"الشرعية الدولية تتحدث عن مدينة حتت االحتالل وهي
عاصمة دولة فلسطني ،وال تتحدث عن جواز منحها
لآلخرين بواسطة خطاب يلقيه ترامب ،هذا أمر مل حيدث
يف تاريخ الدول وال يف تاريخ البشرية إال يف الفرتات األشد
ظالما"(.)2
ً
ووصف خطاب رئيس املكتب السياسي حلركة
محاس إمساعيل هنية( )3أن القرار يؤسس لنهاية مرحلة
سياسية وبداية أخرى ،وذكر فيه أن " االحنياز السافر من
اإلدارة األمريكية للعدو الصهيوين ،وهذا التحالف الشيطاين
الذي يقرر وحده مصري القدس ومكانة القدس ،يستوجب
وقوال ال لبس فيه وال تأويل وال
منا
وضوحا كالشمس ً
ً
غموض ،ليؤكد اليوم بأن القدس موحدة ال شرقية وال
غربية ،هي فلسطينية عربية إسالمية ،وهي عاصمة دولة
فلسطني كل فلسطني" ،ودعا إىل اختاذ عدة مواقف
وقرارات ،منها التحلل من اتفاقية أوسلو وإعالن وفاة عملية
التسوية ،واإلسراع يف خطوات املصاحلة الفلسطينية،
وإطالق شراراة انتفاضة ضد االحتالل ،ورفع العقوبات عن
غزة ،وإيقاف التنسيق األمين مع االحتالل يف الضفة
الغربية.

ردود األفعال حول قرار ترامب ..محاولة للرصد والفهم
()

حممد الديب
مقدمة

صدقت التوقعات اليت وصفت ترامب بأن موقفه هو
وضوحا بشأن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب
األكثر
ً
()1
إىل القدس  ،فقد سبقه رؤساء أمريكيون -مجهوريون
ودميوقراطيون -أعلنوا عن عزمهم على نقل السفارة أثناء
محالهتم االنتخابية ،لكنهم مل ينفذوا هذه الوعود ،حىت
أعلن ترامب ذلك واص ًفا نفسه بأنه وعد فأوىف على عكس
من سبقوه .وحناول يف السطور التالية رصد مواقف الدول
العربية واإلسالمية واملواقف الدولية جتاه القرار األمريكي،
وسينصب الرتكيز باألساس على املواقف الرمسية للدول،
وتوجهات املنظمات اإلقليمية والدولية ،باعتبار القرار
األمريكي تسبب يف اندالع أزمة دولية جديدة يتعدد فيها
الفاعلون املؤثرون ،وعلى رأسها الدول واملنظمات اإلقليمية
والدولية.

 -2مصر

قبل إعالن ترامب بيومني أجرى سامح شكري وزير
اتصاال هاتفيا( )4بوزير اخلارجية األمريكي
اخلارجية املصري ً
السابق "ريكس تيلرسون" ،تناول مسار العالقات الثنائية
بني البلدين ،وتطورات االوضاع اإلقليمية على خلفية ما
تردد إعالميا وقتها بشأن احتماالت إعالن اعتبار القدس
عاصمة إلسرائيل ،وصرح أمحد أبو زيد -املتحدث الرمسي
باسم الوزارة -بأن شكري تناول خالل االتصال التعقيدات

أول -المواقف الرسمية العربية:
ً

 -1فلسطين
أدانت كافة األطياف الفلسطينية القرار األمريكي،
وأكدت حكومة الوفاق الوطين الفلسطيين يف بيان هلا،
رفض واستنكار اإلجراءات األمريكية اليت أعلن عنها ترامب،
إذ قال املتحدث الرمسي باسم احلكومة ،يوسف احملمود ،إن

( )2ردود أفعال فلسطينية رافضة ومنددة بإعالن القدس عاصمة إسرائيل،
موقع العريب اجلديد ،الرابط https://goo.gl/JXtVVf
( )3اخلطاب بالكامل متاح على الرابط
https://goo.gl/qpnGQw
( )4موقع وزارة اخلارجية املصرية ،الرابط
https://goo.gl/ma1WzF

( )باحث يف العلوم السياسية
( )1انظر تقدير موقف بعنوان "سيناريوهات ترامب لنقل السفارة األمريكية
إىل القدس" ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
https://goo.gl/EuprxJ
1

()3

 -5المغرب

املرتبطة باختاذ الواليات املتحدة مثل هذا القرار ،وتأثرياته
السلبية املحتملة علي اجلهود األمريكية الستئناف عملية
ُ
السالم.
عقب إعالن ترامب رمسيا؛ صدر بيان عن وزارة
اخلارجية عّبت فيه عن استنكارها لقرار االعرتاف بالقدس
عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها،
ورفضها ألية آثار ترتتب على ذلك.

ئيسا للجنة
قبيل القرار بعث ملك املغرب -بصفته ر ً
القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي -رسالةً إىل
ترامب ،جاء فيها" :أود أن أنقل إىل فخامتكم انشغايل
الشخصي العميق ،والقلق البالغ الذي ينتاب الدول
والشعوب العربية واإلسالمية ،إزاء األخبار املتواترة بشأن نية
إدارتكم االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ونقل سفارة
الواليات املتحدة األمريكية إليها ،وال خيفى على فخامتكم
ما تشكله مدينة القدس من أمهية قصوى ،ليس فقط
بالنسبة ألطراف النزاع ،بل ولدى أتباع الديانات السماوية
الثالث ،فمدينة القدس ،خبصوصيتها الدينية الفريدة،
وهويتها التارخيية العريقة ،ورمزيتها السياسية الوازنة ،جيب أن
لما للتساكن والتسامح بني
تبقى ً
أرضا للتعايش ،وع ً
اجلميع" ،مبينًا أن هذه اخلطوة ستؤثر سلبا على آفاق إجياد
تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيين-اإلسرائيلي ،وذلك
اعتبارا لكون الواليات املتحدة األمريكية -على حد قوله-
ً
أحد الرعاة األساسيني لعملية السالم وحتظى بثقة مجيع
األطراف.
أعقب ذلك استدعاء وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
الدويل( )4القائمة بأعمال السفارة األمريكية وتسليمها رسالة
عاهل املغرب إىل ترامب ،واستدعى كذلك سفراء كل من
روسيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة املعتمدين يف الرباط،
باعتبارهم أعضاء دائمني مبجلس األمن لألمم املتحدة،
وذلك حبضور السفري الفلسطيين بالرباط مجال الشوبكي.

