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 الحلقة النقاشية األولى

 :تقديم
تعما  بكا   تما م      البحوث والدراسات االسرتاتيجية بقطاع اإلعالم واالتصاا  إدارة أن 

ل صاد ولييا  ااوا اا واإلءا ااات الاذ ت  ا           2018وت واص  ضمن خط ها المنوية لعاام  
إطار الق ار األت ي ي باالعرتاف بالقاد  عاصامة إلسا ا ي  القاوة القا ماة بااالو ال رب وتع ا   ا           

والصاا اع الع بااي اإلساا ا ييي  ربهااود تواصااية جلهود ااا   ت ابعااة تماا جدات القنااية ال يمااطينيةاجل
  وال ي خصصت اإلدارة له حمور ثابت   عميها وندوة فصيية انا كة أخ  ال طورات فيه.

ا القنااية هت ااهدالااذ طاا ة اخل طااورات ال تاان خااال    اا   اقيقااة النقا ااية  أمهيااة وتاايتي
اخلاص باالعرتاف  6/12/2017تن أب ز ا الق ار األت ي ي األوادي ب اريخ ال يمطينيةرب وكان 

بالقد  عاصمة إلس ا ي  القوة القا مة باالو ال  ونق  س ارهتا إليهاارب إضاافة إا اسا م ار اجلماود     
ال ا ن   العميياة المياساية ن يجاة إصا ار إسا ا ي  عياس فا ه سياسا ها العنصا ية القا ماة عياس            

 دوان واقصار وال هويدرب وعدم االل زام بالك عية الدولية جتا  عميية المالم.االس يطان والع
إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية عيس  - طاع االعالم واالتصا  ص حيواا تقدمرب 

قدم ليقارئ الع بي أوراق ووثا ق     اقيقة النقا ية الذ نقيت تنهج البحث وو  توضوع يأن 
ت ي ي بالقد  عاصمة إلس ا ي  القوة القا مة باالو ال  تن البحث تطورات االعرتاف األ

والدراسة ال حيييية ليق ار اا الغوص   ال داب  الالزتة واإلء ااات الواءب اختاذ ا لي صدي 
لي بعات اخلط ة ليق ار األت ي يرب و و تا جيع  تن نك  ا تمامهة ت واضعة   تباد  األف ار 

نال عن أن   النك  تا يدعو اا تزيد تن ف ح اقوار والنقاش وو  تيك وو      ال طوراترب ف
 .ةال طورات وال بعات اخلط ة الذ ت ز ا مما حيقق عا دا أك  ليحيقة النقا ية القادت

        
 

 

        
 

 الم  ة/ د.  ي اا أبو غزالة
 األتني العام ااماعد

 ر يس  طاع اإلعالم واالتصا 
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 بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل تطورات االعتراف األمريكي

 وأهدافها احللقة النقاشية األوىلحملة عن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اا  بع امار العال ات اإلس ا ييية األت ي ية وتوا ا ال  يس ت اتب وف يقه إن 
ال  اوضي جتا  تيا القد رب وعيس ال غم مما يعرتيه ذلك تن ت ب ب وتنارب   

و  القد  ال ص فاترب مل ي ن تن المه  عييه تو ع اخلطوة الذ صدرت عن البيت األبيض و
رب واعرتاف ال  يس األت ي ي دونالد ت اتب بالقد  عاصمة لدولة 6/12/2017ب اريخ 

االو ال  ضارباً ب لك تيثاق األتم اا حدة و  ارات جميس األتنرب ويث أن ال  يس 
 لي      ا الق ار. 2016األت ي ي عييه كان يعم  تن  اليوم األو  الن  ابه أواخ  عام 

كانت ال حن ات وااقدتات اإلس ا ييية إلعالن ت اتب  2017وتن  بداية عام 
ت    ومتار  أتام أعني الوفد األت ي ي ال اعي ليعميية المياسيةرب وتنها تص حيات ممث  

وو  تا  2017ت اتب لدى إس ا ي  القوة القا مة باالو ال  "ف يدتان"   سب م  تن عام 
يه باخلصوص لي ارءية األت ي ية وو  امسا  االو ال  اازعومرب ووو  القد رب ورسا 

الن ة الغ بية ءيية وواضحةرب وك  ذلك كان مبثابة ضوا أخن  ل يان االو ال  ال ي 
اعادة ت عي  تكاريع اس عمارية إواللية تط ووة تن  سنوات واخت ت توءهات تك يعية 

 .(1)غ  تمبو ة
القوة  س ا ي أعين ال  يس األت ي ي "بين القد  عاصمة إل 6/12/2017ب اريخ 

وو ع عيس   ار نق  الم ارة األت ي ية تن ت  أبيب إا القد "رب و ر  القا مة باالو ال 
األتني العام جلاتعة الدو  الع بية تن تصاعد ال وت  والعنا   األراضي ال يمطينية احمل يةرب 

م ن  رب وباألخص   تدينة القد رب تؤكداً عيس أن   ار اإلدارة األت ي يةرب اا فوه واا
                                                 

رب صادر عن وزارة االعالم ال يمطينيةرب وودة  ؤون 2017ي  بعنوان القد  تع هناية العام راءع: تق  (1)
 . 2018القد رب يناي  
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 الحلقة النقاشية األولى

ونق  س ارهتا إليهارب  و س ا ي  القوة القا مة باالو ال  باالعرتاف بالقد  عاصمة إل
اامؤو  عن إ عا  ال وت ات وتيءيج تكاع  الغنب   فيمطنيرب وعموم العااني الع بي 
واإلسالتيرب ب   تا ينطوي عييه   ا األت  تن تداعيات خط ة عيس األتن واالس ق ار   

 مح  تعايل األتني العام اإلدارة األت ي ية تمؤولية إ عا  ال وت ات   اانطقة.  اإل ييم ويث
كما  دد عيس أن اجلاتعة الع بية ت ابع تطورات ااو ا بك   وثيثرب وأن 
ااداوالت الع بية ءارية عيس أعيس اام ويات تن أء  اخل وج مبو ا ع بي توود ي ون 

ر أو ااقبو رب و د اء مع وزراا اخلارءية الع ب يوم عيس تم وى الق ار األت ي ي غ  اا 
مبق  األتانة العاتة ليجاتعة الع بية تن أء  حبث اخلطوات واإلء ااات الذ  1/2/2018

سي م اختاذ ا اواءهة   ا الق ار وتبعاته اخلط ة دفاعاً عن  وية وت انة القد  ووضعها 
البحوث والدراسات االسرتاتيجية بع ه  القانوني وال ارخيي والديينرب وسوف تقوم إدارة

كافة الق ارات الصادرة عن جميس ءاتعة الدو  الع بية سواا اام وى الوزاري أو القمةرب 
وك ا الق ارات الصادرة عن اجلمعية العاتة لألتم اا حدة وجميس األتن اا عيقة مبوضوع 

 القد .
ة واانددة بق ار ال  يس أتا فيما ي عيق ب دود ال ع  الع بية والدولية ال افن

األت ي يرب فعيس الصعيد الع بيرب و رت الدو  الع بية تن خطورة   ا ااو ا والذ رأت 
 فيه حماولة إل عا  اانطقة وومم  نية القد    ان هاك ساف  لق ارات الك عية الدولية.

 ويات و  مجياع  إن األتانة العاتة جلاتعة الدو  الع بية تعم  ءا دة عيس مجياع ااما          
احملافا  الدوليااة ليادفاع عاان القاد  الكاا يارب تاان تو اع إدراكهااا العمياق ا ان ااها المياسااية      
والدينية وال ووية   وءدان ااميمني وااميحيني واإلنمانية مجعااارب وتؤكاد عياس ال زاتهاا     

 ييصاه  الثابت بدعم وقوق الكعب ال يمطيينرب تماندهتا الدا مة ليجهود الدولية ال اتياة ل  
تن االو ال  اإلس ا يييرب وجتميد دولة فيماطني ااما قية عياس األره مباا ينامن سايادهتا       



 

 

 
4 

 بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل تطورات االعتراف األمريكي

اقيقاة  وتن ثم فإن توضاوع   ال اتة عيس تدينة القد  الك يا باع بار ا عاصم ها األبدية.
ال طااورات  عيااس أواادثيعااد ضاا وري    اا   اا ويااة لي عاا ف عاان  اا ب   النقا ااية األوا

وعياس وءاه    ربعاتاة  بالقاد  عاصامة إلسا ا ي  القاوة القا ماة بااالو ال        االعرتاف األت ي ي
الاذ سا رتتب عياس اسا م ار دو  أخا ى عياس نقا          ال بعاات اخلطا ة اا ا القا ار    اخلصاوص  

اخلطوات واإلء ااات الذ سي م اختاذ ا اواءهاة القا ار   رب ك لك س اراهتا إا تدينة القد 
الطالع عن   ب لمثيي الدو  الع بية رب كما تمعس     الور ة اا إتاوة ال  صة ااألت ي ي

الق ارات الصادرة عان جمياس اجلاتعاة عياس تما وى القماة والاوزاريرب وكا ا القا ارات           عيس
الصااادرة عاان اجلمعيااة العاتااة لألتاام اا حاادة وجميااس األتاان ذات الصاايةرب وتوا ااا الدوليااة    

امااندة ودعام   إجيااد وياو    رب وتان ثام    ي يرب واانظماات اإل ييمياة  والع بية إزاا الق ار األت 
 .وقوق الكعب ال يمطيين

 
 :املرجوة من احللقة النقاشية األهداف

أن     اقيقة النقا ية تندرج   إطار عم  إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية   -
ال بعات اخلط ة ليق ار جباتعة الدو  الع بية   جما  دعم القنية ال يمطينيةرب ودراسة 

 .األت ي ي االعرتاف بالقد  عاصمة إلس ا ي  القوة القا مة باالو ال 
 ت ابعة تطورات االعرتاف األت ي ي بالقد  عاصمة إلس ا ي  القوة القا مة باالو ال .  -
نكيط ال اك ة الع بياة أل ام القا ارات الصاادرة ساواا عان جمياس اجلاتعاة عياس   ياا           ت -

أو عن اجلمعية العاتاة لألتام اا حادة وجمياس األتان الادويل حباق القاد رب وأناه          تم وياته 
 وق ال يغ   عنه.

