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2020– 1982السياسة األمريكية جتاه مدينة القدس من حتليل    

 وحاملبح  عبد احلميد وائل                                                                 

1 
 

 املقدمة 
 

ُتشكُل مدينُة بيِت املقدِس العربيُة احملتلُة عنواَن صراٍع ومواجهٍة بني "إسرائيل" والفلسطينيني 
على مداِر أكثِر من سبعَني عاماً؛ ففي حني تعّد "إسرائيل"، اليت احتلت اجلزء الشرقي الذي كان  

على أن يكون  ، القدَس أبكملها عاصمًة هلا، يصّر الفلسطينيون 1967يسيطر عليه األردن سنة  
ألف فلسطيين، عاصمًة لدولٍة مستقلٍة، �ملون يف   350شرقي القدس؛ موطُن أكثِر من قرابة  

احلصول عليها. ومدينة بيت املقدس هي مدينُة احلضاراِت والد��ِت، ونقطُة ارتكاِز القوى على  
؛ حيث إن كل  سطح األرض، إذ إ�ا كانت، وما زالت، رمزاً للسيادة والقوة على مدار التاريخ 

أمٍة من األمِم اليت مّرت هبذا الكون، أو حضارٍة من احلضارات اليت أُنشئت على هذه البسيطة، 
كانت إذا أرادت أن تثبت قوهتا وسطوهتا، فإ�ا تثبت ذلك ابالستيالء على القدس واحتالهلا؛  

لغلبة له، وأنه صاحب  هذا ما فعله الصليبيون ذاَت مرة، وهو ما أعلنه الفتُح اإلسالمي هلا؛ أبن ا
 السيادة حينها على ربوع األرض. 

 
 غزة. أكادميي فلسطيين، وابحث يف الشؤون السياسية، مقيم يف  1
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يف قطيعٍة مع سبعة عقوٍد من السياسة األمريكية حنو  
 Donaldالقدس، أعلن الرئيس األمريكي دو�لد ترامب  

Trump  )2017 –2021  اعرتاف  2017/ 6/12)، يف ،
وزارَة   وّجه  لـ"إسرائيل"، كما  عاصمًة  ابلقدس  إدارته 
من  األمريكية  السفارة  لنقل  التحضريات  لـبدء  اخلارجية 

الكوجنرس   وكان  القدس.  إىل  أبيب    Congressتل 
الدميوقراطي  احلزبني  من  أبغلبية كبرية  تبّىن  األمريكي 

Democratic    واجلمهوريRepublican  قانون سفارة القدس ،Jerusalem Embassy Act  
اإلسالمية  1995سنة   العربية  الفلسطينية  والسيادة  القدس،  لتاريخ  تنّكر  الذي  القانون  ذلك  ؛ 

عليها، حيث تضمن القانون ثالثة بنود؛ األول أن تبقى القدس موحدًة غَري جمزأة، والثاين يعرتف  
اإل فُيلزم  الثالث  البند  أما  لـ"إسرائيل"،  عاصمة  املوحدة  السفارة  ابلقدس  بنقل  األمريكية  دارة 

األمريكية من تل أبيب إىل القدس، يف أي وقٍت مناسٍب حيني. ونّص على نقل السفارة األمريكية 
يتجاوز   القدس يف سقٍف زمين ال  بند1999/ 5/ 31إىل  القانون تضمن  أن هذا  إال  يسمح    اً ، 

للرئيس األمريكي بتوقيع إعفاٍء مدتُه ستُة أشهٍر، قابلة للتجديد، إذا رأى أنه ضروري لـحماية  
  2املصاحل األمنية القومية األمريكية. 
ز التنفيذ؛ ألن املستشار القانوين لوزارة العدل األمريكية، رأى  يّ مل ينتقل هذا القانون إىل ح 

وينته  غُري دستوري،  القانون  اخلارجية من  أن هذا  السياسة  الرئيس يف جمال  ك صالحيات 
�حية، وأن الرؤساء األمريكيني رفضوا التخّلي عن مسؤوليتهم الدستورية يف هذا اجلانب من  

  3�حية اثنية. 

 
2  , site of congress.gov, 1995, 8Nov. -45-104, Public Law 1995Jerusalem Embassy Act of 

https://goo.gl/NTVrec (accessed on 11/12/2017)                                                                          
، انظر:  7/12/2017القدس عاصمة "إسرائيل": أصل احلكاية وتبعاهتا، موقع اخلليج أون الين،  ،  أمحد علي حسن  3

http://alkhaleejonline.net/articles/1512665539212822300 

 دو�لد ترامب

http://alkhaleejonline.net/articles/1512665539212822300
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)، واإلدارات األمريكية املتعاقبة ُتوّقع  Bill Clinton   )1993 –2001منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون  
 .George Wاإلعفاء تلقائياً كل ستة أشهر، على الرغم من أن الرئيس األمريكي، جورج بوش االبن  

Bush   )2001 -2009  قانو�ً أقرّه جملس الشيوخ األمريكي؛ ينّص  2002)، وّقع يف أيلول/ سبتمرب ،
   4سرائيلي. على أن "القدس املوحدة" عاصمٌة لالحتالل اإل 

أوابما   ابراك  السابق  الرئيس  حقبة   Barakأما 

Obama   )2009 -2017  لتطبيق تفاد�ً  فشهدت   ،(
لدى   الغضب  من  حالٍة  تفجري  من  خوفاً  القرار؛ 
نقل   قرار  مرة  من  أكثر  أوابما  أرجأ  إذ  الفلسطينيني؛ 

سنة   قانون  مبوجب  جييز  1995السفارة،  الذي كان  ؛ 
 5أتجيل العملية مدة ستة أشهر. 

بشكٍل خاص،    يكاد ُجيمُع املتابعون للشأن الشرق أوسطي بشكل عام، والشأن الفلسطيين
أن الرئيس األمريكي دو�لد ترامب، هو صاحُب املوقِف األكثر وضوحاً وقوًة خبصوص موضوع  
مجهوريون   أمريكيون؛  رؤساء  سبقه  فقد  القدس،  إىل  أبيب  تل  من  األمريكية  السفارة  نقل 

ترام نفذه  الوعود، وهو ما  ينفذوا هذه  السفارة، لكنهم مل  نقل  أعلنوا عزمهم  ب ودميوقراطيون، 
 . 2018/ 5/ 14ابلفعل يوم 

املتعاقبة وسياساهتا، منذ رو�لد   األمريكية  اإلدارات  ملواقف  العلمية حتليالً  الورقة  تقدم هذه 
) حىت دو�لد ترامب. وتربز أمهية هذه الدراسة يف بيان  Ronald Reagan   )1981-1989ان  رجي

 املواقف والسياسات وحتليلها.موقع ما مسي بـ"صفقة ترامب" أو "صفقة القرن" من تلك 

 
 

"تقرير ندوة: قرار نقل السفارة األمريكية ووضع القدس القانوين والسياسي،" موقع املركز العريب لألحباث ودراسة    4
 ، انظر:2018السياسات، شباط/ فرباير 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem-Embassy-Alquds-Legal-and-
Political-Status-Report.aspx                                                                                       

 . 12/2017/ 7اخلليج أون الين،  القدس عاصمة "إسرائيل": أصل احلكاية وتبعاهتا، ، أمحد علي حسن 5

 ابراك أوابما

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem-Embassy-Alquds-Legal-and-Political-Status-Report.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem-Embassy-Alquds-Legal-and-Political-Status-Report.aspx
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 : أوًال: االسرتاتيجية األمريكية يف الشرق األوسط
 

ال ميكن دراسة السياسة األمريكية جتاه القدس وحتليلها، مبعزٍل عن فهم الرؤية األمريكية ُجتاه  
إقليم الشرق األوسط بوجٍه عام، وُجتاه القضية الفلسطينية بوجٍه خاص. ويرى حمسن صاحل أن  

 6االسرتاتيجية األمريكية يف الشرق الوسط تتلخص يف ما يلي: 
 

أمن   .1 أوسطية، واحلفاظ على  الشرق  األمريكية  السياسة  الزاوية يف  َحَجُر  "إسرائيل" هي 
 ية. كري "إسرائيل" وهيمنتها كقوة إقليمية؛ هو جوهر السياسة األم 

ية يف  كري ا، وكأداة ضغٍط أمكري احتياجات أمهليمنة على مناطق البرتول يف املنطقة لتأمني ا .2
 االسرتاتيجية الدولية.

دعم األنظمة السياسية املوالية، أو ذات العالقة اجليدة معها، وإعادة بناء النظم السياسية   .3
 ية. كري األخرى، مبا خيدم األهداف واملصاحل األم

ة (مضيق هرمز، قناة  أتمني خطوط املالحة وخطوط التجارة الدولية يف املنطقة يف املنطق  .4
السويس، ابب املندب...)، مبا يضمن تدفق النفط والبضائع، من املنطقة وإليها، بشكل  
آمن وأبسعاٍر "معقولٍة"، ومبا خيدم االحتياجات واملتطلبات التجارية واالقتصادية للمنظومة  

 الغربية وشركائها. 