 -3األردن
أصدرت احلكومة األردنية بيانًا على لسان الناطق
الرمسي باسم احلكومة أعلن فيه رفض بالده للقرار الذي
يزيد التوتر ويكرس االحتالل ،ونبه إىل أن القرار الذي
يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي يؤجج الغضب،
ويستفز مشاعر املسلمني واملسيحيني على امتداد العاملني
العريب واإلسالمي.
()1

 -4السعودية
أصدر الديوان امللكي( )2يف السابع من ديسمّب بيانًا
ردا على القرار ،جاء فيه" :تابعت حكومة اململكة العربية
السعودية -بأسف شديد -إعالن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارهتا
إليها .وقد سبق حلكومة اململكة أن حذرت من العواقب
اخلطرية ملثل هذه اخلطوة غري املّبرة وغري املسؤولة ،وتعرب
عن استنكارها وأسفها الشديد لقيام اإلدارة األمريكية
باختاذها ،مبا متثله من احنياز كبري ضد حقوق الشعب
الفلسطيين التارخيية والثابتة يف القدس واليت كفلتها القرارات
الدولية ذات الصلة وحظيت باعرتاف وتأييد اجملتمع
الدويل".

()5

 -6الجزائر

جاء يف بيان لوزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية" :لقد
اطلعت اجلزائر بانشغال كبري على قرار اإلدارة األمريكية
املتضمن االعرتاف بالقدس الشريف عاصمة إلسرائيل"،
( )3رسالة امللك حممد السادس إىل ترامب خبصوص القدس ،الرابط
https://goo.gl/mH1SA4
( )4موقع رأي اليوم ،الرابط https://goo.gl/SfT8Lf
( )5موقع وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية ،الرابط
https://goo.gl/iuwnn9

( )1األردن :قرار أمريكا بشأن القدس انتهاك للشرعية الدولية ،موقع اجلزيرة
نت ،الرابط https://goo.gl/e9xEhp
( )2بيان من الديوان امللكي السعودي حول القرار األمريكي ،موقع البيان
اإللكرتوين ،الرابط https://goo.gl/nrRsDT
2

وأضاف البيان أن اجلزائر "تندد بشدة هذا القرار اخلطري
صارخا للوائح جملس األمن ذات الصلة
باعتباره انتها ًكا
ً
والشرعية الدولية ،وباعتباره يقوض إمكانية بعث مسار
السالم املتوقف منذ مدة طويلة".
 -7تونس

هتديدا
إلسرائيل يعد استفز ًازا جلميع أهل الديانات ويشكل ً
لألمن والسلم الدوليني ،وستكون له تداعيات خطرية على
أمن واستقرار املنطقة ،وأن السودان يدين هذا القرار ويؤكد
التزاماته وتضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيين الشقيق يف
قضيته العادلة وحقه الشرعي يف إقامة دولته الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف.

()1

أصدرت وزارة الشئون اخلارجية التونسية بيانًا
أعربت فيه عن عميق انشغاهلا ملا ميثله القرار من مساس
جوهري بالوضع القانوين والتارخيي للمدينة وخرق لقرارات
األمم املتحدة ذات الصلة ولالتفاقات بني اجلانبني
الفلسطيين واإلسرائيلي اليت متت برعاية أمريكية ،واليت تنص
على أن وضع مدينة القدس يتم تقريره يف مفاوضات احلل
النهائي.
واستدعى الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي،
السفري األمريكي يف تونس ،إلبالغه رفض القرار(.)2

 -11الكويت

اعتّبت وزارة اخلارجية الكويتية اعرتاف الواليات
املتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارهتا إليها خمالفة
للقرارات الدولية ،وأعرب مصدر رمسي عن قلقه من
التداعيات اخلطرية هلذا القرار مبا يؤديه من تقويض ملسرية
فضال عما ميثله من هتديد مباشر لألمن واالستقرار
السالمً ،
وضعا أمنيا صعبًا ودقي ًقا.
يف املنطقة ،اليت تعيش ً
 -11البحرين

()3

أصدرت وزارة اخلارجية البحرينية بيانًا( )5أكدت فيه
على أن قرار اإلدارة األمريكية االعرتاف بالقدس عاصمة
إلسرائيل يهدد عملية السالم يف الشرق األوسط ويعطل
مجيع املبادرات واملفاوضات للتوصل إىل احلل النهائي
املأمول ،ويُعد خمالفة واضحة للقرارات الدولية اليت تؤكد
على احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيين وعدم املساس هبا،
وعلى أن القدس الشرقية هي أرض حمتلة جيب إهناء
احتالهلا.

 -8موريتانيا
أصدرت اخلارجية املوريتانية بيانًا استنكرت فيه القرار
وعّبت عن رفضها املطلق لكل اثآثار املرتتبة على هذا
القرار وما يعنيه من انتهاك للمشاعر باعتبار مكانة القدس
الروحية والتارخيية لدى الشعوب العربية واإلسالمية وحميب
السالم يف العامل .وقالت إن "انتهاج األحادية بواسطة
أبدا أن يغري
القرارات املخالفة للشرعية الدولية ال ميكن ً
الوضعية القانونية ملدينة القدس الشريف اليت تستند إىل مجلة
من القرارات الصادرة عن جملس األمن".

