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  ورقة مفاهيمية
 األوىل يةنةاشالقلةة احل

  الةوة الةائمة باالحتالل االعرتاف األمريكي بالةدس عاصمة إلسرائيلتطورات بشأن 
 27/2/2018 يوم الثالثاء املوافق -األمانة العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع لمسار العالقات اإلسرائيلية األمريكية ومواقف الرئيس ترامب وفريقه التفاوضي تجاه ملف القدس، المتتب

وعلى الرغم مما يعتريه ذلك من تذبذب وتضارب في التصرفات، لم يكن من السهل عليه توقع الخطوة التي 
دونالد ترامب بالقدس  ، واعتراف الرئيس األمريكي6/12/2017صدرت عن البيت األبيض حول القدس بتاريخ 

عليه  الرئيس األمريكي عاصمة لدولة االحتالل ضاربًا بذلك ميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن، حيث أن
 هذا القرار. ليتخذ 2016ل النتخابه أواخر عام عمل منذ اليوم األو يكان 

مب تتخذ وتمارس أمام أعين كانت التحضيرات والمقدمات اإلسرائيلية العالن ترا 2017ومنذ بداية عام 
 إسرائيل القوة القائمة باالحتالل الوفد األمريكي الراعي للعملية السياسية، ومنها تصريحات ممثل ترامب لدى

ورسائله بالخصوص  ،وحول القدس ،حول ما اسماه االحتالل المزعوم 2017"فريدمان" في سبتمبر من عام 
ية وواضحة، وكل ذلك كان بمثابة ضوء أخضر لكيان االحتالل الذي للخارجية األمريكية حول الضفة الغربية جل

 .(1)اعادة تفعيل مشاريع استعمارية إحاللية مطروحة منذ سنوات واتخذت توجهات تشريعية غير مسبوقة
ووقع  القوة القائمة باالحتالل سرائيلإلأعلن الرئيس األمريكي "بأن القدس عاصمة  6/12/2017بتاريخ 
السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس"، حذر األمين العام لجامعة الدول العربية من تصاعد على قرار نقل 

التوتر والعنف في األراضي الفلسطينية المحتلة، وباألخص في مدينة القدس، مؤكدًا على أن قرار اإلدارة 
ونقل سفارتها إليها، ئمة باالحتالل سرائيل القوة القاإلاألمريكية، المرفوض والمستنكر، باالعتراف بالقدس عاصمة 

هو المسؤول عن إشعال التوترات وتأجيج مشاعر الغضب في فلسطين، وعموم العالمين العربي واإلسالمي، بكل 
ما ينطوي عليه هذا األمر من تداعيات خطيرة على األمن واالستقرار في اإلقليم حيث حمل معالي األمين العام 

 إشعال التوترات في المنطقة. اإلدارة األمريكية مسؤولية 
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كما شدد على أن الجامعة العربية تتابع تطورات الموقف بشكل حثيث، وأن المداوالت العربية جارية على 
على مستوى القرار األمريكي غير المبرر أو  أعلى المستويات من أجل الخروج بموقف عربي موحد يكون

بمقر األمانة العامة للجامعة العربية من أجل بحث  1/2/2018 يوموزراء الخارجية العرب  وقد اجتمعالمقبول، 
الخطوات واإلجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذا القرار وتبعاته الخطيرة دفاعًا عن هوية ومكانة القدس 
 ووضعها القانوني والتاريخي والديني، وسوف تقوم إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بعرض كافة القرارات
الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية سواء المستوى الوزاري أو القمة، وكذا القرارات الصادرة عن الجمعية 

 العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن المتعلقة بموضوع القدس.
أما فيما يتعلق بردود الفعل العربية والدولية الرافضة والمنددة بقرار الرئيس األمريكي، فعلى الصعيد 
العربي، حذرت الدول العربية من خطورة هذا الموقف والتي رأت فيه محاولة إلشعال المنطقة وحسم قضية القدس 

 في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية.
 

 :حلقلةة النةاشيةااملرجوة من  األهداف
تنشيط الذاكرة العربية ألهم القرارات الصادرة سواء عن مجلس الجامعة على مختلف مستوياته أو عن الجمعيةة  -

 العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بحق القدس، وأنه حق ال يغفل عنه.
 ف األمريكةي بالقةدس عاصةمةمتابعةة تطةورات االعتةراالمساهمة العمليةة فةي موضةوع القةدس مةن خةالل رصةد و  -

 .سرائيل القوة القائمة باالحتاللإل
بالقةةةدس عاصةةةمة  التعةةةرف علةةةى اإلجةةةراءات والخطةةةوات المتخةةةذة للتصةةةدي للقةةةرار األمريكةةةي الخةةةاص بةةةاالعتراف -

 .إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل
 الةةدول جامعةةة الخصةةوص موقةةفاألمريكةةي، وعلةةى وجةةه  القةةرار هموقةةف المنامةةات اإلقليميةةة والدوليةةة تجةةا إبةةراز -

 .، وكذا الدول المتضامنة مع الشعب الفلسطينيالعربية، ومنامة التعاون اإلسالمي
زيادة وعي المواطن العربي بالقضية الفلسطينية بشكل عام، والقةدس بشةكل خةاص، وتوايةف األنشةطة البحثيةة  -

 .لدعم القضية الفلسطينية
ة بالنسةةبة لألمةةة العربيةةة، وعلةةى الهويةةة العربيةةة للقةةدس الشةةرقية المحتلةةة التأكيةةد علةةى مركزيةةة القضةةية الفلسةةطيني -

 عاصمة لدولة فلسطين.
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التواصةةل مةةع مراكةةز البحةةوث والدراسةةات االسةةتراتيجية العربةةي والبةةاحثين المهتمةةين بالشةةأن الفلسةةطيني إليصةةال  -
 .قوة القائمة باالحتاللإلسرائيل ال باالعتراف بالقدس عاصمة الصوت العربي الرافض للقرار األمريكي

 تقديم توصيات يمكن أن تسهم في إدراك أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية والمطالبة بتنفيذها. -
 

 احلقلةة النةاشية املطروحة لإلجابة عقليها يفتساؤالت ال
 هل يمكن لحكم القوة أو لحكم قائم على القوة أن يعطل حقًا؟ التساؤل األول:
 ؟.األمريكي القرارما هي التوقعات لطبيعة ردود األفعال اإلقليمية والدولية تجاه  التساؤل الثاني:

 قرارها؟.ب بتجميد العملللمطالبات  األمريكيةهل من الممكن أن تستجيب الواليات المتحدة  :الثالث التساؤل
 يكي؟.ما هي الخطوات واإلجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة القرار األمر  :الرابع التساؤل
ما هي التبعات الخطيرة التي ستترتب على استمرار دول أخرى على نقل سفاراتها إلى مدينة  :الخامس التساؤل

 القدس؟.
 

 : احلقلةة النةاشيةمن اجلهات املستفيدة 
 .المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية -1

 الجهات المعنية بالشؤون الفلسطينية في الدول العربية. -2

 قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة.وعلى وجه الخصوص  األمانة العامة، فيالعاملون  -3

 في الدول العربية. الباحثين المتخصصين بالشؤون الفلسطينية -4

 العربية.في الدول مراكز البحوث والدراسات االستراتيجية  -5

 
قامة مشاركيها في الحلقة النقاشية.   مالحظة: تتحمل الجهات المشاركة مصاريف وا 

 
 
 
 


