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مقدمة
مثل إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل نقطة تحول في الموقف
شكل تغيي اًر استراتيجياً في الموقف األمريكي تجاه
األمريكي تجاه قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي ،بل ّ
القضية الفمسطينية عمى وجو التحديد وخاصة تجاه مدينة القدس ،التي اعتبرت أمريكا عمى مدار العقود
الماضية مدينة متنازع عمييا تخضع لمفاوضات المرحمة النيائية.
ورغم أن الموقف األمريكي الجديد تجاه القدس الذي أعمنو ترامب من البيت األبيض يمثل تجاوز لقواعد
القانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية ،إال أن اإلعالن األمريكي نفسو بحاجة إلى قراءة معمقة بعيدة
عن التأثير العاطفي لمقرار؛ ألن القرار فيو مغموض مقصود ،وىو حمال أوجو ،مما أثار طرح عدة
تساؤالت حول مبررات ىذا القرار ومضمونة وأىم العناصر التي تضمنيا ،كل ىذه التساؤالت يمكن
اإلجابة عمييا عبر االستعانة بنيج تحميل المضمون لتوضيح أىم النقاط التي تضمنيا القرار األمريكي
تجاه القدس.

أوالً :مبررات القرار أمريكاً
منذ دخولو البيت األبيض سعى الرئيس ترامب لمظيور بمظير الرئيس التاريخي لمواليات المتحدة
األمريكية القادر عمى اتخاذ الق اررات السياسية المصيرية التي تحافظ عمى المصالح الوطنية األمريكية،
لذلك أكد في خطاب التنصيب عمى أن مبدأ أمريكا أوالً ،وىو المبدأ الذي يسعى من خاللو ترامب لجعل
المصالح األمريكية في المقام األول ،لذلك أكد ت ارمب من البيت األبيض إنو يرى أن ىذا التحرك يصب
في مصمحة الواليات المتحدة ويسعى لتحقيق السالم بين إسرائيل والفمسطينيين( .)1إضافة لذلك ىناك
مبررات أخرى تتعمق باألوضاع الداخمية في أمريكا وبتوقيت القرار منيا التحديات الداخمية التي تواجو
إدارة ترامب خاصة في موضوع التحقيقات حول التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية ،خاصة بعد
اعتراف مستشاره السابق لألمن القومي الجنرال مايكل فمين بالكذب في الشيادة التي قدميا لمجنة
التحقيق ،وامكانية عزل ترامب بناء عمى ىذه القضية ،وىنا يمكن اعتبار ىذا الموقف رشوة سياسية من
ترامب لموبي الييودي في أمريكا لمساعدة ترامب لمخروج من ىذه األزمة ،وأيضا يمثل محاولة من ترامب
إلرضاء اليمين اإلسرائيمي الحاكم في إسرائيل قبل طرح أمريكا صفقة القرن المنتظرة ،وبالتالي يمكن
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القول أن مبررات القرار ت مثل من جية محاولة من ترامب لمظيور بمظير الرئيس التاريخي القادر عمى
اتخاذ ق اررات مصيرية ،ومن جانب لكسب ود الموبي الييودي في أمريكا واليمين المتطرف في إسرائيل.

ثانياً :قراءة في القرار األمريكي
في إطار سياسة حافة الياوية التي ينتيجيا الرئيس األمريكي دونالد ترامب في التعامل مع القضايا
الدولية أعمن ترامب عن ق ارره بنقل السفارة األمريكي لمقدس واالعتراف بيا عاصمة إلسرائيل ،لكن ىذا
القرار تضمن مجموعة من العناصر والمواقف المختمفة التي يصعب فصميا عن بعض خاصة أن
ومركزا ،ولكن يمكن تحديد أىم القضايا التي تضمنيا القرار في النقاط التالية:
اإلعالن كان متداخالً
ً