 -12قطر

()4

ذكر موقع وزارة اخلارجية القطرية( )6رفض قطر التام
ألي إجراءات تدعو لالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
وأكد مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية ،يف تصريح لوكالة
األنباء القطرية ،أن من شأن مثل هذه اإلجراءات تقويض
اجلهود الدولية الرامية إىل تنفيذ حل الدولتني ،وجدد املصدر

 -9السودان

صرح السفري قريب اهلل خضر -الناطق الرمسي باسم
اخلارجية السودانية -بأن اعرتاف ترامب بالقدس عاصمة
( )1الصفحة الرمسية للوزارة على موقع فيس بوك ،ميكن االطالع على
البيان من الرابط https://goo.gl/zs8XGG
( )2الرئيس التونسي يستدعي السفري األمريكي بشأن القدس ،موقع القدس

( )5موقع وزارة اخلارجية البحرينية ،الرابط
https://goo.gl/BmceF1
( )6دولة قطر ترفض أي إجراءات تدعو لالعرتاف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،موقع وزارة اخلارجية القطرية ،الرابط
https://goo.gl/ZfnBsm

العريب ،الرابط http://www.alquds.co.uk/?p=849958

( )3موريتانيا ترفض قرار ترامب حول القدس وترفض ما يرتتب عليه ،موقع
مصراوي ،الرابط https://goo.gl/m2vSLa
( )4رفض واسع يف السودان لقرار ترامب جعل القدس عاصمة إسرائيل،
موقع القدس العريب ،الرابطhttps://goo.gl/tCd9C4 :
3

موقف دولة قطر الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق
الشعب الفلسطيين الشقيق ويف مقدمتها إقامة دولته
املستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1961
وعاصمتها القدس الشريف.
-13

عمان تؤكد أن مثل هذا القرار ال قيمة له ،وأن هذه املسائل
جيب أن تُرتك لألطراف الفلسطينية واإلسرائيلية للتفاوض
عليها يف إطار مفاوضات احلل النهائي.
 -16لبنان

العراق

( )4

أصدرت وزارة اخلارجية واملغرتبني بيانًا صرحت فيه
بأن إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعرتاف مبدينة
القدس عاصمة إلسرائيل ،واإلذن بنقل سفارة بالده إليها
خطوة مدانة ومرفوضة تتناىف ومبادىء القانون الدويل
وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة اليت اعتّبت القدس
الشرقية جزءًا من األراضي الفلسطينية احملتلة عام ،1961
ورفضت وأدانت بشدة كل السياسات واإلجراءات اليت
تؤدي إىل إجهاض حل الدولتني وإىل تشويه هوية مدينة
القدس العربية وكل حماوالت تغيري الوضع التارخيي والقانوين
لألراضي املقدسة ،كما حذرت من خماطر ضرب قيم احملبة
والتسامح بني أتباع الديانات السماوية.

أصدرت اخلارجية العراقية بيانًا( )1أكدت فيه موقف
العراق الدائم والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب
الفلسطيين الشقيق ويف مقدمتها إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف ،وتُبني رفض العراق حكومة
وشعبًا للقرار ،ملا فيه من ت عد على هوية املدينة وقيمتها
الدينية والعقائدية لدى أبناء الديانات كافة واملسلمني
خاصة ،أعقب ذلك استدعاء السفري األمريكي لتسليمه
مذكرة احتجاج على القرار.
 -14اإلمارات

صرحت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان( )2هلا
أن مثل هذه القرارات األحادية تعد خمالفة لقرارات الشرعية
الدولية ولن تغري من الوضعية القانونية ملدينة القدس
احنيازا كامال ضد
باعتبارها واقعة حتت االحتالل ويعتّب ً
حقوق الشعب الفلسطيين التارخيية والثابتة يف القدس واليت
كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعرتاف
وتأييد اجملتمع الدويل ،وأعربت الوزارة عن بالغ القلق من
التداعيات املرتتبة على هذا القرار على استقرار املنطقة ملا
ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية واإلسالمية
نظرا ملكانة القدس يف الوجدان العريب واإلسالمي.
ً

بناء على رصد المواقف السابقة يتضح أن ردود األفعال
ً

لم تخرج عن اآلتي:
-

-

 -15عمان

عقب صدور القرار أعربت احلكومة العمانية( )3عن
أسفها الشديد ،وذكرت وكالة األنباء العمانية أن سلطنة

-

( )1موقع وزارة اخلارجية العراقية ،الرابط https://goo.gl/CxsfKx
( )2دولة اإلمارات تستنكر بشدة القرار األمريكي االعرتاف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،موقع وزارة اخلارجية اإلماراتية ،الرابط
https://goo.gl/HGNtrq
( )3السلطنة تعرب عن أسفها لقرار ترامب حول القدس ،موقع الرؤية
اإللكرتونية ،الرابط https://goo.gl/1DRBZw

-

بيانات رمسية للتنديد بالقرار ،والتحذير من عواقبه
على عملية السالم ،والتذكري بكونه خمال ًفا
للقرارت الدولية ،ومعي ًقا حلل الدولتني ،وهذا ما
اشرتكت فيه كل الدول العربية بال استثناء،
وتشاهبت اخلطابات إىل حد كبري يف التعبري عن
مشاعر"االستياء" و"األسف" و"القلق".
استدعاء السفري األمريكي وإبالغه التنديد
بالقرار،كما حدث يف دول املغرب وتونس
والعراق.
طلب انعقاد جلسة استثنائية للمجلس الوزاري
جلامعة الدول العربية ،كما فعلت فلسطني
واألردن وجيبويت.
الدعوة إىل انتفاضة جديدة واإلعالن صراحةً عن
انتهاء عملية التسوية ،وهو ما أعلنته حركة محاس

