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أوالً :تعريف المركز
مركز رؤية لمدراسات واألبحاث السياسية واالستراتيجية؛ ىو مركز تفكير استراتيجي ومؤسسة بحثية مستقمة تيتم
بالدراسات السياسية واالستراتيجية ،تأسس في غزة مطمع عام 2015م وييتم بالدراسات الفمسطينية والعربية
والدولية التي ليا عالقة بالقضية الفمسطينية ،ومتابعة وتحميل التحوالت الدولية واإلقميمية ذات الطابع االستراتيجي
عمى الساحة العربية ،إضافة إلى التفاعالت الدولية المؤثرة عمى اإلقميم.
رؤية المركز
يسعى المركز لتطوير واقع البحث العممي في المجتمع الفمسطيني ،واالستفادة من كافة الخبرات والطاقات البحثية
والعممية ،وتقديم تحميالت ودراسات استراتيجية تتميز بالعمق والمينية حول القضايا التي تتعمق بالقضية
الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي ،والقضايا العربية واإلقميمية والدولية.
أهداف المركز
 .1إنتاج أبحاث عممية ودراسات سياسية واستراتيجية ذات بعد استشرافي تتسم الموضوعية العالية ،فيما يتعمق
بالقضية الفمسطينية والمجتمع الفمسطيني ،والوضع العربي واإلقميمي والدولي.
 .2تقديم أوراق وتقارير ،وتقديرات موقف تتعمق بالتطورات والتحوالت المحمية والعربية والدولية ،وعقد مؤتمرات
وورش عمل وتدريب وندوات تتعمق بالوضع الفمسطيني والعربي والدولي.
 .3العمل كحمقة وصل بين البحث األكاديمي والسياسات العامة وكمنبر لمنقاش العام حول القضايا السياسية،
من خالل نشر نتائج البحوث ووسائل أخرػ.

1

المخمص
قراءة في قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
سياق قانوني وسياسي
تناول منتدػ رؤية الخامس قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل عبر قراءة قانونية وسياسية ،عبر
ثالث أوراق بحثية تناولت الورقة األولى القرار األمريكي في ضوء القانون الدولي مع الباحث القانوني األستاذ دمحم
التمباني ،وتناولت الورقة الثانية دوافع القرار ومضمونو السياسي مع الباحث السياسي األستاذ منصور أبو كريم،
وتناولت الورقة الثالثة ردود األفعال العربية واإلسالمية والدولية مع أ .د /رياض العيمة أستاذ العموم السياسية في
جامعة االزىر
الورقة األولى استعرضت الوضع القانوني لمدنية القدس في القانون الدولي منذ صدور القرار رقم  181عن
الجمعية العامة لألمم المتحدة الذؼ وضع القدس كاممة تحت نظام دولي خاص ،لكن عدم قبول العرب بالقرار
جعل إسرائيل تسيطر عمى الجزء الغربي من المدينة ،واستعرضت الورقة أيضاً أبرز الق اررات الدولية التي صدرت
عن مجمس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة حول القضية الفمسطينية وحول مدينة القدس بشكل
خاص ،وأكدت الورقة أن قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية ليا يعتبر
مخالف لكل ق اررات الشرعية الدولية ومبادغ القانون الدولي التي تتعامل مع مدينة القدس عمى انيا مدينة محتمة
كباقي األراضي العربية المحتمة ،بما فيو القرار األخير الذؼ صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة تحت قرار
االتحاد من أجل السمم الذؼ اعتبر قرار ترامب قرار باطل والغي وال يترتب عميو أؼ أثر سياسي أو قانوني ،وفي
وأن القرار األمريكي ينتيك اإلدارة الدولية الجامعة واتفاقيات جنيف األربعة ومبادغ القانون الدولي وق اررات مجمس
األمن الدولي خاصة  ،478/242وينتيك ق اررات منظمة اليونسكو حول المدينة المقدسة كمدينة ذات طابع تراثي
خاص ،وأعاد التأكيد أن ىذا القرار باطل في شكمو ومضمونو.
وتناولت الورقة الثانية مقدمات القرار األمريكي ومضمونو وتداعياتو ،حيث أكدت الورقة أن قرار ترامب باالعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل جاء كردة فعل عمى رفض القيادة الفمسطينية أسس صفقة القرن التي ال تمبي الحد
األدنى من الحقوق الفمسطينية في دولة مستقمة وعاصمتيا القدس الشريف ،وأكدت أن ىذا القرار لو دوافع
شخصية تتعمق بمحاولة ترامب تخميد أسمو في التاريخ كناقل السفارة األمريكية لمقدس ،ومن جية أخرػ لشراء ود
الموبي الييودؼ في أمريكا واليمين المتطرف في إسرائيل في ظل ما تعانيو اإلدارة األمريكية من تحديات داخمية
تتعمق باألوضاع الداخمية في أمريكا خاصة في قضية التحقيقات حول التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية
األمريكية بعد اعتراف مستشاره السابق لألمن القومي الجنرال مايكل فمين بتقديم شيادة كاذبة في ىذا الموضوع
األمر الذؼ يمكن أن يؤدؼ لتقديم الئحة اتيام ضد ترامب مما يؤدؼ لعزلو.
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بينت الورقة أن القرار األمريكي يحمل تناقض وغموض في نفس الوقت ففي الوقت الذؼ يؤكد ترامب أن القرار
بداية لمقاربة أمريكية جديدة لمتعامل مع الصراع العربي اإلسرائيمي يقول أن ىذا القرار ال يؤثر عمى حدود سيادة
إسرائيل في القدس وال عمى المفاوضات ،إضافة أن ترامب لم يحدد أؼ قدس التي اعترف بيا عاصمة إلسرائيل
ىل ىي القدس الموحدة أم الغربية أم الشرقية ،وبالتالي الموقف من القرار األمريكي يحمل غموض وتناقض ،فمن
جية أكد ترامب أن القرار سوف يساعد عممية السالم وأن لن يؤثر عمى المفاوضات يؤكد في نفس الوقت أنو
جاء بيدف تثبيت حقائق جديدة عمى األرض ،وأوضحت الورقة أن الموقف األمريكي من القرار ليس موقف موحد
فنياك غياب شبو كامل لو ازرة الخارجية في الدافع عن القرار ،وأن الو ازرة صدر عنيا بعض التصريحات التي
تؤكد بقاء وضع المدينة كما ىناك في تعامالتيا الدبموماسية والقنصمية.
وتناولت الورقة الثالثة ردود األفعال العربية واإلسالمية والدولية عمى قرار ترامب ،وأكدت أن الموقف األمريكي
من القدس رغم أنو باطل شكالً ومضموناً إال أنو أعاد القضية الفمسطينية عمى سمم أولويات المجتمع العربي
واإلسالمي والدولية ،بعد ما كانت منسية خالل الفترة السابقة نتيجة التحوالت في البيئة العربية واإلقميمية بعد
الربيع العربي.
وتناولت الموقف العربي واإلسالمي والدولي من القرار األمريكي واعتبرتيا مواقف جيدة ولكن ليست بالشكل
المطموب؛ فرغم ق اررات اإلدانة التي صدرت عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والجمعية العامة
لألمم المتحدة فرغم أنيا مواقف وق اررات جيدة لكن ليست كافية ،فالمطموب تفعيل الدور العربي واإلسالمي عمى
المستوػ السياسي واالقتصادؼ إلجبار الواليات المتحدة األمريكية عمى التراجع عمى قرارىا ،مطموب استخدام
سالح النفط مرة أخرػ ،مطموب استمرار المعركة السياسية مع إسرائيل وأمريكا في المحافل الدولية بما يعزز
النضال الفمسطيني.
وفي نياية المنتدػ دار حوار معمق بين الباحثين والحضور حول كيفية االستفادة من حالة التعاطف العربي
واإلسالمي والدولي مع القضية الفمسطينية مرة أخرػ ،وتم التأكيد عمى أن المدخل الوحيد الستمرار ىذه الحالة
وتعظيم المكاسب السياسية يكون عبر الوحدة الوطنية الفمسطينية من خالل سرعة إنياء مرحمة االنقسام عبر
تميكن الحكومة الفمسطينية واالتفاق عمى استراتيجية وطنية شاممة تحدد األولويات واألدوات التي يمكن تخدم
النضال الوطني الفمسطيني في تمك المرحمة العصيبة.
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الورقة األولى بعنوان:

قرار ترامب حول القدس في ضوء القانون الدولي
أ .دمحم التمباني
باحث قانوني

تمهيد وتقديم

بدء من قرار التقسيم ونتائجو ،مرو اًر باحتالل الجزء
شيد المركز القانوني لمدينة القدس تغيرات ومحطات رئيسيةً ،
األكبر والغربي من القدس عام  ، 1948وما تبعو من إجراءات مادية وسياسية وقانونية من قبل إسرائيل ،وما
واكب ذلك من مواقف وق اررات دولية ،ثم المرحمة التالية باحتالل كامل القدس عام  ، 1967وما تطمبو من ق اررات
دولية وتكييف قانوني مستمر حتى اآلن ،ما يستمزم توضيح ذلك التطور القانوني ،وتبيان المركز القانوني لمقدس

إلدراك عالقة قرار ترامب األخير باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وأحكام القانون الدولي ،وذلك عمى النحو
اآلتي.
المرحمة األولى:
كانت القدس شأنيا شأن أؼ مدينة فمسطينية؛ تتبع الدولة العثمانية حتى االحتالل العسكرؼ البريطاني لفمسطين،
وخضوعيا لالنتداب البريطاني ،ولكن الوضع القانوني لمدينة القدس بدأ يأخذ تكييف ومركز خاص؛ مع صدور

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )181لسنة  ،1947والمعروف بقرار تقسيم فمسطين إلى دولة ييودية

ودولة عربية.

حيث قرر لمنطقة القدس الموسعة ،والتي تشمل عدة مناطق مجاورة لمدينة القدس ،ومنيا بيت لحم ،فقد نص
القرار عمى اعتباره مركز دولي خاص ،ال تتبع ألؼ من الدولتين المفترض قياميما في فمسطين وفق ىذا القرار،
بل تتبع مجمس الوصية في األمم المتحدة ،وينصب ليا حاكم من غير رعايا أؼ من ىاتين الدولتين ،وليا قوة
أمنية خاصة ،وليا مجمس تشريعي منتخب ،ومحاكم مستقمة.

وقد سعى كل من مجمس الوصاية -أحد األجيزة الرئيسية لألمم المتحدة  -إلى جانب الجمعية العامة ،إلى إقرار
ىذه النظام الدولي الخاص بالقدس ،ووضعو موضع التنفيذ ،واختيار حاكم لمقدس ،وتوفير االعتمادات المالية
الخاصة بمشروع نظام القدس بما ال يتجاوز .1948/4/ 29
ولكن مع وقوع حرب  1948في شير مايو  /أيار  ، 1948ووقوع النكبة الفمسطينية ،تمكنت إسرائيل بقوتيا
العسكرية العدوانية االحتاللية؛ من احتالل  % 84من المساحة المخصصة لقطاع أو نظام القدس الدولي،
وتجاوزت إسرائيل قرار التقسيم والحدود التي رسميا ،رغم إدعاء إسرائيل اعترافيا بالقرار ،واستناد حصوليا عمى
العضوية في األمم المتحدة عمى ىذا القرار ،في مقابل رفض الدول العربية لقرار التقسيم.

وعميو لم يرػ قرار التقسيم الضوء ولم ينشأ نظام القدس الدولي ،وانما نشأ التقسيم الواقعي لمقدس بين القدس
الغربية تحت االحتالل اإلسرائيمي العسكرؼ ،والقدس الشرقية تحت التاج األردني.

4

القدس الشرقية:

تشكمت القدس الشرقية حيث بقي القسم من القدس ،الذؼ لم سيقط في قبضة الجيش اإلسرائيمي ،أؼ القدس
الشرقية تحت سيطرة إمارة شرق األردن الذؼ سرعان ما قام بضم الضفة الغربية والقدس الشرقية إليو مكوناً
المممكة األردنية الياشمية ،وخضعت القدس الشرقية لمقوانين األردنية ،وتتبع اإلدارة األردنية ،والوالية السياسية

األردنية ،والمحاكم المدنية والشرعية األردنية.
القدس الغربية:

خضعت أغمب المناطق واألراضي المخصصة لنظام القدس الدولي الخاص لالحتالل من قبل الجيش اإلسرائيمي،
ومنذ بدايات ذلك االحتالل سعت إسرائيل لتكريس تبعية القدس ليا وسيطرتيا عمييا ،والعمل عمى تكريس وضع

سياسي تكون فيو القدس عاصمة إلسرائيل ،فقد عمدت إسرائيل منذ العام  1949وبداية الخمسينات إلى نقل
المقرات الرسمية والسياسية والسيادية إلى القدس الغربية ،ومنيا و ازرة الخارجية والبرلمان اإلسرائيمي الكنيست،

وغيرىا من المقرات واإلدارة الحكومية.
الموقف الدولي خالل هذه المرحمة:

رغم احتالل إسرائيل لمقدس الغربية وسيطرت األردن عمى القدس الشرقية ،إال أن المجتمع الدولي حافع عمى

تمسكو بالنظام القانوني الدولي الخاص لمقدس ودوليتيا ،واستمر في المطالبة بالعودة لو وتطبيقو بشكل عممي،
وايجاد آليات عممية لتطبيقو ،ومن أبرز تمك الق اررات قرار الجمعية العامة رقم  303لسنة  ، 1949والذؼ أيدتو
أغمب الدول العربية واإلسالمية وقتيا ( العراق -سوريا -السعودية -مصر -اليمن  ،الباكستان ) والذؼ يؤكد

عمى ما ورد في قرار التقسم لسنة  ، 181وباألخص فيما يتعمق بالقدس بينما عارضتو إسرائيل وامريكا  ،حيث
سعى مجمس الوصاية في حينيا لحث إسرائيل واألردن عمى تطبيق مشروع نظام القدس الدولي الخاص ،وأخذ

مالحظاتيم واجراء تعديالت بما يتفق مع مواقف إسرائيل واألردن ،إال أن الطرفين األخرين امتنعا عن التعاون في
تنفيذ نظام القدس الدولي ووضعو موضع التنفيذ ،ومن أبرز تمك الق اررات الصادرة عن مجمس الوصاية الق اررات

رقم ( ) 234-232 -118لسنة .1950

وصدر عدد من الق اررات من الجمعية العامة ،ومن مجمس الوصاية بيذا الخصوص ،يرفض أؼ إجراءات أو
ترتيبات تقوم بيا إسرائيل؛ تمس أو تيدد الطابع الدولي الخاص لمدينة القدس ،كما كان لمعدد من الدول ومنيا
الواليات المتحدة االمريكية مواقف فردية ،من خالل مذكرات رسمية موجية لمدول العربية ،تؤكد عمى التمسك
بالوضع الدولي الخاص بالقدس ،وترفض اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس الغربية ،وتؤكد عمى عدم نية تمك

الدول نقل سفاراتيا إلى القدس الغربية.

