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 ملخص

 القدس إلى األمريكية السفارة نقل مسألة سيعطي المتحدة الواليات رئاسة ترامب تولي أن يظهر
 .الوعود هذه ذلتنفي إدارته في قيادات لدى قوية ميول ووجود االنتخابية وعوده إلى بالنظر جديدا ، زخما  

 

 سابقون ساءرؤ  مارسها التي تلك وحتى الماضية، السنوات طوال األمريكية الرسمية السياسة أن غير
 تُقر ال لتيا الدولية والقرارات والدستورية القانونية الجوانب مراعاة إلى يميل كان السفارة، بنقل وعدوا
 ألطرافا إغضاب تجنب وتحاول النهائي؛ الحل قضايا من وتعدها القدس، لشرقي اإلسرائيلي الضم  

 .التسوية مسار إفشال احتمال وبالتالي واإلسالمية، والعربية الفلسطينية

 

 أن أو خاللها، قالح وقت في أو واليته بداية في السفارة بنقل ترامب يقوم أن السيناريوهات وتتضمن
 السفارة قىتب أو سفارة، إلى( القدس شرقي وليس) القدس غربي في السفارة خدمات مكاتب أحد ُيحّول
 في اإلعالن عم للقدس السفارة بنقل مزدوجة بخطوة يقوم أو القدس، إلى السفير وينتقل أبيب تل في

 يميل ديرالتق هذا فإن األحوال كل وفي. الفعل ردات المتصاص فلسطين بدولة االعتراف عن المقابل
سالميا  و  وعربيا   فلسطينيا   تحركا   يستدعي مما المجال، هذا في متقدمة خطوة سيأخذ ترامب أن إلى  ا 

 .الخطوة هذه تعويق أو إلفشال ومكثفا ، استباقيا  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل معه بالشكل األفضل.

التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، وعادة ما تتناول مواضيع 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.
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 للقدس األمريكية السفارة لنقل ترامب سيناريوهات
 

 :مقدمة

 الرئيس نأ خاص، بشكل الفلسطيني والشأن عام، بشكل أوسطي الشرق للشأن المتابعون ُيجمعُ 
  وعموضاا بخصااوص وقوة وضااوحا   األكثر الموقف صاااحب هو ترامب دونالد المنتخب األمريكي

  جمهوريون- أمريكيون رؤسااااااااااء سااااااااابقه فقد. القدس إلى أبيب تل من األمريكية السااااااااافارة نقل
  عكست فهل الوعود، هذه ينفذوا لم لكنهم الساااااافارة، نقل على عزمهم عن أعلنوا -وديموقراطيون

  مساعديه، وتصريحات -الفوز وبعد االنتخابية الحملة خالل- لتصريحاته استنادا   ترامب التزامات
  واحتماال   كي،األمري الموقف في تغّيرا   فريدمان ديفيد" إسااااارائيل" في الجديد سااااافيره رأساااااهم وعلى
   بوش؟ وجورج كلينتون بيل خصااااااااااااااوصاااااااااااااااا   الرؤسااااااااااااااااء من لساااااااااااااااابقيه خالفا   الوعد، بتنفيذ

 

  على ملالمحت القرار بيئة مالمح رساااام من بدّ  ال الموضااااوع لهذا المختلفة الساااايناريوهات لتحديد
 :التالي النحو

 

 :القدس موضوع في األمريكي القرار في والقانوني الدستوري البعد: أولا 

 ليااة،الاادو  المنظمااات في المعلنااة مواقفهااا وعبر القااانونيااة، الناااحيااة من المتحاادة الواليااات تُقر  
 في ورد مال تأييدها وفي المختلفة، الرباعية اللجنة بيانات وفي الدولي، األمن مجلس وخصوصا  
 :على أوسلو اتفاق وفي ،(مصر ومع األردن مع) اإلسرائيلية العربية المعاهدات

  ياتالوال امتناع في تجلى ما وهو القدس، لمدينة اإلسااااااارائيلي الضااااااامّ  بقرار االعتراف عدم. 1
  48 بموافقة الدولي األمن مجلس عن الصااااااادر 874 رقم القرار على التصااااااويت عن المتحدة
 .الدولي للقانون مخالفا   اإلسرائيلي الضم ُيعد   الذي القرار وهو دولة،

 لالح مواضااايع ضااامن من هو القدس موضاااوع أن تؤكد المختلفة األمريكية التصاااريحات أن .2
 .منفردا   فيه يقرر أن األطراف ألحد ليس أنه يعني مما النهائي،