اامامهة العميية   توضوع القد  تن خال  رصد وت ابعة تطورات االعرتاف األت ي ي  -
 .س ا ي  القوة القا مة باالو ال بالقد  عاصمة إل
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 الحلقة النقاشية األولى

 دي ليق ار األت ي اي اخلااص بااالعرتاف   ال ع ف عيس اإلء ااات واخلطوات اا   ة لي ص -
 .بالقد  عاصمة إلس ا ي  القوة القا مة باالو ال 

إب از تو ا اانظماات اإل ييمياة والدولياة جتاا  القا ار األت ي ايرب وعياس وءاه اخلصاوص           -
تو ااا ءاتعااة الاادو  الع بيااةرب وتنظمااة ال عاااون اإلسااالتيرب وكاا ا الاادو  اا ناااتنة تااع  

 الكعب ال يمطيين.
يااادة وعااي ااااواطن الع بااي بالقنااية ال يمااطينية بكاا   عااامرب والقااد  بكاا   خاااصرب ز -

 .وتوظيا األنكطة البحثية لدعم القنية ال يمطينية
ال يكيد عيس ت كزية القنية ال يمطينية بالنمبة لألتة الع بيةرب وعيس ااوية الع بية ليقد   -

 الك  ية احمل ية عاصمة لدولة فيمطني.
اكز البحاوث والدراساات االسارتاتيجية الع باي والبااوثني ااها مني بالكاين        ال واص  تع ت  -

 بااالعرتاف بالقاد  عاصامة    ال يمطيين إليصا  الصوت الع بي الا افض ليقا ار األت ي اي   
 .إلس ا ي  القوة القا مة باالو ال 

تقااديم توصاايات أ ااان أن تمااهم   إدراك أمهيااة ال مماااك بقاا ارات الكاا عية الدولياااة        -
 البة ب ن ي  ا.وااط
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 بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل تطورات االعتراف األمريكي

 التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف احللقة النقاشية
    أ ن ق م القوة أو ق م  ا م عيس القوة أن يعط  وقاً؟ ال ماؤ  األو :
تا  ي ال و عات لطبيعة ردود األفعا  اإل ييمية والدولية جتا  الق ار  ال ماؤ  الثاني:

 األت ي ي؟.
تن اام ن أن تم جيب الواليات اا حدة األت ي ية ليمطالبات ب جميد     ال ماؤ  الثالث:
 العم  بق ار ا؟.
تا  ي اخلطوات واإلء ااات الذ سي م اختاذ ا اواءهة الق ار  ال ماؤ  ال ابع:

 األت ي ي؟.
تا  ي ال بعات اخلط ة الذ س رتتب عيس اس م ار دو  أخ ى عيس نق   ال ماؤ  اخلاتس:

  تدينة القد ؟.س اراهتا إا

 
 :من احللقة النقاشية اجلهات املستفيدة 

 .ااندوبيات الدا مة لدى ءاتعة الدو  الع بية -1

 اجلهات ااعنية بالكؤون ال يمطينية   الدو  الع بية. -2

 الباوثني اا  صصني بالكؤون ال يمطينية   الدو  الع بية. -3

 بية.ت اكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية   الدو  الع  -4
 :ءاتعة الدو  الع بية  -5

  طاع اإلعالم واالتصا  )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية(. - أ
  طاع فيمطني واألراضي الع بية احمل ية. - ب
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 الحلقة النقاشية األولى

 الربنامج الزمني
 للحلقة النقاشية األوىل بشأن 

تطورات االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة 
 باالحتالل

  م2018فرباير/شباط  27 العامة : القاهرة األمانة
 تمجي  ااكاركني وتوزيع الوثا ق 10:30-11:00

 اف  اح اقيقة النقا ية 11:00-11:30

 

 

  د.  ي اا أبو غزالة /الم  ةكيمة تعايل 

 واالتصا  ر يس  طاع اإلعالم -األتني العام ااماعد

11:30-1:00 
و ا الع بي والدويل تن الق ار اس ع اه تم جدات اا :األوا اجليمة

 األت ي ي بكين القد 

 األوا اجليمةو ا ع 

تن الق ار  والدويل تم جدات ااو ا الع بيور ة وو  " -1
 -الم  / د. سعيد أبو عييتقديم:  -األتانة العاتة -األت ي ي"

 د يقة(. 40ر يس  طاع فيمطني واألراضي الع بية احمل ية.)
القانوني ادينة   كزاار األت ي ي عيس تداعيات الق ا" ور ة وو  -2

تدي  إدارة  -د. عالا ال ميميتقديم: أ. -األتانة العاتة -القد "
 (.د ا ق 15البحوث والدراسات االسرتاتيجية. )

 نقا ات ت  ووة. -3

1:00- 1:30 

 

 اسرتاوة
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 بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل تطورات االعتراف األمريكي

1:30- 13:00 
: اإلء ااات واخلطوات الذ أ ن اختاذ ا اواءهة ةالثاني اجليمة

 اخلط ة ليق ار األت ي ي داعياتال 

 ةالثاني اجليمةو ا ع 

حنو إء ااات عميية ليح اظ عيس ع وبة القد  تداخية وو  "  -1
                           –وتواءهة تداعيات الق ار األت ي ي"

 د ا ق(. 10قديم: أ.د. عيي الدين  ال  )ت
 -  ط يق الع ب إا القد  أ  بدولة فيمطني"تداخية وو  " -2

 د ا ق(. 5تقديم: أ.د. ويمي اقديدي )
     " "دور اإلعالم    اطبة ال أي العام العاايتداخية وو   -3

 د ا ق(. 5تقديم: أ.د. ساتي عبد العزيز )
 -اخلطوات الواءب اختاذ ا لي صدي ليق ار األت ي يوو  " تداخية -4

 د ا ق(. 5) د. أساتة  عث تقديم: -" وآليات ت عييها
            "ال وراة تثبت أن أره القد  ع بية"  تداخية وو -5

 د ا ق(. 5تقديم: دعاا الك يا )
                   -ع ه األسئية العيمية توضوع اقيقة النقا ية -6

 .)طاولة تم دي ة( األتانة العاتةتقديم 
 نقا ات ت  ووة. -7

13:00-13:30 

 اجليمة اخل اتية

 الن ا ج -
 .ال وصيات  -

 
 أ.د. عالا ال ميمي 

تدي  إدارة البحوث والدراسات 
 االسرتاتيجية
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 الحلقة النقاشية األولى

 
 

 
األم  ا اقع  ي    – مع  يا اقري   د.  يف ء    يغ ال      اق  ا    احللق  ا اقاقية   ا  تافتتح  

      ت ف ه  يا   رلكلم  ا  جبيمع  ا اق  ر   اقع ل   ااملري  ي ر يس   ا  ا  يم اا   ا   ا     ي  
اقكبد قلجه ي احلث ث ا اق ت  ل الا ا ي األميل ا اقعيم ا ايمع ا اق ر   اقع ل  ا  رم ا            ءي قري 

 ا يم فلري اا  األيا  ل اقع ل  ا ا تل ا         لى  جه ا      اقعييقا،  اققل ا اق لريا ا ا
 .قر يه املتم    املري تم    ي  و  مري يلر. اق  عف اق لري ا و   ق   ه اق ملا  ا امل     ا        

املتخ   ا  راغ ا  ممثلل اقر   ا  ليغ يؤسيغ امل ييكا،   ليقرييي. لكلمتهي تي بكمي 
ء هه   ل ى ان   .مؤك ر اقع ل  ا  ي  اق ف    ا جبمه يي ا م       ،  ااه يت األكيي  ليق أن اق لريا و
املتعلق ا ل يقق اي األم يك ل ا  ي  ل ي   ا       تري هو    ع ي   فه و املري يس      س احللقا اقاقية ا

 عق ر     احللق ا اقاقية  ا  اىل ان  .م  د  ،ليققرس  يص ما اس  اس   اقق  . اققيسم ا ل ي  تا      
جتيء   اق     ا    ء    إ   اق ا اقع ل  ا صيص ا،     ت مهو   رييس     ل ه اقع يا  يم ا  املا    

 فاقر ق ا  اققيل ن اقر ا
لأمه ا صيصا   س مي  اله ي أ ل    ا  يات    حيظى اجتمي اي ءها اق     اكرت ان

صا  د.     هرءي اققل   ا اق لري  ا ا ا،  ك  ين م    ال ألء  ي اقق   اي األم يك  ل األ   يي  لت  ييي   
س اس   اقق  . اققيسم ا ل ي  تا   لق       ا ي  لي   ا  ليققرس  يصما ا 2017 12 6

س   يي ي إق ه  ي، إ   يفا إىل اس  تم اي اام   ي اق   اء    اقعمل   ا اقري يس   ا لت ج  ا إص   اي        

 االفتتاحية
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 باالحتاللتطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة 

 جانباأل 

إس اس    لى ف ض س يستهي اقعا  يا اققيسما  لى ا ست اين  اقعر ان  احل يي  اقته ير، 
 .  ر  ا قت ا  ليق    ا اقر ق ا جتيه  مل ا اقريا 

اق  ري، جت ري األميل ا اقعيم ا ايمع ا اق ر   اقع ل  ا اقتأك  ر  ل ى امل                  ء ها  
اقه  صل ت قه   اجتميم جملا اايمعا  لى املريت ى اق  ألاي  ا س تثايسل اق ه   قر  ه     

، م  يفض  إيال ا قلق  اي األ  يي    د     2018 2 1لتييي    مق  األميلا اقعيما ليققيء . 
ي    ل ل   ي  ا  ليقق   رس  يص   ما اس    اس   اقق    . اققيسم   ا  اقق   يل لل ق   اياي. األم يك    ا اقق

لي  تا ،  لق  س يي ي إق هي،  اقه  ا تره جملا اايمعا اقع ل ا، إىل جيلف  يقب  ا ي    
 ةع ب اقعيا، ا تراغ  لى احلق ق اقتييخي ا  اققيل ل ا  اق ملا ا قل عف اق لري ا و، ميا ي    

مؤسري ي  حليق ا م   اق    ى    ر  ا س تق اي         ي ي. اقعا  مري   ي  مل ي ر م   اقتا   ،      
 .املااقا  اقعيا امجا

،   ءهه املايسبا، م ا    جه ي اقر   األ ليغ إىل جيلف  يقب ا ي   تكمي مثا
اقعيا اقت    ت إىل جيلف احلق  اقريا  لتأي رءي اقق اي ا ي  مبريا ا اقق رس ا تل ا اءا يغ     

 ا اقاييس  ا اقعية   . قلجمع   ا اقعيم  ا قدم  و املتح  ر. اق  ت  اقت    يت  ل   ه   اق  ر ي. ا س  تثايس
،  اقه  اكر ان ا    ايات  إج اغات   ر  إىل  ي  د   2017 12 21العقرت لتييي  

مل  يلا مريا  ا اقق  رس اق    ي  ا  م ك ء  ي ا    ك بت  هي اقر ي اف   ا ق   ا ،  ي ا  اء       يل لل،   
 ي ي مب ج ف    ايات جمل ا األم        جيف إقييؤءي، كمي ي ت ي   اقعيا إىل ا   ا  مري ؤ ق  

 . اامع ا اقعيما ذات اق لا  ا متثي  ،ي
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إن األميلا اقعيما ايمعا اق ر   اقع ل  ا  عم   جيء ر.  ل ى مج  ا املري ت ييت         اكرت 
   مج   ا ا يف    اقر ق   ا قل  رفيم      اقق  رس اق    ي ، م    م    ا إيياكه  ي اقعم   ق ملكيلت  هي  
اقري يس   ا  اقريا   ا  اق      ا    ج  ران املري  لما  املري   ح ا  االري  يل ا مجع  يغ،   ؤك  ر  

ق  ق اق  عف اق لري ا و، مري يلر ي اقراسم ا قلجه  ي اقر ق  ا         لى اقت امه ي اقثيل ت ل ر و     
اق ام ا قتخل  ه م  ا  تا  ااس اس لل،  جتري ر ي قا فلري اا املري تقلا  ل ى األيض مب ي     

 .يلم  س يي ي اقتيما  لى مرياا اققرس اق  ي  لي تبييءي  يصمتهي األلريا
ها املار، ي  . مج  ا امل  ا     جتري األميلا اقعيما ايمعا اقر   اقع ل ا، م   لى ء

اجملتما اقر ا إىل ا خن اط   ي ي مت األن،    فد ي ييا ي ق ا س يس ا متعري. األمل  ا ،  
  ع ي    جه   ي  ق   ق اقري  ا ،  ف  ق إمل  يي ألم  و إ  ري، اس  تاييا  إىل مب  ييي. اقري  ا  اقع ل   ا  

ري ي   ي قر   اقعيا  مبييئ اققيل ن اقر ا    ايات اق    ا اقر ق ا ذات اق لاف كمي جت
ا با قلريا ، اقت ا  ع   لعر لر ق ا فلري اا،  ل ى ان  ب ييي ل ي   ا  ا ي اان ي م ي         
قت مل ر ي يسو اقريا  اققيسو  لى يؤيا    اقر قتا،  إ ان اققرس اق    ا  يص ما قر ق ا   