المرحمة الثانية :احتالل إسرائيل لكامل القدس
أقدمت إسرائيل عام  1967عمى احتالل كامل القدس الشرقية ،أؼ باقي األراضي المخصصة لمنظام الدولي
الخاص بالقدس ،إلى جانب األراضي الفمسطينية األخرػ ،في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض األراضي
العربية ،ومن الساعات األولى الحتالل القدس الشرقية بدأت إسرائيل في تغيير الوضع المادؼ عمى األرض،

والقانوني والسياسية واإلدارؼ لمقدس ،من خالل تجريف وتدمير بعض األحياء العربية ،وتيجير جماعي لمسكان،
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مرو اًر بإصدار عدد من الق اررات والقوانين االحتاللية ،التي تمغي العمل بالقوانين األردنية ،وتحل اإلدارات

والمؤسسات والمحاكم األردنية العاممة في القدس الشرقية ،واخضاع تمك المناطق وسكانيا لمقوانين ،واإلجراءات
اإلدارية والمالية اإلسرائيمية؛ من إجراءات ترخيص ورسوم وضرائب وغيرىا ،وصوالً نحو اصدار إسرائيل لقانون
أساسي بضم القدس إلسرائيل عام  ،1980واعتبار القدس الشرقية والغربية كاممة موحدة عاصمة إلسرائيل،
واتخاذ اإلجراءات والتدابير والممارسات ،التي تكفل تكريس الطابع الييودؼ واإلسرائيمي عمى القدس ،وطرد
السكان الفمسطينيين منيا من خالل إجراءات عنصرية متواصمة.
الموقف الدولي خالل هذه المرحمة:

أكدت المنظمات الدولية في العديد من ق ارراتيا المستمرة والتي يعاد التأكيد عمييا:
-

اعتبار القدس الشرقية جزء من األراضي الفمسطينية المحتمة.

-

عدم جواز االستيالء وحيازة األراضي بالقوة بما فييا القدس الشرقية.

-

عدم شرعية االستيطان في األراضي المحتمة بما فييا القدس الشرقية.

-

عدم شرعية نقل السكان القصرؼ أو ابعادىم في األراضي المحتمة بما فييا القدس الشرقية.

 عدم شرعية تغيير الواقع القانوني السارؼ في القدس.-

حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره عمى األراضي المحتمة بما فييا القدس.

-

حق الشعب الفمسطيني في استغالل موارده الطبيعية بما فييا في القدس.

 -عدم شرعية الجدار العنصرؼ في األراضي المحتمة.

 عدم شرعية إجراءات االحتالل في األراضي المحتمة بما فييا القدس. انطباق اتفاقية جنيف المتعمِّقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ،المؤرخة 12آب/أغسطس  ،1949عمىاألرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية.
-

ضرورة انسحاب إسرائيل ،سمطة االحتالل ،من األرض الفمسطينية المحتمة منذ عام  ،1967بما فييا القدس

الشرقية ،من أجل تمكين الشعب الفمسطيني من ممارسة حقو المعترف بو عالمياً في تقرير مصيره.
وهي ق اررات صادرة عن كال من:

 -1منظمة الصحة العالمية:

فيما يخص الحقوق الصحية لمسكان الفمسطينيين في األراضي المحتمة بما فييا القدس الشرقية ،أؼ اإلقرار بأن
القدس الشرقية أرض فمسطينية محتمة ،والتعامل معيا عمى ىذا األساس من وكالة دولية متخصصة بعيدة عن

المجال السياسي (مقرر رقم ج ص ع  10-67بتاريخ  23أيار/مايو .)2014
 -2منظمة اليونسكو:

أولت منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم اىتمام خاص بالقدس ،وانعكس ذلك عمى العديد من ق ارراتيا،

أبرزىا:
عام  : 1968دعت إسرائيل إلى االمتناع عن إجراء أؼ حفريات في المدينة أو نقل لمممتمكات أو تغيير لمعالميا
أو ميزاتيا الثقافية.

عام  :1978طالبت إسرائيل باالمتناع عن كافة اإلجراءات التي تحول دون تمتع السكان العرب الفمسطينيين
بحقوقيم في التعميم والحياة الثقافية والوطنية ،ويدين إسرائيل لتغييرىا معالم القدس التاريخية والثقافية وتيويدىا.
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وبين عامي  2005و :2006اتخذت اليونسكو ق اررات نصت عمى القيمة االستثنائية لمدينة القدس وأسوارىا،
ووضعتيا عمى الئحة التراث العالمي الميدد بالخطر .وأشارت إلى العقبات التي تضعيا إسرائيل لتحول دون
صون التراث الثقافي.

عام  :2016أدرجت اليونسكو  55موقعاً تراثياً في العالم عمى قائمة المواقع المعرضة لمخطر ،ومنيا البمدة

القديمة في القدس المحتمة وأسوارىا.

تبنت اليونسكو ق ار اًر نفى وجود ارتباط ديني لمييود بالمسجد األقصى وحائط البراق الذؼ يسميو الييود" حائط
المبكى" ،واعتبرىما تراثا إسالميا خالصا.

عام  :2017صوت المجمس التنفيذؼ لميونسكو عمى قرار يؤكد ق اررات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتمة

لمقدس ،ويرفض سيادة إسرائيل عمييا.
أو من خالل أجهزة األمم المتحدة الرئيسية ،سواء:

مجمس األمن:

القرار رقم ( 242الصادر عام  ،)1967والذؼ يرفض االستيالء عمى أراض الغير بالقوة ،ويدعوا النسحاب
القوات اإلسرائيمية من االراضي التي احتميا.

القرار رقم ( 338لسنة  ،)1973والذؼ يدعوا لتطبيق كامل لمقرار  242ووقف إلطالق النار.
القرار رقم ( 446لسنة  )1979والذؼ يؤكد عمى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949عمى األراضي
المحتمة بما فييا القدس ،ويدين االستيطان ،وعدم تطبيق إسرائيل لمق اررات الدولية السابقة ،ويدين تغيير إسرائيل
الطابع الديمغرافي لألراضي المحتمة.

القرار رقم ( 452لسنة  ،)1979والذؼ أكد عمى عدم شرعية االستيطان في القدس ،وباقي األراضي المحتمة،

ويؤكد عمى الوضع الدولي الخاص في القدس وصون الطابع الديني في القدس.
القرار رقم ( 456لسنة  ،)1980والذؼ يعيد التأكيد عمى الق اررات السابقة.

القرار رقم ( 471لسنة  ،)1980والذؼ رفض اإلجراءات والممارسات الغير قانونية اإلسرائيمية في القدس،
ويطالب بإنياء الحتالل االسرائيل لمقدس ،وباقي المناطق المحتمة.

القرار رقم ( 476لسنة  ،)1980والذؼ رفض اإلجراءات القانونية واالدارية اإلسرائيمية في القدس ،وتغيير الوضع
السياسي والتاريخي والسكاني في القدس ،واعتبارىا إجراءات باطمة.

القرار رقم ( 478لسنة  ،)1980والذؼ يرفض القانون األساسي اإلسرائيمي بخصوص القدس واعتباره باطال،
وطالب بسحب الدول لسفاراتيا من القدس وعدم نقل أؼ سفارة لمقدس.

القرار رقم ( 607لسنة  ،)1988والذؼ يدين ابعاد الفمسطينيين من األراضي المحتمة بما فييا القدس.
القرار رقم ( 1397لسنة  ،)2002والذؼ يؤكد عمى الق اررات الدولية السابقة وباألخص ( 242و )338واحترام

أحكام القانون الدولي اإلنساني.
الجمعية العامة:

أصدرت الجمعية العامة باعتبارىا المنبر الدولي األكبر المعبر عن ضمير ومواقف الدول؛ مئات الق اررات الدولية،
التي تتصل بالقدس واعتبارىا منطقة تخضع لالحتالل العسكرؼ اإلسرائيمي ،وينطبق عمييا أحكام القانون الدولي

اإلنساني ،ويرفض اإلجراءات اإلسرائيمية المخالفة لمقانون الدولي ،والداعم لحق الشعب الفمسطيني في تقرير
مصيره ،ويشجب رفض إسرائيل لتنفيذ الق اررات الدولية ،بشكل مستمر.
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وان كانت ق اررات الجمعية العامة تفتقد لعنصر االلزام ،إال أن ليا قيمة قانونية وسياسية باعتبارىا وثائق دولية،
فاذا كان مجمس األمن يعد الحكومة أو السمطة التنفيذية التي انيط بيا الصالحيات والمسؤولية الميمة والتنفيذية،
إال أن الجمعية العامة تعد المؤتمر الدولي األكبر ،أؼ برلمان المجتمع الدولي ،والمعبر عن ضميره األخالقي

والقانوني ،وقد كان طمب استصدار فتوػ من محكمة العدل الدولية عن طريق الجمعية العامة.

