
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 
 

  الوضع القانوين ملدينة القدس
  ومواطنيها العرب

  
  احملتويات

  
  صفحة    

  1    مقدمة
  

 5   االحتالل والضم  :الفصل األول

  5  االحتالل  :أوالً
  7   الضم؛ القرار السياسي والغطاء القانوين :ثانياً

  8  قانون بتعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء ) أ  
  10  ت قانون بتعديل قانون البلديا) ب  
  11  قانون احملافظة على األماكن املقدسة ) ج  

  13  االعتبارات التي أدت إىل رسم احلدود بشكلها احلايل  :ثالثاً
  16   1968قانون تسويات قضائية وإدارية، لسنة   :رابعاً

  
 20   " القدس املوحدة والكاملة عاصمة إسرائيل: "تثبيت الضم وتكريسه  : ينالفصل الثا

  20   رة األرض وبناء املستعمرات اليهوديةمصاد  :أوالً
  23   القدس عاصمة إسرائيل: تكريس الضم وسن قانون أساسي :ثانياً
  25   استنكار وشجب دويل ولكن  :ثالثاً
  27  الكنيست يساهم يف سياسة تكريس الضم   :رابعاً

  30  واحملكمة العليا أيضاً   :خامساً 
  32  تها يف القدس بعد اتفاقيات أوسلو استمرار إسرائيل يف تثبيت سياد  :سادساً 
  41  تلخيص املوقف اإلسرائيلي قبيل بدء مفاوضات احلل النهائي  :سابعاً

  
 45  الفلسطينية   - مسألة القدس يف ضوء القانون الدويل واالتفاقيات اإلسرائيلية  : الفصل الثالث

  45   خلفية عامة  :أوالً
  47  واحد بطالن ضم القدس الشرقية من طرف :ثانياً
  60  مكانة القدس قبيل إعالن املبادىء   :ثالثاً
  62  مسألة القدس يف ضوء إعالن املبادىء واتفاقية املرحلة االنتقالية   :رابعاً

  71  اإلسرائيلية -معاهدة السالم األردنية   :خامساً 
  75  االتفاق بين الفاتيكان وإسرائيل   :سادساً 
  77  خالصة   :سابعاً
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 79  إسقاطات ضم القدس الشرقية على مكانة سكانها الفلسطينيين وحقوقهم  :الفصل الرابع

  81  اإلقامة يف مقابل املواطنة : املكانة القانونية لسكان القدس الشرقية  :أوالً
  81   1952قانون اجلنسية لسنة ) أ  
  88   1952قانون الدخول إىل إسرائيل لسنة ) ب  

  98   نة وعلى اإلقامة بإسرائيلوق والواجبات املترتبة على املواطاحلق :ثانياً
  99  حق االنتخاب وحق الترشيح) أ  
  101   حق احلصول على جواز سفر إسرائيلي) ب  
  102  الدخول إىل إسرائيل واخلروج منها ) ج  
  103  العمل يف سلك الدولة ) د  
  105   الضرائب) هـ  
  106  تخطيط والبناء ال) و  
  111  خمصصات التأمين الوطني  )ز  

  121  خالصة  :ثالثاً
  

  121    تنويه
  

 123    مالحق

  ، 1967 - 5727، لسنة )11رقم (قانون بتعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء   :1امللحق رقم 
  ب 11إضافة املادة 

  
125  

  126  أ  8فة املادة ، إضا1967 - 5727، لسنة )6رقم (قانون بتعديل قانون البلديات   :2امللحق رقم 
، احملافظة على األماكن 1967 -  5727قانون احملافظة على األماكن املقدسة، لسنة   :3امللحق رقم 

  املقدسة 
127  

  129  خرائط   :4امللحق رقم 
    1967ـ القدس قبل سنة   
    1967ـ القدس بعد سنة   
    1996ـ القدس بعد سنة   

  131  1995و  1967فة بين واليهود يف سنوات خمتل") غير اليهود("عدد سكان القدس العرب   :5امللحق رقم 
  132  القدس عاصمة إسرائيل: قانون أساسي  :6امللحق رقم 
  134  من قرارات األمم املتحدة بشأن القدس  :7امللحق رقم 
  141  قرار جملس األمن بشأن جمزرة اخلليل   :8امللحق رقم 

  
 143    املراجع

  
 