 .فلرياا
يف ا اقق  ايات اق  ييي.      ؤكر األميلا اقعيما ايمعا اقر   اقع ل ا  لى امه ا  ا   ه ك 

   جملا اايمعا  لى املريت ى اققما  اق ألاي  ل  أن اققل  ا اق لري ا ا ا  مريا ا اقق رس      
اق  ي ، مبي   ذقك ملي  ا اقر و امليي  ار   ع ي  صم ي الايغ اق عف اق لريا و   

 اقرفيم س مي   مرياا اققرس،  ذقك   إمليي مريؤ ق تاي امل  كا جتيه محييا مرياا اققرس 
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 باالحتاللتطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة 

 جانباأل 

 اهي  ص ن معيملهي اقتييخي  ا  ء يت هي اقع ل  ا ااس ام ا  املري  ح ا،  م اجه ا اقري يس يت        
ااس اس ل ا ا،ييفا إىل   ،ي    يرءيف كهقك لؤكر  لى امه ا اختيذ ي قاي األ ليغ كيف ا  
ا ااج اغات اققيل ل ا  اقري يس ا  املايسبا،  لى املريت ى اق ر ا،  اق ت م   ة أوي م اجه      

 استرياك ا   بعيت سلب ا ا ان ااياي. األم يك ا،  ا يفظا  لى اق  ا اققيسو اقتييخيل 
 .ملرياا اققرس اق  ي 
ك  اقت ف  ق  اقاج ييف   اق ص    إىل   ص  يت  ري هو         متات قلم ييكا   ا تي ، 

 ءي  ء هه املايس با      ق ري       ا  ل ت  ي و  ق ق اق عف اق لري ا و   ل  ته اقعييق اف   
ام   ا احلل   ي  امل   ييكا ل  أ ياق حلث   ا   احللق  ا اقاقية   ا األ ىل اق  ت يعق  رءي اققا  يم   

،  اق ت  تل م   اظ  و  لق يت لقية  ا ة ه يا ص ا    ي          2018إمليي صاته اقريا يا قعي  
ملاي    ا ة  تى امل ا    ا اق اءا  ا   املااق  ا اقع ل   ا م    ص  ا  اقبح    اقعلم  ل           2018

 .ىل لتيسج  يؤيا مريتقبل ا ملعياا  لك احلي ت ا كيي ل قلت ص  إ
 

 
 
 

 افيف  اغ اقتم مل
مري  إياي. اقبح ث  اقرياسيت 

 ا س ا  ج ا



 

 

 
 
 األوىل اجللسة

استعراض مستجدات املوقف العربي والدويل من 
  القرار األمريكي بشأن القدس

 
 ورقة حول 

 "مستجدات املوقف العربي من القرار األمريكي"
 

  تقديم:
 السفري/ د. سعيد أبو علي

 رئيس قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة
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رئيس قطاع اإلعالم رئيس قطاع اإلعالم   --األمني العام املساعداألمني العام املساعد  ت السفرية/ د. هيفاء أبو غزالةت السفرية/ د. هيفاء أبو غزالةرحبرحب                
رئيس قطاع فلسطني رئيس قطاع فلسطني   --األمني العام املساعداألمني العام املساعد  --واالتصال بالسيد السفري/ د. سعيد ابو عليواالتصال بالسيد السفري/ د. سعيد ابو علي

للسفري الستعراض للسفري الستعراض   الكلمةالكلمة  تتثم أعطثم أعط  ،،والسادة املشاركنيوالسادة املشاركني  واألراضي العربية احملتلةواألراضي العربية احملتلة
تجدات املوقف العربي والدويل من القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة تجدات املوقف العربي والدويل من القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة مسمس

، وعلى النحو ، وعلى النحو ةةعلميعلمي  ةةورقورقمناقشة مناقشة   األولاألول، وقد تناول احملور ، وقد تناول احملور إلسرائيل القوة القائمة باالحتاللإلسرائيل القوة القائمة باالحتالل
    اآلتي:اآلتي:

  

  

  

  

 اجللسة األوىل
استعراض مستجدات املوقف العربي والدويل 

  لقرار األمريكي بشأن القدسمن ا
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

  من القرار األمريكيمن القرار األمريكي  والدويلوالدويل  مستجدات املوقف العربيمستجدات املوقف العربي
  ((11))السفري/ د. سعيد أبو عليالسفري/ د. سعيد أبو علي  ::تقديمتقديم                                                                                                  

ترتبط كل املستجدات اخلاصة بالقضية الفلسطينية بإعالن ترامب خبصوص القدس 
وما يدور من تداول بشأن صفقة القرن، هذا عنوان املستجدات واحلراك السياسي النشط 

ذا العنوان : الوعد بكل ما له عالقة بالشأن الفلسطيين وذلك ما يقود تركيز احلديث حتت ه
الوعد الذي يأتي بعد مائة عام من وعد بلفور الذي أسس للوطن القومي اليهودي والصفقة، 

يف فلسطني ال يقل خطورة وأمهية تارخيية، وهو حيدد جغرافية وهوية الدولة اليهودية 
دولية، غري ويستكمل بنائها من منظور روايتها التارخيية، حماوالً اكساهبا الشرعية العربية وال

الوعد( الذي مل يتأخر وحتقق قبل أيام بنقل السفارة يف ذكرى قيام دولة  -أن )الصفقة 
اسرائيل السبعني وبظروف عربية مشاهبة، يف حني تنتظر املنطقة كما العامل اعالن حمتوى 

 الصفقة.
 أوالً: الوعد:

ل بتاريخ جاء اعالن الرئيس األمريكي ترامب، االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائي
 نقل السفارة من تل ابيب للقدس ليمثل: ت، والبدء بإجراءا6/12/2017
يف اطار وسياق السياسات األمريكية جتاه القدس، اليت تبنتها االدارات األمريكية  -1

املتعاقبة، منذ الرئيس ترومان ومبسار تراكمي يواكب السياسات االسرائيلية ويقدم 
ظام الدويل ورفض االعرتاف بالقدس اىل اخضاعها هلا مظلة احلماية بانتقاله من الن

                                                 

باألمانة العامة جلامعة الدول باألمانة العامة جلامعة الدول   رئيس قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلةرئيس قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة  --األمني العام املساعداألمني العام املساعد  ((11))
  العربيةالعربية
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اىل التفاوض الثنائي واستبعاد األمم املتحدة، ثم متكني االحتالل من السيطرة، ونقل 
 السفارة املؤجل اىل التنفيذ الفعلي باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل.   

 حية. عدواناً صارخاً على احلقوق الفلسطينية والعربية واالسالمية واملسي -2
انتهاكاً صارخاً للمواثيق واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، مبا فيها قرارات  -3

 جملس األمن ذات الصلة. 
 يف الكوجنرسقاعد املتعزيزاً لتيار التطرف اليميين الديين والقومي الذي حيتل حنو ثلثي  -4

 .األمريكية واحلكومة
 يف اطار ذرائع السياسة وأكاذيب التاريخ والواقع. -5
 االعالن مقاربة جديدة لعملية السالم.  -6

اال أن هذا حماولة اإلدارة األمريكية التقليل من خطورة القرار، الرغم من  وعلى -
القرار يعد حتوالً وتطوراً خطرياً يف سياسة االدارة األمريكية ازاء الصراع بشكل 
عام والقدس بشكل خاص، حيث احنازت االدارة األمريكية احنيازاً سافراً 
لالحتالل، الذي حياول تغيري الوضع القانوني والتارخيي يف القدس واالعتداء على 
املقدسات االسالمية واملسيحية، كما خرقت الواليات املتحدة هبذا القرار كافة 

 م.مؤهلًا لرعاية عملية السالنزيهاً مل تعد وسيطًا القوانني الدولية، حيث 
يكية مبثل ما تستحق من أمهية وخطورة، ألننا اننا ال نتعامل مع هذه احملاوالت األمر -

جنهلها، أو ألننا ال نقوى على جماهبتها، وقد حنسن الظن، أو لعلها مبالغة يف تقدير 
اإلسرائيلي أن هذا القرار  –خطورهتا وأبعادها وبرغم اتفاقي مع التقدير األمريكي 

ه يف صناعة التاريخ هو قرار تارخيي بكل خطورته وتداعياته، اال اذا كان له ما قبل
بكل ما يعنيه وحيتويه يؤسس له، فاحلديث عن املستجدات  هفسيكون له ما بعد

 األن هو حديث عن مفاصل تارخيية نعيش وقائع حتوالهتا وارتدادهتا. 
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

 وفيما يلي استعراض ألهم هذه االسس اخلمسة :   
 :(أ( االعالن ومواقف الرؤساء األمريكان من وضع القدس1

 .(5319 -4519رئيس االمريكي هارى ترومان )مرحلة ال -
مرحلة التدويل 
 والنظام الدويل

البعد  –
السياسي 
 القانوني

   مشروع التقسيمحيث تبنت االدارة األمريكية.  
  باحلدود اليت تضمنها قرار اجلمعية ) كامل القدس ( وتدويل القدس

 . 1947( لعام 181العامة رقم )
 
 
 

 -5319ايت ديفيد أيزهناور وجون كيندي )مرحلة الرئيس االمريكي دو -
 .م(6319
مرحلة 
التدويل 
والنظام 
  الدويل

   م 1953اخلارجية األمريكية اليت كان يقودها داالس عام معارضة
 اىل القدس.  على قرار "إسرائيل" بنقل مقر وزارة خارجيتها من تل أبيب

 صمة ع الواليات املتحدة األمريكية عن االعرتاف بالقدس عااامتنو
 .إلسرائيل

 
 (.1969 -1963الرئيس "ليندون جونسون" )مرحلة  -

التحول من 
السياسي إىل 
 الديين 

   وليست سياسية القدس على أهنا قضية دينية مت التعامل مع قضية
   .حمورها األماكن املقدسة يف القدس
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 (.1969-1974) ريتشارد نيكسونمرحلة الرئيس  -
اخلروج من 
النظام الدويل 

تفاق اىل اال
 التعاقدي

  أطلق عليها "مشروع روجرز"مت التعامل مع القدس من خالل خطة 
إن وضع القدس ميكن أن يتحدد فقط من خالل وبنيت على أساس" 

اتفاق األطراف املعنية، وعلى وجه اخلصوص "إسرائيل" واألردن 
  ".أساسا

 
 . (1981-1977عهد الرئيس جيمي كارتر ) -

احلديث عن 
القدس 
الشرقية 

أرض حمتلة  ك
)مرحلة 
  املساومة(

  شرقي القدس بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ال التأكيد على أن"
تزال تعترب أرضاً حمتلة وحمكومة بقانون االحتالل الذي يفرض على دولة 

 .االحتالل التزامات جتاه األرض احملتلة وسكاهنا"
 

من الرؤساء  ، والذي يعد(1989 -1981رونالد ريغان )عهد الرئيس  -
 االجنيليني.