  كربى أخرى من املنافسة على النفوذ فيها. قوٍة  ة  االستفراُد ابهليمنة على املنطقة، ومنُع أي .5
 

األم السياسة  وبسبب  ري هذه  لـ"إسرائيل"،  دعمها  بسب  املنطقة؛  استْعَدت شعوب  اليت  كية 
كا تعاين ري دعمها ألنظمٍة سياسيٍة فاسدٍة ومستبدة، وهو ما رّسخ يف عقلية اإلنسان العريب؛ أن أم

ومن عقليِة الكيل مبكيالني، ومن تناقٍض بني ما تقول    من إشكاليٍة أخالقيٍة، ومن أزمٍة يف املعايري،
إنه ُمثُلها وقيُمها، وبني تطبيقاهتا املعاكسة لذلك بشكٍل مقيٍت، يقف مع القهر، واالحتالل،  

 والظلم، واالستبداد.

 
اجلزيرة.نت،    6 موقع  الفلسطينية،  القضية  من  األمريكي  املوقف  صاحل،  حممد  انظر: ،  2/2012/ 7حمسن 

https://www.aljazeera.net/ 
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يؤكد حممد الشرقاوي أن القرارات الرائسية يف البيت األبيض ال تتبلور يف العدم، أو أتيت  
اسيٍة، قد تنتاب فجأة مزاج الرئيس يف أي حلظة، فتغدو إحدى ركائز السياسة  بفعل نزوٍة سي 

اخلارجية، كما هو قرار االعرتاف ابلقدس عاصمًة لـ"إسرائيل"، بل هي نتاج عمليٍة ُممنهجٍة  
متناميٍة تتحرك ضمن نسَقني متكاملني؛ حيددان جدلية صنع القرار: أوهلما، سياق استباقي  

Proactive مج تستهله  وسياسياً،  ،  ماد�ً،  ابالستثمار؛  واشنطن  يف  الضغط  اعات 
وأيديولوجياً، يف املرشح، بدايًة حبملته االنتخابية، وحشد الرأي العام ملصلحته، و�ايًة بكبح  
مجاح حظوظ خصومه املتنافسني معه يف السباق الرائسي. أما اثنيهما، فهو تفاعلي الحق  

Reactive مب اإلعالمي  التبشري  يستهدف  وتركيب  ،  االنتخابية،  بوعوده  املرشح  التزام  دى 
، لقراراته، وتعزيز سردية أ�ا ختدم  Trajectoryخطاٍب يشيد بصدقيته مبوازاة تطبيع املسار  

 7املصاحل االسرتاتيجية للوال�ت املتحدة. 

 

 
حممد الشرقاوي، "حتليل سياسات: ترامب والقدس: قراءة من الداخل،" املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،    7

انظر:  2018فرباير    /شباط  ،https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Trump-and-
Jerusalem-Reading-From-Within.aspx 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Trump-and-Jerusalem-Reading-From-Within.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Trump-and-Jerusalem-Reading-From-Within.aspx
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الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ببريوت   8)؛ 96ويشري التقدير االسرتاتيجي (
 إىل البعدين؛ الدستوري والقانوين، يف القرار األمريكي يف موضوع القدس ابلقول: 

 

الدولية،   املنظمات  املعلنة يف  القانونية، وعرب مواقفها  الناحية  املتحدة من  الوال�ت  تُقر 
] املختلفة، ويف أتييدها  Quartetبيا�ت اللجنة الرابعية [ وخصوصاً جملس األمن الدويل، ويف  

 Osloملا ورد يف املعاهدات العربية اإلسرائيلية (مع األردن ومع مصر)، ويف اتفاق أوسلو [ 

Agreement :مبا يلي [  
عدم االعرتاف بقرار الضم اإلسرائيلي ملدينة القدس، وهو ما جتلى يف امتناع الوال�ت   .1

الصادر عن جملس األمن الدويل مبوافقة    478املتحدة عن التصويت على القرار رقم  
 دولة، وهو القرار الذي َيعد الضّم اإلسرائيلي خمالفاً للقانون الدويل.   14

ة تؤكد أن موضوع القدس هو من ضمن ترتيبات احلل أن التصرحيات األمريكية املختلف .2
 النهائي، مما يعين أنه ليس ألحد األطراف أن يقرر فيه منفرداً. 

 

 

 :اثنياً: السياسة األمريكية جتاه مدينة بيت املقدس قبل قرار ترامب
 

مل تغْب مدينُة بيت املقدس عن رؤى اإلدارات األمريكية املتعاقبة وتصوراهتا للقضية الفلسطينية 
بشكٍل عام. ففي مرحلة ما قبل إنشاء "إسرائيل"، تبنت الوال�ت املتحدة سياسة الوكالة اليهودية  

Jewish Agency for Israel   يف الضغط على
فلسطني   إىل  اليهودية  اهلجرة  لتسهيل  بريطانيا؛ 
وتسريعها؛ وخصوصاً إىل القدس. كما أسهمت  
مترير  يف  الشديدَة،  الضغوَط  أمريكا،  ممارسات 

 
ترام96"تقدير اسرتاتيجي (  8 للقدس،): سيناريوهات  السفارة األمريكية  لنقل  للدراسات   "ب  الزيتونة  موقع مركز 

 http://www.alzaytouna.net/2017/01/17، انظر: 2–1، ص 2017/ 17/1واالستشارات،  

http://www.alzaytouna.net/2017/01/17
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 General Assemblyقرار التقسيم، وتدويل القدس ابحلدود اليت تضمنها قرار اجلمعية العامة  

of the United Nations  1947ة  لسن 181رقم . 
ويف مرحلة ما بعد إنشاء "إسرائيل"، جتلى املوقف األمريكي يف احملافظة على الوضع القائم يف 
فلسطني، وأتمني خطوط اهلدنة داخل القدس، مع تراجٍع واضٍح ابالهتمام مبسألة القدس، والرتكيز  

 على قضية الالجئني.
رار الرئيس األمريكي السابق  حياول الباحث هنا رصد السياسة األمريكية وحتليلها، قبل ق 

  George Bushدو�لد ترامب بشأن املدينة املقدسة؛ بدءاً برو�لد رجيان، وجورج بوش األب  
)، مروراً ببيل كلينتون، وجورج بوش االبن، واجلهود املبذولة يف عهد الرئيس  1993- 1989( 

 ابراك أوابما، وصوًال إىل دو�لد ترامب، وذلك على النحو التايل: 
 

 : يف عهد الرئيس رو�لد رجيان .1
 

املقاومة  1982/ 9/ 2يف   خروج  من  أ�م  عدة  بعد  أي   ،
أُعلن  لبنان،  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وقيادة  الفلسطينية، 
عن مشروع الرئيس األمريكي آنذاك (رو�لد رجيان)؛ حيث دعا  

مستقبلها عن طريق  إىل عدم تقسيم مدينة القدس، واالتفاق على  
د حبماية أمن "إسرائيل". ويبدو أن هذا املشروع  ◌ّ املفاوضات، وتعه

األمريكي كان مقدمًة الستثمار الظروف السياسية وامليدانية اليت  
لبنان   حرب  عن  جوهر  1982نتجت  أن  رجيان  الرئيس  وبّني   .

لـ"إسرائيل"، املشروعة  األمنية  املطالب  بني  التوفيق  على  يقوم  املشروعة   املسألة  واحلقوق 
للفلسطينيني، وأن البحث عن الطريقة لتحقيق هذا التوفيق، ال ميكن أن يتم إال يف لقاء األطراف  

 املعنية حول طاولة املفاوضات.

رسم الرئيس رجيان إطاراً عاماً حلل قضية فلسطني والشرق األوسط؛ وهذا اإلطار هو اتفاقيات  
اإلسرائيلي".    - هي "السبيل الوحيد حلل النزاع العريب    اليت   Camp David Accordsكامب ديفيد  

 رو�لد رجيان
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كما رسم الرئيس األمريكي إطاراً    9وقال: "إن اتفاقيات كامب ديفيد ال تزال تشكل أساس سياستنا". 
تنفيذ�ً لبلوغ احلل املنشود، وتتوضح معامل هذا اإلطار يف خطواٍت مثانيٍة، كانت السابعة منها تشري  

اب  القدس  مدينة  يتقرر  إىل  أن  النهائي جيب  أن وضعها  إال  "غري جمزأة،  القدس  مدينة  بقاء  لقول: 
 10ابلتفاوض". 

جاء الرّد العريب على املبادرة األمريكية بتبين مشروع فاس  
مجيع  1982( من  "إسرائيل"  انسحاب  إىل  دعا  الذي  )؛ 

، مبا فيها القدس،  1967األراضي العربية اليت احتلتها سنة  
وضمان حرية العبادة، وممارسة الشعائر الدينية جلميع األد�ن  
وعاصمتها   الفلسطينية  الدولة  وقيام  املقدسة،  األماكن  يف 

يف   ذلك  تبع  الرئيس   15القدس.  عرُض  سبتمرب،  أيلول/ 
مشروعاً ميثل التصور   Leonid Brezhnevيونيد برجيينيف  ل

السوفيييت للحل؛ ويرتكز على حّق شعب فلسطني يف تقرير 
 11مصريه، وإقامة دولٍة مستقلٍة يف الضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس، وقطاع غزة.

