
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

أجَّل دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية الحالي عملية  الماضيييفي مطلع حزيران/يونيو من العام 
سلوك، لهذا ال ألنَّ األوضاع في تلك الفترة لم تكن مواتيًةإضافية؛  ه من تل أبيب إلى القدس ستة أشهٍرة بالدنقل سفار

ضًل سط، ف شرق األو صالح األمن القومي األمريكي في ال ضمن م سفارة في تل أبيب ي  ءإرجا قرارعن أنَّ  اواإلبقاء على ال
سفارة نقل صل فرصة إعطاء أجل من قد جاء ال سرائيليين بين سالم اتفاق إلى للتو سطينيين اإل سب  والفل م الزعح

 األمريكي.

ترامب لم يلتزم بتعهده نقل  آلمال اإلسرائيليين، حيث اعتبروا أنَّ تأجيل نقل السفارة في حينه مخيًباجاء قرار 
سفارة كما جاء في  سيات في أمريكاته االنتخابية حملال ًس  02كما لم يفعل ذلك نحو  اتماًم، للرئا شًح ارئي سة  اأو مر لرئا

 م.2790 منذ سنةالواليات المتحدة 

س وقرر نقل سييفارة بالده إلى القدس، مع التأكيد على اعتراب بالده بالقد امؤخًرلكن؛ فعلها دونالد ترامب 
  من ئيلإسرا في المتحدة الواليات سفارة لنقل التحضيرات ببدء َرأَم أنه دأكَّ، كما كعاصمٍة أبديٍة وموحدٍة لدولة إسرائيل

س. وإليها أبيب تل سمبر 6اء يوم األربعاء )جاء ذلك في خطابه م ضرب بعرض الحائط م0229 كانون أول/دي (، وبالتالي 
 كل األصوات التي كانت ترفض نقل السفارة األمريكية إلى القدس.

في تطبيق قرار نقل  االواليات المتحدة سييتبدأ فوًر أنَّد أكَّفقد األمريكي ريكس تيلرسييون  ةخارجيالوزير أمَّا 
قدس ها إلى ال فارت عل الوجود األمريكي متالئمً أنَّ، بزعم سيي مب "يج مان اإلسييرائيلي  مع الواقع" ألنَّ اقرار ترا البرل

 .والمحكمة العليا والرئاسة وأجهزة رئيس الحكومة اإلسرائيلية هي في القدس

ساء أمريكا تعهَّ 02صحيٌح أن  صمٍةمن رؤ سفارة واالعتراب بالقدس عا سرائيل، لكن أيَّ  موحدٍة دوا بنقل ال   اإل
صريحاٍت دعائيٍة ل سبة لهم مجرد ت سألة بالن تل  ُود خطبمنهم لم ُيقدم على التطبيق العملي لذلك، وكانت تلك الم

  أكتوبر/األول تشرين 02 في األمريكي الكونغرس أقّرهأبيب واللوبي الصهيوني رغم أنَّ هذا الموضوع ُمشرَعن بقانون 
  - 2771 لعام القدس سييفارة تشييريعم تحت مسييمى )2771 نوفمبر/الثاني تشييرين 8 في تفعيله وتمَّ ،م2771

Jerusalem Embassy Act of 1995) شريع في حينه   بالقدس باالعتراب المتحدة الواليات رغبة عن. وعبَّر الت
صمة سرائيل لدولة كعا سرائيل في سفارتها نقلو إ صاه موعد في القدس أبيب إلى تل من إ م، 2777 مايو/أيار أق

 .ُمقّسمة كانت أن بعد القدس توحيد على عملت إسرائيل أنَّ ايزعم كذًب التشريع أنَّ والمثير لالستغراب

لصييفقة القرن التي تتحدا اإلدارة األمريكية والحكومات العربية  اأو انطالًق االتاريخي تتويًجويأتي قرار ترامب 
ضى قرٌن صريح ترامب يكون قد م صطلح إعالميً صدور وثيقة حكومة على  كامٌل عنها، حيث إنه بت  ابريطانيا أو ما ا