العودة اىل 
القدس 
املوحدة 
وحتديد 
مستقبلها 
 بالتفاوض

 .استندت على بقاء القدس موحدة 
 يف مفاوضات الوضع النهائي، مبعنى تأجيلها إىل  ل القدستقرير مستقب

  .العربي -مفاوضات التسوية النهائية للصراع اإلسرائيلي
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 جانباأل 

 .(1993 -1989عهد الرئيس جورج بوش األول ) -
تأجيل 
التفاوض 
وتسهيل 
 االستيطان

 الرافضة األمريكية  ةسياسالالرتاجع عن أتسمت تلك املرحلة ب
 .لالستيطان يف الضفة الغربية والقدس

  تأجيل النظر يف مستقبل القدس إىل مفاوضات الوضع النهائي، وهو
املبدأ الذي اعتمد يف اتفاقية أوسلو وإعالن املبادئ الفلسطينية 

 . ية الحقاًاإلسرائيل
 . (2001 -1993عهد الرئيس بيل كلنتون ) -

تربير استمرار 
االستيطان 
واستبعاد 
األمم املتحدة 
وصدور قرار 
الكوجنرس 
بنقل السفارة 
 األمريكية  

  استندت سياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه القدس يف هذه
" بناء عدم ممانعة اإلدارة األمريكية مواصلة "إسرائيلعلى املرحلة 

املستوطنات حتت غطاء ضرورات النمو الطبيعي للسكان يف 
خاصة  املستعمرات اليهودية الصهيونية يف األراضي العربية احملتلة 

 . القدس
  إصرار الواليات املتحدة األمريكية على عدم أهلية األمم املتحدة للتقرير

هنا ن األراضي العربية احملتلة مبا يف ذلك القدس، بل حددت مكاأبش
يف املفاوضات املباشرة بني أطراف الصراع وخباصة مفاوضات الوضع 

 . النهائي
 ن القدس أاإلدارة األمريكية والكونغرس األمريكي بش تطابق وجهيت نظر

راً يقضي بنقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية اباعتماد الكونغرس قر
ون على ذلك من "تل أبيب" إىل القدس وموافقة الرئيس األمريكي كلنت

 .القرار حمتفظاً لنفسه حبق توقيت تنفيذه
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 الحلقة النقاشية األولى

 .(2009 -2001عهد الرئيس جورج بوش الثاني ) -
جتميد قرار 
النقل وخارطة 
طريق لدولة 
احلدود 
 املؤقتة

 حددت فيها و 2003يف عام إدارة بوش "خارطة الطريق"  أصدرت
 . دولتنيالاألسس التفاق الوضع النهائي وإقامة 

 على تطبيق قانون الكوجنرس بنقل السفارة االمريكية اىل  مل جترؤ االدارة
 . القدس
 

 .(2017-2009عهد الرئيس باراك أوباما ) -
جتميد القرار 
مع يهودية 

الدولة وضد 
تدخل األمم 
 املتحدة

  إلسرائيل.مناصرة ومنحازة بشكل كامل سياسة 
 الضغط على إسرائيل ترفضعارضت حق العودة، و. 
  ليني باعرتاف الفلسطينيني بيهودية دولة إسرائيلمطلب اإلسرائي تأييد ،
 اخلطابات.جتنب احلديث عن قضية القدس يف معظم و
 التوجه جمللس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة للحصول  معارضة

 .على عضوية دولة فلسطني يف األمم املتحدة
 

ضم وأسرلة وهتويد  أما فيما يتعلق بالسياسات والقوانني االسرائيلية اليت استهدفت ( ب
 القدس: 
 من سكاهنا األصليني دينةاملتفريغ اعتمدت قوات االحتالل االسرائيلي سياسة  -

 وذلك من خالل:
 مصادرة األراضي والعقارات من أهلها. 
  قدسيةة دجدار الفصل العنصرياملحياء األعزل. 
 سحب اهلويات املقدسية من أهلها. 
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 جانباأل 

 ة القدس بشكل دائري، وضمها إىل املدينة بناء املستوطنات الصهيونية حول مدين
 .لتكثيف الوجود اليهودي إلعطاء صبغة يهودية للمنطقة

 تضييق اخلناق على املقدسيني، وتقليل فرص العمل لديهم. 
 كما قامت بتهويد املدينة من خالل: -

  فلسطينية وحتويلها اىل بؤر استيطانية ومدارس دينيةالمتلكات املاالستيالء على ،
 .أغلبية يهودية يبدوا وكأنه ذاحميط املسجد األقصى عل جل

 تغيري أمساء الشوارع واألماكن العربية اإلسالمية إىل أمساء عربيةة. 
 حتويل املعامل اإلسالمية واملسيحية إىل معامل يهودية. 
 هتديداً للحرم وحماولة تزوير وقائع أثرية احلفر حتت املسجد ويف حميطهمن كثار اإل ،

  جديدة.
 يس الوجود اليهودي داخل املسجد األقصى، وذلك بالصالة فيه يومياًتكر. 
 التدخل يف صالحيات األوقاف االسالمية املشرفة على املسجد. 
  أو أهل قطاع غزة، أو الضفة الغربيةة، 48منع املصلني اآلتني من األراضي احملتلة عام ،

 .أو حتى املقدسيني أنفسهم من الدخول إىل املسجد
االســتيطان يف القدس  واصلةســــلسلة قوانني مل االحتالل االسرائيلي راصدكما  -

 :يومن أهم هذه القوانني ما يل وهتويدها
 كم  24متت مصادرة حيث  ،1953لسنة  قوانني مصادرة األراضي

٪ من مساحة القدس الشرقية، ويعترب قانون املصادرة 35مربع، أي ما يعادل 
ني اليت استخدمتها إسرائيل يف االستيالء على للمصلحة العامة من أهم القوان

 .األراضي الفلسطينية
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 الحلقة النقاشية األولى

 من مساحة القدس الشرقية 40 واليت جعلت قوانني التنظيم والبناء ٪
مناطق خضراء مينع البناء الفلسطيين عليها، ولكنها تعترب مناطق احتياط 

 .اسرتاتيجي لبناء املستوطنات
 ينص   حيث ،1950ئبني لسنة مصادرة األراضي مبوجب قانون أمالك الغا

ملناطق احملتلة من القدس )ا على أن كل شخص كان خارج إسرائيل
وضواحيها( أثناء عملية اإلحصاء اليت أجرهتا السلطات االسرائيلية عام 

، فإن أمالكه تنتقل إىل القيةم على أمالك الغائبني، وحيق للقيةم البيع 1967
 .والتأجري

ربط القطاعات الصحية باملدينة من الفلسطينيني  "أسرلة"ى يعمل اإلسرائيليون عل كما -
والتعليمية والتجارية والصناعية واخلدماتية بـالسلطات االسرائيلية وحتويل ضم املدينة 

، وتقوم البلدية مبا يلزم من إجراءات جنباً إىل جنب مع باقي اىل واقع اسرائيلي راسخ
ري مالحمها وطبيعتها اجلغرافية واحلضارية املدينة وتغياملؤسسات اإلسرائيلية ألسرلة 

 .والسكانية بإنفاذ القانون االسرائيلي على املواطنني املقدسيني
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

 ( االعالن اعتداء على احلقوق الفلسطينية والعربية:  2
 دينياً:  (أ

  ،تشويهاً لرسالتها الروحيةويعترب القرار سلب للمدينة املقدسة. 
 ويقدم القدس على أهنا  االسالمية واملسيحية ةمشاعر الدينيليشكل حتديا ل

احتكارية على دين واحد خالفاً لقناعات األديان االخرى مسلمني 
، كما انه ليس فقط احنيازا سافراً لديانة على حساب الديانتني، بل ومسيحيني

احنياز جلماعة متطرفة من اليهودية بدليل أن هناك طوائف يهودية فلسطينية 
بدولة اسرائيل وبالقدس عاصمة هلا وتنكر وجود اهليكل ترفض االعرتاف 

 املزعوم هبا )مثال: ناطوري كارتا بالقدس والسامريني بنابلس(. 
 سياسياً:  (ب

  ميثل القرار اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيين ألن القدس جزء ال يتجزأ
 من األراضي الفلسطينية كما أقرهتا الشرعية الدولية. 

 مسار الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، يؤرخ ملا قبله وما  يشكل مفصال هاما يف
بعده، ورمبا يفضي إىل هناية مرحلة كاملة من املراهنة على تسوية لصراع طويل 
ومعقد بالطرق السياسية برعاية واستئثار كاملني من اإلدارة األمريكية ملا يقرب 

 . من عقدين
 قبل الرئيس األمريكي  يشكل القرار أيضا نسفا لكل الوعود اليت قدمت من

، إلسرائيلياوطاقمه حول مبادرة شاملة منتظرة حلل الصراع الفلسطيين 
ويتعارض مع االسرتاتيجية احلالية للحملة ضد اإلرهاب وحصار النفوذ 

 اإليراني يف منطقة الشرق األوسط.
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 الحلقة النقاشية األولى

  القدس بوابة احلرب كما هي بوابة السالم وبالقرار األمريكي أصبحت بوابة
    بع ديين مفتوح على الزمن. حلرب بطا

  قانونياً: ( ج
 إن القانون الدويل ال يقر وال يعرتف باستخدام القوة. 
  حيرم ميثاق األمم املتحدة التهديد بالقوة او استخدامها يف غري الصاحل كما

صالحيات  1949وينظم القانون الدويل واتفاقيات جنيف لعام ، العام
ل وتعود السيادة العربية على القدس سلطات االحتالل اىل ان يزول االحتال

 اإلساءة يلزمها بعدم استغالل حالة االحتالل غري الطبيعية اوكما  ،العربية
فالطبيعة املؤقتة لالحتالل تلزم احملتل بعدم القيام  ،ستخدام سلطاهتاال

 .الدميغرافية لإلقليم احملتل بإجراءات تغري املعامل اجلغرافية او
  ملتحدة يف املادة الثانية والفصل السادس اللجوء اىل ينظم ميثاق االمم ا

 .الوسائل السلمية لفض املنازعات الدولية
    

ان العدوان االسرائيلي على احلقوق الفلسطينية والعربية، االسالمية، واملسيحية ال يقلل 
من مضمون وجسامة واقع االحتالل فحسب بل حتى املربرات االسرائيلية الباطلة من 

 سرائيل بارتكاهبا العدوان:    قيام ا
الدينية والتارخيية لليهودية املتعلقة بالقدس  تلالدعاءاأمهية حيث أنه ال توجد  (أ

إسرائيل أن هلا حق  ادعاء أن عند البحث يف مسألة حقوق ملكية القدس، حيث
مستندة يف ذلك  1948السيادة على األراضي اليت استولت عليها بالقوة يف عام 

اقرتح وجود دولة عربية ودولة الذي  181قرار اجلمعية العامة رقم  االدعاء اىل
ألمم املتحدة وأن ايهودية يف فلسطني، وأن اجملتمع الدويل قبل بوجود حق إلسرائيل 
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 جانباأل 

حيث وضع القرار  ، ادعاء غري شرعي،اعرتفت هبا وأصبحت عضواً فيها
سرائيل يف عام تصوراً لدولة يهودية ذات أبعاد أصغر مما استولت عليه إ 181

، كما أن اعرتاف األمم املتحدة والعضوية فيها ال يتضمن بالضرورة 1948
ال ميكن أن تنطبق هذه  ، وبالتايلاعرتاف بالسيادة على أراضي تكون موضع نزاع
مل يضع تصوراً بأن تُشكّل  181احلجج على السيادة على القدس مبا أن القرار 

عاء إسرائيل دقرتحة، ومل يتم االعرتاف باالقدس جزءاً من الدولة اليهودية امل
 السيادة على القدس. 