ويرى الباحث أن صراع احلرب الباردة بني قطيب العامل آنذاك؛ الوال�ت املتحدة األمريكية،  
رحبت   إذ  الشأن؛  هبذا  بظالله  ألقى  بـ"إسرائيل"  املتحدة  الوال�ت  وعالقة  السوفيييت،  واالحتاد 

وهره  منظمة التحرير الفلسطينية ومعها الدول العربية ابملشروع السوفيييت؛ الذي ال خيتلف يف ج
،  22/2/1983، املنعقد يف اجلزائر يف  16عن مشروع فاس، كما أيّد اجمللس الوطين الفلسطيين الـ 

  مشروعي فاس وبرجيينيف، ورفض مبادرة رجيان.

 
على السلوك السياسي ملنظمة    1982تداعيات نتائج العدوان اإلسرائيلي على لبنان  وائل عبد احلميد املبحوح،    9

) (بريوت: مركز الزيتونة  7، سلسلة دراسات علمية حمكمة (1993التحرير الفلسطينية وصوًال إىل اتفاق أوسلو  
 . 41)، ص 2018للدراسات واالستشارات،  

 . 43املرجع نفسه، ص  10
 . 45للمزيد انظر: املرجع نفسه، ص   11

 ليونيد برجيينيف
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الرئيس   عهد  يف  قائماً  األمريكي  العرض  ذلك  استمر 
األمريكي جورج بوش األب، مع التأكيد على اقتصار نطاق  
القدس،   من  الشرقي  الشطر  وقرارهتا على  الدولية  الشرعية 
يف   الصهيوين  لالستيطان  الرافضة  سياساهتا  عن  والرتاجع 
النظر يف مستقبل   القدس، وأتجيل  فيها  الغربية مبا  الضفة 

دس إىل مفاوضات احلّل النهائي؛ وهو املبدأ الذي اعتمد  الق 
 الحقاً.    1993يف اتفاقية أوسلو، أيلول/ سبتمرب  

ورمبا يُفسر ذلك، من وجهة نظر الباحث، أبن حقبة جورج بوش األب، كانت امتداداً طبيعياً  
ب يشَغُل حلقبة رجيان؛ إذ إنه عالوة على أ�ما من احلزب اجلمهوري ذاته؛ فقد كان بوش األ

الشرق األوسط؛ عقب  اليت حدثت يف  السياسية  التطورات  الرئيس، إضافًة إىل  منصب �ئب 
، وانشغال اإلدارة األمريكية ابحلشد السياسي والعسكري 1990/ 8/ 2احتالل العراِق الكويَت يف  

 لغزو العراق، أو ما ُمسي حينها حرب اخلليج األوىل أو حرب حترير الكويت.
 

 : س بيل كلينتونيف عهد الرئي .2
 

الطرفني؛   بني  التفاوضي  املسار  تـُّوج 
الفلسطيين واإلسرائيلي يف عهد الرئيس بيل  
يف  أوسلو  اتفاقية  بتوقيع  كلينتون 

والزعيم  13/9/1993 كلينتون  حبضور   ،
ورئيس   عرفات  �سر  الراحل  الفلسطيين 
رابني   إسحاق  آنذاك  اإلسرائيلي  الوزراء 

Yitzhak Rabin . 
ت االتفاقية منعطفاً مهماً يف مسار القضية الفلسطينية؛ فقد أ�ت النزاع املسلح بني منظمة  دّ عُ 

وغزة. كما   الغربية،  الضفة  فلسطينيٍة يف  سلطٍة  إلقامة  ورتّبت  و"إسرائيل"،  الفلسطينية  التحرير 

 جورج بوش األب
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، ابإلضافة إىل قضا� الالجئني،  القدسبشأن الوضع النهائي ملدينة   نّصت على أتجيل املفاوضات 
واملستوطنات، واحلدود، واملياه إىل املرحلة الثالثة واألخرية، غري أن "إسرائيل" وقبل أن جيّف احلرب  

، أن القدَس املوحدة ستبقى عاصمة  1994االتفاقية؛ أعلنت يف آب/ أغسطس    الذي ُكتبت به
 12ابألغلبية. اإلسرائيلي  Knessetالكنيست  "إسرائيل" األبدية، وذلك مبوافقة
، مبادرًة  2000/ 12/ 23، طرح الرئيس األمريكي كلينتون يف  2000بعد فشل قمة كامب ديفيد  

اإلسرائيلي؛ كانت فيما يتعلق بشأن القدس تعتمد على    - أمريكيًة جديدًة إل�اء الصراع الفلسطيين  
السيادة   حتت  العربية  املناطق  بقاء  على  ينص  السيادة  مبدٍأ  حتت  اليهودية  واملناطق  الفلسطينية، 

اإلسرائيلية، وسينطبق هذا على البلدة القدمية أيضاً، واقرتح كلينتون إخضاع احلرم الشريف، والساحة،  
واملساجد املقامة عليها للسيادة الفلسطينية، بينما خيضع للسيادة اإلسرائيلية احلائُط الغريب (حائط  

منها، إضافة إىل سيادة وظيفيٍة  الرباق)، واملساحة املقدس  يعّد جزءاً  اليهودية الذي  ة لدى الد�نة 
 13مشرتكٍة على احلفر�ت أسفل احلرم، ووراء احلائط. 

بيل كلينتون   الرئيس  إن مقرتحات  القول:  هنا  ميكن 
بشأن مدينة بيت املقدس كانت قدميًة جديدًة، غري أ�ا  
تتصف ابلعمومية، على الرغم من بعض التفاصيل، لكن 
هو   املقرتحات كان  تلك  عليه  قامت  الذي  األساس 
احتالهلا   بعد  "إسرائيل"،  فرضته  الذي  القائم  الوضع 

؛ مبا يعين أن املقرتحات كانت 1967الكامل للمدينة سنة  
الكوجنرس  قرار  أن  ذلك  ويؤكد  الفلسطينية،  الرؤية  إىل  منها  اإلسرائيلية  التصورات  إىل  أقرَب 

، كان يف عهد كلينتون، وقد وافق كلينتون  1995األمريكي بنقل السفارة األمريكية إىل القدس سنة  
  عليه، حمتفظاً لنفسه حبق توقيت تنفيذه.

 
 . 7/12/2017رؤساء أمريكا، مبادرات سالم انتهت ابلفشل، اجلزيرة.نت،  12
الفلسطيين    13 النزاع  الفلسطينيةاإلسرائيلي،"    -"مقرتحات كلينتون إل�اء  الدراسات  الدراسات  جملة  ، مؤسسة 

 . 168–162، ص  2001، شتاء/ ربيع 46-45، عدد 12الفلسطينية، بريوت، جملد 

 بيل كلينتون

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/3db4b018-770c-42a4-a3b3-18454ce2ddd1
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 يف عهد كلينتون، أن إدارته مل ُتوِل أي معارضٍة ملصادرة األراضي، والنشاطات الالفت أيضاً 
االستيطانية يف شرقي القدس، مع رفضها وصف االستمرار ببناء املستوطنات يف شرقي القدس،  

 14على أنه عمٌل أحادي اجلانب؛ كما كانت تصفه اإلدارات األمريكية السابقة.
 

 : بنيف عهد الرئيس جورج بوش اال .3
 

أيلول/ سبتمرب   األقصى  انتفاضة  اندالع  للتحقيق يف  2000مع  األمريكية؛  املساعي  ، نشطت 
أسباب االنتفاضة، وإجياد تسوية للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، فتشكلت جلنة تقصي احلقائق يف  

؛ العضو السابق، ورئيس الغالبية،  George Mitchellاألراضي الفلسطينية احملتلة برائسة جورج ميتشل  
"جل  ابسم  واشتهرت  األمريكي،  الشيوخ  جملس  ميتشل يف  وكذلك  Mitchell Committee  نة   ،"

تينيت   املركزية  George Tenetمساعي جورج  املخابرات   Central Intelligence؛ مدير وكالة 

Agency (CIA)    األمريكية؛ لوقف إطالق النار، ومساعي اللجنة الرابعية اليت تشكلت يف أواخر
، واألمم املتحدة  European Union (EU)؛ وتضم الوال�ت املتحدة، واالحتاد األورويب  2001سنة  

United Nation  وروسيا، وكانت مهمتها وضع خطة خريطة الطريق؛ لبدء حماداثت للتوصل إىل ،
   15. 2005حّل �ائي لتسويٍة سلميٍة، من خالل إقامة دولٍة فلسطينية حبلول  

إثر فشل اجلهود السابقة، حترك الرئيس األمريكي جورج بوش االبن؛  
لتنشيط مفاوضات "السالم" العربية اإلسرائيلية، وتقدم يف خطاب له  

حيث جاء    16برؤيته للتسوية،  2002/ 6/ 24حول الشرق األوسط يف  
 فيه: 

 
القدس،    14 مدينة  موقع  القدس،  قضية  من  املتحدة  الوال�ت  موقف  عناب،  رشيد  انظر: 18/11/2008حممد   ،

www.alquds-online.org\index.php?s=46&id=587 
 . 398)، ص  2011(دمشق: دار املدى للثقافة والنشر،  قرن على الصراع العريب الصهيوين ماهر الشريف،  15
، موقع مركز املعلومات الوطين 24/6/2002خطاب جورج بوش حول سياسته يف الشرق األوسط وحل الدولتني    16

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4940الفلسطيين وفا، انظر: 
، وقد نشرت صحيفة األ�م الفلسطينية النص www.whitehouse.goمرتجم ومنقول عن البيت األبيض، انظر:      

 . 1/7/2002كامًال يف 

 جورج بوش االبن

http://www.alquds-online.org/index.php?s=46&id=587
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4940
http://www.whitehouse.go/
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رؤييت هي لدولتني تعيشان جنباً إىل جنٍب يف سالٍم وأمٍن، وليس هناك من سبيٍل إىل  
حتقيق هذا السالم، حىت تكافح كل األطراف اإلرهاَب، ومع ذلك، ففي هذه اللحظة  
احلرجة إذا جتاوزت كل األطراف املاضي، وانطلقت يف طريٍق جديٍد فإننا نستطيع التغلب  

 على الظالم بنور األمل.  