  الكونجرس عن 32/41/4991 في صاادر ما وهو آخر، بعد على ينطوي القانوني المشااهد لكن
" Jerusalem Embassy Act" "4991 لسنة القدس سفارة قانون" باسم ُعرف قانون من األمريكي

  الشاروع على( النواب في 27 مقابل 278 الشايو،، يف 1 مقابل 92) كبيرة وبأغلبية نّص  والذي
 أقصااااى دّ ح في ذلك يتم أن على القدس إلى أبيب تل من األمريكية الساااافارة نقل عملية بتمويل

 نأ اإلشارة مع ،"إسرائيل"لاااااااااا كعاصمة موحدة مدينة القدس بقاء على والتأكيد ،24/1/4999 هو
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 إن إذ ال، مأ المتحدة للواليات العليا المصالح يضر ذلك كان إذا ما لتقدير للرئيس متروك األمر
 .تنفيذية سلطة كأعلى الرئيس صالحيات ضمن يقع األمر

  العدل وزارةل القانوني المساااااتشاااااار أن هما لساااااببين، التنفيذ حّيز إلى ينتقل لم القانون هذا لكن 
  اسااااةالسااااي مجال في الرئيس صااااالحيات وينتهك دسااااتوري، غير القانون هذا أن رأى األمريكية
" يالتخل" رفضااااااااااوا اآلن وحتى الفترة تلك منذ األمريكيين الرؤساااااااااااء وأن ناحية، من الخارجية

(waiver )يسااينالرئ من كل وامتنع ثانية، ناحية من الجانب هذا في الدساااتورية مساااؤوليتهم عن  
  األول أن نم الرغم على تناسيه، على أوباما باراك وعمل تنفيذه، عن بوش وجورج كلينتون بيل

 .االنتخابية الحمالت خالل بذلك وعدا والثاني

 

 : القدس موضوع في واإلقليمي الدولي البعد: ثانياا 

  أمريكيا من أغلبها دولة 42 قامت سااااابقا ، له المشااااار 874 رقم الدولي األمن مجلس قرار بعد
 في ساافارة 48 اآلن هناك أن من الرغم وعلى أبيب، تل إلى القدس من ساافاراتها بنقل الالتينية،

  مريكية،األ للديبلوماسية" الحرج من نوعا  " يشكل ما وهو القدس، في منها أي يوجد ال ،"إسرائيل"
  تميل ال الرباعية، واللجنة واليابان، والصين، وروسيا، األوروبي، االتحاد دول كافة أن خصوصا  

 .الفلسطيني الموضوع تسوية دون النقل لقرار

  فعل اتلرد ساااااايقود الساااااافارة نقل أن من األمريكيين والديبلوماساااااايين الخبراء من العديد ويحذر
ساااااااااالمية عربية  عززساااااااااي القرار أن يرى البعض أن عن ناهيك للقدس، الدينية للقيمة نظرا   وا 

  مساعي في هاوجديت األمريكية النوايا في المشككة واإلسالمية العربية السياسية التيارات" أدبيات"
 في هاحلفائ مواقف إضااعاف زاوية من األمريكية بالمصااالح يضاار قد أمر وهو. الساالمية التسااوية
ضااعاف المنطقة،   إلساارائيلي،ا العربي للصااراع السااياسااية التسااوية محاوالت في كوساايط موقفها وا 
 لجهادوا حماس مثل قوى فيه وسااااااااااتجد المتطرفة، بالتيارات الخبراء هؤالء يصاااااااااافه ما ويعزز

يران اإلسالمي   الخارجية روزي تصريحات ولعل. واإلسالمي العربي الشارع في لمواقفها تأكيدا   وا 
  على مؤشااار" اإلقليم مساااتوى على انفجار" إلى سااايقود السااافارة نقل أن من كيري جون األمريكي

 .النتائج من المحذرة التوجهات هذه مثل

 في هابلسااااان الناطق طريق عن األردنية الحكومة أعلنته بما الهواجس هذه على هؤالء ويسااااتدل
 ،السااافارة نقل على اإلقدام حال في" كارثية"  نتائج من التحذير من 3147 يناير/ الثاني كانون
  تأكيد ساااّيما ال القرار، تنفيذ لمنع والديبلوماساااية الساااياساااية إمكانياتها كل ساااتساااتخدم األردن وبأن
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 في المقدسااااات رعاية في لألردن دور من اإلساااارائيلية األردنية االتفاقية في ورد ما على األردن
 .القدس

