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 : من القرار بضم شطرها الشرقيالقدس
 إىل اعتراف ترامب بها عاصمة إلسرائيل

 
 يفمنها  الغربي اجلزء لطاملا كانت القدس هدفاً صهيونياً؛ ويف حين تم االستيالء على 

، 8491حزيران/ يونيو  5، فإن اجلزء الشرقي سقط بيد اجليش اإلسرئيلي خالل حرب 8491سنة 
يونيو حزيران/ 71ففي ؛ اجلزء  هذاومل تمض أيام قليلة، حتى باشرت إسرائيل إجراءات ضم 

، ووافق الكنيست الشرقية احلكومة اإلسرائيلية بمشروع قرار لضم القدس قدمتت، 8491
 .7699ضم سياسياً وإدارياً بموجب األمر رقم العلى ذاته اإلسرائيلي يف اليوم 

على قرار "قانون أساس.. اإلسرائيلي ت نواب الكنيست وّص 8416تموز/ يوليو  06ويف 
ها عاصمة موحدة إلسرائيل ومقراً القدس عاصمة إسرائيل" القاضي باعتبار مدينة القدس بشطري

 .لرئاسة الدولة واحلكومة والكنيست واحملكمة العليا
، صادق الكنيست اإلسرائيلي على قانون "القدس 7681يناير كانون الثاين/ 7ويف 

املوحدة" الذي يمنع أي حكومة من التفاوض على أي جزء من القدس، إالّ بعد موافقة غالبية نيابية 
 .876نين عضواً من أصل ال تقل عن ثما

كانون  9هذا اإلجراء األخير أعقب إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب، يف 
 1إىل كونغرس يعود لل ، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وتفعيل قرار7681ديسمبر األول/

 –نقل السفارة األميركية من تل أبيب إىل القدس إىل اإلدارة  يدعو  8445نوفمبر /تشرين الثاين
مايو /أيار 89يف  جتاهله كل الرؤساء األميركيين حتى جميء ترامب. وتم نقل السفارة فعلياً 

 ، أي قبل يوم من حلول ذكرى النكبة.7681
 نقل السفارة األميركية إليهاقرار ترامب بعد صدور من املعلومات عن وضع القدس مزيد لل

 Jerusalem" و "الدراسات الفلسطينيةجملة عدد من املقاالت نشرت يف "نحيل القارئ إىل 
Quarterly"و "Journal for Palestine Studies" 

 
 ،عدد ،74 جملد ،الفلسطينية الدراسات جملة. الدويل القانون يف القدس. شفيق املصري 

 .89-1 ص ،(7681 ربيع) 889

 ،جملة. ترامب وقرار األقصى انتفاضة بين: العاصفة عين يف القدس. نظمي اجلعبة 
 .91-01 ص ،(7681 ربيع) 889 عدد ،74 جملد ،الفلسطينية الدراسات

 جملد ،الفلسطينية الدراسات جملة. الفلسطيني املتحف يف" حتيا" القدس. مهند احلميد، عبد 
 .887-841 ص ،(7681 ربيع) 889 عدد ،74
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 ،ترامب قرار بعد القدس يف متزامنة مسارات على إسرائيلي تصعيد. لرؤوفا عبد أرناؤوط .
 .789-780 ص ،(7681 ربيع) 889 عدد ،74 جملد ،الفلسطينية الدراسات جملة

 
 Tamari, Salim. Donald Trump's Generous Offer on Jerusalem. JQ 72 

(Winter 2017), pp. 3-6. 

 Kattan, Victor. Why U.S. Recognition of Jerusalem Could Be Contrary 
to International Law. JPS 187 Vol. 47, No. 3 (Spring 2018), pp. 72-
92. 

 Khalidi, Rachid. And Now What? The Trump Administration and the 
Question of Jerusalem. JPS 187 Vol. 47, No. 3 (Spring 2018), pp. 
93-102. 

عن املوضوع نفسه نشرا على موقع  ملاهر الشريف ورندة حيدر نحيل القارئ إىل مقالينكما 
 الفلسطيني والرد ترامب خطوة دالالت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ضمن ملف خاص بعنوان:

نة س ته املؤسسةنشر السالم مفتاح القدس بعنوانذ وليد اخلالدي كتاب لألستاإىل و .املنتظر
2112. 

 
 نشرتها التي الكاملة األعمال على - من خالل الرابط أدناه - مكن االطالعيإىل ذلك،  اإلضافةي

 يف مهماً حيّزاًالتي طاملا احتلت  القدس عن العربية باللغةالدراسات الفلسطينية  مؤسسة
 :مصيرها تهدد التي واألخطار القدس قضية على الضوء تسليط يف كمساهمة هامنشورات

 
 مؤسسة الدراسات الفلسطينيةيف منشورات القدس 
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