لسالم يتطلب قيادًة فلسطينيًة جديدًة وخمتلفًة، حىت ميكن أن تولد دولة فلسطينية،  ا
 إنين أدعو الشعب الفلسطيين إىل انتخاب زعماء جدد، ال يشينهم اإلرهاب.

أدعوهم [أدعو] إىل بناء دميقراطية حقيقية، تقوم على التسامح واحلرية. إذا سعى  
هداف، فإن أمريكا والعامل سوف يساندان  الشعب الفلسطيين بفاعليٍة حنو هذه األ 

التوصل   يتمكن من  الفلسطيين هذه األهداف، فسوف  الشعب  إذا حقق  جهوده. 
أجل   من  الرتتيبات  من  وغريه  األمن  بشأن  واألردن،  ومصر  إسرائيل  مع  اتفاٍق  إىل 

 االستقالل. 
 
 

يرى عزمي بشارة أن رؤية بوش ركزت على قيام دولة فلسطينية ابعتبارها احلل الكامل للصراع،    
شارون   أريل  طرحها  اليت  نفسها  الفكرة  سنة  Ariel Sharonوهي  رئيساً  2001،  عندما كان    ؛ 

للحكومة اإلسرائيلية، حيث دعا إىل إقامة دولٍة فلسطينيٍة يف  
الضفة الغربية، بدالً من حّل  % من أراضي  40غزة، وعلى  

قضا� الوضع النهائي؛ اليت كانت مطروحًة يف اتفاق أوسلو،  
وقد جتاهلت الرؤية األمريكية واإلسرائيلية موضوع القدس، ومل  

كما إن الدولة املطروحة، ستكون ذات    17أتِت على ذكرها. 
حدوٍد مؤقتٍة، ولن يتم رسم حدودها بصورٍة �ائيٍة، إال بعد  

الفلسطينيني واإلسرائيليني عبارة عن خالٍف  عشرين   أو ثالثني عاماً، وابلتايل، يصبح الصراع بني 

 
وردت كلمة القدس يف خطاب الرئيس بوش يف فقرة واحدة فقط عندما قال: "علينا أيضاً حسم القضا� املتعلقة  17

ابلقدس، وحمنة الالجئني الفلسطينيني، والتوصل إىل سالم �ائي بني إسرائيل ولبنان، وبني إسرائيل وسور�، يدعم  
 رؤية بوش عرض أي حلول بشأ�ا. السالم، ويكافح اإلرهاب"، وهو ما يؤكد إغفال 

 أريل شارون
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ورّحبت السلطة الفلسطينية ابخلطاب،   18بشأن احلدود، وهكذا تتالشى القضية الفلسطينية وتنتهي. 
 وعدَّته إسهاماً جيداً لدفع "عملية السالم" إىل األمام. 

ئج مفاوضات احلل النهائي على أن احلدود بني دولة فلسطني  اشتملت الرؤية الفلسطينية لنتا
، وسيتم إنشاءُ وسيلة ترابٍط دائٍم  1967و"إسرائيل"، ستكون خط اهلدنة للرابع من حزيران سنة  

بني الضفة الغربية وقطاع غزة. وفيما يتعلق ابلقدس، سيكون اجلزُء الشرقي من القدس عاصمَة  
القدس عاصمَة "إسرائيل"، وستكون القدس؛ اليت تقدسها أد�ن    دولة فلسطني، واجلزُء الغريب من

التوحيد الثالثة، مدينًة مفتوحًة جلميع الشعوب، ويقوم اجلانُب الفلسطيين بنقل السيادة على احلي  
اليهودي، وعلى حائط املبكى (الرباق)؛ الذي هو جزء من احلائط الغريب لشرقي القدس، إىل 

 19لسطينيون ابالحتفاظ ابلسيادة على بقية املدينة القدمية. رائيل"، بينما يقوم الف "إس

؛  يف الشرق األوسط   Annapolis Conferenceالحقاً، ويف مؤمتر أ�بوليس لـ"السالم"  
، سعت الوال�ت املتحدة األمريكية للمساعدة يف التوصل إىل  2007/ 11/ 27الذي عقد يف  

 
، مؤسسة  جملة الدراسات الفلسطينيةاإلسرائيلية إىل الدولة الفلسطينية،"    - عزمي بشارة، "خماطر النظرة األمريكية    18

 . 20، ص 2006، شتاء 65، عدد 17الدراسات الفلسطينية، بريوت، جملد 
العربية اإلسرائيلي  19 الواقع واحتماالت املستقبل  سعيد مجيل متراز، "القدس يف املفاوضات  ،" يف  2015-1991ة: 

  2016القدس يف ضوء املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية: واقع ومستقبل: مؤمتر القدس العلمي العاشر  
 . 416)، ص  2016مؤسسة القدس الدولية،  (غزة:



 15 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات         

والفلسطينيني،   اإلسرائيليني  بني  "سالٍم"  اتفاقية 
دولٍة   لقيام  والعمل  الطريق،  خريطة  خطة  وإحياء 
الرئيس بوش االبن؛ الذي   فلسطينيٍة، قبل �اية فرتة 

املؤمتر   فيه إىل أن  املؤمتر خبطاب أشار  يهدف  افتتح 
األ  وضع  دولٍة  إىل  الفلسطينية؛  الدولة  إلقامة  ساس 

دميوقراطيٍة تعيش جنباً إىل جنٍب مع "إسرائيل" أبماٍن  
وُطرح موضوع القدس يف اللقاءات الثنائية    20وسالٍم. 

اليت مجعت الوفدين؛ الفلسطيين برائسة حممود عباس،  
أوملرت   إيهود  برائسة  ،  Ehud Olmertواإلسرائيلي 

للحل   عريضٍة  خطوٍط  مقرتح  أوملرت  قدم  حيث 
وفيما   الدولتني.  بني  حدوٍد  ترسيم  تتضمن  النهائي، 

ا يتعلق   ضّم  فقد  اإلسرائيلي  ابلقدس  جلانب 
القدس،   الضم، ويف حميط  املستوطنات داخل حدود 
ضمن تعريف "القدس الكربى" إىل "إسرائيل"، خالفاً  

للموقف الفلسطيين؛ الذي حتفظ على قبول وقائَع جديدٍة فرضتها "إسرائيل"، بعد انطالق  
و"احلوض املقدس"، وفق التعريف اإلسرائيلي؛  العملية السلمية. وأما خبصوص البلدة القدمية،  

واألردن،   وفلسطني،  "إسرائيل"،  يضم كال من:  نظام وصايٍة دويل  إقامة  أوملرت  اقرتح  فقد 
والسعودية، والوال�ت املتحدة؛ إلدارة هذه املنطقة، دون البّت يف موضوع السيادة، وعليه؛  

  ى هذه املنطقة. حيق لكل طرٍف اإلبقاء على االدعاءات السياسية له عل 
 

 
أ�بوليس    20 افتتاح مؤمتر  للرئيس جورج بوش يف  الفلسطينيةجملة  ،"  2007/ 27/11"كلمة  ، مؤسسة  الدراسات 

 . 179-175، ص 2007، خريف 22، عدد 18الدراسات الفلسطينية، بريوت، جملد 

 إيهود أوملرت

 حممود عباس
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  الالفت هنا كما يرى رشيد اخلالدي أنه:
 

 وغري  شرعي،  غري  القدس، أبنه  يف  اإلسرائيلي  االستيطاين  النشاط  وصف  بدًال عن 

السابقة،   األمريكية  اإلدارات  مجيع  فعلت  كما  للقانون الدويل،  خرقاً  ميثل  وأنه  قانوين، 
واليت 1982سنة   من  ابتداءً  األمريكيون،  املسؤولون  أصبح   سدة  ريغان  فيها  توىل  م، 

آخر 2008سنة   وحىت  الرائسة،  أعمال   يصفون  بوش،  دبليو  جورج  لرائسة  سنةٍ  م؛ 
األراضي  واالستيالء  والضم،  االستيطان،  تشمل  اليت  إسرائيل   كعقبات  العربية،  على 

 يصفوا القدس  ومل  قانونية،  وغري  شرعية  غري  أعماالً  يصفوها كالسابق  ومل  السالم،  أمام 

لقد  أراٍض متنازعٌ  إ�ا  بل  حمتلٌة،  أراضٍ  أب�ا  العربية  الشرقية   اإلدارات  أوقفت  عليها. 