( )4اخلارجية تُدين إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل ،موقع وزارة
اخلارجية واملغرتبني اللبنانية ،الرابط https://goo.gl/uvPhpq
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تساعد إسرائيل يف تّبير املواقف املصرية لدى اإلدارة
األمريكية.
ومن ناحية السياسات السعودية( )2فقد صار
التهديد اإليراين مّبًرا لتحول السياسات اإلقليمية ،بدايةً من
التحالف السين الذي يعتّب إيران وأذرعتها يف املنطقة -
كحزب اهلل واحلوثيني -اخلطر األكّب ،وتسعى اململكة
بدال من مصر أو بالتنسيق
لتقود عملية السالم مع إسرائيل ً
معها ،سعيًا للحصول على رضا القيادة األمريكية اجلديدة،
خاصة مع التغريات الداخلية اجلذرية اليت يقودها ويل العهد
حممد بن سلمان ،وذلك يف إطار تكوين حتالف يف املنطقة
وال بأس أن يضم الكيان الصهيوين -يف مواجهة إيرانواحلركات اإلسالمية كذلك ،من أجل احلصول على شرعية
داخلية وإقليمية.
الفارق الكبري الذي نلمسه بني التصرحيات الرمسية
للحكومات واألنظمة العربية جيعلنا نستعري طرح أستاذ
العالقات الدولية جون مريشامير وهو يتحدث عن "الكذب
يف العالقات الدولية"( ،)3ويفرق بني نوعني :أوهلما يُعرف
ب "الكذبة االسرتاتيجية" واليت يستخدمها القادة ذريعة
للحفاظ على مصلحة بلداهنم يف وجه التقلبات السياسية
مع الغري ،وثانيهما يُعرف ب "األكاذيب الشخصية األنانية"
اليت ال عالقة هلا مبصلحة الدولة ،ويزعم مريشامير الذي ركز
يف كتابه على األكاذيب االسرتاتيجية أن القادة -ويركز
بالطبع على رؤساء أمريكا -ال يكذبون ألهنم ضعفاء أو
فاسدون ،بل ألن الكذب أحيانًا يكون وسيلة مفيدة للدول
يف عامل تتجاذبه املخاطر ،والسؤال الذي نطرحه يف سياق
عرض مواقف الدول العربية ولن جنيب عليه؛ هل حقا
يص ُد ُق قادةُ الدول العربية وحكوماهتا الرمسية يف التصرحيات

وحدها ،خالفًا لباقي البيانات الرمسية اليت جعلت
قرارات عملية التسوية -اليت مل يلتزم هبا اجلانب
معيارا على عدم مشروعية قرار
اإلسرائيلي-
ً
ترامب.
لعل مراجعة السياقات اليت سبقت إعالن القرار
ومهيئة ملثل
تقودنا إىل أن الظروف اإلقليمية أصبحت مواتية ُ
هذا القرار ،ومن مث فردود األفعال الباهتة ليست بالغريبة،
وإمنا هي امتداد طبيعي لسياسات األنظمة العربية يف الفرتة
األخرية ،السيما الدول الفاعلة اليت يناط هبا قيادة املنطقة
كمصر والسعودية.
فعلى صعيد العالقات املصرية مع إسرائيل( )1ليس
من املبالغة القول أهنا تشهد تعاونًا غري مسبوق ،واألدلة
تكثر على ذلك ،منها تصرحيات السيسي يف األمم املتحدة
اليت وجهها للشعب اإلسرائيلي والقيادة اإلسرائيلية بأمهية
إجياد حل للقضية الفلسطينية ،وسحب مصر للقرار املقدم
إىل جملس األمن الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي لألراضي
العربية احملتلة ،ومنها على مستوى العالقات الدبلوماسية
لقاء السيسي بنتنياهو يف سبتمّب  ،2911واللقاءات
املتعددة اليت مجعت السيسي ووزير خارجيته بقيادات اللجنة
األمريكية اليهودية ،باإلضافة إىل استقبال شكري لوفد
الصندوق اليهودي املتحد من الواليات املتحدة األمريكية،
وهي منظمة أمريكية غري حكومية يتشكل أغلب أعضائها
من مسئولني أمريكيني سابقني وأعضاء بالكوجنرس ورجال
أعمال يف جماالت خمتلفة.
ائيلي فرصة إال
ويف املقابل فلم يدع
ُ
اجلانب اإلسر ُ
أكد فيها دعمه للنظام املصري ضد "اإلرهاب" بعد كل
عملية ختريبية ،يف ظل احلديث عن تنسيق مصري إسرائيلي،
مكن طريان األخري من شن ما يقارب من مئة ضربة جوية
داخل سيناء متخطيًا احلدود املصرية ،ومل يعد هناك داع
لوساطة أمريكية للتنسيق بني البلدين ،بل العكس ،فقد

( )2انظر :عمر مسري ،التحول يف مواقف السعودية واإلمارات جتاه إسرائيل،
قضايا ونظرات ،العدد الثامن( ،القاهرة :مركز احلضارة للدراسات والبحوث،
يناير .)2918

( )3جون مريشامير ،لماذا يكذب القادة :حقيقة الكذب في السياسة

()1انظر :د .ناهد عز الدين ،التحول يف السياسة املصرية جتاه إسرائيل،
قضايا ونظرات ،العدد الثامن( ،القاهرة :مركز احلضارة للدراسات والبحوث،
يناير .)2918

الدولية ،سلسة عامل املعرفة ،العدد ( ،443الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة

والفنون واثآداب ،ديسمّب .)2916
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ثانيًا -ردود فعل دول الجوار:
 -1تركيا