وفي المقابل يعد إصدار الجمعية العامة قرارىا األخير قبل أيام الذؼ يعيد األساس القانوني لمقدس ،ورفض أؼ
تغيير لموضع القانوني لمقدس باعتبار ليا قيمة قانونية خاصة كونو صدر بناء عمى قرار االتحاد من أجل السالم
 ،أؼ عندما تتولى الجمعية العامة اتخاذ الق اررات الدولية الضرورية عندما يعجز مجمس االمن عن ذلك ،وىو

األساس القانوني لممواقف الدولية الحاسمة عام  1956في مصر خالل العدوان الثالثي أو خالل تغطية التدخل

األمريكي في كوريا الجنوبية لوقف التقدم العسكرؼ الكاسح لكوريا الشمالية ،يبقى أن الق اررات الدولية تحتاج قوة
لتطبيقيا .
محكمة العدل الدولية:

بإصدار (الفتوػ الصادرة عن محكمة العدل الدولية في  9تموز /يوليو  2004بخصوص الجدار العنصرؼ
الفاصل).
المجمس االقتصادي واالجتماعي:

وقد بحث المجمس في انعكاس اإلجراءات والممارسات اإلسرائيمية عمى حقوق الشعب الفمسطيني في األراضي
المحتمة بما فييا القدس الشرقية (القرار  - 2012/23القرار رقم  2014/26الصادر في تموز )2014
مجمس حقوق اإلنسان:

اصدر المجمس العديد بمناسبة مناقشة حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس

(القرار  22 /27لسنة  - 2013قرار رقم  - 29/25القرار رقم  – 25/27القرار رقم  25/28بتاريخ 28
آذار/مارس .)2014
كما أن قرار االعتراف بدولة إسرائيل بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة كان مشروطاً باحترام وتنفيذ الق اررات
الدولية وباألخص القرار  181و 194وقد تعيدت إسرائيل بذلك دون تنفيذ حقيقي.
قرار ترامب في ضوء موقف القانون الدولي من القدس
تعد رزمة الق اررات الدولية السابق اإلشارة ليا ،سند قانوني دولي واضح لعزلة القرار األمريكي األخير في مقابل

التصويت الذؼ تبنتو عشرات الدول بثقافاتيا واعراقيا واديانيا وتوزيعيا الجغرافي عمى مدار عشرات السنوات

بشكل متواصل ودون انقطاع.

وكذا الخروج الواضع لمقرار األمريكي عن ق اررات الشرعية الدولية المعبر عنيا في ق اررات المنظمات الدولية

المتخصصة وأجيزة األمم المتحدة الخمسة ومجمس حقوق االنسان.

الق اررات الدولية السابق اإلشارة ليا ق اررات تعبر عن إرادة المجتمع الدولي والخروج عمييا تنكر لإلرادة الدولية

الجماعية.

8

الق اررات الدولية ليا قيمة قانونية ممزمة لمدول سواء الق اررات التي صوتت عمييا الواليات المتحدة ،أو التي امتنعت
عن التصويت فييا الصادرة عن مجمس األمن ،وبالتالي تعارض القرار األخير مع تمك الق اررات الدولية يجعل منو
قرار باطل ومنعدم قانونياً.

تناقض القرار األمريكي مع أحكام القانون الدولي اإلنساني ،وباألخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949التي
أصبحت ترقى لدرجة العرف الدولي الممزم  ،حيث تنطبق عمى القدس ،وتحظر تغيير الطابع القانوني ،أو

اإلدارؼ أو الحضارؼ أو الديني أو اإلرث اإلنساني في القدس ،سواء من خالل ممارسات مادية ،أو إجراءات

إدارية او تشريعية باالستيطان ،واغالق المؤسسات ،والتضييق عمى السكان وطردىم ،وبالتالي أؼ موقف مساند

لممخالفات اإلسرائيمية الجسيمة ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة ،يعد اشتراك في تمك الجرائم الدولية التي ينعقد
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظرىا ومحاكمة المرتكبين ليا.
قرار ترامب يعطي شرعية لالستيطان وطرد السكان والمساس بحقوقيم التي تحفظيا الق اررات والقوانين الدولية.
الواليات المتحدة بق ارراتيا األخير تنقل نفسيا من صاحبة مقعد دائم في مجمس االمن ،وتصور نفسيا راعية

لمقانون الدولي ،ورائدة لممجتمع الدولي ،وداعمة لحقوق االنسان والحرية في العالم ،الى مكان اخر ممكن أن يدمر
المنظومة الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ،واالنتقال من الصراع المسمح الدموؼ والمدمر إلى

مجتمع دولي يسوده السمم والتعاون واحترام االلتزامات الدولية.

القرار األمريكي ال قيمة قانونية دولية لو فيو قرار يعبر عن إرادة منفردة لدولة واحدة ،وفق قوانين تمك الدولة
ونظام الحكم فييا  ،ولكنو قرار غير ممزم لباقي المنظومة الدولية ،وال يسموا عمى الق اررات الدولية ،وىو يشكل

سابقة خطيرة لمخروج عن احكام القانون الدولي ،خطورتو في صدوره من دولة ذات تأثير عالمي كبير اقتصاديا
وسياسيا وعسكريا واعالميا ،والخطورة من حذو بعض الدول في ذات المسمك الخطير ،ما يشكل سوابق دولية
خطيرة تعزز موقف إسرائيل الرافض لتنفيذ الق اررات الدولية ،حيث تشكل الق اررات الدولية سالح ميم في المعركة
الق انونية والسياسية والقضائية والدبموماسية في يد القيادة والشعب الفمسطيني لمدفاع عن حقوقو وفي سبيل
التصدؼ لإلجراءات اإلسرائيمية والسعي نحو الحرية والدولة المستقمة وتقرير المصير.

الموقف األمريكي ييدد تدمير المنظومة الدولية ،واىدار احكام القانون الدولي وتشجيع الدول عمى فعل ذلك وعدم

احترام احكامو في قضايا أخرػ وفق مصالحيا وقوتيا وىو امر خطير .
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ممحق

نص القرار "A/ES-10/L.22":بتاريخ 2017/12/21
إن الجمعية العامة،

بتأكيدىا عمى ق ارراتيا ذات الصمة ،بما فييا القرار " "A/RES/72/15الصادر في  30نوفمبر/تشرين الثاني

 2017حول القدس،
وبتأكيدىا عمى ق ارراتيا ذات الصمة ،بما فييا الق اررات  )1967( 242و(1968) 252و )1969( 267و298
( )1971و )1973( 338و )1979( 446و )1980( 465و(1980) 476و )1980( 478و2334

)،(2016

واذ تسترشد بمقاصد ومبادغ ميثاق األمم المتحدة،
مجددا ،عمى جممة أمور ،منيا ،عدم جواز االستيالء عمى األراضي بالقوة،
واذ تؤكد
ً
واذ تضع في اعتبارىا المركز الخاص الذؼ تتمتع بو مدينة القدس الشريف ،وال سيما الحاجة إلى حماية البعد
الروحي والديني والثقافي الفريد لممدينة والحفاظ عميو ،عمى النحو المتوخى في ق اررات األمم المتحدة ذات الصمة،

تمشيا مع
واذ تشدد عمى أن القدس تشكل إحدػ قضايا الوضع النيائي التي ينبغي حميا من خالل المفاوضات؛
ً
ق اررات األمم المتحدة ذات الصمة،
واذ تعرب في ىذا الصدد عن بالغ أسفيا إزاء الق اررات األخيرة المتعمقة بوضع القدس،
فإنيا:

 .1تؤكد أن أؼ ق اررات واجراءات تيدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزىا أو تركيبتيا
امتثاال لق اررات مجمس األمن ذات
الديموغرافية ليس ليا أؼ أثر قانوني ،وأنيا الغية وباطمة ،ويجب إلغاؤىا
ً
الصمة ،وتدعو في ىذا الصدد جميع الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبموماسية في مدينة القدس الشريف،

عمال بقرار مجمس األمن (1980).478
ً
 .2تطالب جميع الدول باالمتثال لق اررات مجمس األمن المتعمقة بمدينة القدس الشريف ،وبعدم االعتراف بأية
إجراءات أو تدابير مخالفة لتمك الق اررات.
 .3تكرر دعوتيا إلى عكس مسار االتجاىات السمبية القائمة عمى أرض الواقع التي تيدد إمكانية تطبيق حل
الدولتين ،والى تكثيف وتسريع وتيرة الجيود وأنشطة الدعم عمى الصعيدين الدولي واإلقميمي من أجل تحقيق سالم

شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط دون تأخير عمى أساس ق اررات األمم المتحدة ذات الصمة ،ومرجعيات
مدريد ،بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم ،ومبادرة السالم العربية ،وخريطة الطريق التي وضعتيا المجموعة
الرباعية ،وانياء االحتالل اإلسرائيمي الذؼ بدأ في عام .1967
 .4تقرر دعوة الجمسة الطارئة المؤقتة الخاصة لالنعقاد ،وتكميف رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في أقرب
جمسة الستئناف عمميا بناء عمى طمب الدول األعضاء.

