
 
 
 
 

الواقع القانونيعن بشكل خطیر  یتغاضى حول القدس ترامبالرئیس فلسطین: إعالن   
 

لقدس االذي یقضي باالعتراف بلحقوقیین الیوم أن إعالن رئیس الوالیات المتحدة دونالد ترامب الدولیة للجنة العتبرت ا
.الدولي القانونیتغاضى بشكل خطیر عن  ،إلى ھناك بلدهنقل سفارة نیتھ وعاصمة إلسرائیل   

 
الء على األراضي عن طریق عدم جواز االستیعلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  صادرة عن قرارات عدة شّددت

، آنذاك صراعال نتیجة 1967عام حثت على انسحاب القوات المسلحة اإلسرائیلیة من األراضي المحتلة الحرب، كما 
  .القدس الشرقیة ومن ضمنھا منطقة

 
السیاسات ضمًنا  جاھلتی كما أنھ ،عن ھذا الواقع القانوني وعن خمسین عاًما من االحتاللیغض الطرف امب إن إعالن تر

الفلسطینیة، بما في ذلك من خالل ضم القدس  يضاوالممارسات اإلسرائیلیة التي تھدف إلى تغییر طابع ووضع األر
.بھذه المنطقةن ، وال سیما عدم الموافقة صراحة على مطالبات الفلسطینییالشرقیة  

 
ن إعالن ترامب ال ، إلى "أفي اللجنة الدولیة للحقوقیین الشرق األوسط وشمال أفریقیابرنامج ربیة، مدیر سعید بنع أشارو

جدیدة  موجةوخلق إثارة  غیر أن من شأنھ ، بموجب القانون الدولي،القدس أن یشكل األساس ألي تغییر في وضعیمكن 
."من العنف في المنطقة  

 
بجروح في اشتباكات مع  صیب العشراتوأ عالن ترامبا على إن إلى الشوارع احتجاجً ف الفلسطینیود خرج آالوق

.سرائیلیةالقوات اإل  
 

واالمتناع عن استخدام القوة سرائیلیة ضمان الحق في االحتجاج السلمي ى السلطات اإل"یجب علأنھ ربیة بنع أضافو
."غیر المشروع للقوة الممیتة االستعمالبشكل غیر متناسب ضد المتظاھرین، بما في ذلك   

 
خلفیة  

 
لن یعترف بأي "ا على أن مجلس األمن ینص تحدیدً  2016 سنةالصادر  2334 رقمإن قرار مجلس األمن لألمم المتحدة 

الطرفان من  بما في ذلك ما یتعلق بالقدس، عدا تلك التي یتفق علیھا ،1967حزیران / یونیھ  4تغییرات على خطوط 
، بما 1967األراضي الفلسطینیة المحتلة منذ إقامة إسرائیل للمستوطنات في  "أنخالل المفاوضات". ویضیف القرار 

وعقبة رئیسیة أمام  اا صارخً انتھاكً  ، بموجب القانون الدولي،فیھا القدس الشرقیة، لیس لھا أي شرعیة قانونیة وتشكل
." تحقیق حل الدولتین وإحالل السالم العادل والدائم والشامل  

 
د قرار الجمعیة العامة وأكّ  .1967وھذا یؤكد مجدًدا سلسلة من القرارات المماثلة التي اتخذھا مجلس األمن منذ العام 

الل المفاوضات لحل وضع القدس "ضرورة إیجاد طریقة من خعلى  2012) الصادر عام 67/19( رقملألمم المتحدة 
."دولتین لعاصمة لك  

 
 
 
 
 
 


