 באפריל, 1920 
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מעצמות 
הברית 

העיקריות 
 

    אנגליה 
 
 
 

    צרפת 
 
 
 

   איטליה 
 
 
 

   יפן 
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 לידתו של חבר הלאומים ללא ארה“ב
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התחייבות חברי הארגון: 
 

 - לא לצאת למלחמה 
 - לפתור מחלוקות על ידי בוררות 

 - לשמור על יחסי ידידות בין העמים 

ג‘נבה, 
10 בינואר, 

1920 
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 הטריטוריה שיועדה עבור הבית הלאומי היהודי

14 

סן רמו 
 איטליה,  

24 באפריל  
1920 
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51 מדינות חברות האירגון – כל חבר הלאומים 
יצא בהכרזה פה אחד: 
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  הנה בזאת ניתנת הכרה בינלאומית לקשר 
ההיסטורי של העם היהודי עם פלשתינה, 

ולסיבות העקרוניות לבניתו המחודשת של 
ביתו הלאומי בארץ זו 

אלבניה, ארגנטינה, אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, בוליביה, ברזיל, 
הודו הבריטית, בולגריה, קנדה, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, 

קובה, צ'כוסלובקיה, דנמרק, אל סלבדור, אסטוניה, פינלנד, צרפת, 
יוון, גואטמלה, האיטי, הונדורס, איטליה, יפן, ממלכת הסרבים, 
קרואטיה וסלובניה, לטביה, ליבריה, ליטא, לוקסמבורג, הולנד, 
ניו-זילנד, ניקרגואה, נורבגיה, פנמה, פרגוואי, פרס, פרו, פולין, 

פורטוגל, הרפובליקה של סין, רומניה, סיאם, ספרד, שוודיה, שווייץ, 
איחוד דרום אפריקה, בריטניה, אורוגוואי, ונצואלה. 

24 ביולי  
1924 

“ 
” 
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מסמך "המנדט על פלשתינה" 
כולל 28 סעיפים 
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LEAGUE OF NATIONS 
__________ 

MANDATE FOR PALESTINE, 
 

TOGETHER WITH A 
 

NOTE BY THE SECRETARY - GENERAL  
RELATING TO ITS APPLICATION 

TO  THE 
TERRITORY KNOWN AS TRANS-JORDAN, 

 
under the provisions of Article 25. 

 
=============================== 

Presented to Parliament by Command of His Majesty, 
December, 1922. 

=============================== 
 
 
 
 
 
 

LONDON: 
 

PUBLISHED BY HIS MAJESTY’S STATIONARY OFFICE. 
 
 
 

24 יולי 
1922 

Cover reconstructed 

 
חבר הלאומים 

 __________________
המנדט על פלשתינה, 

 
בצרוף 

 
מסמך מטעם המזכיר הכללי 

המתייחס ליישום המנדט 
על חבל הארץ הידוע בשם 

עבר הירדן 
בהתאם לסעיף 25. 

 
= = = = == = = = = = = = = = = 

מוגש לעיון הפרלמנט  
בפקודת הוד מעלתו  

דצמבר 1922 
= = = = = = = = = = = = = = 

 
 
 
 

לונדון 
יצא לאור ופורסם על ידי 

משרד ההוצאה לאור 
של הוד מעלתו  
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”המנדט על פלשתינה“ 
האיזורים שאינם מותרים ליישוב יהודי 
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סעיף 25 ל”מנדט על פלשתינה“ מעניק למנדטור את 
האפשרות לשנות את תנאי המנדט בשטח שממזרח לנהר 

הירדן . 
 

בריטינה מימשה את האופציה הניתנת על 
ידי סעיף 52, בכך שנטלה %77 מהשטח 

שיועד במקור ליהודים ,והעניקה אותו לירדן. 