10

الورقة الثانية بعنوان:

دوافع القرار األمريكي ومضمونة السياسي
أ .منصور أبو كريم
باحث سياسي

مقدمة
مثل إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل نقطة تحول في الموقف األمريكي
تجاه قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي ،بل شكل تغيي اًر استراتيجياً في الموقف األمريكي تجاه 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 الذؼ 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 بمنيج
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 تحافع عمى المصالح الوطنية األمريكية ،لذلك أكد في خطاب
التنصيب عمى أن مبدأ أمريكا أوالً ،وىو المبدأ الذؼ يسعى من خاللو ترامب لجعل المصالح األمريكية في المقام
األول ،لذلك أكد ترامب من البيت األبيض إنو يرػ أن ىذا التحرك يصب في مصمحة الواليات المتحدة ويسعى
لتحقيق السالم بين إسرائيل والفمسطينيين( .)1إضافة لذلك ىناك مبررات أخرػ 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 الييودؼ 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 القول أن مبررات القرار تمثل من جية محاولة من ترامب لمظيور بمظير الرئيس التاريخي القادر عمى
اتخاذ ق اررات مصيرية ،ومن جانب لكسب ود الموبي الييودؼ في أمريكا واليمين المتطرف في إسرائيل.
1
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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
ومركزا ،ولكن
من العناصر والمواقف المختمفة التي يصعب فصميا عن بعض خاصة أن اإلعالن كان متداخالً
ً
يمكن تحديد أىم القضايا التي تضمنيا القرار في النقاط التالية:
 شخصية الزعيم
حاول ترامب الظيور بمظير الزعيم األمريكي القوؼ الذؼ 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 القوػ القادر عمى اتخاذ قرار صعبة لم يج أر أؼ 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.
وىنا يمكن اعتبار قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية ليا محاولة منو
لمظيور بمظير الرئيس القوػ القادر عمى اتخاذ مواقف شجاعة لم يستطيع أؼ رئيس سابق أن يتخذىا؛ بيدف
تخميد اسمو في التاريخ باعتباره الرئيس الذؼ نقل السفارة األمريكية لمقدس واعتراف بيا عاصمة إلسرائيل.
 حقائق جديدة
يمثل 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 أعمن الرئيس
األميركي دونالد ترامب رسميا مساء اليوم األربعاء الموافق 2017/12/6م اعتراف إدارتو بالقدس المحتمة عاصمة
كثيرا ،حسب قولو،
إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس ،حيث أكد ترامب إنو اتخذ قرًا
ار تأخر ً

وأكد أن تأجيل نقل السفارة لم يحقق السالم وتكرار نفس التجربة لن يؤدؼ لنتائج مختمفة ،لذلك كان البد من اتخاذ

القرار الصعب بنقل السفارة األمريكية لمقدس.
وقال ترامب "حان الوقت لالعتراف رسمياً 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  1995يقضي بنقل السفارة

12

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
مركز
ًا
بحقيقتين" :تاريخية قائمة عمى أن المدينة تعتبر عاصمة دينية لمشعب الييودؼ ،وأخرػ حالية باعتبارىا
لمحكومة اإلسرائيمية" ،حسب تعبيرىم ،ومن جانبو ،أكد وزير الخارجية األمريكي ريكس 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
الييودؼ في القدس.
 مقاربة جديدة لمصراع
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
مشددا عمى أن إعالنو سيكون
يمكن حل كل المشكالت بنفس المقاربة الفاشمة ال يمكن أن تأتي بنتائج إيجابية،
ً
بمثابة مقاربة جديدة تجاه النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي

()4

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 "مقاربة جديدة" إزاء
ار أرجأ كل الرؤساء األمريكيين اتخاذه منذ العام ،1995
النزاع العربي اإلسرائيمي" ،ويكون بذلك ترامب قد اتخذ قرًا

مؤكدا أنو إنما يفي بوعد "فشل" سمفاؤه بالوفاء ،وطالب و ازرة الخارجية األمريكية ببدء االستعدادات لنقل السفارة
ً

من تل أبيب إلى القدس ،والمتوقع أن يستغرق أعواما .وىنا حاول ترامب إخراج ممف القدس من أؼ مفاوضات

2
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قادمة وحسم أمرىا قبل طرح الخطة التي تحدث عنيا أكثر من مرة لضمان قبول اليمين المتطرف اإلسرائيمي بيا،
وىذا ما جعمو يؤكد أن القرار بداية لمقاربة أمريكية جديدة.
 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 اإلسرائيميون والفمسطينيون،
مؤكدا أن قرار نقل السفارة ال يعني وقف التزامات واشنطن بالتوصل لسالم دائم( ،)5وأكد 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 "أنوؼ
القيام بقصارػ جيدؼ لممساعدة في التوصل إلى اتفاق من ىذا النوع"

(.) 7

محاولة ترامب الربط بين ق ارره بنقل السفارة األمريكية لمقدس ودفع عممية السالم لألمام يؤكد الرأؼ القائل أن القرار
يعتبر جزء من صفقة القرن وليس منفصل عنيا ،وأن القرار بمثابة رشوة سياسية لقوػ اليمين في إسرائيل والموبي
الييودؼ 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 غموضاً مقصوداً كعادة السياسة الخارجية األمريكية تجاه
المنطقة ،بغية تحقيق عدة أىداف منيا سيولة تمرير الموقف األمريكي ،وحفع ماء واشنطن وادارتو باعتبارىا أحد
رعايا عممية السالم ،ففي حين اعترف ترامب القدس عاصمة إلسرائيل إال لم يحدد أؼ قدس التي أعترف بيا؟
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 أؼ قدس ،الشرقية أو الغربية أو الموحدة ،وتحدث عن ضرورة بقاء
الوضع القائم خاصة الذؼ يتعمق باألماكن المقدسة لدؼ المسممين والمسيحيين والييود ،حيث أكد ترامب "أن ىذا
القرار ال يؤثر عمى أؼ قضية أخرػ 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

5
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تحددىا ىي نقطة ميمة يمكن البناء عمييا لمواجية أؼ 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 أؼ تغيير في سياسات أمريكا فيما
يتعمق بممارسات القنصمية ،أو إصدار جوازات السفر في ىذا الوقت ،وتابع" :ما يعني أن جواز سفر المواطن
وسيكتب القدس فقط" .وأشار المسؤول األمريكي إلى
األمريكي المولود في القدس ،لن ُيكتب فيو القدس ،إسرائيل،
ُ