واملواقف اليت مل تثمر شيئًا منذ عشرات السنني ،أم أهنم
جيدا أن هذه
يلجؤون لألكاذيب الشخصية وهم يعون ً
املواقف لن تؤيت مثارها!
جيب التأكيد هنا أن تلك الرودود الرمسية باإلضافة
إىل األزمات الداخلية اليت تعصف بشعوب املنطقة مل
أيضا جتاه
متنعهم من التعبري عن تضامنهم الكامل والصادق ً
القضية الفلسطينية وتنديدهم بالقرار .ظهر ذلك يف
املظاهرات اليت خرجت يف شوارع القاهرة( )1بعد صالة
اجلمعة من اجلامع األزهر ،وعلى سالمل نقابة الصحفيني
املصرية ،رافعني الفتات وهاتفني بشعارات تندد بالقرار،
ولعل هتاف "عيش ..حرية ..القدس عربية" يوضح أن حل
القضية الفلسطينية يرتبط بالضرورة بنيل شعوب املنطقة
العربية حريتها وختلصها من االستبداد.
كانت بداية التحركات الشعبية بالتأكيد يف فلسطني
احملتلة ،فقد تدفقت املظاهرات يف رام اهلل وبيت حلم
واخلليل ،واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل اليت
استخدمت فيها الغاز املسيل للدموع والرصاص احلي
واملطاطي يف مواجهة ُشبان يرمون حجارة ويشعلون
اإلطارات املطاطية.
كذلك خرجت مظاهرات يف األردن والسودان
واملغرب وتركيا ،وكذلك إندونيسيا وماليزيا ،وتظاهر مئات
الفلسطينيني والعرب واألتراك وسط مدينة شتوجتارت
اعتصاما أمام السفارة الفلسطينية يف
األملانية ،ونظم حمتجون
ً
احتجاجا على القرار ،وهتف بعض احلضور
موسكو
ً
بشعارات املقاومة والكفاح املسلح.

صرح( )2املتحدث الرمسي باسم رئاسة اجلمهورية
الرتكية أن اعرتاف الرئيس األمريكي بالقدس إلسرائيل،
يعتّب يف حكم امللغي بالنسبة ألنقرة ،وأنه تصرف غري
()3
قائال" :القدس تعتّب مكانًا
مسئول ،وصرح أردوغان
ً
لعبادة املسلمني واملسيحيني واليهود بشكل عام ،إال أن
ظهورا ،حيث إن األقصى كان
الطابع اإلسالمي هو األكثر ً
القبلة األوىل للمسلمني ،وإن اعرتاف الرئيس األمريكي
دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل يُلقي باملنطقة
والعامل داخل حلقة من نار ،الفتًا إىل أن القادة السياسيني
يعملون ألجل اإلصالح ،وليس إلثارة الفوضى" ،ودعا
أردوغان لعقد قمة استثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف
إسطنبول لبحث تداعيات القرار األمريكي وكيفية جماهبته.
 -2إيران

()4

أصدرت اخلارجية اإليرانية بيانًا ردا على القرار
أكدت فيه أن القدس "جزء اليتجزأ من فلسطني ،وإحدى
أهم األماكن اإلسالمية الثالثة املقدسة وتتمتع مبكانة وأمهية
خاصة لدى املسلمني" ،ووصف البيان قرار ترامب بأنه
"حتريضي وغري حكيم ،وأنه ال يهدد فقط األمن واالستقرار
باملنطقة بل يفضح النوايا األمريكية السيئة".
()5

ثالثًا -ردود فعل الدول األوربية
شرخا يف التحالف املعتاد بني
أحدث قرار ترامب ً
ضفيت األطلسي ،فقد كان رفض القرار والتنديد به هو
( )2الرئاسة الرتكية :قرار ترامب بشأن القدس يف حكم امللغي بالنسبة لنا
والعامل ،ترك برس ،الرابط https://goo.gl/yj2aw2
( )3أردوغان :اعرتاف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل يلقي املنطقة يف
حلقة من نار ،ترك برس ،الرابطhttps://goo.gl/ojPEUF
( )4إيران ترد على قرار ترامب بتحويل القدس عاصمة إلسرائيل ،قناة
العامل ،الرابط https://goo.gl/9nwAVZ
( )5حممد الشرقاوي :ما بعد قرار ترامب بشأن القدس ..مستقبل عملية السالم يف

( )1مظاهرات بالقاهرة تنديدا برد فعل السيسي واألنظمة العربية على قرار
ترامب بشأن القدس ،موقع القدس العريب ،الرابط
https://goo.gl/iBiCiw

مركز
األوسط،
الشرق
https://goo.gl/2KXHF1
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اجلزيرة

للدراسات،

الرابط

رابعا – ردود أفعال المنظمات اإلقليمية والدولية
ً

املوقف السائد بني الدول األوربية منفردة أو جمتمعة يف
االحتاد األوريب ،فقد صرحت مريكل قائلة" :ال نوافق على
قرار ترامب بشأن القدس" ،وذكرت أهنا تتمسك بقرارات
األمم املتحدة اليت "توضح أنه يتعني التفاوض على وضع
القدس ضمن مفاوضات حل الدولتني ،وهلذا نريد إعادة
إحياء عملية السالم على هذا األساس" ،وكذلك وصفت
رئيسة الوزراء الّبيطانية ترييزا ماي قرار ترامب بأنه "ال
يساعد آفاق السالم يف املنطقة" ،وأن "السفارة الّبيطانية
ستظل يف تل أبيب ،وليست لدينا خطط لنقلها إىل مكان
آخر".
اجلدير بالذكر أن وزير خارجية ليتوانيا كان قد دعا
رئيس الوزراء اإلسرائلي نتنياهو إىل زيارة االحتاد األوريب يف
بروكسل بشكل منفرد ،وهي الزيارة األوىل لرئيس وزراء
عاما ،وهو ما أثار الغضب داخل
إسرائيلي منذ ً 22
املنظمة ،مما دفع مسؤولة السياسة اخلارجية األوروبية إىل
دعوة الرئيس الفلسطيين حممود عباس إىل زيارة مماثلة يف
يناير ،وكانت فيديريكا موغرييين قد أعلنت معارضتها للقرار
وأن موقفها حيظى بتأييد مجيع وزراء اخلارجية يف الدول
الثماين والعشرين األعضاء يف االحتاد األورويب ،وشددت
على أن "السياق العام هش للغاية وأن إعالن القرار
ينطوي على احتمال العودة باملنطقة إىل حقبة أكثر ظالمية
مما عايشناها من قبل ،وقد أبلغت موغريين وزير اخلارجية
األمريكي ،ريكس تيلرسون ،خالل اجتماعهما يف بروكسل
عشية خطاب ترامب "بأننا نؤمن أن احلل الواقعي الوحيد
للنزاع بني إسرائيل وفلسطني يقوم على أساس وجود دولتني
مع اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة
لفلسطني" ،وحذرت من مغبة "تصعيد التوترات يف املناطق
أيضا بسبب أن ما
القريبة من املواقع املقدسة ويف املنطقة ً
حيدث للقدس يهم كل املنطقة وكل العامل".