 شخصية الزتعيم
حاول ترامب الظيور بمظير الزعيم األمريكي القوي الذي يتخذ الق اررات المصيرية التي امتنع عن
أتخاذىا رؤساء أمريكا السابقون ،وفي ىذا السياق حاول ترامب التقميل من رؤساء أمريكا السابقين عبر
التأكيد أنيم امتنعوا ألسباب كانوا يرونيا موضوعية عن نقل السفارة األمريكية لمقدس بغية إعطاء فرصة
لعممية السالم لكن ىذا لم يتحقق ،وىنا يحاول ترامب الظيور بظير الزعيم القوى القادر عمى اتخاذ قرار
صعبة لم يج أر أي رئيس سابق عمى اتخاذىا ،بما يجعل ترامب يظير في توب البطل الحقيقي ،فيو
لديو ىاجس تخميد اسمو في التاريخ باعتباره أحد رؤساء الواليات المتحدة العظماء أمثال جورج واشنطن
وروزفمت ،باعتباره ناقل السفارة األمريكية لمقدس.
عترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية ليا محاولة
وىنا يمكن اعتبار قرار ترامب باال ا
منو لمظيور بمظير الرئيس القوى القادر عمى اتخاذ مواقف شجاعة لم يستطيع أي رئيس سابق أن
يتخذىا؛ بيدف تخميد ا سمو في التاريخ باعتباره الرئيس الذي نقل السفارة األمريكية لمقدس واعتراف بيا
عاصمة إلسرائيل.
 حقائق جديدة
ي مثل اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية ليا بمثابة خمق حقائق جديدة عمى
األرض فيما يتعمق بالصراع العربي اإلسرائيمي بشكل عام والقضية الفمسطينية عمى وجو التحديد ،فقد
ترمب رسميا مساء اليوم األربعاء الموافق 2012/12/6م اعتراف إدارتو
أعمن الرئيس األميركي دونالد ا
ترمب إنو
بالقدس المحتمة عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس ،حيث أكد ا
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كثيرا ،حسب قولو ،وأكد أن تأجيل نقل السفارة لم يحقق السالم وتكرار نفس التجربة لن
اتخذ قرًا
ار تأخر ً
يؤدي لنتائج مختمفة ،لذلك كان البد من اتخاذ القرار الصعب بنقل السفارة األمريكية لمقدس.

وقال ترامب "حان الوقت لالعتراف رسمي ًا بالقدس عاصمة إلسرائيل" معتب ار أنو إنما يعترف أصالً بـ"واقع
قائم" ،وأكد قائال "بعد أكثر من عقدين من االستثناءات لقانون أمريكي يعود إلى العام  1991يقضي
بنقل السفارة األمريكية إلى القدس لسنا اليوم أقرب إلى اتفاق سالم بين إسرائيل والفمسطينيين"( .)2وىنا
يمكن اإلشارة إلى أن ترامب فقد األمل في الوصول لحل لمقضية الفمسطينية قريباً وبالتالي خطوة نقل
السفارة قد تعتبر عن تراجع آمال ترامب بحل القضية خاصة في ظل تعنت اليمين اإلسرائيمي ،وبالتالي
قد تكون ىذه الخطوة إشارة لصعوبة الموقف.
وفي سياق الحقائق الجديدة التي تحدث عنيا ترامب ،قال مسؤولون أميركيون إن ىذه الخطوة ىي
اعتراف بحقيقتين" :تاريخية قائمة عمى أن المدينة تعتبر عاصمة دينية لمشعب الييودي ،وأخرى حالية
مركز لمحكومة اإلسرائيمية" ،حسب تعبيرىم ،ومن جانبو ،أكد وزير الخارجية األمريكي ريكس
ًا
باعتبارىا

تيمرسون أن الواليات المتحدة ستبدأ فو ار في تطبيق قرار نقل سفارتيا إلى القدس ،وأضاف أن قرار ترامب
"يجعل الوجود األمريكي متالئما مع الواقع؛ ألن البرلمان اإلسرائيمي والمحكمة العميا والرئاسة وأجيزة
رئيس الحكومة اإلسرائيمية ىي في القدس(.)3
وبالتالي ىذا اإلعالن يمثل بداية لرؤية أمريكية جديدة لمتعامل مع الصراع العربي اإلسرائيمي وباألخص
في القضية الفمسطينية ،خاصة أن ترامب أكد أن ىذا القرار ييدف لتثبيت حقائق قائمة األرض ويدعم
الوجود الييودي في القدس.