סעיף 25 
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השטח אשר 
הוענק לירדן 

בהתאם 
לסעיף 25 

”המנדט על פלשתינה“ 
האיזורים שאינם מותרים ליישוב יהודי 
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השטח שיועד לבסוף 
 לבנייתו המחודשת של הבית הלאומי היהודי 

19 

24 ביולי 
1922 

פלשתינה 
היהודית 



This Land 
Is My Land “MANDATE FOR PALESTINE”  THE LEGAL ASPECTS OF JEWISH RIGHTS     ELI E. HERTZ    © Myths and Facts 20 

חלוקת הקרקעות על ידי המנדט: 
ליהודים 3%    |    לערבים 97% 

הקרקעות היום 
בק“מ רבועים 

-------- 
סה“כ  

קרקע יהודית 
22,072 

----- 
לבנון 

10,400 
----- 

סוריה 
185,180 

----- 
עירק 

438,317 
----- 
ירדן 

89,342 
----------- 

סה“כ 
 קרקעות ערביות
723,239 

 
 
 

 CIA 2011 :מקור
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 צ‘רצ‘יל הרגיע את היהודים בפלשתינה...

וינסטון 
צ‘רצ‘יל 
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וינסטון צ'רצ'יל 
מזכיר המדינה הבריטי לענייני המושבות 

ביוני 1922 
 

 
 

 
 
 

 
 

במכתב מיוני 1922 ממזכיר המדינה הבריטי לענייני 
המושבות , וינסטון צ‘רצ‘יל , שב ואמר כי 

”ההצהרה [בלפור] של 1917 אושרה מחדש על ידי 
הוועידה של מעצמות הברית העיקריות בסן רמו, ופעם 

נוספת באמנת סוורס“ ... 
 
...העם היהודי ... נמצא בפלשתינה     

זו הסיבה להכרחיות קיומו כזכות ולא בחסד . 
של בית לאומי יהודי בפלסטין המובטח ומוגן באופן 

בינלאומי, וכי יש להכיר בה באופן רשמי ובהתבסס על 
 “קשר היסטורי עתיק. 

” 
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לפני שהיהודים המקומיים 
 החלו לקרוא לעצמם ישראלים בשנת 1948 ... 
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העיתון ג‘רוזלם פוסט, שהוקם ב-1932,  
. פלסטין פוסטנקרא 
------- 

בנק לאומי לישראל, שהתאגד בשנת 1902,  
עד 1948 . חברת אנגלו-פלשתינה נקרא 
------- 

החברה הנוכחית: חברת חשמל לישראל, שנוסדה בשנת 1923 
על ידי פנחס רוטנברג, נקראה במקור  

חברת החשמל של פלשתינה 
------- 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית של היום, נוסדה בשנת 
1936, ונקראה במקור  

. התזמורת הסימפונית של פלשתינה
 

תמונה: טוסקניני והוברמן, בקונצרט הראשון של התזמורת הסימפונית של פלשתינה, 26 
בדצמבר 1936 

“ יושם כמעט באופן בלעדי למוסדות שהוקמו פלשתינההמונח ”
על ידי יהודים : 
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ארצות הברית ויחסה אל 
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”המנדט על פלשתינה“ 
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נשיאי ארה“ב תמכו בהקמת 
הבית הלאומי-יהודי בפלשתינה 
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- 3 במרץ 1919 הנשיא וודרו וילסון 
”אני משוכנע שמדינות בעלות הברית, בשיתוף פעולה של ממשלתנו ושל העם 

האמריקאי, הסכימו כי בפלשתינה יונחו היסודות של קהיליה יהודית.“ 
 

- 21 בספטמבר 1922 הנשיא וורן הרדינג 
חתם על ההחלטה המשותפת של לודג‘-פיש אשר אישרה את הקמת הבית הלאומי 

ליהודים בפלשתינה. 
 

 - 3 בדצמבר 1924 הנשיא קלווין קולידג‘
חתום על האמנה בין בריטניה וארה"ב אשר קוראת לשמור על האינטרסים 

האמריקאיים בפלשתינה. האמנה שילבה את הנוסח השלם של ”המנדט על 
פלשתינה,“ כולל הקדמה. 