سميته بوعد بلفور صنع على ت شأنه أن ي شخ، وهذا األمر من  سطورٌةترامب  صمن  في نظر األمريكان  اصعًب اورقًم أ
 .سابقون من فعلهأمريكيون واإلسرائيليين، حيث فعل ما لم يتمكن رؤساء 



 

 

 

 

 

 

 

 إلسرائيل خطورة إعالن القدس عاصمًة
صمة أبدية وموحَّاعتراب أمر من المؤكد أنَّ سرائيل يكا بالقدس عا سيٌط األمريكي الطرب يؤكد أنَّدة إل   غير و

شكٍل ومنحاز نزيه سرائيل كامٍل ب سرائيلية الرواية ويتبنَّى إل شكٍل مطلق اإل ر من المخاط جملًةهذا اإلجراء يحمل ، وب
 الفلسطينية والعربية؛ حتينالحدوا على السا مؤكَّدة وُمحققَّة

 مال آ، وهذا بالتأكيد قضى على جلْي ها بشكٍلوأبان وهَم العملية السلميةب ما يسمَّى امب الطريق أملقد قطع ترام
رب بالقدس عاصمة إلسرائيل، ولم يحدد اعُتحل الدولتين، حيث في قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 

 ؟! لموسَّعةأي قدس بالضبط؛ أهي القدس الشرقية أم الغربية أم الموحدة أم القدس ا

 ى تقلَّص إل"الصراع العربي اإلسرائيلي" الذي يييولعل هذا السلوك السياسي للرئيس ترامب يقضي على ما يسمى ب
هدد أو عصابات ت هم عصابٌة"الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" ويجعل المجتمع الدولي ينظر للفلسطينيين على أنَّ

سرائيلي، وهذا تماًم صرِّ ااألمن القومي اإل ضوع نقل ما ي سرائيليين، وهو ما كان يجعل مو ح به بعض المفكرين اإل
 بالغ األهمية بالنسبة إلسرائيل. االسفارة أمًر

  ضي إعالن ترامب على إمكانية أن تكون القدس منطقة ضعة لويق سيادة الدولية، وهي المنطقة التي نصَّ خا ل
احية، وتحدَّثت كثير من المبادرات السياسية على لى أن تكون تحت السيادة الدولية من نع 282قرار التقسيم رقم 

قطع ي، وهذا بالطبع وضعها تحت الوصاية الدولية مع ضمان حرية العبادات فيها لإلسالم والمسيحية واليهودية
ولو  ، ويقطع صييلة العرب والمسييلمين بالقدسفي القدس مثل روسييياأطماع بعض الدول الكبرى الطريق على 

سات كلهذا األمر يمهِّد الطريق أمام  االعتبار أنَّ، مع األخذ في امؤقًت س سرائيل في العاملة األجنبية المؤ لنقل  إ
 .الدولية والقرارات القوانين مع يتعارض بشكٍل القدس احتالل ويشرعن القدس، إلىمقراتها 

  سهِّل صة، وهذقرار وي سرائيلي بإعالن القدس مدينة يهودية خال ستوجب إيجاد ترامب قيام دولة االحتالل اإل ا ي
ولعل أبرز الحلول ، والدروز واألرمن والشييركس واألتراك األخرى مثل العرب واألكرادحلول لألقليات العرقية والدينية 

 .بينهم وبين األردن في حكم كونفدرالي أو شبه كونفدرالي سياسٍي يكمن في إيجاد ارتباٍط

 َّاإلسرائيلي، وهذا يعني أن قبول العرب -هم في الصراع العربيترامب بدأ بالملف األخطر واأل وال يغيب عن البال أن
سطينية  بالواقع الجديد ضية الفل صفية ملفات الق سرائيلي بت يمهِّد الطريق أمام اإلدارة األمريكية واالحتالل اإل