هي أنه حيق إلسرائيل أن تكون هلا سيادة وحجة بديلة ت اسرائيل ضعو كذلك (ب
فت رمبا أهنا تقول أهنا تص 1967و 1948على األراضي اليت احتلت يف عامي 

لكن ، ورى"دفاعاً عن النفس"، وأن هذه األراضي مل تكن حتت سيادة أية قوة أخ
أحد املبادئ األساسية املعروفة يف القانون الدويل هذه احلجة تتعارض أيضًا مع 

هي أن ممارسة الدفاع عن النفس ال ميكن أن تُشكّل يف حد ذاهتا أساساً و
للحصول على حق امللكية، كما أن عدم وجود هذه األراضي حتت سيادة أية قوة 

، واحلالة الوحيدة صول على حق امللكيةللحآخراً أخرى معنية ال يُشكّل أساساً 
إذا كانت هي قادرة على احلصول على حق امللكية  إسرائيلفيها كون فقط اليت ت

فيما يتعلّق مبسألة القدس أما هذه األراضي بال مالك )وهي ليست كذلك(، 
الصحة ألن  ليس له اساس منق امللكية االسرائيلي حبدةعاء اال فانالشرقية، 

ارب ال يستطيع من  حقوق بامللكية وان مبدأ عدم جواز االستيالء االحتالل احمل
 على األراضي بالقوة ينطبق على األراضي احملتلة مبا فيها القدس.
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 الحلقة النقاشية األولى

  ( االعالن انتهاك للقوانني واملواثيق الدولية: )يف السياق التارخيي والسياق الراهن( 3
 أوالً: تارخيياً:

لت فلسطني جزءاً من كية األوىل، شسنة وحتى احلرب العامل 400لفرتة    (أ
، وُضعت فلسطني يف عام ةاإلمرباطوريبعد هزمية تلك  ،العثمانية ةاإلمرباطوري
 ،حتت انتداب عصبة األمم حيث كانت بريطانيا هي سلطة االنتداب 1922

كانت القدس خالل فرتة االنتداب جزءاً ال يتجزأ من أراضي فلسطني ومقر و
بتأييد إقامة "وطن  1917نتداب مفعوالً لوعد بلفور عام أعطى اال ، وقدإدارهتا

 ،ق بالقدسلمل يتضمةن االنتداب أية بنود حمددة تتعو قومي" لليهود يف فلسطني
سة، مبا يف ذلك احلفاظ على دتسلمت بريطانيا املسؤولية الكاملة عن األماكن املقو

للشعائر الدينية"، "احلقوق احلالية"، "ضمان حرية العبور"، "واملمارسة احلرةة 
باستثناء ما هو متعلّق بإدارة األماكن اإلسالمية املقدةسة اليت ضَمن االنتداب 

من قانون االنتداب على تشكيل جلنة خاصةة  14تنص املادة وحصانتها. 
"لدراسة، تعريف، وتقرير احلقوق واملطالبات املتعلقة باألماكن املقدةسة واحلقوق 

يف ضوء الصعوبات واليات الدينية املختلفة يف فلسطني". واملطالبات املتعلقة باجل
بإقامة متثيل لكل اجلاليات الدينية، مل يتم تشكيل اللجنة أبداً وبقيت املتعلقة 

املسؤولية عن األماكن املقدةسة بيد سلطة االنتداب اليت واصلت حالة الوضع 
بني اجلاليات  الراهن اليت كانت سائدة أثناء احلكم العثماني وحكمت العالقات

 املختلفة.
باندالع مقاومة وثورات إىل فلسطني االستعمارية تسبةب تصاعد اهلجرة اليهودية  (ب

 الرباقثورة  1929القدس بؤرة للصراع )اندلعت يف عام فلسطينية متتالية وكانت 
ثورة فلسطني عام  اىل ،( حيث استمر الوضع األمين يف التدهورارتباطاً بالقدس
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

قامت بريطانيا واحتجاجاً على تزايد اهلجرة اليهودية،  عتاندلاليت  1936
استنتجت اللجنة بأن االنتداب قد فشل و "،اللجنة امللكية الفلسطينية"بتشكيل 

، متهيداً كما اقرتحت تقسيم فلسطني إىل دولة عربية ودولة يهودية ،وأوصت بإهنائه
بلفور الذي نص  إلقامة اسرائيل بعد استيفاء شروط اهلجرة تأسيساً على وعد

اعتربت اللجنة األماكن املقدةسة "أمانة و. على اقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني
بيت حلم لتضم كافة  –مقدةسة لدى املدينة"، واقرتحت إقامة مقاطعة القدس 

األماكن املقدةسة مع ممر إىل البحر ينتهي عند يافا وأن يبقى حتت الوصاية الربيطانية 
د لعصبة األمم. اخلطة األوىل هذه أبطلتها األحداث السياسية يف ظل انتداب جدي

والعسكرية. وبعد احلرب العاملية الثانية، أعلنت اململكة املتحدة أهنا غري قادرة 
 على حل املشكلة يف فلسطني وأحالت القضية إىل األمم املتحدة.

العامة  نت اجلمعيةي، ع1947عندما وُضعت املسألة أمام األمم املتحدة يف عام  ( ج
أوصت اللجنة باإلمجاع باحلفاظ على قدسية األماكن و ،جلنة خاصة حول فلسطني

املقدةسة وضمان حرية الوصول إليها "وفقاً للحقوق املوجودة". قدةمت اللجنة 
تصوراً إلقامة دولة فيدرالية موحدة وضعت  األوىلطة اخل ،خطتني بديلتني لفلسطني

ديتني منفصلتني للقسمني اليهودي والعربي. يف فلسطني تكون القدس عاصمتها وبل
كما أوصت بوضع نظام دويل دائم للحماية واإلشراف على األماكن املقدةسة يف 

بتقسيم فكانت األغلبية الثانية واليت حظيت بطة اخل ، أماالقدس ويف أماكن أخرى
قاطعة كماو فلسطني إىل دولة عربية ودولة يهودية، والتدويل اإلقليمي ملنطقة القدس 

اخلطة األخرية هي اليت أقرةهتا اجلمعية العامة يف القرار رقم و ،يف الدولة العربية
الذي أهنى االنسحاب واقرتح إقامة دولة عربية ودولة يهودية على أراضي  181
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 ،ومل تتم إضافة القدس إىل حدود أي من الدولتني ،فلسطني ورسَم حدود الدولتني
 نص القرار على ما يلي: وقد خاص للقدس بدالً من ذلك مت اقرتاح نظامو

وفقاً  "corpus separatum""سيتم تأسيس وضع مدينة القدس لتكون 
سيتم تعيني جملس وصاية للقيام مبسؤوليات  ،لنظام دويل خاص تُديره األمم املتحدة

 السلطة اإلدارية بالنيابة عن األمم املتحدة".
علن أن أوبعد  ، لدويل اخلاص بالقدسمل يتم أبداً تطبيق خطة التقسيم والنظام ا ( د

رفضت اجلامعة العربية التقسيم ألن  ،الصهاينة عن رغبتهم يف قبول خطة التقسيم
ليس هلا احلق يف ولزم، املاألمم املتحدة، وخصوصاً قرار اجلمعية العامة غري 

% من فلسطني للدولة اليهودية حيث أن اليهود ومعظمهم مهاجرون 55ختصيص 
 % من األرض.7ثّلون فقط ثلث السكّان وميتلكون أقل من جدد كانوا مي

مناطق غرب القدس، واحتلت إسرائيل  1949-1948يف عام  احلرباندلعت 
أضفى اتفاق اهلدنة العام فيما بقي شرق املدينة جلماعة اجليش العربي االردني، و

عي الصفة الرمسية على التقسيم الواق 3/4/1949بني إسرائيل واألردن بتاريخ 
 .لتصب  القدس الغربية والقدس الشرقية للمدينة

اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد راعت الوضع اخلاص ملدينة ومما سبق يتض  أن  ( ه
يتوىل جملس الوصاية  على أنالقدس الشريف، وأفردت هلا مركزاً قانونياً دولياً، 

لدول اليت تؤيد هذا التابع لألمم املتحدة ادارهتا، وكانت الواليات املتحدة من أشد ا
التوجه، اال أن اجلمعية العامة حتت تأثري التعاطف مع اليهود الذين عانوا يف فرتة 

التقسيم اجملحف لألراضي الفلسطينية يف قرار احلكم النازي يف أوروبا، أصدرت 
دون استطالع رأي سكان اقليم فلسطني، الشعب املعين ، 29/11/1947

 .ودون مشورة قانونية من حمكمة العدل الدولية ،وهو الشعب الفلسطيين باألساس
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عاء إسرائيل السيادة على القدس ليس له ما يدعمه،  وليس له دلذلك فان ا ( و
مبا أن القرار مل يضع  181أساس كذلك يف قرار اجلمعية العامةة غري امللزم رقم 

ن تكون تصوةراً أبداً بأن القدس ستشكّل جزءاً من الدولة اليهودية املقرتحة، بل أ
(Corpus Separatum ختضع لنظام دويل. كما ال ميكن أن يُشكّل ادةعاء )

 1967وعام  1948إسرائيل أهنا كانت يف حالة دفاع عن النفس يف عام 
 .امللكية ألدعاء كأساس

 ثانياً: السياق الراهن:

ضمت القدس الشرقية ، و1967يف حرب  األراضي الفلسطينيةاحتلت إسرائيل  ( أ
عشرات  1967ينة بكاملها عاصمة هلا. وأقامت منذ املدواعتربت 

واملواثيق ، مبا يتنافى مع أحكام القانون الدويل املستوطنات يف القدس الشرقية
الدولية اليت متنع احلروب وحترمها وتعاقب عليها وتلزم املعتدي اإلسرائيلي بدفع 

خالل فرتة ها باألرض واملواطنني والثروات تالتعويضات عن اخلسائر اليت أحلق
 .االحتالل

جيوز إطالقا تربير  كما ال ،طل وما بين على باطل فهو باطلافضم القدس إجراء ب ( ب
جيوز إطالقا تربير  الو ،الضم ألسباب ومزاعم وخرافات دينية توراتية وتلمودية

العدوانية اليت أشعلها العدو اإلسرائيلي خالفا ملبادئ  يونيوالضم نتيجة حلرب 
حلق تقرير املصري  الصارخنتهاك باإلضافة اىل االميثاق االمم املتحدة القانون الدويل و

 .لسكان القدس العرب
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ويف السياق نفسه، أصدرت اجلمعية العامة وجملس األمن العديد من القرارات اليت  ( ج
تؤكد على املركز القانوني الدويل للقدس، مبا يلزم أن حترتمها مجيع الدول، وبالفعل 

احلكومات األمريكية  احرتمت مجيع الدول مبا فيهوعلى مدى نصف قرن ا
أدانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعاقبة، التزاماهتا الدولية جتاه القدس، حيث 

ضم القدس واإلجراءات اليت من  4/7/1967اريخ بت 2253رقم  يف القرار
يل واعتربت أن مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائ ،شاهنا تغيري وضع القدس

وطالبت ، وباطلة الغيةلالستيطان يف األراضي احملتلة مبا يف ذلك القدس احملتلة 
 إسرائيل باالنسحاب الكامل من كافة األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام

مبا فيها القدس وبدون شروط مع وجوب عدم املساس باملمتلكات ، 1967
 .ملتعلقة بالطابع التارخيي للمدينةوااللتزام بكافة قرارات األمم املتحدة ا ،واملرافق

عدم على  22/11/1967تاريخ  242قرار جملس األمن الدويل رقم  كما نص  ( د
جواز االستيالء على األراضي باحلرب واالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي 

، كما أصدر جملس االمن ويشمل القرار ضمنا مدينة القدس العربية، العربية احملتلة
أكد فيه أن مجيع االجراءات التشريعية واالدارية اليت  1971م لعا 298قرار رقم 

أقدمت عليها اسرائيل بغرض تغيري املركز القانوني للمدينة تعترب غري شرعية وال 
يف  465 رقم رجملس األمن يف القراتغري املركز القانوني للمدينة، كما أعلن 