 مقاربة جديدة للصراع
خالل حديثو أكد ترامب عمى أن إعالنو االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يمثل بداية لمقاربة جديدة
تجاه النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ،وأن ىذا اإلعالن ييدف لخمق واقع جديد فيما يتعمق بيذا النزاع،
وأضاف في كممتو أنو ال يمكن حل كل المشكالت بنفس المقاربة الفاشمة ال يمكن أن تأتي بنتائج
()4

مشددا عمى أن إعالنو سيكون بمثابة مقاربة جديدة تجاه النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي
إيجابية،
ً
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يبدو أن ترامب حاول خالل كمماتو التي أعمن فييا االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل أن يغير قواعد
المعبة ويكسر كثير من المحرمات التي حكمت عالقة أمريكا باألطراف ، ،فقد أكد أن القرار يعكس
ار أرجأ كل الرؤساء
"مقاربة جديدة" إزاء النزاع العربي اإلسرائيمي" ،ويكون بذلك ترامب قد اتخذ قرًا
مؤكدا أنو إنما يفي بوعد "فشل" سمفاؤه بالوفاء ،وطالب و ازرة
األمريكيين اتخاذه منذ العام ،1991
ً

الخارجية األمريكية ببدء االستعدادات لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس ،والمتوقع أن يستغرق أعواما.

 خطوة من أحل السالم
سعى ترامب لتبرير إعالنو عبر التأكيد أن ىذا الموقف يساعد عمى تحقيق السالم في منطقة الشرق
األوسط ،وأكد الرئيس األمريكي في الوقت نفسو أن الواليات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره
مؤكدا أن قرار نقل السفارة ال يعني وقف التزامات واشنطن بالتوصل لسالم
اإلسرائيميون والفمسطينيون،
ً

دائم

(،)5

وأكد أنيا "خطوة متأخرة جدا" من أجل دفع عممية السالم في الشرق األوسط والعمل باتجاه

التوصل إلى اتفاق دائم( .)6وتابع "أن الواليات المتحدة تبقى مصممة عمى المساعدة في تسييل التوصل
إلى اتفاق سالم مقبول من الطرفين" ،مضيفا "أنوي القيام بقصارى جيدي لممساعدة في التوصل إلى
اتفاق من ىذا النوع"

(.) 7

محاولة ترامب الربط بين ق ارره بنقل السفارة األمريكية لمقدس ودفع عممية السالم لألمام يؤكد الرأي القائل
أن القرار يعتبر جزء من صفقة القرن وليس منفصل عنيا ،وأن القرار بمثابة رشوة سياسية لقوى اليمين
في إسرائيل والموبي الييودي في أمريكا ،بيدف ضمان وموافقة الطرفين عمى العرض األمريكي قبل
صدروه ،ومساعدة ترامب لمخروج من األزمة الداخمية.