 التوطين في أماكنمن خالل  ملف الالجئينإنهاء األهم فاألقل أهمية، حيث سييتكون الخطوة التالية متعلقة ب
 لهم.والعينية تواجدهم مع تقديم بعض المساعدات المالية 

 ضرورة أنَّ اوإذا كانت القدس هدًف سرائيلية واألمريكية؛ فهذا يعني بال ستكون  لألطماع اإل مناطق عربية أخرى 
ستكون  اهدًف صد هنا؛  سرائيلية، ونق سرائيلية، وذلك امؤكًد اهدًف الجوالنلألطماع األمريكية واإل  نَّأل لألطماع اإل

ضمن  ست سرائيلية الكاملة على الجوالن  سيطرة اإل سرائيلي من الناحية الال ية شمالالحفاظ على األمن القومي اإل
ها ال تصلح إلقامة دولة دون ن إسرائيل تقوم على مساحة صغيرة؛ الجغرافيا العسكرية فيها تقول بأنَّألالشرقية، 



 

 

 

 

 

 

 

ها طة ل ناطق المحي قة الالسيييطرة على الم مات الجغرافيا  ، في منط كل مقو حة للرمي، وتفتقر ل تصييلح كسييا
 دولة االحتالل فيها.وجود العسكرية الالزمة للدفاع عن 

طيها عُت ولىالقوة الدينية العقائدية، واأل سرائيل عن القدس، فالثانية تعطيهالجوالن أهمية بالنسبة إل وال تقلُّ
  فرض: الجوالن قانون“ راصييدعلى إ اإلسييرائيلي الكنيسييت أجبرقوة الدفاع والحفاظ على األمن والبقاء، وهذا ما 

 م.2782 ديسمبر/األول كانون 21 في ”الجوالن هضبة على اإلسرائيلية واإلدارة والقضاء القانون

 مخيب لآلمالواإلسالمي الموقف العربي 
ضًح سطينية والعربية لم تكن تعطي أيَّ أنَّ القد كان وا صوص نقل  اهتماٍم القيادة الفل صريحات ترامب بخ لت

شعرون بطمأنينة وارتياٍح سفارة إلى القدس، بل كانوا ي صريحات، وذلك انطالًق كبيٍر ال سألة نقل التلك الت  من أنَّ م
السييفارة لدى ترامب ال تعدو مجرد اسييتكمال للدعاية االنتخابية واسييتمرار لخطب ود اللوبي الصييهيوني في الواليات 

 طرب في إسرائيل.المتحدة واليمين المت

سطينية كانوا على علٍم ما يندى له الجبين أنَّ ضية الفل شرة بالق ة يَّ بن حكام الدول العربية ذات العالقة المبا
سوأ من  سفارة إلى القدس، واأل ضرورة تهدئة األمور في بالدهم على أولئك الحكام  موافقةترامب نقل ال طلب ترامب ب

 .أو مهاجمة السفارات األمريكية في الدول العربيوالتصدي للشارع في حال االنتفاضة 

شفو ستخبارات وزير ك سرائيلي اال سرائيل اإل شأن ترامب قرار عن أنَّ كاتس ي سيق جاء القدس ب   قادة مع بالتن
  السياسي المعلقأمَّا  .صعبة فعل ردود على اإلقدام من ومنعهم الفلسطينيين غضب احتواء في يسهموا حتى عرب

سرائ للقناة شرةيلية اإل سؤول عن " فقد نقلرفيد باراك" العا شنطن إنَّ قوله األميركية اإلدارة في" اجًد كبير" م   وا
 .ترامب قرارشان بالمعتدلة  العربية الدول عن صدر الذي "المنضبط" للتنديد اتماًم مرتاحة