، يري طابع القدسلتغ "إسرائيل"بطالن اإلجراءات اليت اختذهتا ، 1/3/1980
طالبها بتفكيك املستوطنات القائمة والتوقف عن ختطيط وبناء املستوطنات يف و

 احملتلة. األراضي العربية
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قانون الدويل ال لل وطبقاً ،إسرائيل يف وضع االحتالل احملارب للقدس الشرقيةان  ( ه
يالء عدم جواز االست ، عمالً مببدأن  حقوق ملكيةأن ميحيق لالحتالل احملارب 

القدس الشرقية هي ضمن األراضي فعلى حقوق امللكية بالقوة يف هذا السياق، 
واليت جيب على إسرائيل االنسحاب منها  1967اليت احتلت يف حرب حزيران 
 .242وفقاً لقرار جملس األمن رقم 

 القرار رقمو 30/6/1980يف  476 رقم القرارجملس األمن صدر كذلك أ  ( و
بطالن وعدم شرعية تغيري وضع القدس على ا وأكد ،20/8/1980يف  478
باإلضافة اىل  عاصمة هلا، إسرائيل للقدس اعالنوعدم االعرتاف بقانون  ،العربية

هناك  تكاندعوة الدول اىل سحب بعثاهتا الدبلوماسية من املدينة، حيث 
بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وهي دولة يف القدس  13سفارات لـ

ومينيكان واإلكوادور والسلفادور وغواتيماال وهاييت وهولندا وبنما ومجهورية الد
قامت هذه الدول بعدها بنقل سفاراهتا إىل تل ، حيث واألوروغواي وفنزويال

فاألمم املتحدة ال تعرتف باحتالل  ،مل يتغري موقف اجملتمع الدويل منذ عقودو ،أبيب
القانون اإلسرائيلي لضم  وتعترب ،وتعتربها منطقة حمتلة وضم القدس الشرقية،

 .خمالفا للقانون الدويل 1980القدس عام 
، 23/12/2016يف  دراصوال 2334رقم  قراركما أصدر جملس األمن ال ( ز

مستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة للأن إنشاء إسرائيل  والذي أكد على
طالبها و ليس له أي شرعية قانونية، -مبا فيها القدس الشرقية - 1967منذ عام 

ات ريعدم االعرتاف بأي تغيباإلضافة اىل بوقف فوري جلميع األنشطة االستيطانية، 
 .1967يف حدود الرابع من يونيو/حزيران 
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 ( اخللفية االيديولوجية الدينية لقرار ترامب:4

السياسية املنطلقة من مجهور ناخبني هي  وحساباتهقناعات ترامب االيديولوجية   -
ره بشأن القدس، حيث أن هناك الكثري من املسيحيني قرااليت وقفت خلف 

الذين يربطون هناية الزمان بسيطرة اليهود على القدس املعلقني باألساطري واإلجنيليني 
اإلجنيليني يف الواليات هؤالء وصدام حضارات، أي املعركة األخرية، ويقدر عدد 

تفسري احلريف لإلجنيل، مليونا، وهم يؤمنون، حبسب األحباث، بال 80 حبوايلاملتحدة 
% منهم يرون أن الرب من  فلسطني للشعب 82كما كشف استطالع للرأي أن 

% من يهود الواليات املتحدة، ومن 40اليهودي، وهي فكرة ال تلقى رواجا إال بني 
بني هؤالء اإلجنيليني من يؤمنون بـ)هناية الزمن(، اليت تسبقها سيطرة اليهود على 

  .وختيري اليهود بني اعتناق املسيحية أو غضب اهللالقدس وحروب حضارات 
إن القدس لدى اإلجنيليني ليست مرتبطة بالسياسة وال خبطط السالم وال   -

بالفلسطينيني وحل الدولتني، وإمنا تنبع أمهيتها من ارتباطها "بالنبوءة" يف الكتاب 
اليت ستحصل قبل يوم القيامة  املقدس وحلول هناية الزمن ومعركة "هرجمدون"

وتكون املعركة األخرية اليت ختوضها البشرية، وستقود اليهود إلعادة االعرتاف 
باملسي  على أنه خملّصهم، كذلك هناك أفكار منتشرة بني اإلجنيليني حول التحضري 
للفرتة اليت تسبق عودة املسي ، وتعترب تلك األفكار مؤثرة يف حميط داعمي ترامب 

% من الناخبني اإلجنيليني بأمريكا، كما أن 81حصل على أصواهتم وهم الذي 
بعض كبار القساوسة الذين تربطهم عالقات قوية برتامب عربوا عن رضاهم عن 
اخلطوة اليت اختذها بالقول أهنا متثل ركنا أساسيا يف حتقيق النبوءات، فرتامب يريد 

اخبيه من اإلجنيليني أنه من خالل االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل تذكري ن



 

 

 

 
34 

 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

قدما،  -كما يراه الكتاب املقدس -"رجل اهلل الذي يساهم يف دفع التاريخ 
 ويساهم يف حلول هناية التاريخ".

 ( يف اطار ذرائع السياسة وأكاذيب التاريخ والواقع:5
لقانون الذي أصدره الكونغرس تنفيذ اولتربير كل ذلك يقول ترامب أنه يستند اىل  -

بأغلبية ساحقة من احلزبني )اجلمهوري والدميقراطي(، والقاضي  1995عام 
باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية اىل هناك، بالرغم من 
أن مجيع الرؤساء األمريكيني السابقني أخروا ذلك القانون، ورفضوا نقل السفارة 

االستناد اىل قرار سابق  األمريكية اىل القدس، ثم ميضي قائالً مبا هو أكثر يف
باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة ارهابية ويفت  باب الضغوط والعقوبات 

ويفسر قراره باالعرتاف اليت تنزع اسس العالقة الثنائية وخطورة ذلك عندما يؤكد 
بالقدس على أهنا عاصمة الشعب اليهودي منذ ثالثة آالف عام وأن قراره جتسيد 

ئم يف القدس أهنا مدينة يهودية موحدة، وهذا احنياز للرواية واالسطورة ألمر واقع قا
 االسرائيلية اليت تنفي الرواية األصلية.   

أوالً من أين إلسرائيل وشعب إسرائيل هذا الرتاث بالقدس، يقول التاريخ واألثار  -
ريخ غري هذا، حيث أكد اإلمام األكرب لألزهر يف املؤمتر العاملي لنصرة القدس بتا

أن اليبوسيون العرب حكموا القدس قبل مولد أجداد اليهود  1/2018/ 17
 200عاماً، ثم الفراعنة املصريني  150بثالثة آالف عام حكمها اهلكسوس 

سنة فقط،  463عاماً، ثم جاء بنو اسرائيل مع سيدنا داود وسليمان وحكموها 
 206ثم الفرس  عاماً، 49ومن بعدهم االشوريون مثاني سنوات، والبابليون 

عاماً،  298عاماً، والرومانيون  106عاماً، واملكابيون  166عاماً، واليونانيون 
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عاماً، واملسلمون قبل  300عاماً، والبيزنطيون  14والفرس يف االحتالل الثاني 
 سنة.       1383الصليبيون وبعدهم حتى اآلن  

بالغالف وليس بالعمق فهي فاملدينة مل تزل مقسمة متاماً يف العمق، وغطاء أسرلة  -
مقسمة باحلواجز األمنية واجلدار باإلضافة اىل التمييز العنصري بني القدس الشرقية 
والغربية مستمر حتى أن القدس الشرقية أصبحت مكان حمظور الدخول اليه على 
سكان القدس الغربية باستثناء قلة دينية متعصبة بالبلدة القدمية حتت احلراسة 

 ائمة . العسكرية الد
وإن كان ما سبق صحيحا،ً أي الرواية االسرائيلية املدعومة من ترامب، فان ذلك   -

ينسف الرواية التارخيية للشعب الفلسطيين، وهو انكار لوجود الشعب الفلسطيين 
وألسس بقائه، فكيف يعطي الشعب الفلسطيين حقوقاً وعلى اي اساس؟؟ أهنا 

تحدث ترامب، انه وهم، ادعاء إسرائيل مشكلة هوية ووجود ثم عن اي أمر واقع ي
 أن القدس موحدة ولليهود وحدهم ال أساس له من الصحة.

لكن أود اإلشارة إىل مسألة تارخيية حول من هم اليهود وهل للمستعمرين  -
  1واملستوطنني وجود تارخيي سابق يف فلسطني ؟؟ )يهود اخلزر(

ئ حبر قزوين يف منطقة دلتا خازاريا هي دولة أسسها اخلزر على شواط يهود اخلزر: -
هنر الفولغا، امتدت من جبال القوقاز حتى ضفاف الفولغا واخلزر هم قبائل تركية 

حضر اىل  801األصل، متركزوا يف تلك املنطقة من آسيا الوسطى، ويف عام 
خازاريا من ايران عدد من التجار اليهود بزعامة احلاخام عبادي بعد اندالع ثورة 

خام يف اقناع حاكمها الذي كان يطلق علية لقب )اخلاقان( ضدهم، وجن  احلا
باعتناق اليهودية وجعلها الدين الرمسي للبالد، بعد أن كان احلاكم على وشك 
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اعتناق احدى الديانتني املسيحية أو االسالمية، حبكم أهنم األكثر انتشاراً يف 
 املنطقة.

ا اخلاقان أن اعتناقه لإلسالم تلك اجملموعة من التجار، وعلى رأسهم احلاخام، اقنعو -
يعين تبعيته للدولة العباسية يف بغداد، أما اعتناقه للمسيحية فسيؤدي اىل تبعيته  
للقيصر البيزنطي يف قسطنطينية، وذلك على عكس اعتناقه لليهودية اذ سيبقى 

 مستقالً دون تبعية ألي مكان.
اخام اعتناق مجيع سكان بعد أن اعلنت اليهودية الديانة الرمسية للبالد، رفض احل -

خازاريا الديانة اليهودية، وجعلها حكراً على طبقة النبالء من كبار التجار وقادة 
اجليش ووجهاء القوم،  وعندما استتب األمر هلم، شكلوا جملساً استشارياً 
للخاقان، كان مبنزلة سلطة تشريعية وتنفيذية يف البالد، يرأسه أحد أفراد اجلالية 

قادمة من ايران، ليتحول اخلاقان العوبة بأيدي اليهود الغرباء على اجملتمع اليهودية ال
اخلزري، وقد حكموا البالد بطريقة ديكتاتورية قمعية مل يعرف التاريخ هلا مثيل، 
فقمعوا بشدة ودموية ووحشية أي ثورة شعبية مطالبة باحلد من هيمنة اليهود 

ؤلف من عدة طبقات: الطبقة األوىل األجانب ومع الزمن تكون يف خازاريا جمتمع م
هي الطبقة احلاكمة من اليهود االيرانيني الغرباء، اضافة اىل اخلاقان اخلزري 
وحاشيته، الطبقة الثانية هي اليهود الذين ولدوا من أم يهودية ايرانية وأب خزري، 
واعتربوا يهوداً وشكلوا طبقة كبار ضباط اجليش وكبار موظفي الدولة، والطبقة 

ثالثة وهي األشخاص الذين ينتمون اىل أب يهودي وأم خزرية، واعتربوا يهوداً من ال
الدرجة الثانية أو أنصاف يهود وشغلوا الوظائف احلكومية املتواضعة، أما الطبقة 
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الرابعة فهم عامة الشعب اخلزري أو املقيمني فيها من جنسيات وعرقيات أخرى 
 ون الشرقيون والوثنيون. من غري اليهود، منهم املسلمون واملسيحي

كان موقع خازاريا اسرتاتيجي على ضفاف حبر قزوين وضفاف هنر الفولغا، وهو  -
الطريق الذي يصل الصني بآسيا الوسطى وسيبرييا بالشرق العربي واالسالمي، أي 
الدولة العباسية من جهة، وبيزنطة أي آسيا الصغرى وأوروبا الشرقية من جهة 

عملية السيطرة على طريق جتارتي احلرير من الصني والفرو أخرى، األمر الذي سهل 
من سيبرييا، اذ كان حكامها اليهود جيبون ضريبة مرور من كل قافلة متر عربها، 
مقابل محاية القوافل من هجمات اللصوص والقبائل البدائية املتوحشة      حتى 

رض الضرائب استطاع حكام خازاريا من اليهود األجانب مجع أموال طائلة من ف
 على القوافل اليت كانت متر عرب خازاريا بفضل موقعها االسرتاتيجي.