 الغموض المقصود
سعى الرئيس ترامب جعل إعالنو تجاه القدس يحمل غموض ًا مقصوداً كعادة السياسة الخارجية األمريكية
تجاه المنطقة ،بغية تحقيق عدة أىداف منيا سيولة تمرير الموقف األمريكي ،وحفظ ماء واشنطن وادارتو
باعتبارىا أحد رعايا عممية السالم ،ففي حين اعترف ترامب القدس عاصمة إلسرائيل إال لم يحدد أي
قدس التي أعترف بيا؟
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لقد حاول ترامب في خطابو أن يؤكد أن ىذا القرار لن يؤثر عمى عممية السالم ،أو الحدود بين
الدولتين ،وأعمن عن القدس عاصمة إلسرائيل ولكنو لم يحدد أي قدس ،الشرقية أو الغربية أو الموحدة،
وتحدث عن ضرورة بقاء الوضع القائم خاصة الذي يتعمق باألماكن المقدسة لدي المسممين والمسيحيين
والييود ،حيث أكد ترامب "أن ىذا القرار ال يؤثر عمى أي قضية أخرى بما في ذلك حدود السيادة
اإلسرائيمية في القدس أو الحدود المتنازع عمييا ،فيذه القضايا يعود التقرير فييا إلى األطراف المتنازعة"،
وفي ذلك إشارة واضحة أن اإلعالن األمريكي ال يحدد حدود ومعالم لمقدس التي اعترف بيا ترامب
عاصمة إلسرائيل ،وانما ترك ىذه القضية المتنازع عمييا لألطراف تحددىا ىي نقطة ميمة يمكن البناء
عمييا لمواجية أي مساعي إسرائيمية تقول أن واشنطن اعترفت بالقدس الموحدة عاصمة ليا.
وفي ىذا السياق أكد مسؤول أمريكي أن قرار الرئيس دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصم ًة إلسرائيل،
وتأكيد نيتو عمى نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتمة ،لن يؤثر عمى بعض الوثائق
الخاصة بو ازرة الخارجية األمريكية من بينيا جوازات السفر بحسب ما نقمتو مجمة "واشنطن إيزكزامنير"
األمريكية ،وقال "ديفيد ستارفيمد" مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط" : ،لن يحدث
أي تغيير في سياسات أمريكا فيما يتعمق بممارسات القنصمية ،أو إصدار جوازات السفر في ىذا الوقت،
وتابع" :ما يعني أن جواز سفر المواطن األمريكي المولود في القدس ،لن ُيكتب فيو القدس ،إسرائيل،

وسيكتب القدس فقط" .وأشار المسؤول األمريكي إلى أن خرائط الحكومة لن تعترف بأن القدس ممك
ُ

إلسرائيل(.)8

وىنا يمكن القول أن ترامب رغم اعترافو بالقدس عاصمة إلسرائيل إال أنو لم يحدد حدود ومعالم ىذه
العاصمة بل أكد عمى أىمية استمرار الوضع القائم خاصة الذي يتعمق بحرية الوصول لألمان المقدسة
وخاصة في الحرم الشريف.

 شكل الحل السياسي
حاول الرئيس ترامب الظيور بمظير المتوازن في التعاطي مع قضية القدس ونقل السفارة األمريكية
لمقدس باعتبارىا عاصمة إلسرائيل وفي نفس الوقت شدد أكثر من مرة عمى دعمو لجيود تحقيق السالم،
وأكد أن بالده "تدعم حل قائم عمى أساس حل الدولتين متفق عميو بين الطرفان" وفي ىذا إشارة لضرورة
شك ل ونوعية الحل ،فما يتفق عميو الطرفان يصبح مقبول لمواليات المتحدة
اتفاق الطرفين عمى ّ
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الواليات المتحدة :خرائطنا لن تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،دينا الوطن ،بتاريخ 2017/12/8م ،على الرابط التالي:
https://goo.gl/PD9LJ9
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األمريكية ،وىنا أيضا ألبد من موقفة ،باعتبار أن خيار حل الدولتين لم يعد خيار وحيد لدي اإلدارة
األمريكية ولكن ىناك خيارات أخرى غير حل الدولتين لم يفصح عنيا ترامب  ،فقد أكد ترامب في إعالنو
أن ىذا القرار وال تؤثر عمى األراضي المتنازع عمييا ،وال يؤثر عمى المفاوضات المستقبمية .وتابع "أن
الواليات المتحدة تبقى مصممة عمى المساعدة في تسييل التوصل إلى اتفاق سالم مقبول من الطرفين"،
مضيفا "أنوي القيام بقصارى جيدي لممساعدة في التوصل إلى اتفاق من ىذا النوع" .كما شدد ترامب
عمى أنو في حال اتفق الطرفان عمى ىذه المسألة فإن الواليات المتحدة ستدعم "حال بدولتين".
وفي ضوء ما تقدم يمكن التأكيد عمى الحقائق التالية:
 يمثل إعالن ترامب بنقل السفارة األمريكية لمقدس واالعتراف بيا عاصمة إلسرائيمي محاولة من
ترامب وادارتو لمخروج من األزمة الداخمية التي يعاني منيا بسبب تولي التحقيقات حول عالقتو
بتدخل روسيا في االنتخابات الرئاسية السابقة.
 يعتبر القرار رشوة سياسية لموبي الييودي في الواليات المتحدة األمريكية ولميمين المتطرف في
إسرائيل قبل طرح أمريكا صفقة القرن لضمان موافقتيم عمى العرض األمريكي المنتظر.