 لسطينية ويشككونإعالميين خليجيين كانوا يهاجمون الفلسطينيين والقضية الف كيف أنَّ ىالجميع رألعل و
 رفةمع، وهذا ما يفسر وينفون الوجود الفلسطيني القديم بأرض فلسطين والشام بأحقية الفلسطينيين في أرضهم

منذ فترة من الزمن، وما كان يقوم به أولئك اإلعالميون مجرد  بعض أو كل القادة العرب بنوايا أمريكا نقل السييفارة
 اقع الجديد الذي يفرضه األمريكان.تهيئة للرأي العام العربي للقبول بالو

ستغرابهم  عدٌد سرائيليون؛ أبدوا فيها ا سيون اإل سيا لحد ال بأس به من المقاالت العبرية كتبها المحللون ال
بالقدس  السييعوديين في الفترة األخيرةبعض المثقفين واإلعالميين وتصييريحات كتابات اإلعجاب ب فيما يتعلق 

  األكثر المقاالتها "بأنَّ تلك التصييريحات والمقاالت موقع ميمري العبري وصييف أنَّكيف  اولم يكن خافًي، وفلسييطين
 سالمي".واإل العربي المجتمع في لليهودية المعادي الخطاب بشدة انتقدت والتي ،اشذوًذ

سمية  حيح أنَّص سمية وغير الر سات الر س مواقف  تصدَّرقد  -وحتى المجتمع الدولي-الدول العربية والمؤ
ضة ل ضعف راف ستوى الفعل من ناحية، وتعبِّر عن حالة العجز وال قرار ترامب؛ لكنها في المقابل مواقف ال ترقى لم



 

 

 

 

 

 

 

شه األمة العربية ًض والوهن الذي تعي ستوى الذي يليق بأهمية مواقف  ا، وهي أي ستوى المطلوب وال بالم لم تكن بالم
سالمًي اومكانة القدس عربًي صنيفها في ، اودولًي اوإ ستنكار و القلقار إطويمكن ت شجب واال "الجعير" أو الظواهر وال

سان العربي  صوتية التي اعتاد اإلن سرائيل في عرض البحر قبيل هزيمتهاال  سماعها من قيادته مذ كانت تريد إلقاء إ
 .م2769في حرب 

سطينية أما  سلطة الفل صادٌمرصالت، وهذا اصادًمكان قرار ترامب  فقد اعتبر أنَّعلى وجه التحديد؛ رئيس ال  يح 
سجًلللغاية، حيث  شًر ابًثوليس  اجاء بعد معرفة عباس بقرار ترامب من ناحية، وجاء م  اأطراًف يعني أنَّقد وهذا ، امبا

صريح عباس وقامتدولية  شر بمراجعته قبل بثِّه، وذلك ألنَّ الب اطلعت على ت ساحة ربما يؤدي إلى ث المبا توتير ال
 قدس المحتلة أو في أي منطقة أخرى.الفلسطينية وإشعال انتفاضة في ال

 ؛م0229 األول كانون/ديسمبر 22 األربعاء إسطنبول في ُعقدت التي- االستثنائية اإلسالمية القمةخطابه في أما 
ضوًحالرئيس عباس كان فقد  -أردوغان طيب رجب التركي الرئيس لدعوة تلبيًة ، لكنه خطاب يفتقر اوتحديًد اأكثر و

، ت العملية من ناحية، وال يشييير إلى تطلعات وإجراءات السييلطة الفلسييطينية من ناحية أخرىوالخطواإلى اآلليات 
صريح عابر للرئيس تماًم وبالتالي؛ يمكن اعتباره شر  ات سنوات الع صرَّح بها خالل ال ضة التي  ضفا صريحات الف كالت

 الماضية.