قانونية"   كلمة  استعمال  األخري  بوش  عهد  �اية  وحىت  عهد ريغان  منذ  املتعاقبة  "غري 
 21اإلسرائيلية.  السياسات  وصف  يف 

 

إىل األحسن كما يبدو أن السلطة الفلسطينية ميكن هنا القول: إن السياسة األمريكية مل تتغري  
إىل موافقة اإلدارة األمريكية على  فهمته، بل إن بروز مصطلح "القدس الكربى" يشري ضمنياً 
التغيريات اليت أحدثتها "إسرائيل" على واقع القدس احملتلة، وهو ما يتعارض ابلكلية مع الرؤية 

 ى ممدوح نوفل:الفلسطينية. وعليه، فإن قيادة السلطة كما ير 
 

أخطأت يف قراءة رؤية بوش وتعلقت أبوهاٍم متخيلٍة، مل يتضمنها اخلطاب، وتسرعت،  
وسبقت مجيع الدول العربية واألوروبية، دون مربر، يف التعليق على اخلطاب، وكان تعليقها  

التعبري، ابهتاً، ودفاعها عن نفسها، وحقوق شعبها مرتبكاً ضعيفاً، و"بلعت"، إن جاز  
اإلهانة اليت ُوجهت إليها، وصمتت على الّتهم الكبرية اليت تضمنها اخلطاب، وضمنها، 

 22اهتامها برعاية اإلرهاب، واهتام أعضائها واجملتمع الفلسطيين ابلفساد. 
 

 
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت،  حوليات القدسرشيد اخلالدي، السياسة األمريكية جتاه القدس، جملة    21

 . 7، ص 2010، صيف 9العدد 
،  1/7/2002ة الوداع لعملية السالم، املوقع الشخصي ملمدوح نوفل، ممدوح نوفل، ما العمل بعد لقاء بوش خطب 22

 /http://www.mnofal.ps/ar/2002/07 انظر:

http://www.mnofal.ps/ar/2002/07/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A/


 17 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات         

 :يف عهد الرئيس ابراك أوابما .4
 

يرى حمسن صاحل أن موقف الوال�ت املتحدة من التسوية السلمية، مل يتغري؛ ففي خطاب أوابما  
، حتدث عن الرؤية األمريكية لقيام دولتني لشعبني، وأن "إسرائيل" جيب أن تكون  2011/ 5/ 19يف  

، وأن  1967دولًة يهوديًة، وأن يكون األساس الذي تُبىن عليه حدود الدولة الفلسطينية، هو حدود  
تكون هذه الدولة منزوعَة السالح، غري أن أوابما جعل القضا� اجلوهرية كلها قضا� مؤجلة، ودومنا  

 23قٍف زمين حللها، مبا يف ذلك مستقبل القدس، والالجئني، واملستوطنات، وغريها. س 

 ومهمٌ  هائٌل، تغريٌ  ، طرأ2009األبيض سنة  البيت  إىل أوابما الرئيس ويرى اخلالدي أنه مبجيء

 اليت تصف اللغة تلك  ، خصوصاً 1981قبل  إىل لغة ما العودة السياسة األمريكية، حيث رأينا يف

القدس؛ اإلسرائيلية األعمال وتصف   الدويل، للقانون وخارقة قانونية، أعماٌل غري أب�ا يف غريب 
 24حمتلٌة. أراضٍ  القدس أب�ا شرقي

سنة   �اية  أوساط  2013ويف  يف  مهم  حديٌث  دار   ،
األمريكي   اخلارجية  لوزير  جون كريي  الفلسطينيني عن عرض 

John Kerry،    الكربى"؛ عاصمة "القدس  فيه عن  يتحدث 
لدولتني، حيث كشف عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  
الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن وزير اخلارجية األمريكي جون  

الفلسطينية حممود عباس اقرتاحاً أبن  كريي قّدم لرئيس السلطة  
الفلسطينية  للدولتني؛  عاصمة  الكربى"  "القدس  تكون 

الكربى"؛ واليت ستضم مدينة  "القدس  إىل أن خطة  النهائي، الفتاً  والصهيونية، يف إطار احلّل 
لبيت حلم،   تصل  ابلقدس،  حميطًة  فلسطينيًة  وبلداٍت  وقرًى  هبا،  احمليطة  واملستوطنات  القدس، 

دد بلدة أبو ديس أو العيزرية، عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة، وهو ما قوبل ابلرفض من ستح

 
  . 7/2/2012حمسن حممد صاحل، املوقف األمريكي من القضية الفلسطينية، اجلزيرة.نت،  23
 . 7، ص 2010، صيف 9، العدد حوليات القدسرشيد اخلالدي، السياسة األمريكية جتاه القدس،  24

 جون كريي
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اآلن أي خطٍة   يقدم كريي حىت  إطار مشاوراٍت، ومل  املقرتح جاء يف  وأن  الفلسطيين،  اجلانب 
 25مكتوبٍة للجانب الفلسطيين.

مى إىل إعطاء انطباٍع  ميكن هنا القول: إن كريي، وعرب استخدام مصطلح "القدس الكربى" ر 
أبن اإلعالن عن عاصمة الدولة الفلسطينية، يف أي جزء منها، ميكن أن يغطي على حقيقة أن  
حديث   وأن  "إسرائيل"،  ذلك  تؤكد  األبدية، كما  "إسرائيل"  عاصمة  سيظل  الغريب،  اجلزء 

حوله، كما  الفلسطينيني جيب أن يدور فقط حول اجلزء الشرقي من املدينة، أو جزء منه، أو جزء  
إن مشروع "القدس الكربى"، وفقاً لعرض كريي؛ جاء ليعّرب عن مشروٍع صهيوين، ويهدف إىل  

% من مساحة الضفة الغربية؛ ومتتد من جتمعات غوش عتصيون 10االستيالء على ما نسبته  
Gush Etzion    جنوب بيت حلم إىل مستوطنة معاليه أدوميمMa‘ale Adumim   .شرقي القدس 

، توصل حممود عباس، مع السياسي اإلسرائيلي  1995جديٌر ابلذكر هنا أنه يف خريف  
لتطبيق اتفاق أوسلو، ُمسيت آنذاك  Yossi Beilinيوسي بيلني   ، إىل وثيقٍة شكلت إطاراً 

مازن   أبو  عباس    - وثيقة  أو  لكن  Beilin–Abu Mazen agreement  لني بي   – بيلني،   ،
، وما أحدثه من زلزاٍل داخل "إسرائيل"، دفع مشعون  1995/ 11/ 4اغتيال إسحاق رابني يف  

 
 . 1/2014/ 5قدس برس،  25
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انتخاابت جديدة، ملنع  Shimon Peresبرييز   ؛ الذي استلم مهام رابني مؤقتاً حىت إجراء 
 26نشر الوثيقة؛ حىت ال يتفاقم الوضع داخل "إسرائيل". 

 27يف الوثيقة فيما يتعلق بوضع القدس ما يلي:وقد جاء 
 

وتستطيع  وسـلوان)،  والعيزرية  ديس  (أبو  لتشمل:  الكربى  املدينة  حـدود  توسيع  يتم 
السلطة الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من األحياء اجلديدة املستحدثة عاصمـًة ومركزاً إدار�ً  

)، بينما  Jerusalem) ابلعربية والالتينية، وليس ( AL-QUDSهلا، يصبح امسها: (القدس 
) منعاً   Jerusalemء املدينة القدمية حبدودها البلدية القائمة حالياً (أورشـليم ُتسمى بقية أحنا 

ألي التباس، ويُعرتف هبا كعاصمة أبدية إلسرائيل، وتشكل األحياء اجلديدة املستحدثة من  
(أبو ديـس وسـلوان والعيزريـة) وحدة جغرافية وسياسية مستقلة، تشكل عاصمًة للدولة اليت  

انقضا  عقب  وجتسيداً  ستعلن  االتفاقية،  هذه  يف  عليها  املنصوص  النوا�  اختبار  فرتة  ء 
 للتطلعات الروحية والتارخيية للشعب الفلسطيين.

وضمن مساعي اإلدارة األمريكية فيما بعد؛ إلعادة إطالق مفاوضات "السالم" بني  
ة من  الفلسطينيني واإلسرائيليني، أطلق وزير اخلارجية األمريكي جون كريي مرة أخرى خط 

سّت نقاٍط، جاءت اإلشارة فيها إىل القدس ابلقول: "إجياد حّل مقبوٍل من الطرفني للقدس  
 28كعاصمٍة معرتٍف هبا دولياً للدولتني، ومحاية، وأتمني حرية الوصول إىل املواقع الدينية". 

 

 يتضح من خالل استعراض ما سبق؛ أن مواقف اإلدارات األمريكية السابقة تركزت يف حمورين: 
 التأكيد على إبقاء القدس موحدة. .1
عدم اعرتاف اإلدارات األمريكية السابقة، حبق الشعب الفلسطيين يف الشطر الشرقي، وال  .2

 حبق االحتالل فيها، وترك مناقشة هذا احلق لتقرره املفاوضات الحقاً. 
 