)1

جامعة الدول العربية

كانت تصرحيات( )1أمحد أبو الغيط ،األمني العام
جلامعة الدول العربية هي أول رد فعل رمسي للجامعة عقب
استنكارا
قرار ترامب ،ومحلت تصرحياته عدة رسائل حتمل
ً
وتأكيدا على مكانة مدينة القدس يف قلوب
لقرار ترامب،
ً
مذكرا مبخالفة تلك
مجيعا مسلمني ومسيحيني،
العرب ً
ً
مناشدا كافة
اخلطوة لقرارات جملس األمن والقانون الدويل،
ً
زعماء العامل احملبني للسالم اإلسراع بالتواصل مع الواليات
املتحدة لتجميد تطبيق هذه اخلطوة املشؤومة.
رافق ذلك اجتماع جمللس اجلامعة على املستوى
الوزاري يف التاسع من الشهر ذاته مبقر األمانة العامة يف
القاهرة بناءً على طلب من دوليت األردن وفلسطني لبحث
تداعيات القرار األمريكي ،أكد فيه على التمسك بقرارات
جملس األمن اليت جتعل القرارت أحادية اجلانب لن تُوجد
ح ًقا ولن تُنشئ التز ًاما ،وقرر البيان ما أبرزه:
 -1رفض القرار األمريكي باعتباره
خرقًا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ،وهو
ما يؤدي إىل تعويق جهود حتقيق السالم ،ويهدد
بدفع املنطقة إىل هاوية املزيد من العنف والفوضى
وإراقة الدماء.
 -2التحذير من احملاوالت اإلسرائيلية
العبث بالقدس وحماولة تغيري اهلوية العربية
للمدينة ،واالعتداء على مقدساهتا اإلسالمية
واملسيحية.
 -3مطالبة الواليات املتحدة بإلغاء
القرار ،والعمل مع اجملتمع الدويل على إلزام
إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإهناء
احتالهلا لألراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ
الرابع من يونيو .1961

( )1املوقع الرمسي جلامعة
https://goo.gl/G1kf4Z
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الدول

العربية،

الرابط

 -4العمل على استصدار قرار من
جملس األمن يؤكد على بطالن القرار األمريكي،
وانعدام أثره القانوين.
 -5تكليف جلنة مبادرة السالم
العربية بتشكيل وفد من أعضائها للتواصل مع
اجملتمع الدويل واملؤسسات الدولية للحد من
التبعات السلبية للقرار األمريكي ،والعمل على
إطالق جهد فاعل ومنهجي للضغط على
إسرائيل اللتزام قرارات الشرعية الدولية.
 -6التنسيق يف ضوء هذا القرار مع
منظمة التعاون اإلسالمي واالحتاد اإلفريقي
واالحتاد األورويب ودول عدم االحنياز والدول
الصديقة.
 -1االلتزام بالقرارات السابقة بزيادة
دعما لصمود
موارد صندوقي القدس واألقصى ً
الشعب الفلسطيين.
استأنف اجمللس اجتماعه على املستوى الوزاري يف
دورته غري العادية يف األول من فّباير بالقاهرة ،ملتابعة
القرارات السابق ذكرها ،باإلضافة إىل عدة نقاط ،منها
الرتحيب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة( )1الذي أكد
على أن أي قرارات أو إجراءات هتدف إىل تغيري طابع
مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الدميوجرافية
ليس هلا أثر قانوين ،وأهنا الغية أو باطلة ،واإلشادة مبؤمتر
األزهر العاملي لنصرة القدس ،ودعوة الفصائل والقوى
الفلسطينية لسرعة إمتام املصاحلة الوطنية.
)2

األعضاء يف مقر املنظمة جبدة يف الرابع من ديسمّب ،أعربت
فيه عن قلقها من حماوالت تغيري الوضع التارخيي والقانوين
ملدينة القدس احملتلة ،وأدانت املواقف والتصرحيات الرامية
لذلك ،مؤكدةً على الطابع املركزي للقضية الفلسطينية ويف
القلب منها القدس ،باعتبارها املقر الدائم والنهائي
للمنظمة ،كما دعا إىل التنسيق مع جامعة الدول العربية،
وسفراء اجملموعة اإلسالمية يف األمم املتحدة المسيا جملس
األمن الختاذ التدابري الالزمة للتحرك يف الوقت املناسب
ملواجهة اإلجراءات الرامية لتغيري وضع القدس.
أوصى البيان كذلك بعقد اجتماع استثنائي للمنظمة
يف حال اختاذ الواليات املتحدة هذه اخلطوة ،وهو ما حدث
بالفعل يف الثاين عشر والثالث عشر من ديسمّب يف
إسطنبول بناءً على دعوة تركية ،ومحلت القمة يف بياهنا
اخلتامي اإلدارة األمريكية املسؤولية الكاملة عن مجيع
تداعيات عدم الرتاجع عن هذا القرار غري القانوين واعتّبته
مبثابة إعالن عن انسحاب اإلدارة األمريكية من ممارسة
الدور الذي كانت تضطلع به يف رعاية السالم ،كما اعتّبته
مكافأة إلسرائيل على تنكرها لالتفاقات وحتديها للشرعية
الدولية.
()3
ويف دعوة لتدويل رعاية السالم ،دعا البيان
األطراف الدولية الفاعلة إىل رعاية مسار سياسي متعدد
األطراف ،يهدف إىل إطالق عملية سالم ذات مصداقية
برعاية دولية هتدف كذلك إىل حتقيق السالم القائم على
حل الدولتني ،وقال األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي،
الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني" :إن انعقاد القمة يعد
دليال قاطعا على املركزية اليت تتحلى هبا قضية فلسطني
والقدس بني األمة اإلسالمية ،خاصة وأهنا تنعقد بعد أن مت
املساس بقدسية وعروبة مدينة القدس الشريف نتيجة
اإلعالن األحادي ،لإلدارة األمريكية".
بعد عرض موقفي كل من جامعة الدول العربية
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،ومها الدائرتان األقرب لتأييد