ت قمًة دون المستوى المطلوب، وحضرها فقد كان ورغم أهميتهاسطنبول في إ االستثنائية اإلسالمية القمةأما 
صل  26 سالمية فيها  19دولة من أ سلم، بل 2.9دولة عربية وإ ضور فانزويال  مليار م " أكثر نيكوالس مادورو"كان ح

أكبر الدول العربية كالسييعودية واإلمارات ومصيير لم تكن حاضييرة  فاعلية من بعض الدول الحاضييرة، والمؤسييف أنَّ
ستوى المطلوب، وه شير إلى قبول تلك الدول بقرار ترامب، ومن بالم شارة إلى الجدير ذا ي صري ل عبارةاإل إلعالمي الم

سيييتم ذلك الكبير محمد حسيينين هيكل في سييؤال موَّجه له حول توقيت نقل السييفارة األمريكية إلى القاهرة قال 
 "عندما توافق السعودية وتصمت مصر".

سي بين قديمة تفاهمات وثمَّة سم عرفت عباس مودومح بيلين يو   م؛2771 عام" عباس-بيلين وثيقة" با
  داخل "حكم مركز" له يكون لن" الفلسطيني الكيان" وأن اإلسرائيلية السيادة تحت تبقى أن يجب القدس أنَّ إلى خلصت

  اتهمحي دارةإ مسئولية في المشاركة" بعض بالقدس العربية األحياء في الفلسطينيين السكان منح وينبغي القدس،
 ."بالمدينة

 نحو استراتيجية دعم وطني للمقدسيين
سطينيون وال حتى العرب من القيام بأيِّ صالح األمريكية وال يجرؤ أحد  لن يتمكن الفل سلوك يمكنه تهديد الم

سرائيل، على ذلك،  شكل أي تهديد على إ سالح النفط، ولم تعد دول الطوق العربي ت ستخدام  فلم يعد بإمكان العرب ا
 لدول العربية منشغلة بهمومها الداخلية. وكثير من ا



 

 

 

 

 

 

 

سنا؛ لنكو صريحين مع أنف سة بعض لكن لحظة، ةأي في امتوقًعكان  أمٌر ترامب خطاب في جاء مان  سا   على ال
  الشييارع وعي كي اوتكراًر ا، بل حاولوا مراًراتماًم ذلك بعكس حوايصييرِّ أن متعمدين كانوا الفلسييطينية السيياحة

  دارة األمريكية وضمان عدم اشتعال انتفاضة جديدة.د اإللكسب ُو الفلسطيني

  والحفاظ والتهويد االستيطان لوقف استراتيجية خطة تصوغ أن الفلسطينية القيادة على الواجب من كانلقد 
سنة على تشكيل السلطة  01رغم مضي نحو  تفعل لم لكنها والمسلمين، والعرب للفلسطينيين عاصمة القدس على

  السيييادة تحت القدس مدينة من %88 من أكثر أصييبح وبالتالي؛ ،اع غزة والضييفة الغربيةالفلسييطينية في قط
سرائيلية ساحة من %20 و ،الكاملة اإل ستيطان التهويد من يعاني القدس م ساعة، مدار على واال ساحة وأغلب ال   م

 .اإلسرائيلية للسيادة تخضع الغربية الضفة

سي للرئيس ترامب ؛ اأخيًرو سيا سلوك ال ستطيع القول إنَّمن ال سطينيين  ن سبة للفل صعب بالن القادم أخطر وأ
عن عقلية اإلقصاء والتفرد التي  ابعيًد ؛وحقيقيٍة فوريٍة وعليهم، وبالتالي يجب تدارك أخطائهم والدخول في مصالحٍة

التي تهدد والشروع الفوري في صوغ خطة إنقاذ لتفادي المخاطر القادمة  يمارسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
سمٍي شكٍل ر سطينيين في القدس، مع دعم المقاومة ب سبة من موازنة  ما تبقى للفل صيص ن شكالها، وتخ وبكل أ

من الموازنة على األمن الفلسطيني الذي ال  %11من صرب  االسلطة الفلسطينية لدعم وتعزيز صمود المقدسيين بدًل
 غربية.أ على التصدي لجندي إسرائيلي وسط مدن الضفة اليتجرَّ
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