بيلني، موقع املعرفة، يف:    -للمزيد حول الوثيقة املذكورة، انظر: وثيقة عباس   26
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%
A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86                                

 املرجع نفسه.  27
 ، انظر: 29/12/2016اخلطة كاملة منشورة على موقع سبوتنيك عريب،  28

https://arabic.sputniknews.com/world/201612291021475329     

https://www.marefa.org/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://arabic.sputniknews.com/world/201612291021475329
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ويرى الباحث هنا أن موقف اإلدارات األمريكية قبل ترامب، بشأن القدس، على افرتاض  
أ�ا وسيط حمايد يف "عملية السالم"، تراوح بني حّل ابلتفاوض بني الطرفني، مروراً إىل بقاء  
الوضع القائم، أو فرض وصاية دولية على األماكن املقدسة، دون البّت يف موضوع السيادة،  

أو ملتبساً، ال يشري    وصوًال إىل  احلديث عن "القدس الكربى"، الذي كان مفهوماً غامضاً 
صراحة إىل احلق الفلسطيين. كما إن هذه املواقف، وإن مل تقدم حلوًال ترضي الفلسطينيني  
من جهة، فهي مل حتسم أمرها متاماً لـ"إسرائيل" (على أرض الواقع)، من جهًة أخرى، مبا يف  

ما يفهم من اإلبقاء على أتجيل تنفيذ قرار الكوجنرس بنقل السفارة   ، وهو 2002ذلك قانون 
عاماً؛ ما قد يفسر أبن تلك اإلدارات مل    22األمريكية إىل القدس بشكل دوري على مدار  

تكن متتلك الرغبة يف القطيعة مع العرب، أو الفلسطينيني من جهة، أو أ�ا مل متتلك الشخصية  
الق  هذا  تنفذ  اليت  تقاطع  "اجلريئة"  أو  الصهيوين،  أو  العريب  املوقف  عن  النظر  بغض  رار، 
 مصاحلها مع العرب عامة. 

وميكن تفسري تلك املواقف أيضاً، على افرتاض االحنياز األمريكي لـ"إسرائيل"، أب�ا حالٌة  
حيقق   "مبا  عليه  هو  ما  على  الوضع  بقاء  قاعدة  على  الطرفني،  بني  الصراع  أمد  إطالة  من 

مث عرض أفكاٍر للنقاش تستغرق وقت الفلسطينيني يف التفاوض، ما بني    مصلحة إسرائيل"، 
أخٍذ ورّد، وما إن يستقر الفلسطينيون على موقف ما، حىت خترج فكرٌة أخرى؛ أتخذ وقتها  
يف النقاش والتفاوض من جديد، وهكذا دواليك؛ حىت يفقد الفلسطينيون األمل يف االستجابة  

ن  التعاطي مع وجهة  أو  احلد  ملطالبهم  يلبِّ  مل  وإن  أبي عرٍض؛ حىت  فيقبلوا الحقاً  ظرهم، 
 األدىن من املطالب أو احلقوق. 

 

 :اثلثاً: السياسة األمريكية جتاه مدينة بيت املقدس بعد قرار ترامب
 

تتعلق  قد يتشابه مع تسميات خلطٍط سابقٍة  إعالمياً  القرن" مصطلحاً  يـَُعد مسمى "صفقة 
ابلقضية الفلسطينية، إال أن املقصود به؛ ما يشري إىل اخلطة األمريكية إلدارة الرئيس ترامب حول  
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"السالم" يف الشرق األوسط، إذ كان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي أول من ذكرها،  
وبعد طرح هذه الصفقة من قبل مصر بدا    29لك يف مؤمتٍر جبانب الرئيس األمريكي. وكان ذ 

، ولقائه  2017أن الفلسطينيني أيضاً كانوا متفائلني هبا، ففي ز�رة حممود عباس ألمريكا سنة 
وقد كان   العام،  هذا  الصفقة  هبذه  ميضي  أن  الرئيس  فخامة  إبمكان  "إن  قال:  ترامب 

 30سّيما حركة فتح موافقني على هذه اخلطة املدعومة عربياً". الفلسطينيون وال  
ويشري حسام بدران، إىل دوافع اإلدارة األمريكية إل�اء القضية الفلسطينية عرب هذه الصفقة 

 31مبا يلي: 
 

ومن   اإلقليمية، فالتجاذابت الصهيونية، األهداف لتحقيق إقليمي مثايل ظرفٍ  وجود .1
 التنافس حنو  أخرى  عربية  ونُظماً  األزمة  أطراف  مجيع  اخلليجية، دفعت األزمة  إفرازاهتا 

 اإلسرائيلية.  البوابة  عرب—ورهبةً  رغبةً —األمريكي الرضا على كسب 
 أزماته يف  نفسه لتحصني  جيداً  اإلسرائيلي مدخالً   - العريب   الصراع يف ترامب  يرى .2

 النقد داخلياً، فوق  القضية  ُجتاه  خطواته ألن شخصيٍة؛ وجلمِع مكاسبَ  الداخلية،

 أتثرياً  حمدودة؛ اجلانبية آاثرها املتحدة، وألن  الوال�ت داخل  الفواعل  من  ومرغوبةً 

 اجلديدة. مقاربته لطرح  أمره من يف عجلةٍ  وزما�ً؛ وهو
 

الصفقة  هذه  أن  ترامب،  دو�لد  األمريكي  الرئيس  أكد  اجلديدة،  خالل كشفه عن خطته 
عاصمةً  القدس  بقاء  سيادة    تضمن  عن  ستعلن  أمريكا  أن  إىل  مشرياً  لـ"إسرائيل"،  جمزأٍة  غري 

 
رؤية  حسام بدران، "تطور السياسة األمريكية جتاه القضية الفلسطينية: صفقة القرن، احملتوى والسياق،" جملة   29

    . 22، ص  2018،  4، العدد  7، مركز ستا للدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، اجمللد  تركية 
محد جاسم اخلزرجي، صفقة القرن: األسباب والنتائج، موقع مركز الدراسات االسرتاتيجية جبامعة كربالء،    30

انظر:  2020/ 2/ 10  ،http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/02/10  يف   (شوهد 
25 /3 /2020 ( 

،  رؤية تركيةتطور السياسة األمريكية جتاه القضية الفلسطينية: صفقة القرن، احملتوى والسياق،"  "  حسام بدران،   31
 .  24–23، ص  2018، 4، العدد 7اجمللد 

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/02/10/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/
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"إسرائيل" على هذه املدينة. وعلى الطرف اآلخر، قال الرئيس األمريكي إن خطته ستوفر فرصًة  
 للفلسطينيني إلقامة دولتهم املتصلة جغرافياً، واملستقلة، وعاصمتها شرقي القدس. 

على الرغم من أن الرئيس ترامب حرص على أتكيد أن قراره االعرتاف ابلقدس عاصمًة لدولة  
لـ"عملية   ضربًة كبريًة  هذا كان  إعالنه  فإن  النهائي،  الوضع  بقضا�  ميس  أال  جيب  االحتالل 

السالم". وحبسب رسالة بعثتها اخلارجية األمريكية إىل سفاراهتا يف  
طُلب   فقد  األوروبية،  أن العواصم  األمريكيني  الدبلوماسيني  من 

من   قضية  زالت  ما  القدس  أن  األوروبيني،  للمسؤولني  يوضحوا 
وأنه جيب  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني  النهائي  الوضع  قضا� 

سيادة   أبعاد  تقرير  الطرفني  خالل  على  القدس  يف  "إسرائيل" 
Rex ن  وهو ما أكده وزير اخلارجية ريكس تيلرسو   32مفاوضاهتم.

Tillerson  ن ترامب مل ُيشر يف اعرتافه "إىل أي وضع �ائي  بقوله إ
ابلنسبة للقدس، كان واضحاً للغاية أن الوضع النهائي مبا يف ذلك 

وذلك يف إشارٍة ضمنيٍة إىل أنه ميكن تقسيم    33احلدود سيرتك للتفاوض واختاذ القرار بني الطرفني".
 املدينة إىل عاصمتني إذا توافق الطرفان. 

وعلى الرغم من حماولة اإلدارة األمريكية التقليل من خطورة القرار، فإن تسويغ الرئيس األمريكي  
،  1995  ترامب قراره إعالن القدس عاصمة لـ"إسرائيل"؛ أبنه يطبق القانون الذي أصدره الكوجنرس سنة 

، االعرتاف حبق الفلسطينيني يف شرقي  1967واملشار إليه سابقاً، فإن "إسرائيل" اليت ترفض منذ سنة  
القدس؛ سوف تسعى الستغالل هذا القرار األمريكي إلخراج القدس من دائرة التفاوض، فيما يتعلق  

فاً هبا دولياً، وعليه،  معرت   بقضا� الوضع النهائي؛ على اعتبار أ�ا أصبحت ملكاً هلا، وعاصمة هلا 
فإ�ا ال ختضع للتفاوض. ومن هنا، يصبح أي حديٍث عن أن قرار ترامب ال يتضمن مصادرًة  

 
ودراسة    32 لألحباث  العريب  املركز  والسياسي،"  القانوين  القدس  ووضع  األمريكية  السفارة  نقل  قرار  ندوة:  "تقرير 

 .2018السياسات، شباط/ فرباير 
 . 8/12/2017تيلرسون: االعرتاف ال حيدد املصري النهائي للقدس، اجلزيرة.نت،  33

 ريكس تيلرسون
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النهائي، ومن ضمنها القدس، يف املفاوضات، ذراً   الفلسطينيني يف مناقشة قضا� الوضع  حلق 
 للرماد يف العيون.