منظمة التعاون اإلسالمي

كانت منظمة التعاون اإلسالمي أسبق خبطوة
خبصوص قرار ترامب بتهويد القدس ،فقد بادرت بعقد
اجتماع استثنائي( )2على مستوى املندوبني الدائمني للدول
( )1سيأيت ذكره عند احلديث عن موقف األمم املتحدة.
( )2اجتماع مندويب "التعاون اإلسالمي" يوصي بعقد اجتماع وزاري طارئ
وقمة إسالمية يف حال االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،املوقع الرمسي
للمنظمة ،الرابطhttps://goo.gl/afyx5X:

( )3انظر البيان اخلتامي على الرابط https://goo.gl/n4nhyJ
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على اإلجراء األمريكي ضد القدس وتدعو جملس األمن إىل
معاجلة هذه املسألة احلرجة دون تأخري والعمل بسرعة على
الوفاء مبسؤولياته.
عضوا غري دائم يف جملس
وتقدمت مصر باعتبارها ً
األمن مبشروع قرار ينص على أن "القدس مسألة جيب حلها
عّب املفاوضات ،وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأهنا تغري
طابع أو وضع أو الرتكيبة الدميوغرافية للقدس ،ليس هلا أي
مفعول قانوين ،وهي باطلة وجيب إلغاؤها" ،ودعمت 14
دولة القرار إال أن الواليات املتحدة استخدمت حق النقض
"الفيتو" لتعطيل املشروع.
أعقب ذلك انعقاد جلسة طارئة( )2للجمعية العامة
لألم املتحدة بناءً على طلب عدة دول عربية وإسالمية،
قدمت فيها تركيا واليمن مشروع قرار ينص على أن "أي
قرارات وإجراءات هتدف إىل تغيري طابع مدينة القدس
الشريف أو مركزها أو تركيبتها الدميغرافية ليس هلا أي أثر
قانوين ،وأهنا الغية وباطلة وجيب إلغاؤها امتثاال لقرارات
جملس األمن ذات الصلة" ،وجاء التصويت مبوافقة 128
دولة يف مقابل رفض  9دول وامتناع  35دولة عن
التصويت.
لفهم احلدود اليت يقف عندها دور األمم املتحدة يف
القضية الفلسطينية وغريها من القضايا سنتطرق جلدال نظري
بني أنصار مدرستني من مدارس نظريات السياسة الدولية،
"الواقعية اجلديدة" و"الليّبالية املؤسسية"( ،)3حول مدى تأثري
املؤسسات الدولية يف سلوك الدول ،وقدرهتا على احلد من
الصراعات والنزاعات بني الوحدات السياسية يف النظام
الدويل ،فالواقعيون يرون أن املؤسسات الدولية ال تستطيع أن
تتعدى حدود الدولة القومية وسلطاهتا ،يف حني يرى
الليّباليون أن التعاون واالعتماد املتبادل بني الدول يقلالن
من الصراعات ،وأن املؤسسات الدولية قادرة على حتقيق

واحتضان القضية الفلسطينية والدفاع عنها ،مثة نقاط مهمة
تعلي ًقا على هذه املواقف:
 شهد العامل العريب واإلسالمي يف السنوات
السبع املاضية عدة أزمات واضطرابات أثرت سلبًا على
أداء كال املنظمتني ،فاملنطقة العربية شهدت انقسامات
حادة مع اندالع ثورات الربيع العريب ،وزاد األمر سوءًا
األزمة اخلليجية اليت بدأت مع مقاطعة الدول األربع
(مصر والسعودية واإلمارات والبحرين) لدولة قطر يف
اخلامس من يونيو من العام املنصرم ،وهو ما أحدث
أزمة يف النظام اإلقليمي العريب فوق أزماته املزمنة،
وانعكس ذلك على جملس دول التعاون اخلليجي الذي
مهددا بالتفكك نتيجة هلذه األزمة.
أصبح ً
 خبصوص منظمة التعاون اإلسالمي فقد
كثريا بسبب اخلالفات بني أعضائها،
تضرر أداؤها ً
السيما العالقات بني تركيا من جهة ومصر والسعودية
واإلمارات من جهة أخرى ،وهو ما يظهر يف القمة
االستثنائية اليت عقدت يف إسطنبول ،فاكتفت مصر
حبضور وزير اخلارجية وكذلك اإلمارات ،وحضر عن
السعودية وزير الدولة للشئون اإلسالمية والدعوة.
 كذلك مثة من يرى أن مشروع القرار اليت
تقدمت به مصر -كما سيأيت -يف جملس األمن كان
هدفه الرئيسي أال تنفرد تركيا مبشهد التنديد بالقرار،
لكون األخرية طالبت بانعقاد جلسة عاجلة للجمعية
العمومية لألمم املتحدة تدين القرار األمريكي ،يف
حلقة جديدة من سلسلة اخلالفات املصرية-الرتكية
اليت بدأت منذ الثالث من يوليو.