 
 - 29 אוקטובר 1932 הנשיא הרברט הובר

”לרגל חגיגות היובל ה-15 להצהרת בלפור, שקיבלה אישור פה אחד של שני בתי 
קונגרס על ידי אימוץ החלטת לודג‘-פיש משנת 1922, ברצוני להביע את התקווה 

שרעיון ההקמה של הבית היהודי הלאומי בפלסטין, כפי שהוא מתגלם בהצהרה, 
ימשיך לשגשג לטובתם של כל האנשים המאכלסים את ארץ הקודש.“ 
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אור ליום ה-30 ביוני 1922, הוחלט פה אחד בשיתוף של שני 
בתי הקונגרס של ארצות הברית: 

 
”תמיכה בהקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה.“ 

H. J. Res. 322 (PUBLIC  RESOLUTION ….NO. 73   67TH CONGRESS.)   

מסמך של 
הקונגרס 

האמריקאי 
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בית הנבחרים האמריקאי – יולי 1922 
דיון על החלטה 322 

הנציג ולטר מ. צ‘נדלר מניו יורק מבטא את דעותיו על השאלה 
הערבית בפלשתינה: 

 
, רשאים להישאר בפלשתינה תחת שלטון יהודי”1 - הערבים יהיו 

תוך הבטחת זכויותיהם האזרחיות והדתיות באמצעות המנדט הבריטי 
ובתנאים אשר פורטו בהצהרת בלפור. 

 
יהיה עליהם למכור ”2 - במידה שהערבים לא יסכימו לממשל יהודי, 

את אדמותיהם על פי הערכת שווי ולפרוש אל תוך השטח הערבי 
 על ידי חבר הלאומים בהתאם לתוכנית השיקום שהוקצה להם

הכללי של מדינות המזרח. 
 

”3 - במידה והערבים לא יסכימו לממשל יהודי, בתנאים של זכות 
וצדק, או יסרבו למכור את אדמותיהם על פי הערכת שווי ולפרוש 

.“ הם יגורשו מפלשתינה בעל כורחםלמדינותיהם, 
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אמנה בין ארה“ב ובריטניה 

 

 

 

 

ממשלת ארה“ב טענה ב-20 בנובמבר 1920, שהשתתפות ארצות 
הברית במלחמת העולם הראשונה זיכתה אותה להיות שותפה 
בעיצוב תנאי המנדט. הממשלה הבריטית הסכימה, והתוצאה 

הייתה הסכם הקורא לשמור על האינטרסים האמריקאים 
בפלשתינה. זה הסתיים באמנה בין בריטניה וארצות הברית, 

שנחתם ביום 3 דצמבר 1924. 
 

חובה לציין, כי באמנה שולב הטקסט השלם של 
”המנדט על פלשתינה,“ כולל ההקדמה . 

3 בדצמבר 
1924  
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סופו של אירגון חבר הלאומים 

28 

חבר הלאומים נכשל להבטיח שלום 
 
 

הנכסים, הזכויות והחובות הועברו 
כולם לאירגון האומות המאוחדות 

20 באפריל  
1946 
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מגילת האומות המאוחדות נכנסה לתוקף ב-24 באוקטובר 1945 –  
 בסן פרנסיסקו, קליפורניה

29 

העצרת הכללית של האו“ם מתכנסת לישיבתה הראשונה 
בלייק סקסס, פלאשינג מדוז, ניו יורק 

19 בנובמבר 1946 
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 ”המנדט על פלשתינה“ - תקף עד היום

30 

קובע כי ”הסכמת סעיף 27 למסמך ”המנדט על פלשתינה“ 
מועצת חבר הלאומים נדרשת לכל שינוי בתנאים“ - הסכמה 

כזו לא התקבלה מעולם. 
 

מכיר בתוקפן המתמשך של סעיף 80 של מגילת האו“ם 
הזכויות שהוענקו לכל המדינות או העמים, או ההסדרים 

הבינלאומיים הקיימים כולל אלה שאומצו על ידי חבר 
הלאומים. [כגון ”המנדט על פלשתינה“] 

 
”(ICJ) הכיר באופן עקבי כי בית הדין הבינלאומי לצדק ,

המנדט שרד את מותו של חבר הלאומים“.  
[סיכומי דיעות: 11 יולי 1950, 21 יוני 1971, 9 יולי 2004]. 
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”הלוביסטים“ שהפכו את סעיף 80 חלק ממגילת האו“ם 

פרופסור 
יוג‘ין רוסטאו 

31 

”משלחות יהודיות חזקות ... לקחו חלק בועידת סן 
פרנסיסקו, אפריל 25 - יוני 26 1945. 