استمر هذا الوضع اىل أن هاجم الروس خازاريا وهجروا أهلها اىل أوروبا الشرقية  -
والوسطى ليظهر بذلك اليهود يف أوروبا، واندجمت الطبقة الغنية منهم يف اجملتمعات 

ة ظاهرياً، أما الطبقة الفقرية منهم فقد فشلت األوروبية بعد أن اعتنقت املسيحي
يف االندماج وأقيمت مذاب  حبقهم يف املدن األوروبية وتلك الطبقة بالتحديد هي 
اليت عملت احلركة الصهيونية على هتجريها اىل فلسطني، ولذلك جند مالحمهم أشبه 

 بالقوقازيني.
ىل اسبانيا وضاعفوا ثرواهتم أما الطبقة احلاكمة من اليهود يف خازاريا فقد غادرت ا -

عن طريق اهليمنة على التجارة يف البحر املتوسط، كما دعموا األمراء األسبان 
مادياً يف حروهبم ضد املسلمني يف االندلس، وبعد ضعف اسبانيا وظهور اجنلرتا 
كدولة مهيمنة على التجارة انتقلت هذه اجملموعة اىل اجنلرتا وأسست بنك اجنلرتا 

ركزت هذه اجملموعة نشاطها على الواليات  19يف منتصف القرن املركزي، و



 

 

 

 
38 

 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

املتحدة، ثم نقلت أمواهلا هناك أوائل القرن العشرين، وأسست اخلزينة الفيدرالية 
األمريكية حتت ادارهتا وليس حتت ادارة الدولة، وتؤكد الكتابات أن اي رئيس 

 عن احلكم. أمريكي حاول اعادهتا اىل يد الدولة، مت اغتياله أو عزله
وتؤكد الوثائق التارخيية على أن أحفاد حكام خازاريا عملوا على تأسيس احلركة  -

الصهيونية، واشرتوا قادة الدول الكربى للموافقة على نقل اليهود من أوروبا اىل 
فلسطني، ودفعوا أموال للفاشيني ليقوموا مبجازر ضد اليهود )الذين ليسوا يهوداً 

رية وأب يهودي( يف أوروبا إلجبارهم على اهلجرة حقيقيني وامنا من أم خز
 لفلسطني.

ان الواليات املتحدة األمريكية هي دولة خزاريا الثانية اخلفية واليت حيكمها سراً  -
أحفاد أولئك اليهود، وتتعدد أساليبهم إلخضاع احلكومات والدول اليت ترفض أن 

على اغراء الدول باملشاريع  تكون جزءاً من إمرباطوريتهم العاملية، فتقوم تلك الفئة
االقتصادية الضخمة واليت تستوجب امواالً طائلة حتصل عليها هذه الدول من 
صندوق النقد الدويل التابع للخزانة األمريكية مما يعين تبعيتها االقتصادية للواليات 

 املتحدة األمريكية ودخوهلا يف اإلمرباطورية العاملية. 
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 : لعملية السالم االعالن مقاربة جديدة (6
يقول ترامب أن قراره يأتي يف سياق أسس عملية للسالم حتقق مصاحل الطرفني، أن  -

القدس كانت العقبة ومت اخراجها وسحبها عن طاولة التفاوض، وأنه ملتزم بعملية 
السالم. هكذا يكون اهلدف وتكون اخلالصة، فأي عملية سالم يف اطار احتكارية 

االحنياز السافر بل والعداء للشعب الفلسطيين واالنتهاك الدولة األمريكية وهذا 
للشرعية الدولية، وبعد كل ما تقدم  هل ميكن احلديث عن امكانية حل يستند اىل 
مرجعيات دولية لعملية السالم أم أن ترامب أسس حلرب دينية تنتقل اليوم باإلجراءات 

 سيحي برمته.االسرائيلية ضد الكنائس بالقدس اىل استهداف الوجود امل
وهو مطلب عربي ودويل وفلسطيين له أرضية وأسس  حل الدولتني االحتماالت: -

وإن كان بدون القدس كما الالجئني قد فقد معناه وامكاناته ولو مت الرتاجع عن 
 قرار القدس سنجد رفض اسرائيلي للمبدأ وخمططات اسرائيلية لتجاوزه.

 وإهنائه خيدم مسار الدولة الواحدة يبدو أن افشال حل الدولتني  الدولة الواحدة: -
وهناك من يتبنى هذا احلل إال أنه يف الواقع حل مستحيل، حيث أن يهودية الدولة 
والقناعة الفلسطينية باستحالة تطبيق احلقوق املتساوية للجميع دون متييز يقضي 

خري شاهد  48على هذه الفكرة اال اذا كانت دولة متييز عنصري، وجتربة عرب 
 ذلك. على 

احلل االردني مبد السيادة االردنية على التجمعات حلول مفروضة اسرائيلياً:  -
السكانية بالضفة وامهال غزة، أو احلل الغربي بدولة غزة وجتاهل الضفة. وهو ما 

% من الضفة مبسمى 40يسرب عن صفقة القرن بإقامة دولة غزة باإلضافة اىل 
 بطبيعته من ضمن احللول املفروضة. دولة كمالذ من وطأة احللول املفروضة وهو
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ما تسرب عن مالم  صفقة القرن تؤشر اىل اخراج القدس كما حدث وشطب  -
او مساحة او سيادة ولكن بدعم مايل   موضوع الالجئني مع دولة دون حدود

  االسرائيلية –وضمن ترتيب امين اقتصادي اقليمي يقرتن بتطبيع العالقات العربية 
  .االسرائيليوتشريع وجود الكيان 

كانت تلك سياقات وابعاد الوعد ... فما هي سياقات التعامل والرد ؟؟ وهل  -
 ارتقت اىل جسامته ؟؟ 

 

 أوالً: املوقف الفلسطيين من قرار ترامب

 يلخص املوقف الفلسطيين بالنقاط االتية :
 رفض القرار والتحرك السياسي الواسع ملواجهته عربياً، اسالمياً، دولياً.  (1

 العالقات الفلسطينية األمريكية برفض التواصل مع الوفود األمريكيني.حتديد  (2

انفاذ سلسة عالقات تفيد صياغة العالقات الفلسطينية االسرائيلية على أسس  (3
 جديدة لتعزيز االستقالل الفلسطيين الذي قد يتحول اىل فراغ.

 تعبئة املوارد الشعبية النضالية للتصدي للقرار االمريكي. (4

ى اعادة ترتيب العالقات الداخلية الفلسطينية باجتماع املركزي الرتكيز عل (5
 والتحضري للوطن ودفع املصاحلة.

التمسك خبيار السالم يف ضوء املرجعيات، وطرح سياسي بديل للرعاية األمريكية  (6
 االحادية.  

 



 

 

41 

 الحلقة النقاشية األولى

 ثانياً: املوقف والتحرك العربي يف هذا الشأن 
السالمي تداعيات عربت عنها املواقف اثار قرار ترامب يف العاملني العربي وا  (1

الرمسية واملواقف الشعبية املنتصرة للقدس، ملا متثله من مكانة روحية تتصل 
بالعقيدة، فعلى الصعيد العربي، حذرت الدول العربية من خطورة هذا املوقف 
ورأت فيه حماولة إلشعال املنطقة عرب تصفية قضية القدس، وانتهاك سافر لقرارات 

الدولية، كما دعت الدول العربية جملس األمن اىل سرعة العمل لتفادي الشرعية 
زعزعة االستقرار يف هذه احلالة اليت تشكل هتديد للسلم واالمن الدوليني، والتأكيد 
على ضرورة أن يتحمل جملس األمن مسؤولياته، وفقاً مليثاق األمم املتحدة 

 وقراراهتا ذات الصلة.
دورته غري العادية على املستوى الوزاري بتاريخ  كما اجتمع جملس اجلامعة يف (2

 الذي أكد فيه على ما يلي:  8221، وأصدر قراره رقم 9/12/2017
 478و 476و 465أ( التمسك بقرارات جملس األمن ذات الصلة؛ خصوصًا 

اليت تؤكد أن مجيع اإلجراءات والقرارات األحادية اليت تستهدف تغيري الوضع  2334و
رخيي القائم فيها أو فرض واقع جديد عليها الغية وباطلة لن توجد حقاً القانوني والتا

ولن تنشئ التزاما وخرقاً صرحياً لالتفاقات املوقعة واليت نصت على عدم اختاذ أي 
خطوات من شأهنا اإلجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي مبا فيها القدس وعدم 

 الوضع النهائي. استباقها واليت تؤكد أن القدس قضية من قضايا

ب( وشدد جملس وزراء اخلارجية العرب على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة 
الفلسطينية اليت لن يتحقق األمن واالستقرار والسالم يف املنطقة إال بقيامها حرة مستقلة 

وفق قرارات الشرعية الدولية ذات  1967ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 
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وأوض  اجمللس، أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي ، السالم العربيةالصلة ومبادرة 
لألراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيين من حقوقه املشروعة، وخصوصا حقه 
يف تقرير مصريه ويف الدولة، ويف العودة واحلرية، هو هتديد لألمن والسلم يف املنطقة 

 والعامل.

ة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع اجملتمع ( كما طالب اجمللس الواليات املتحدج
الدويل على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإهناء احتالهلا غري الشرعي 

قانوني جلميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ الرابع من يونيو من العام ال وغري
عاصمتها القدس الشرقية عرب حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية و 1967

سبيالً ال بديل عنه إلهناء الصراع، ودعا مجيع الدول االعرتاف بالدولة الفلسطينية على 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا اجمللس إىل العمل  1967خطوط الرابع من يونيو 

على استصدار قرار من جملس األمن يؤكد أن قرار الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس 
 عاصمة إلسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن ال أثر قانونيا هلذا القرار.

كلف اجمللس جلنة مبادرة السالم العربية بتشكيل جلنة من أعضائها للعمل مع اجملتمع د( و
الدويل واملؤسسات الدولية على احلد من التبعات السياسية لقرار الواليات املتحدة 

قرر اجمللس التنسيق ، كما ثاره، آف بالقدس عاصمة إلسرائيل ومواجهة األمريكية االعرتا
على أساس هذا القرار مع منظمة املؤمتر اإلسالمي وأمانتها العامة، وكلف جملس اجلامعة 
العربية، األمانة العامة للجامعة إدارة إطالق محلة إعالمية دولية تشرح خطورة القرار 

ائيلية يف القدس وأثرها يف تفريغ املدينة املقدسة من األمريكي وتعري املمارسات اإلسر
سكاهنا العرب املسلمني واملسيحيني وهتديد املقدسات اإلسالمية واملسيحية، وتؤكد 
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دعماً ، القدس واألقصى يزيادة موارد صندوق دعا إىل  ، كماالوضع القانوني للقدس
التمسك بالسالم على  مؤكداً ،لصمود الشعب الفلسطيين وعلى وجه اخلصوص املقدسيني

أساس حل الدولتني وفقاً للمرجعيات الدولية املعتمدة ومبادرة السالم العربية خياراً 
 اسرتاتيجياً ودعوة اجملتمع الدويل للتحرك بشكل فعال لتحقيق هذا احلل.