قراره االعرتاف ابلقدس عاصمًة    ، 12/2017/ 6يرى كمال قبيعة أنه إبعالن الرئيس ترامب يف  
لـ"إسرائيل"، ونقل السفارة من تل أبيب إىل القدس، تدخُل القضية الفلسطينية مرحلًة وحتد�ٍت 
جديدة؛ إذ إن هذا القرار يستهدف تصفية واحدة من أهم القضا� الوطنية؛ مبا هلا من قدسية، 

 وكامل الرواية الوطنية. ومركزية، وحساسية؛ تطال اهلوية، والتاريخ، والرتاث، بل 
العلوم السياسية ابجلامعة اإلسالمية بغزة،   هبذا اخلصوص، فقد شّبه وليد املدلل؛ أستاذ 
نقَل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس، مبنزلة "رصاصة الرمحة" يف استمرار العالقات بني  

السياسية بني اجلانبني    السلطة الفلسطينية، واالحتالل؛ اليت تشهد توتراً منذ توقف املفاوضات
دولة  2014منذ سنة   لصاحل  املنطقة  السياسية يف  احلساابت  القرار سريبك  أن هذا  مبيناً   ،
األمريكية، كما سيظهر قدرة    االحتالل،  اإلدارة  بتأييد  قوًة سياسية حتظى  "إسرائيل"  وسيظهر 

 34مجاعات الضغط الصهيونية يف التأثري على القرار األمريكي، مبا خيدم مصاحل دولة االحتالل.
فيما يرى نشأت األقطش؛ أستاذ اإلعالم جبامعة بريزيت، أن هذا القرار لن يكون له أي   

لعملية السياسية بني اجلانبني؛ الفلسطيين واإلسرائيلي؛ ألن الدول العربية ابتت تصطف  أتثٍري على ا
جبانب "إسرائيل"؛ وهذا ما سيضعف موقف اجلانب الفلسطيين، الذي سريى نفسه حيارب وحيداً  

الدويل. اجملتمع  اخلطوة    35توجهات  أن  فريى  الفلسطيين،  السياسي  احمللل  عوكل،  طالل  وأما 
السرتاتيجية تقطع الطريق متاماً أمام كل حماولٍة أمريكيٍة، أو غري أمريكيٍة، يف استئناف  األمريكية ا

 
،  2/12/2017،  21ريكية ملدينة القدس؟، موقع عريب  خالد أبو عامر، ما هي تداعيات وخماطر نقل السفارة األم  34

 https://arabi21.com/story/1053307انظر: 
 املرجع نفسه.  35

https://arabi21.com/story/1053307
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أن تكون   عملية التسوية، وتقّوض أي مسعًى للوصول إىل تسوية سياسية يف املنطقة، مرجحاً 
 36اخلطوة ضمن رؤيٍة معينٍة سيطرحها الطرف األمريكي عندما حيني موعد املفاوضات.

الفلسطينيون إذاً على أن نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس ليس إال صورًة من  جيمع  
صور االستيطان، وتكريساً له، يف حتّد للقرارات الدولية. وقد أكد الرئيس الفلسطيين حممود عباس 
يف تصرحياٍت؛ هي األوىل له بشأن نقل السفارة األمريكية، أن إصرار الرئيس األمريكي دو�لد  

رامب على موقفه، ستكون له آاثٌر مدمرٌة على "عملية السالم"، وعلى خيار حّل الدولتني،  ت
 37وأمن واستقرار املنطقة.

فيما رأت حركة املقاومة اإلسالمية (محاس) قرار ترامب 
ودعا  األمريكية.  املصاحل  على  جهنم  أبواب  سيفتح  أبنه 
إىل  هنية  إمساعيل  محاس  حلركة  السياسي  املكتب   رئيس 

جديدٍة   انتفاضٍة  إن  إطالق  وقال  ترامب،  قرار  على  رداً 
أمريكياً ال ميكن مواجهتها إال   املدعومة  الصهيونية  السياسة 

القدس.  الفلسطينية كان منطلقها  االنتفاضات  إن مجيع  وقال  انتفاضٍة متجددٍة.    38إبطالق شرارة 
ووصفت حركة اجلهاد اإلسالمي يف غزة القرار األمريكي أبنه شهادة وفاٍة ملشروع التسوية السياسية  

 39يف الشرق األوسط. 
املسيحية وأستاذ القانون الدويل حنا عيسى، أن نقل    - وأوضح األمني للعام للهيئة اإلسالمية  

لقدس حتت السلطة اإلسرائيلية،  السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس يعين االعرتاف بوضع ا 

 
نقل السفارة يسجل فشالً ملسار التفاوض: ما هي تداعيات وخماطر نقل السفارة األمريكية ملدينة القدس؟، موقع   36

 https://paltoday.ps/ar/post/311914، انظر: 4/12/2017فلسطني اليوم، 
،  RT  ،10 /1/2017ىل القدس شرعنة لالستيطان، موقع قناة روسيا اليوم  الفلسطينيون: نقل السفارة األمريكية إ  37

 https://arabic.rt.com/news/858097: انظر
 . 7/12/2017أبرز ردود الفعل الرافضة لقرار ترامب بشأن القدس، اجلزيرة.نت،  38
 نفسه. املرجع  39

https://paltoday.ps/ar/post/311914
https://arabic.rt.com/news/858097
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األمن   جملس  قرارات  خيالف  ما  وهو 
United Nations Security Council  ،

وأشار عيسى إىل    الهاي.      وفتوى حمكمة 
أن كل القوانني والقرارات الدولية أكدت أن  
الضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس وقطاع  
القانون   ومبوجب  حمتلة،  أراٍض  هي  غزة 

ُيسمح بنقل سيادة على إقليٍم حمتل، وخصوصاً أن وجود احملتل مؤقت. وأكد أن هذا القرار    الدويل، ال 
 40املتمثل بنقل السفارة يعين تدمري املنطقة، وإاثرة الفنت، وقد يدفع املنطقة إىل حرٍب دينيٍة. 

هو اعتداءٌ  أما اخلبري يف القانون الدويل فادي شراكة، فبّني أن نقل السفارة األمريكية إىل القدس  
على األرض الفلسطينية، وتكريٌس لالستيطان وضّم األراضي. وأكد شراكة أن نقل السفارة وحسب  
القوانني واألعراف الدولية ال يتم إال مبوافقة دولة فلسطني؛ صاحبة السيادة على األرض، بيد أن أمريكا  

املوضوع،   هبذا  الفلسطينيني  مع  مشاوراٍت  أي  ُجتِر  ومل  ذلك،  مع  جتاهلت  مبشاوراهتا  واكتفت 
اإلسرائيليني، ولفت إىل أن نقل السفارة األمريكية ليس إال قراراً سياسياً يتجاهل ما صدر من جملس  

 41األمن وخيالفه، غري أن أمريكا اختذت هذا القرار إلرضاء اإلسرائيليني الذين رفضوا قرار جملس األمن. 
اَر االعرتاف ابلقدس عاصمًة لالحتالل ونقَل  فيما يرى خبري القانون الدويل رزق شقري، أن قر 

السفارة األمريكية إليها، لن يؤثرا على وضعها القانوين يف العامل، وأنه لن يكون هناك خطٌر على سوء  
تفسري القانون الدويل، أو حتريفه، أو الرتاجع عن كافة مبادئه، موضحاً أن القرار األمريكي خاطٌئ،  

الدويل،  القانون  مع  هذه    ويتعارض  فكل  األمن؛  وجملس  املتحدة،  لألمم  العمومية  اجلمعية  ومع 
املؤسسات أكدت أن الوضع القانوين للقدس يراها أرضاً حمتلًة، وعّدت التدابري اإلسرائيلية املتخذة يف  

 
 . RT  ،10/1/2017، موقع قناة روسيا اليوم الفلسطينيون: نقل السفارة األمريكية إىل القدس شرعنة لالستيطان 40
 املرجع نفسه.  41
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الغية وابطلة؛ من الناحية القانونية، وخمالفة ألحكام القانون    1967املدينة، وخصوصاً بعد ضمها سنة  
 42الدويل. 

يشري حممد الشاللدة، أستاذ القانون الدويل جبامعة القدس، إىل عدة مالحظاٍت حول نقل السفارة  
 43األمريكية إىل القدس: 

 

عاصمُة دولة إسرائيل، وهذا  أوًال: إن القرار األمريكي يعترب اعرتافاً من واشنطن أبن القدس  
— بشطريها الغريب والشرقي — جتسيٌد وتكريٌس للقانون اإلسرائيلي القائِل أبن القدس 

 موحدٌة بصفتها عاصمًة أبديًة إلسرائيل. 
اثنياً: إن القرار األمريكي يعترب خمالفاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل؛ الذي حيّرم احتالل  
 أراضي الغري ابلقوة، بل وحيّرم امليثاق جمرد التهديد ابستخدام القوة يف العالقات الدولية. 

اثلثاً: القرار األمريكي يُعّد خمالفاً لقرار التقسيم الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  
الثاين    29 تشرين  ومنح  1947نوفمرب/  وفلسطينية)  (يهودية  بقيام دولتني  والقاضي  ؛ 

 القدس وضعاً قانونياً خاصاً حتت وصاية األمم املتحدة. 

لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة، علماً أبن   رابعاً: القرار األمريكي خمالفٌ 
وتنّص على حترمي   حمتلٍة،  القدس كأرٍض عربيٍة  اليت ختّص  القرارات  من  العديد  هناك 

 وإبطال اإلجراءات اليت تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. 

 ] أوسلو  التفاقية  خمالٌف  األمريكي  القرار  العربية  1993خامساً:  واملعاهدات  وملحقاهتا]   ،  
 اإلسرائيلية.  