يعتبر القرار بداية لمقاربة أمريكية جديدة لتعامل الواليات المتحدة األمريكية مع الصراع العربي
اإلسرائيمي وخاصة تعامميا مع القضية الفمسطينية ،حيث ييدف القرار األمريكي لتثبيت حقائق
جديدة عمى األرض كما أكد ترامب.



خالل إعالنو القدس عاصمة إلسرائيل لم يحدد ترامب حدود أو معالم سياسية أو جغرافية
لمقدس التي اعترف بيا ،بل ترك األمر بدون تحديد ،وأكد أن ىذا اإلعالن ال يؤثر عمى حدود
سيادة إسرائيل عمى القدس وال عمى المناطق المتنازع عمييا ،وال عمى األماكن المقدس لدى
الديانات السماوية الثالث ،وبالتالي القرار لم يحدد معالم أو حدود لمقدس التي اعترفت بيا
أمريكا عاصمة إلسرائيل.

 حاول ترامب تمرير القرار باعتباره جزء من جيود بالده لدفع عممية السالم وفق مقاربة جديدة
أو استراتيجية جديدة قد تقوم عمى منح إسرائيل الجزرة قبل مطالبتيا بالموافقة عمى صفقة القرن،
وبالتالي أعتقد أن القرار جاء كجزء من صفقة القرن وليس مفصوالً عنيا ،وىو بمثابة مقدمة
ورشوة سياسة لموبي الييودي واليمين المتطرف في إسرائيل من قبل ترامب ،عمى قاعدة أن
ترامب قدم إلسرائيل الشيء الذي لم يستطيع أحد قبمو تقديمو ،وبالتالي قد يكون ذلك محاولة
من ترامب لكسب ود الطرفين.
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 لم يعد خيار حل الدولتين ىو الخيار الوحيد لدى اإلدارة األمريكية ،بل أن اإلدارة األمريكية شبو
تخمت عنو ،ب دليل أن ترامب أكد أن بالده سوف تدعم أي حل يتم التوصل إليو بموافقة
الطرفين ،بما في ذلك خيار حل الدولتين.
 قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل نقل سفارة بالده ليا ،ييدف لتخميد أسم ترامب
القررات الصعبة التي عجز
في التاريخ باعتباره الزعيم األمريكي القوى الذي استطاع أن يتخذ ا
عن اتخاذىا رؤساء سابقين.
خالصة القول :النوايا األمريكية من االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيمي ونقل
السفارة األمريكية ليا غير واضحة ،وتحتمل إحدى احتمالين ،إما جزء من صفقة القرن عبر التمييد
ليا بشراء ود الموبي الييودي واليمين اإلسرائيمي ،أو خروج تام من عممية السالم عقب قناعة ترامب
باستحالة الوصول لتسوية تساعده عمى تحقيق وعدة االنتخابي بنقل السفارة .
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