  دعم اتجاه في تساااااااير المقابلة العوامل من مجموعة أن يرى من هناك الصاااااااورة، هذه مقابل 
 :وأهمها السفارة نقل احتماالت

 فوزير نقل،ال قرار معظمه في يتبنى القادمة إلدارته ترامب اختاره الذي السااياسااي الفريق أن .1
 الشاااااارق يف المتحدة للواليات أهمية األكثر الحليف" "إساااااارائيل" َيعد   تيليرسااااااون ريكس خارجيته
  الساااااافير أما. البترولية المصااااااالح بجماعات عالقاته حول إشااااااارات من الرغم على ،"األوسااااااط
 من وهو ،"ائيلإسر "لااااا انحيازا   األكثر فهو فريدمان ديفيد وهو" إسرائيل" في الجديدة لإلدارة المقترح
 من وهو. نبالمستوطني طويلة صالت وله بل السفارة، لنقل المساندة األمريكية الشخصيات أكثر

 أحد في قال وقد. الدولتين بحل اقتناعه عدم عن ناهيك" إسرائيل"لاااااا الغربية الضفة لضم الداعين
نه ،"النقل سااينفذ" ترامب إن للساافارة، ترشاايحه بعد تصااريحاته  ساافارة من" همتهبم يقوم أن يأمل وا 
 ".األبدية إسرائيل عاصمة في المتحدة الواليات

  ليرساااااونتي مواقف وبين( فريدمان) المرشاااااح السااااافير مواقف بين البون بعض تلمس يمكن لكن
 ذاه في واضااحة بمواقف اإلدالء من حذرهما وخصااوصااا   ماتيس؛ جيمس المرشااح الدفاع ووزير

  يرلساافا من أكثر التعقيدات ويدركان األوسااط الشاارق في واسااعة خبرة لهما أن سااّيما ال السااياق،
 .المرشح

  رةالقد لديها أن إلى تشاااير ال اإلساااالمية الدول وظروف خاص، بشاااكل العربية الظروف أن. 2
  لحصولل الدولية للمنظمات اللجوء أو اللفظية االحتجاجات نطاق خارج القرار على التأثير على
 داخلية أو دولية مشاااااكالت في منغمساااااة الدول هذه أغلب أن خصاااااوصاااااا   جديدة، قرارات على

 داخلية،ال االضااطرابات ظروف ظلّ  في وبالذات الفلسااطيني، الشااأن نحو اسااتدارتها من تضااعف
  قتصادياتال الفقري العمود يشكل الذي النفط أسعار انهيار بعد المتزايد االقتصادي االختناق أو

 .األهم اإلسالمية أو العربية الدول من الكثير

 

 :المحتملة السيناريوهات: ثالثاا 

 :اإلسرائيلي السيناريو. 1

  سااتشاااريه،م بعض ردد كما قصااوى أولوية الساافارة نقل باعتبار وعده بتنفيذ ترامب يقوم أن وهو
  المسؤولية، يهتول بعد قصيرة فترة خالل الوعد تنفيذ أحدهما: مسارين يأخذ قد السيناريو هذا لكن
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 لقا وقد ،"المناسااااااب الوقت حين إلى" الموعد موضااااااوع تاركا   النقل قرار على يؤكد أن واآلخر
 إن 3148 ديسااامبر/ األول كانون منتصاااف في المنتخب الرئيس بلساااان الناطق ميللر جاساااون
 ". ألوانه سابق أمر" هو النقل تنفيذ موعد تحديد

 :منها عديدة مراوغة أشكال في السيناريو هذا ويتمثل: المراوغ السيناريو. 2

 ،القدس مدينة في ديبلوماسااااااااية خدمات تؤدي مكاتب ثالثة اآلن المتحدة للواليات كان لما .أ
 اشااااااارقيه بين وساااااااطى منطقة في وثالث القدس، شااااااارقي في واآلخر القدس، غربي في أحدها

 لساااافارة، عال  ف الموجود المكتب تحويل أو القدس لغربي الساااافارة نقل يمكنه ترامب فإن وغربيها،
  الواليات حقّ  من وأن عليه، متنازع غير جزء القدس غربي بأن يعترفون والعالم العرب أن مدعيا  