 
”הרב סטיבן וייז, פיטר ברגסון, אליהו אילת, פרופסורים 

בן-ציון נתניהו, א. ס. יהודה, והארי סלדן היו בין הנציגים 
היהודים. 

 
הזכות היהודית להתישבות ”משימתם הייתה להגן על 

 בתקופת המנדט, נגד שחיקה בעולם של מדינות בפלשתינה
”סעיף 80 היה התוצאה של מאמציהם .“ שאפתניות. 

 
פרופ‘ יוג‘ין רוסטאו 
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תכנית החלוקה - העצרת הכללית של האו“ם את ההחלטה 181 
 

32 

 לחלק מומלץעל פי החלטת האו“ם 181, 
את 23% הנותרים של ”פלשתינה היהודית“ 

. (לא למדינה יהודית ולמדינה ערבית
למדינה פלסטינית). 

 
 את ההמלצה. קיבלוהיהודים 

 
הערבים הפלסטיניים ואחיהם הערבים 

 אותה, תוך הבטחה דחובמדינות שכנות 
לקרוא תיגר על יישומה בכוח. 

 
החלטה 181 איבדה את תקפותה ואת 

הרלוונטיות שלה. 

29 בנובמבר 
1947 
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הפרופסור,השופט אליהוא לאוטרפכט מסביר כיצד ירושלים 
אינה מוזכרת ב”המנדט על פלשתינה“ ואולם ”המקומות 

הקדושים“ כן מוזכרים. עניין זה לכשעצמו הוא רלוונטי, משום 
שהוא מצביע על העובדה שבשנת 1922 לא היה שום עניין 

לזהות את שאלת המקומות הקדושים עם הפיכת ירושליים 
לעיר בינלאומית. 

 
ירושלים, הבירה הרוחנית, הפוליטית, וההיסטורית של העם 

היהודי, שימשה, ועדיין משמשת, כבירתה הפוליטית של אומה 
אחת - השייכת לעם היהודי. 

   

פרופסור אליהוא לאוטרפכט 
ירושלים והמקומות הקדושים 
פורסם באוקטובר 1968 

ירושליים והמקומות הקדושים 
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”המנדט על פלשתינה“ 
זכויות פוליטיות 

34 

ליצור בארץ תנאים יהיה אחראי      המנדטור 
, מנהליים וכלכליים שיבטיחו את הקמתו של פוליטיים

הבית הלאומי היהודי, כפי שנקבע במבוא, ואת 
השמירה פיתוחם של מוסדות שלטון עצמיים, וכן את 

של כל תושבי פלשתינה, על זכויות אזרחיות ודתיות 
ללא הבדל גזע ודת. 

סעיף 
2 

“ 
” 
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 זכויות פוליטיות בפלשתינה הוענקו ליהודים בלבד

35 

זכויות פוליטיות להגדרה עצמית כישות פוליטית 
לערבים, הובטחו על ידי אותו חבר הלאומים בארבעה 

מנדטים אחרים . 
 

בתקופת המנדט הצרפתי: לבנון וסוריה 
 

בתקופת המנדט הבריטית: עיראק ועבר - הירדן 

 יהודים
זכויות דתיות 

זכויות אזרחיות 
זכויות פוליטיות 

 תושבים אחרים
זכויות דתיות 

זכויות אזרחיות 
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”המנדט על פלשתינה“ 
שום ישות זרה אינה מותרת בפלשתינה 

36 

סעיף 5 
 
 

הטריטוריה 
של פלסטין 

יועדה באופן 
בלעדי עבור 

הבית 
הלאומי-יהודי 

שטח של ”המנדטור יהיה אחראי על כך ששום 
לא יותר או יוכחר, או יהיה בכל אופן אחר פלשתינה 

תחת שליטה או ממשל של כל גוף או מדינה זרה.“ 
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”המנדט על פלשתינה“ 
איזורים בהם ניתן היתר והמלצה ליישוב על ידי יהודים  

  סעיף 6 
 
 
 

משום כך 
יישובים 
יהודיים 

הינם חוקיים 
בעליל  

התיישבות צפופה של ... יעודד... פלשתינה”הממשל של 
על הקרקע, כולל אדמות מדינה וקרקעות בור יהודים 