 

هذا يعين أنه يلغيها أو يتجاوزها، أو يقرر أمراً واقعاً خالف ما هو منصوٌص عليه يف تلك  
 االتفاقية، وهو ابلتايل يستبق التفاوض على القدس فيما ُيسمى برتتيبات الوضع النهائي. 

 
 

القدس، موقع صحيفة    13  42 الدويل يف قرار ترامب بشأن  للقانون  انظر:  7/12/2017،  العريب اجلديد انتهاكاً   ،
https://www.alaraby.co.uk/ 

،  6/12/2017مقرتحات ملواجهة آاثر اعرتاف أمريكا ابلقدس عاصمة إلسرائيل، موقع بوابة الوفد اإللكرتونية،  )  5(  43
 https://alwafd.newsانظر: 
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 : اخلالصة
 

الباحث أن االعرتاف األمريكي ابلقدس عاصمًة لـ"إسرائيل"، وتنفيذ  عطفاً على ما سبق: يرى  
حّق   وإهدار  عليها،  اإلسرائيلية  السيادة  ممارسة  تسهيل  إىل  يهدف  الواقع،  أرض  على  ذلك 
الفلسطينيني فيها، فال جيوز نقل السيادة على القدس احملتلة إىل "إسرائيل" كدولة حمتلة، وال جيوز  

أن تعرتف واشنطن ابلقدس عاصمًة لـ"إسرائيل"؛ بوصفها دولة حمتلة متارس   وفقاً للقانون الدويل،
أبشع االنتهاكات اجلسيمة ضّد الشعب الفلسطيين، يف كافة األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها  

 شرقي القدس.
أضف إىل ذلك أن االعرتاف األمريكي ابلقدس عاصمًة لـ"إسرائيل" يعين اإلبقاء على الوضع  

القائم على االحتالل، واإلقرار بضّم األراضي ابلقوة. وإن نقل السفارة األمريكية إىل القدس   الراهن
يعزز، ويدعم السيادة اإلسرائيلية على شرقي القدس، وغربيها؛ بناًء على قرار الكنيست اإلسرائيلي  

بضّم املدينة، بصفتها العاصمة األبدية لـ"إسرائيل"،  
القان الناحية  من  ويشرّع  أقامته  كما  ما  ونية 

"إسرائيل" من سلوك استيطاين يف القدس، ويناقض 
االلتزامات والتأكيدات الصادرة عن مجيع اإلدارات 

 األمريكية السابقة.
ملبدأ عدم االعرتاف ابألوضاع   ميكن القول هنا أيضاً: أبن الفعل األمريكي هذا يعدُّ خمالفاً 

مجيع دول العامل عدم االعرتاف أبي تصرٍف خمالٍف    اإلقليمية غري املشروعة؛ وهذا املبدأ يؤكد على
ملبادئ القانون الدويل، وهو التزاٌم على دول العامل ابالمتناع عن االعرتاف أبي مكاسَب إقليميٍة  

 غري مشروعة.
كما إن هذا الفعل خيالف احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين، وحيول دون متكينه من حّق 

ه املستقلة وعاصمتها القدس، وهذا املوقف يعّد حالًة من حاالت انتهاك  تقرير املصري إبقامة دولت
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لـ"إسرائيل" ابختاذ قراراٍت  العامل املساندة  الباب أمام دول  القانون الدويل، كما إنه يفتح  قواعد 
 مماثلٍة ملا اختذته الوال�ت املتحدة.

احلّل النهائي، وهو  كما إن القرار األمريكي يعين بكل وضوح إخراج القدس من مفاوضات  
 ما يعين السماح لـ"إسرائيل" إبحداث تغيرياٍت على األرض يف القدس، دون حسيب أو رقيب. 

وعليه، فإن الظروف تبقى مهيأًة أمام أي رّد فعٍل فلسطيين يف مواجهة تداعيات نقل السفارة 
لكربى، لتصل إىل األمريكية إىل القدس، ورمبا تتدحرج األمور؛ إلعادة تفعيل مسريات العودة ا

 مواجهاٍت مباشرٍة مع االحتالل يف أّي وقت، ورمبا تستمر هذه املرة طويًال. 

 

 : النتائج 
 

 خيلص الباحث هنا إىل النتائج التالية: 
القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية   .1

إىل القدس يعين منح االحتالل مزيداً من 
الشرعية، واالعرتاف بكل ما يقوم به من 
ما   وهو  املقدسة.  املدينة  يف  اعتداءات 
يؤكد احنياز اإلدارة األمريكية لالحتالل  

 يف كل املواقف منذ إنشائه. 
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بل   .2 اإلسرائيلية،  السياسات  مع  التام  ابالنسجام  القدس  جتاه  األمريكية  السياسة  اتسمت 
لـ"إسرائيل"، على الرغم  وبوقوف الوال�ت املتحدة، دائماً، موقفاً متصلباً منحازاً بشكٍل واضٍح  

 من حماولتها إظهار شيٍء من التوازن أحيا�ً. 

ما تزال قرارات جملس األمن، واجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية   .3
 United Nations Educational, Scientific and Culturalوالعلم والثقافة (اليونسكو)

Organization (UNESCO)  القدس ومبدينة  عام،  بشكل  الفلسطينية  ابلقضية  املتعلقة  ؛ 
بشكل خاص، حرباً على ورق فيما يتعلق بتنفيذ "إسرائيل" هلذه القرارات، وعادًة ما تقوم  
"إسرائيل" بتفريغها من مضمو�ا، متكئة يف ذلك إىل املوقف األمريكي املنحاز دائماً إىل الرواية  

واملع بل  عرب  اإلسرائيلية،  القدس  بشأن  الفلسطينيني؛  صاحل  يف  أممية  قراراٍت  إلصدار  طل 
 ). Vetoاستخدام حّق النقض (الفيتو 

القرار األمريكي، وإن كان مناقضاً لكل املواثيق، واألعراف الدولية، فإن احلالة الدولية اليوم ال   .4
رك القرار، ابالمتناع  تسمح ألحٍد مبعارضة أمريكا، ورمبا تكتفي بعُض الدول العظمى؛ اليت مل تبا

  عن نقل سفارهتا فقط، وذلك يف أحسن األحوال.

اليوم .5 العرب  يبدو  اإلقليم—ال  دول  نقل  —وخصوصاً  برفض  هلم  يسمح  قوي  موقٍف  يف 
السفارة األمريكية إىل القدس، أو رفض "صفقة القرن" بشكل عام، أو حىت حماولة حشد 

 أطراٍف دوليٍة لرفض ذلك. 

السلطة .6 موقف  أبدت   يبقى  وإن  فهي  ضبابياً؛  الفلسطينية 
اعرتاضها على القرار، فإ�ا مل تتخذ خطوًة واحدًة جتاه أمريكا، 
وسياساهتا يف املنطقة، إضافة إىل أ�ا ال تتحرك خطوة إجيابية  
إىل األمام؛ من أجل إ�اء االنقسام السياسي الفلسطيين، الذي  

حدوثه االنقسام—يعزز  �اية  وقوف  —أعين  فرص  من 
 لفلسطينيني أمام تنفيذ "صفقة القرن" وتداعياهتا املستقبلية.ا
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ال ميكن إغفال أوجه التشابه بني بنود صفقة ترامب، فيما يتعلق ابلقدس، وبني بنود وثيقة   .7
املدينة    - عباس   لـ"إسرائيل" على كامل حدود  التامة  السيادة  الوثيقتان  أعطت  فقد  بيلني، 

 الفلسطينيني فيها بشكٍل من األشكال. املقدسة األصلية، ومل تقررا حقوق 

رمبا جيمع الفلسطينيون على أن هذه اخلطوة توجه ضربًة مدمرًة لـ"عملية السالم"، لكنهم يف   .8
الوقت ذاته يبدون مرتددين أو حذرين من التعاطي بقوة أكثر، ضّد السياسة األمريكية جتاه  

 "عملية السالم" نفسها، أو جتاه مدينة القدس. 

قط .9 يف  يبدو  وحده  يقف  غزة كمن  اع 
اليت   الوحيدُة  اجلهُة  فهو  امليدان، 
لنقل  رفضاً  وعمًال،  قوالً  انتفضت، 
السفارة، أو ألمور تتعلق ابلقدس، على 
أزماٍت  من  القطاع  يعانيه  مما  الرغم 
احلصار  بفعل  واقتصاديٍة؛  سياسيٍة 

 عاماً.  15املستمر منذ أكثر من 

؛  1993الفعل األمريكي مبا فيه من احنياٍز واضٍح للرؤية اإلسرائيلية، هو يتجاوز أيضاً اتفاق أوسلو   .10
العربية   املعاهدات  وكذلك  و"إسرائيل"،  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  اإلسرائيلية    - املوقع 

 األخرى. 

الفلسطينيني،   .11 على  حتمياً  قدراً  ليست  فإ�ا  القرن"، وإن مّرت،  تغيريه،  "صفقة  ال ميكن 
فقناعة الفلسطينيني تزداد يوماً بعد يوم أن االحتالل إىل زوال، وأن نقل أمريكا سفارهتا إىل  

التسليم  ابلضرورة  يعين  ال  القدس 
األبد،   إىل  الواقع  األمر  بذلك 
فالظروف تتغري، والقوي ال يبقى قو�ً  

 إىل األبد، وكذلك الضعيف.
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