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 الذؼ 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 اتفاق الطرفين عمى
شكل ونوعية الحل ،فما يتفق عميو الطرفان يصبح مقبول لمواليات المتحدة األمريكية ،وىنا أيضا ألبد من موقفة،
باعتبار أن خيار حل الدولتين لم يعد خيار وحيد لدؼ اإلدارة األمريكية ولكن ىناك خيارات أخرػ 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 "أنوؼ القيام بقصارػ جيدؼ 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".
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ثالثاً :المواقف األمريكية األخرى
بعد قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ظيرت عدة موافق أمريكية مختمفة ،منيا من يحاول التقميل
من شأن القرار باعتباره لن يؤثر عمى حدود سيادة إسرائيل في القدس كما أكدت مندوبة واشنطن في األمم
المتحدة السفيرة نيكي ىيمي ،ومنيا من يتعمق بمحاولة وقف اليجوم السياسي الذؼ شنتو القيادة الفمسطينية
بمساعدة الدول العربية واإلسالمية لمواجية القرار األمريكي ،وفي ىذا السياق أعمنت مصادر صحفية أن إجارة
ترامب قررت اتخاذ سمسمة من الخطوات العقابية ضد السمطة الفمسطينية ،ستؤدؼ عممياً إلى قطع االتصاالت
والعالقات بين الطرفين ،وذلك وفق ما أورده موقع (تيك ديبكا) االستخبارات اإلسرائيمي ،مستنداً إلى مصادر لو
في واشنطن ،وقال الموقع العبرؼ ،إن ىذه الخطوات اتخذت بعد أن تم تحذير السمطة الفمسطينية أكثر من مرة،
والطمب منيا التوقف عن حممتيا ضد الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،واعالنو القدس عاصم ًة إلسرائيل لما ليذه
الحمالت من أثر سمبي عمى المنطقة .وأوضح الموقع ،أن ولي العيد السعودؼ دمحم بن سممان وولي عيد
اإلمارات دمحم بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد ،أبمغوا الرئيس عباس بضرورة وقف اليجمة التي يقودىا ضد
الواليات المتحدة

()9

ونوه الموقع ،إلى أن الواليات المتحدة ستوقف دعميا لوكالة غوث وتشغيل الالجئين (أونروا)،

وىي المساىمة التي كانت تقدر بمميار دوالر ،إضافة إلى دعوة السعودية واإلمارات وقطر لتخفيض حجم
المساعدات المقدمة لمسمطة الفمسطينية .ولفت الموقع ،إلى أن جيات في اإلدارة األمريكية أبمغت أمين سر المجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذؼ يتولى ممف اإلدارة األمريكية والعالقات معيا في السمطة ،وأنو ال
يوجد ما يمكن بحثو معو بعد اآلن ،مشي اًر إلى أن كبار مسؤولي السمطة أصيبوا بالصدمة عند إبالغيم بالخطوات
من قبل حاكم قطر وولي العيد السعودؼ واإلماراتي.10
وقالت مصادر صحفية إن الرئيس عباس قد تعرض لضغوط وتحذيرات كثيرة خالل األيام الماضية لمتراجع عن
موقفو ،والكف عن انتقاد ترامب ومياجمتو ،ال سيما خالل لقاءات مع ولي العيد السعودؼ دمحم بن سممان ،وولي
عيد اإلمارات الشيخ دمحم بن زايد ،وكذلك أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ،لكن دون جدوػ ،ما اضطر إدارة
ترامب إلى وضع قائمة من ثماني عقوبات ،ىي(:)11
أولها :لن تُعرض خطة السالم التي تعدىا اإلدارة األمريكية عمى السمطة في رام هللا ،بل ستعرض فقط عمى
إسرائيل والحكومات العربية ذات الصمة.

9

واشنطن تقطع عالقتها مع الفلسطينيين وتُوقف المساعدات وتُجمد "صفقة القرن" موقع دنيا الوطن على الرابط التالي:
https://goo.gl/4FC9nB

10

واشنطن تقطع عالقتها مع الفلسطينيين وتُوقف المساعدات وتُجمد "صفقة القرن" موقع دنيا الوطن على الرابط التالي:
https://goo.gl/4FC9nB
11
موقع إسرائيلي :عقوبات أمريكية خليجية على السلطة لتقبل خطة السالم ،وكالة سوأ اإلخبارية بتاريخ  ،2017/12/24على الرابط
التاليhttps://goo.gl/Xt6G5T :
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ثانيا :ستعمق الواليات المتحدة عالقتيا مع الفمسطينيين ،ليس فقط عمى المستويات العميا ولكن في التعامالت
اليومية ،وقد أبمغت اإلدارة الفمسطينيين واألطراف العربية األخرػ بوقف تقديم استفسارات بشأن المسائل السياسية
واالقتصادية إلى القنصمية األمريكية في القدس ،ألنيم لن تستجيب.
ثالثا :ستعيد الواليات المتحدة النظر في وضع مكتب منظمة التحرير الفمسطينية في واشنطن بيدف إغالقو.
رابعا :لن تتم دعوة المسؤولين الفمسطينيين إلى واشنطن من قبل الحكومة األمريكية ،بما في ذلك و ازرتا الخارجية
والمالية.
خامسا :لن يكون المسؤولون الفمسطينيون موضع ترحيب في البيت األبيض أو مجمس األمن القومي ،حيث
ً
يجرؼ وضع سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط ،وفيما ىنأ مسؤولون أمريكيون كبير المفاوضين
الفمسطينيين صائب عريقات عمى شفائو من مرضو ،فإنيم أخبروه بأنو ليس مرحبا بو في البيت األبيض.
سادسا :لن تصدر إدارة ترامب أؼ إعالن بشأن قطع المساعدات المالية عن الفمسطينيين ،لكنيا ستعيد النظر في
ً

وسابعا :ستوقف الواليات المتحدة
تخصيص تمك األموال ،ال سيما أن معظميا لمشاريع اقتصادية محددة،
ً

ثامنا :طمبت
مساىماتيا في وكالة العمل واإلغاثة لألمم المتحدة (األونروا) ،التي تقدر بنحو مميار دوالر سنوياً .
اإلدارة األمريكية من حكومات المممكة العربية السعودية واإلمارات وقطر ،تجميد أو تقميل معوناتيا االقتصادية
لمسمطة الفمسطينية.
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 الييودؼ 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 لدػ الديانات السماوية الثالث،
وبالتالي القرار لم يحدد معالم أو حدود لمقدس التي اعترفت بيا أمريكا عاصمة إلسرائيل.
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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
الييودؼ واليمين المتطرف في إسرائيل من قبل ترامب ،عمى قاعدة أن ترامب قدم إلسرائيل الشيء الذؼ
لم يستطيع أحد قبمو تقديمو ،وبالتالي قد يكون ذلك محاولة من ترامب لكسب ود الطرفين.



لم يعد خيار حل الدولتين ىو الخيار الوحيد لدػ اإلدارة األمريكية ،بل أن اإلدارة األمريكية شبو تخمت
عنو ،بدليل أن ترامب أكد أن بالده سوف تدعم أؼ 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 في
التاريخ باعتباره الزعيم األمريكي القوػ الذؼ استطاع أن يتخذ الق اررات الصعبة التي عجز عن اتخاذىا
رؤساء سابقين.



ساعد قرار ترامب حول القدس عمى فشل صفقة القرن قبل طرحيا ،ألنو مس أىم ممف من ممفات
الوضع النيائي.
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الورقة الثالثة بعنوان:

ردود األفعال العربية واإلسالمية والدولية تجاه قرار ترامب
أ .د رياض عمي العمية

أستاذ العموم السياسية جامعة األزهر

في البداية البد التأكيد أن القرار األمريكي المخالف لمقانون الدولي ولق اررات مجمس األمن والجمعية العامة لألمم
المتحدة ومبادغ عممية السالم ،القرار الذؼ أكمل تصريح بمفور بمنحو مدينة القدس،التي الزالت تحت االحتالل
كباقي األراضي المحتمة لدولة فمسطين المحتمة ،عاصمة لمكيان اإلسرائيمي ،يشكل خرقا فاضحا لمحقوق العربية
الفمسطينية واإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة وانتياكا واضحا وصريحا لكل األعراف والق اررات الدولية
بشأن مدينة القدس ،ذلك القرار الذؼ مكن الكيان اإلسرائيمي تتغير مكانة مدينة القدس وسكانيا بفرض
الجنسية اإلسرائيمية عمييم...واجو انتفاضة شعبية فمسطينية الزال لييبيا ينتشر في مختمف أنحاء الوطن..وخارج
الوطن الزالت المسيرات العربية واإلسالمية والدولية مستمرة..
أن االعتراف األمريكي بمدينة القدس عاصمة لكيان االحتالل يشكل عدوانا ساف ار عمى الشعوب العربية
واإلسالمية وأحرار العالم ،إال أن ذلك االعتراف لن يغير حقائق التاريخ ،وال الحقائق عمى األرض ،وان ما بني
عمى باطل فيو باطل ،والقدس ىي عربية إسالمية وتخص العالم العربي واإلسالمي قاطبة