שאינן דרושות למטרות ציבור.“ 
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זכויות היהודים לפלשתינה 
הובטחו בערבויות בינלאומיות 

38 

הצהרה (בלפור) אושרה בזמנו על ידי כמה מהממשלות של בעלות הברית; ה
 
יא אושרה מחדש בוועידה של מעצמות ההסכמה העיקריות בסן-רמו, 1920; ה

 
הצהרה אושרה אחר-כך בהחלטה פה אחד של שני בתי הקונגרס של ארה“ב; ה

 
הצהרה התגלמה במנדט על פלשתינה שאושר על ידי חבר הלאומים, 1922; ה
 
הצהרה אוזכרה, בפרסום מדיניות רשמית שהונפקה על ידי שר המושבות ה

באותה השנה: ”לא להיות רגיש לשינוי.“ 
 

המדיניות נקבעה והובטחה בערבויות בינלאומיות. 

הגוף הרשמי הבכיר ביותר של המנדט על פלשתינה, הנציב העליון לפלשתינה, 
הדגיש כיצד הושגו ”ערבות/יות בינלאומית/ות“ לקיומו של בית לאומי יהודי 

בפלשתינה. 
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הכרזת העצמאות של ישראל 
14 במאי, 1948 

ביום 14 במאי 1948 ,מועצת העם היהודית התכנסה בתל אביב, 
והכריזה על הקמתה של מדינת ישראל . 
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, שבמהלך השנים 1917-1947, אלפי יהודים ארזו את המעט כיצד קרה
שהיה להם, ונסעו למקום שנקרא פלשתינה? רובם עשו זאת משום 
ששמעו שביתו הלאומי של העם היהודי, עומד להתחדש במולדתם 

  פלשתינה.העתיקה – 
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ארץ זו היא ארצנו 
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”המנדט על פלשתינה“ 
המקורות העיקריים ששמשו במחקר זה 

Professor Judge 
Stephen M. 
Schwebel 
 
 
 
Professor  
Julius Stone 
 
 
 
 
 
Sir Elihu 
Lauterpacht 
 
 
 
Professor  
Eugene Rostow 
 
 
The Archives 
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(1929) פרופ‘ השופט שוובל כיהן בבית המשפט הבינלאומי לצדק מאז יום 15 בינואר 
1981. הוא היה סגן הנשיא של בית המשפט 1994-1997 והיה נשיא בין השנים 1997 

עד 2000. בהיותו סגן יועץ משפטי לשעבר במחלקת המדינה של ארצות הברית 
ופרופסור למשפט בינלאומי בבית הספר ללימודים בינלאומיים מתקדמים של 

אוניברסיטת ג‘ונס הופקינס (וושינגטון). 
 

(1907-1985) פרופ‘ סטון הוכר כאחד מהרשויות המובילות במאה העשרים במשפט 
עמים. עבודתו מייצגת ניתוח מפורט של עקרונות המשפט הבינלאומי הנוגע לנושאים 

המרכזיים שהועלו על ידי הסכסוך הערבי-ישראלי. הוא היה אחד מכמה חוקרים 
אשר זכו בהכרה מצטיינת בתחום אחד או יותר. פרופ‘ סטון הייתה אחד מהרשויות 

הידועות ביותר בעולם בתחומי משפט וחוק בינלאומי. 
 

(1928) סר אוטרפאכט היה המייסד (1983) של מרכז אוטרפאכט למשפט בינלאומי 
באוניברסיטת קיימברידג‘. הוא פרסם את המסמך ירושלים והמקומות 

הקדושים (לונדון: איגוד אנגלו-ישראל, 1968). סר אוטרפאכט היה גם שופט אד הוק 
של בית הדין הבינלאומי לצדק. 

 
(1916-2003) פרופ‘ יוג‘ין רוסטאו היה פרופסור מומחה למשפטים ויחסי ציבור 
אמריטוס באוניברסיטת ייל , ושימש כדיקן בבית הספר למשפט של אוניברסיטת 

ייל (1955-1966). בשנת 1967, כאשר שימש כתת-מזכיר המדינה האמריקאי לעניינים 
מדיניים הוא היה ממנסחי החלטת האו"ם 242 . 

 
 

ארכיוני בריטניה וחבר הלאומים. 