األمم المتحدة
)3
أوىل خطوات التحرك( )1داخل أروقة األمم املتحدة
كانت تقدمي السلطة الفلسطينية لدى األمم املتحدة يف
نيويورك شكوى لدى جملس األمن من القرار ،وصرح السفري
رياض منصور املراقب الدائم لفلسطني أن الشكوى تعرتض

( )2اجلمعية العامة تصوت بأغلبية كبرية ضد قرار ترامب بشأن القدس ،يب
يب سي عريب ،الرابطhttps://goo.gl/JSJU1w :
( )3أمحد حممد أبو زيد :تأثري املنظمات الدولية يف سلوك الدول القومية:
دراسة نظرية ،اجمللة العربية للعلوم السياسية العدد  ،33شتاء .2912

( )1موقع القدس العريب ،الرابط https://goo.gl/jpejdA :
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تؤكد التصرحيات واملواقف السابقة على صحة
مقوالت املدرسة الواقعية بشأن فعالية املنظمات الدولية،
وأهنا "يف حقيقة األمر انعكاس حلسابات الدول ملصاحلها
الذاتية ،اليت تعتمد بصورة رئيسية على عمليات توزيع القوى
الدولية ،فالقوى الدولية تُنشئ املنظمات من أجل احلفاظ
على حصتها ونصيبها من القوة يف النظام الدويل،
فاملنظمات الدولية ما هي إال ساحة ملمارسة عالقات
القوة" ،وعلى هذا األساس تتصرف الواليات املتحدة وكأهنا
شرطي العامل بأكمله ،تستغل األمم املتحدة إن واف قت
سياساهتا ،وتضرب بقراراهتا عرض احلائظ إن خالفتها.
ختاما فقد صدقت هايلي عندما قالت بعد يومني
ً
من قرار ترامب "عندما أدىل الرئيس بالتعليق يوم األربعاء
قال اجلميع إن السماء ستطبق على األرض ،ولكن مر
اخلميس واجلمعة والسبت واألحد والسماء يف مكاهنا ..مل
تسقط"( ،)1فلم ُحيدث العرب شيئًا غري اإلنكار اللفظي أو
اللجوء إىل املنظمات الدولية ،فزيادة على األزمات اليت متر
هبا املنطقة العربية غابت اإلرادة اليت تستطيع أن تتبّن مواقف
تتالئم مع احلدث اجللل ،كما ال يظهر أن املستقبل القريب
اقعا أفضل من اللحظة الراهنة ،ويا ليت العرب
حيمل لنا و ً
يفهمون أن العامل يعيش مبنطق "ساعد نفسك بنفسك"،
ومن مث فإن عليهم توظيف متغريات القوة (املادية واملعنوية)
املتاحة ،والسعي لرسم اسرتاتيجية تُوظف للحصول على
أكّب مكاسب ممكنة يف الوقت احلايل ،والسعي لتضخيم
تلك املكاسب يف املستقبل.
*****

السالم والتعاون بالتأثري على سلوك واجتاه الدول القومية،
سنتناول فيما يلي بعض املشاهد اليت وقعت يف أروقة األمم
املتحدة لنرى أي الفريقني أقرب لفهم حقائق الواقع الدويل.
يكفينا أن نتوقف مع تصرحيات ومواقف نيكي
هايلي سفرية أمريكا لدى األمم املتحدة ،واليت استخدمت
حق النقض "الفيتو" إلبطال القرار الذي تقدمت به مصر،
وكانت قد صرحت قبلها يف جلسة للجمعية العمومية اليت
أقيمت يف السابع من ديسمّب املاضي قائلةً" :لن أدع هذه
اللحظة اخلتامية متر دون تعليق عن األمم املتحدة نفسها،
لقد ظلت األمم املتحدة على مدى سنوات عديدة واحدة
من أكّب املراكز يف العامل اليت تناصب العداء إلسرائيل ،لقد
أضرت األمم املتحدة بآفاق السالم يف الشرق األوسط أكثر
مما نفعت ،ولن نكون طرفًا يف ذلك ،فالواليات املتحدة لن
تقف موقف املتفرج بعد اثآن عندما تتعرض إسرائيل هلجوم
غري عادل يف األمم املتحدة ،ولن تستمع للمحاضرات من
قبل الدول اليت تفتقر إىل أي مصداقية عندما يتعلق األمر
مبعاملة اإلسرائيليني والفلسطينيني على حد سواء".
مث عادت وصرحت تصرحيًا فجا بأهنا ستدون أمساء
كل الدول اليت ستصوت ضد الواليات املتحدة بناء على
طلب ترامب ،الذي أخّبها أن التصويت ضد الواليات
املتحدة هو تصويت ضده شخصيا ،مث جاء التصويت
باكتساح بإدانة أمريكا ،قامت لتهاجم املنظمة بأكملها بأهنا
لطاملا ناصبت إسرائيل العداء ،وعلى الرغم من ذلك فقد
صّبت إسرائيل على ذلك ومتسكت بعضويتها لتمارس
حقها الشرعي يف الدفاع عن نفسها ،وقالت إهنا تذكر
اجلميع بأن الواليات املتحدة هي أكّب مساهم يف ميزانية
املنظمة والوكاالت التابعة هلا ،وأننا نطعم الفقراء ،ونساهم
يف تعزيز السالم ،ونعاقب األنظمة املارقة ،مث أهنت كلمتها
بأنه "ما من صوت يف األمم املتحدة قادر على أن حيدث
فرقًا يف القرار الذي مت اختاذه بنقل السفارة ،ويف املقابل فإن
قرار التصويت ضد الواليات املتحدة سيحدث فرقًا يف وجهة
نظر الشعب األمريكي وحكومته جتاه املنظمة".

( )1سفرية أمريكا األممية :توقعنا سقوط السماء بعد قرار ترامب ..ولكن،
موقع عريب  ،21الرابط https://goo.gl/L9f1c3
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