والعالم الحر

واإلنسانية جمعاء وليس الفمسطينيين وسيرحل الرئيس األمريكي ،واالحتالل والغزاة إلى زوال ،وستبقىالقدس كما
كانت عاصمة أبدية لفمسطين والعرب والمسممين..
عمى الرغم من أن قرار اإلدارة األمريكية ورئيسيا المشئوم باعتبار مدينة القدس المحتمة عاصمة لمكيان
اإلسرائيمي ،يتنافى مع القوانين والق اررات الدولية بدءا بالقرار رقم  181لعام  ( 1947الذؼ قسم فمسطين الى
دولتين وابقى مدينة القدس تحت الوصاية الدولية)

ومرو ار بقرارؼ مجمس األمن رقم  1967/242والقرار

 ( 1973/338والذؼ دعا الكيان اإلسرائيمي من االنسحاب من األراضي التي احتميا عام  1967الى حدود ما
قبل الحرب فمسطينيا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) والقرار رقم  476لعام  1980والقرار( اكد عمى بطالن
االجراءات االسرائيمية لتغيير طابع القدس) والقرار رقم  478لعام  (1980يعيد القرار السابق ويؤكد عمى عدم
االعترافبالقانون اإلسرائيمي بشأن القدس ودعوة الدول الى سحب بعثاتيا الدبموماسية من المدينة) والقرار رقم
 1322لعام  ( 2000الذؼ شجب فيو التصرف االستفزازؼ لرئيس حكومة الكيان ارئيل شارون لدخول الحرم
القدسي الشريف وما تبعيا من قتل لمفمسطينيين) والقرار رقم  2334لعام  ( 2016الذؼ طالب فييا الكيان
االسرائيمي بالوقف الفورؼ لالستيطان وانشاء المستوطنات في القدس باعتبار أن ليس ليا أؼ أثر شرعي قانوني
وعدم االعتراف بأؼ تغيرات في حدود المدينة منذ الرابع من حزيران  ...)1967فالقرار لو أبعاده السياسية
والقانونية واإلستراتيجية والعقائدية الدينية.
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وبعد فشل مجمس األمن بإلغاء قرار ترامب بسبب الفيتو األمريكي عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة دورة
استثنائية لمناقشة قرار ترامب وأصدرت قرار الذؼ جاء بموجب القرار رقم  337بتاريخ  3نوفمبر  1950تحت
بند " متحدون من أجل السمم " والذؼ يقضي بأن الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة بعد فشل مجمس األمن
بسبب استخدام الفيتو يكون بنفس القوة اإللزامية لق اررات مجمس األمن وبصالحيات البند السابع من ميثاق األمم
المتحدة .وعميو فإن قرار الجمعية العامة الذؼ صدر رغم تيديد الرئيس األمريكي ترامب بوقف المساعدات عن
الدول التي ستصوت لصالح القرار...فقد حاز القرار عمى  129دولة مؤيدة لمقرار باستثناء بعض الدول غير
المرئية عمى خارطة العالم ،ولم يكتشف أحد أسميا إال عندما تصوت عمى عكس لالتجاه الدولي ولمصمحة
الكيان اإلسرائيمي ...مع العمم أن ق اررات شبيية اتخذتيا الجمعية العامة بخصوص كوريا وتم إرسال قوات دولية
ىناك وكذلك القرار عمى أثر العدوان الثالثي عمى مصر عام ...1956
كما وتؤكد جميع الق اررات الصادرة عن مجمس األمن عمى أن مدينة القدس مدينة محتمة وتنتظر مفاوضات الحل
النيائي لعودتيا الى دولة فمسطين المستقمة والتي الزالت تحت االحتالل اإلسرائيمي...ضاربا بعرض الحائط كل
ىذه الق اررات الدولية بخصوص القدس التي تم احتالليا عام  1967والتي نصت جميعيا عمى عدم االعتراف
بالقانون اإلسرائيمي بشأن مدينة القدس واالستيطان فييا ومطالبة البعثات الدبموماسية لمدول التي ليا في مدينة
القدس والخروج الفورؼ منيا باعتبارىا من األ ارضي التي احتمت بعد الخامس من حزيران من عام  1967وابقائيا
ضمن قضايا الحل النيائي مع قضايا الالجئين والحدود والمياه و حسب ما تم في اتفاقية أوسمو .
لقد أرتكب الرئيس األمريكي ترامب خطأ تاريخيا ودينيا كبي ار بق ارره المتسرع ،والذػ أتبعو ضاربا بعرض الحائط
كل ىذه الق اررات ،باستخدام الفيتو يوم األثنين الموافق  2017/12/18لمنع اتخاذ قرار من مجمس األمن الذؼ
أيدتو  14دولة من أصل  15دولة يمغي قرار االدارة األمريكية ويصحح الخطأ الذؼ ارتكبو بحق الشعب
الفمسطيني ال تريد أن تكون وسيطا نزييا في عممية السالم وحل الدوليتين حاليا ومستقبال التي تبنتو اداراتيا
السابقة وادارتو الحالية كما ويتحمل المسؤولية الكاممة لما سيسببو ىذا القرار من اضطرابات وعدم استقرار في
المنطقة وربما في العالم بأسره ،والثمن الذؼ سيدفعو بعد ىذا القرار ذؼ األبعاد الخطيرة من ناحية المعتقدات
الدينية والعقائدية والسياسية واألمنية وغيرىا عمى العالم بأسره ،عندما أمعن بوقوف إدارتو إلى جانب الكيان
االسرائيمي ،لم يدرك جيدا ما قام بو بتحويمو قضية االستقالل الفمسطيني من قضية وطنية إلى قضية دينية وىو
ال يعمم أن مدينة القدس قبمة المسممين ومولد المسيح عميو السالم ،وأن مدينة القدس ليست بنايات تاريخية ودينية
وحجارة يتقاتل عميو ،وان وجد من يقر لو من العرب والمسممين بق ارره ىذا ،فإنيم قمة قميمة خارج السياق ،ال
يمثمون إال أنفسيم ،والتاريخ سيمفظيم إلى مزابمو ،ولن تنفعو غرور القوة التي دفعت الرئيس األمريكي (ترامب)
التخاذ خطوة لم يدرك انعكاساتيا جيدا عمى العالم اإلسالمي وعمى مستقبل أمريكا ،فرغم انو اختار توقيت دقيق
وحساس من ناحية ضعف وىشاشة العرب بسبب الفتن والحروب الداخمية ،وحالة االنقسام والتمكؤ في طي
صف حتو البغيضة فمسطينيا ،إال أن ذلك ال يعني أن العالم الحر والعربي واإلسالمي سيمرر قرار (ترامب) مرور
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السالم...مثمو كمثل ق اررات فرعون الذؼ قال لقومو" :ما عممت لكم من الو غيرؼ" ،وال يحق ألؼ أمريكي أن
يسأل بعد ىذا القرار لماذا يكرىنا العالم الحر بما فيو العمم العربي اإلسالمي كل ىذه الكراىية!؟..ألن قرار الرئيس
األمريكي (ترامب) االعتراف بالقدس المحتمة عاصمة لكيان االحتالل ،مخالف إلرادة الشعوب والق اررات الشرعية
الدولية فمكل صوت صدػ ،ولكل حدث وقرار ،خيارات متاحة لمرد عميو ،ميما بمغ ىذا القرار من قوة والقدرة عمى
التطبيق عمى أرض الواقع ،فالقرار لو انعكاسات وتداعيات ،ولدينا نحن الفمسطينيين والعرب والعالم اإلسالمي
والدول الصديقة واحرار العالم القدرة عمى الرد والغاء القرار بفعل اإلمكانيات المتاحة والخيارات والقدرات التي ال
تنضب إن استغمت بشكل جيد...
عمى الرغم من بعد ما رأينا أن ال دولة عربية وال دولة إسالمية بشكل رسمي بادرت وطردت أو استدعت السفير
االمريكي او ىددت ،ألن زمن الرجولة والوفاء قد انتيى برحيل القادة العظام  -أمثال الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر والرئيس ىوارؼ أبو مدين والرئيس الشييد ياسر عرفات والرئيس الراحل صدام حسين لقد كان قرارىم
وردىم باألمس القريب عندما أقر كنيست الكيان اإلسرائيمي بسط قوانين دولة االحتالل عمى مدينة القدس ..ففي
الوقت الذؼ كان فيو الرئيس العراقي صدام حسين في حرب مع جيرانو ،قام عمى الفور بزيارة لمسعودية وقابل
وقتيا الممك خالد في صالة المطار واتفقا عمى التصدؼ لمقرار ولمدول التي ستستجيب لو،ودعم قرار األمم
المتحدة رقم  478لعام  1980الذؼ طالب فيو البعثات الدبموماسية الخروج فو ار من القدس حيث اتقفا عمى وقف
تصدير النفط والغاء العقود التجارية وترحيل رعايا الدول الذين لم يستجيبوا لمقرار.
وبيذا التيديد كانت االستجابة الفورية لمدول بعدم نقل بعثاثيم الدبموماسية الى مدينة القدس ،وكذلك تمك الدول
التي كان ليا بعثاث في القدس وعددىا  13بعثة دبموماسية خرجتمن مدينة القدس -تمك الثمة من الزعماء ال
يعرفون لغة الخيانة ...ولكن اليوم لم يحرك قادة اليوم قيد أنممة عدا الشجب واالستنكار ...مع دعمنا وتأييدنا
لمدول الشقيقة والصديقة التي استجابت لنصرة مدينة القدس وفمسطين في مجمس األمن وعمى الساحة الدولية.
وألن القضية الفمسطينية وقمبيا مدينة القدس ىي قضية العرب والمسممين المركزية وىكذا قرار حول نقل السفارة
األمريكية إلى القدس واعتبار أن القدس عاصمة لمكيان اإلسرائيمي قرار دون مبالغة او ثرثرة زائدة يكون لو ما
بعده عمى الكيان اإلسرائيمي ومصالح أمريكا الحيوية بالمنطقة العربية برمتيا وندعو الى فتح األبواب عمى
مصراعييا أمام اشتقاق رؤية برنامجيو استراتيجية جديدة .ترتكز عمى ان يكون النضال لتحرير القدس وفمسطين
وتطيير المسجد األقصى واستعادتو وتمكين الفمسطينيين وعودتيم ال ان يكون فقط إلسقاط ىذا القرار
وافشال ىذه الخطوة ،مع التأكيد عمى أننا ال نستخف بيذا القرار وال ننظر إليو بسطحية وال مباالة بل نرػ فيو
تعديا خطي ار واستخفافا بالعرب وبالمسممين كثي ار واعراضا عن الحق متعمدا وتشريعا لمكيان باطال وننظر إلى ىذه
الخطوة عمى أنيا واحدة من سمسمة خطوات سبقت وحمقة من مجموعة الحمقات التأمرية التي يتم التخطيط ليا
والعمل عمى تنفيذىا.وال يخفي عمى أحد أن ىذا القرار لن يمقي الوىن في قموبنا كفمسطينيين ولن يزعزع اليقين في
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صدورنا ولن يشغمنا عن القضية األساس واليدف األكبر وكوننا عمى ثقة بان مدينة القدس ىي عاصمة دولة
فمسطين األبدية ،وان اليوم آت سيتحرر فيو األقصى والمقدسات من نير االحتالل ،وأن ق ارراتيم ستسقط.
أمام ىذا التحدؼ لقرار ترامب أن التعامل معو يحتاج الى ما ىو أكثر من عممية التجيش التي تجرؼ حاليا عمى
وسائل التواصل االجتماعي وفي بعض االوساط ألننا إذا اعتمدنا عمى ذلك فقط واعتبرناىا االسموب االمثل
لمتعامل مع ىذا القرار فعمينا ان نعترف أننا فشمنا في التصدؼ واسقاط قرار ترامب ،ألن المطموب ىو:
أوال :التأكيد عمى أن:
-