  عاصاامة اواعتباره للقدس اإلساارائيلي الضاامّ  موضااوع متجاهال   هناك، ساافارتها تضااع أن المتحدة
 .موحدة

 القدس في ألمريكيةا القنصلية في السفير يقيم بينما أبيب، تل في األمريكية السفارة تبقى أن .ب
  األولى، رحلةالم في اإلساااارائيليون يقبله قد حلّ  وهو القدس، في تدريجيا   أعماله بممارسااااة ويبدأ
 .كامل لنقل الحقا   تطويره أمل على

  يعلنو  ناحية، من للقدس األمريكية الساااافارة نقل عن فيعلن مزدوجة، بخطوة ترامب يقوم قد .ج
  تصاااااصامو  الفلسااااطيني للطرف كترضااااية نفسااااه الوقت في فلسااااطين بدولة أمريكي اعتراف عن

 .والفلسطينية العربية الفعل لردات

 

 :الخالصة: رابعاا 

  تجاه كيةاألمري الساياساية المؤساساات في الدافعة القوى وطبيعة واإلساالمية، العربية الظروف إن
  الرؤساااء نع متقدمة خطوة نحو سااتدفعه إلدارته، ترامب اختاره الذي العمل وفريق الساافارة، نقل

 المرواغ اريوالسااااين جوانب أحد تكون وقد أخرى، أو بكيفية النقل اتجاه في السااااابقين األمريكيين
 .القرار مكونات ضمن

 

 :والمقترحات التوصيات: خامساا 

 العمل دورهصاا حالة وفي صاادوره، قبل القرار لمنع الفلسااطينية الجهود تتكثف أن الضااروري من
 فإن هيوني،الص الطرف لصالح القوى موازين في الكبير بالخلل اإلقرار ومع تنفيذه، عرقلة على

  علمن الحالية الظروف في ما، بقدر   المتاحة، األدوات هي والديبلوماساااااااية الساااااااياساااااااية األدوات
 :يستدعي ما هو تنفيذه، وقف أو القرار صدور
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  االنحياز عدم وحركة اإلساااااااااااالمي، المؤتمر ومنظمة العربية، الجامعة انعقاد على العمل .1
 هدفب وذلك للقدس، األمريكية الساافارة نقل قرار على اإلقدام خطورة من تحذر بيانات إلصاادار
 .األمريكي القرار صانع على التأثير

  يدعو بيان إلصدار األوروبي، البرلمان سّيما ال األوروبي، االتحاد مع التواصل على العمل .2
 شكلب المتوسط، البحر منطقة أمن على مخاطر من ذلك في لما السفارة، نقل عن لالمتناع فيه

  الخطوة على اإلقدام عن باالمتناع األوروبية الدول تتعهد وأن عام، بشااااااااااااكل والعالم خاص
 .األمريكية

 .الخطوة خطورة من للتحذير المختلفة بوكاالتها المتحدة األمم مع العمل .3

 إلى قودساااي السااافارة نقل بأن ينذر موقف التخاذ طارئ اجتماع بعقد الرباعية اللجنة مطالبة .4
 .السلمية التسوية مساعي نطاق في اللجنة جهود على خطيرة نتائج

  نظمةم خصاااوصاااا   الفلساااطينية، المنظمات تصااادر أن الضاااروري من الفلساااطيني، الجانب وعلى
  السااابقة عهداتهات كافة الفلسااطينية الساالطة لسااحب ساايقود الساافارة نقل بأن واضااحا   بيانا   التحرير،
 .السالم اتفاقات في عليها المتفق االلتزامات على خروجا   السفارة نقل باعتبار

  اغطا  ضاااا جوا   توجد أن يمكن وفلسااااطين العربية الدول في سااااّيما ال الشااااعبية الفعاليات أن كما
 .للسفارة النقل قرار أخذ احتماالت في النظر إلعادة

 

  منع لىع يعمل بأن الوقائية؛ الديبلوماسااااية يسااااتخدم أن الفلسااااطيني الطرف على أن يعني ذلك
 الدول وتحذ ال أن على يتم تنفيذه جرى فإن تنفيذه، منع على عمل صااادر فإذا القرار، صااادور
 . المتحدة الواليات حذو األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد يف اإلساااااهام على الشاااااكر بخالص الحي عبد وليد الدكتور لألساااااتاذ الزيتونة مركز يتقدم
 .التقدير هذا عليها اعتمد التي المسودة