قيام حكومة بريطانيا عبر تصريح بمفور بمنح فمسطين لمكيان اإلسرائيمي والرئيس األمريكي ترامب أكمل
باقي األراضي الفمسطينية لمكيان االسرائيمي ،ىما بمثابة تحدؼ صارخ واعتداء عمى حقوق الشعب الفمسطيني
مالك فمسطين والقدس ،وجب التصدؼ ليما بكافة أشكال المقاومة السممية وغيرىا.

-

قرار اليونسكو الذؼ أوضح لمعالم بشكل جمي أنو اليوجد بتاريخ مدينة القدس أية عالقة لمييود والكيان
االسرائيمي فييا عمى الرغم من التيديدات االمريكية بقطع التمويل عنيا واتخذت القرار واستبدلت الصين
لتمويميا بدال من االدارة االمريكية التي تساعد بمأرب سياسية بحتة

-

التأكيد عمى رفض كافة المقترحات والمشاريع التي ال تجعل مدينة القدس عاصمة دولة فمسطين األبدية،
ولن يغير أؼ قرار أمريكي أو اسرائيمي الحقيقة الراسخة لدػ الشعب الفمسطيني والشعوب الصديقة واحرار
العالم.
ثانياً :العمل عمى:
-

إتمام المصالحة والحفاظ عمييا

-

تفعيل القضية الفمسطينية عمى مستوػ الحراك الشعبي والجماىيرؼ الى جانب الحراك الدبموماسي
ومطالبة الجاليات الفمسطينية والعربية واالسالمية في الخارج لدعم الحقوق الفمسطينية إلسقاط قرار
ترامب

-

قيام دولة فمسطين تحت االحتالل وتأكيد االعتراف الدولي فييا

-

تعطيل الق اررات االقتصادية مع الكيان االسرائيمي حتى يتم حل الدولتين عمى أقل تقدير

-

مقاطعة المسؤولين االمريكيين من قبل الحكومة وشخصيات المجتمع والمؤسسات

-

إتمام المصالحة الوطنية استكماال لموحدة الوطنية التي تشكل صمام األمان عبر تسمم حكومة الوفاق
لمياميا كاممة في المحافظات الجنوبية ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائمية صادقة تؤمن
إج ارء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني الكفيمة بانتزاع حقوقنا وتحقيق األىداف الوطنية
الشاممة لمحرية واالستقالل وعودة الالجئين وتحرير األسرػ عبر بناء الدولة الفمسطينية المستقمة
وعاصمتيا القدس.
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-

توظيف كافة اإلمكانات مع الدول الصديقة والحرة لمحصول عمى العضوية الكاممة لألمم المتحدة

-

تعزيز الحممة الشعبية لمقاطعة البضائع االمريكية واالسرائيمية

-

التصدؼ المستمر لسياسة االدارة االمريكية والعمل عمى افشال القرار ودعوة الدول الصديقة وشعوبيا
لمتضامن مع قضيتنا

-

استثمار وضع الفاتيكان لمحفاظ عمى مدينة القدس

-

التوجو الى المحاكم الوطنية في الدول والمحاكم الدولية اللغاء وافشال القرار

-

دعوة البرلمانات العربية واالسالمية لوقفة جادة في وجو الكونغرس األمريكي الذؼ يعادؼ االسالم
والقضية الفمسطينية

وختاما نؤكد عمى أن هللا والشعوب العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم مع شعب فمسطين ألنو يدافع من أجل
حقو في االستقالل وتحقيق تطمعاتو في نيل الحرية واالنعتاق من االحتالل اإلسرائيمي واقامة دولتو الفمسطينية
المستقمة وعاصمتيا القدس األبدية شاء من شاء وأبى من أبى فمدينة القدس لمفمسطينيين والعرب والمسممون
والمسيحيين.

وهللا ولي التوفيق
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