الوزاري بتاريخ  املستوى على العربية الدول جامعة جملسكما اجتمع ( ه
قرار الواليات املتحدة،  بشأن مال دورته غري العادية، استكماالً ألع1/2/2018

دعم املساعي الفلسطينية اهلادفة  ى، الذي أكد خالله عل8222وأصدر قراره رقم 
اسرائيل، والعمل املباشر مع الدول اليت مل تعرتف بدولة فلسطني حلثها على  ءلةاىل مسا

ة االسرتاتيجية ملثل هذا االعرتاف بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية مع شرح األمهي
االعرتاف، كذلك دعوة مجيع الدول واملؤسسات والشركات واالفراد اىل وقف مجيع 
أشكال التعامل مع االحتالل والطلب من الوفد الوزاري املشكل مواصلة جهوده وتقديم 

 تقرير اىل جملس اجلامعة عن مستجدات املوقف. 

، أصدر 11/12/2017ه الطارئة بتاريخ أما بالنسبة للربملان العربي، ففي جلستو( 
قراراً دعا فيه اىل وضع خطة عربية فاعلة على كافة املستويات من خالل اجلامعة 
العربية والسلطة الفلسطينية والربملان العربي للتصدي للقرار وتشكيل جلنة مفتوحة 

اثلة خاصة العضوية هلذا الغرض، كما مت تكليف وفد من الربملان لزيارة الربملانات املم
الربملان االفريقي والربملان االوروبي وعدد من الربملانات االوروبية الفاعلة حلشد تأييد 

 اجملتمع الدويل للتصدي للقرار االمريكي.

 



 

 

 

 
44 

 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

    ثالثاً:موقف العامل االسالمي

اجتمع رؤساء دول منظمة التعاون االسالمي يف قمة استثنائية بتاريخ 
ا بياناً أكدوا خالله على رفضهم للقرار بإسطنبول، وأصدرو 13/12/2017

األمريكي غري قانوني، ودعوة مجيع الدول اليت مل تعرتف بفلسطني لالعرتاف هبا 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما أدان اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون االسالمي 

ملمارسات بذات التاريخ االحنياز التام وغري املربر للكونغرس األمريكي للسياسات وا
االستعمارية والعنصرية إلسرائيل، ووصف القرار بأنه انتهاك خطري للقانون الدويل 

 واالتفاقيات املوقعة وقرارات الشرعية الدولية وقرارات االمم املتحدة ذات الصلة. 

 رابعاً: موقف االمم املتحدة:

اجمللس  استجابة لطب مجهورية مصر العربية العضو العربي يف جملس األمن، اجتمع (1
، حيث اختذ أصدقاء وحلفاء الواليات املتحدة موقفاً  11/12/2017بتاريخ 

مجاعياً موحداً على رفض القرار االمريكي احادي اجلانب واملخالف لقرارات 
 الشرعية الدولية.

وعلى اثر الفيتو األمريكي ملشروع القرار، قامت اجملموعة العربية بالتوجه للجمعية   (2
باسم  كلٍ من تركيا واليمن قدمت مشروعهالذي قرارها والعامة، حيث جاء 

الذي و ،21/12/2017بتاريخ  اجملموعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي
اجلميع بعدم  اًطالبم دول، 9ومعارضه صوتا لصاحل القرار  128بأغلبية صدر 

ناع عن ، واالمتتغيري طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الدميغرافية
لعام  478انشاء بعثات دبلوماسية يف املدينة عمالً بقرار جملس األمن رقم 
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، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي احدى قضايا احلل النهائي 1980
اليت جيب حلها عن طريق املفاوضات وفقاً لقرارات جملس األمن ذات الصلة، 

وباطل وليس له أي أثر  أن أي قرار ينص على غري ذلك هو الغ على ومؤكدا
 ب برفض إعالنهاماعترب رسالة إىل الرئيس األمريكي دونالد تركما انه قانوني، 
هتديده مبعاقبة الدول اليت تصوت لصاحل القرار رفض عاصمة إلسرائيل، و القدس

، وانتصاراً للشرعية الدولية وحلقوق الشعب عرب قطع املساعدات املالية عنها
 الفلسطيين.

 :  مستجدات املوقف العربي والفلسطيين والدويلخامساً: 

العرب خبيار السالم باالرتكاز على قرارات  متسك  بالنسبة للموقف العربي: (1
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية مع االشارة اىل أن املبادرة على نصها ألن 

 هناك الكثري من احملاوالت لقلب املبادرة على نصها. 
من شأن متاسك املوقف الفلسطيين ووحدة قواه  :الفلسطيين بالنسبة للموقف (2

السياسية واالجتماعية واإلمجاع الذي حتقق على ضرورة استنهاض املوقف 
الفلسطيين املوحد، أن يشكال الرافعة األساسية الستنهاض املوقف العربي الرمسي 

طيين الفاعل والشعيب جلهة وقف حالة االهنيار يف النظام، إن استعادة الدور الفلس
والنشط هو األساس الذي ميكنه عرقلة مشروع القوى اإلرهابية والراديكالية بكل 
تعبرياهتا من أخذ زمام املبادرة، يف أكثر من منطقة مبا فيها املناطق الفلسطينية 
احملتلة، فالعودة إىل اسرتاتيجية احلرب على اإلرهاب من هذا املدخل، هو اهلدف 

 متلك السلطة الفلسطينية من ، حيث الرائيلي األمريكيالرئيسي للمشروع اإلس
خيارات واقعية غري التمسك حبل الدولتني باعتباره املخرج الوحيد املتاح يف الوقت 
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الراهن ملأزق الصراع الفلسطيين االسرائيلي، وهو احلل الذي ميتلك أساسا قانونيا 
لواحدة أو دولة ثنائية ودعما إقليميا ودوليا، ألن البدائل األخرى )حل الدولة ا
، باإلضافة اىل احلاجة القومية( حتتاج إىل سياقات يف البيئة الدولية واالقليمية

لرعاية متعددة االطراف خاصة أن املوقف العربي بالرغم من أنه ال يرى انتهاء 
 للرعاية االمريكية لعملية السالم اال أنه ال ميانع رعاية أطراف دولية أخرى. 

على أرض الواقع، احلراك السياسي الدويل، ال يوجد قوة يف العامل : قف الدويلبالنسبة للمو
بديل ألمريكا والعامل منفت  للتعددية لرعاية عملية السالم اليت هلا سوابق من خالل الدعوة 
ملؤمتر دويل أو الرباعية الدولية ويف كل اخليارات الواليات املتحدة طرف فيها ولكن السؤال 

ملية سالم للحديث عن رعايتها ومرتكزاهتا ومرجعتيها، ما جيري يف احلراك هو هل هناك ع
السياسي الدويل الراهن هو صفقة القرن، املؤكد هبذا الصفقة هي اهنا صفقة على 
املستوى االقليمي وال تقتصر على الصراع الفلسطيين االسرائيلي، ولكل طرف مطالبه 

  ومصاحله يف هذه الصفقة.

 االستنتاج:

وء ما سبق، فإن قرار ترامب حيوي حتدياً صارخاً للنظام القانوني الدويل، يف ض (1
ويؤدي يف واقع األمر اىل اجهاض أهم قاعدة يف القانون الدويل، وهي قاعدة عدم 
جواز استخدام القوة يف العالقات الدولية وما يرتتب عليها من عدم جواز اكتساب 

( من ميثاق 4املادة الثانية )فقرة األراضي عن طريق احلرب، وهو ما أكدت عليه 
األمم املتحدة، اليت نصت على أن "ميتنع أعضاء االمم املتحدة مجيعاً يف عالقتهم 
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الدولية عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد سالمة االراضي، أو 
 االستغالل السياسي ألية دولة".

نته الوكالة اليهودية جاء ، الذي اعل15/5/1948كما أن اعالن قيام اسرائيل يف  (2
فيه أنه مبين على قوة قرار اجلمعية العامة الذي نص صراحة على أن للقدس مركز 

لقد حتولت القدس بإعالن ترامب إىل قنبلة موقوتة، قنبلة دينية قانوني خاص، 
ومذهبية، ووضعها خارج مفاوضات سالم حقيقية يدفع الفلسطينيني إىل فقدان 

، فال جمال لدولة فلسطينية دون القدس فهي اساس حل األمل يف حل الدولتني
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي والعربي اإلسرائيلي، وبالتايل البد من البناء على أن 
تكون عاصمة لدولتني، هذا هو األمر القائم وليس كما يرى ترامب وأفكار كلينتون 

 قد تكون إطار للتفاوض الذي يضمن احلق الفلسطيين.

 الصفقة:  ثانياً:

هي صاحبة الصفقة وتتخذ من االجراءات والقرارات ما ميس  ان الواليات املتحدة (1
القضية الفلسطينية ومرجعيات عملية السالم من خالل االعرتاف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل واخراجها من املفاوضات ومن خالل موقفها من األونروا ومن خالل 

تسارعة لفرض أمر واقع على األراضي اعطاء مظلة لإلجراءات االسرائيلية امل
 الفلسطينية، مبعنى الرتكيز على غزة وتغييب االهتمام مبا جيري يف الضفة.

عن االدارة األمريكية يوض  مالم  خطة احلل،  رغم عدم صدور أي بيان رمسي   (2
اال أن وسائل اإلعالم تداولت مؤخرا ما اعتربته تسريبات حول تفاصيل صفقة 

 إلشارة إىل البنود التالية:القرن، حيث مت ا
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 والقدس احملتلتني.الضفة الغربية  ضم اسرائيل للكتل االستيطانية يف 

  6االعرتاف بدولة فلسطينية عاصمتها يف ضواحي القدس )خارج إطار 
 باملئة من الضفة الغربية احملتلة. 38مل قطاع غزة ونسبة كيلومرتات مربعة(، تش

 مفهوم أمين مشرتك لدوليت إسرائيل وفلسطني كشريكني يف سالم يشمل  ناإلعالن ع
دولة فلسطني منزوعة السالح مع قوة شرطة قوية، وتعاوناً أمنياً ثنائياً وإقليمياً 

ن الباب مفتوحاً أمام ودولياً، يشمل مشاركة األردن ومصر وأمريكا، على أن يكو
دول أخرى، ويشمل املفهوم األمين وجود قوات إسرائيلية على طول هنر األردن 
واجلبال الوسطى )من الضفة الغربية( حلماية الدولتني، فيما تُبقي إسرائيل 

 صالحيات األمن القصوى بيدها حلاالت الطوارئ.

 ائيل، كذلك املياه سيكون هناك ممر آمن بني الضفة وقطاع غزة حتت سيادة إسر
اإلقليمية، واألجواء، واملوجات الكهرومعناطيسية تكون حتت سيطرة إسرائيل، 

 من دون اإلجحاف حباجات دولة فلسطني.

  )يتم ختصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد )بن جوريون
ن لالستخدام الفلسطيين، وتكون املعابر الدولية مبشاركة فلسطينية فاعلة، على أ

 تتوىل إسرائيل الصالحيات األمنية.

  تضمن إسرائيل حرية العبادة يف األماكن املقدسة للجميع مع اإلبقاء على الوضع
 القائم فيها.

http://www.masrawy.com/news/Tag/5851/الضفة-الغربية#bodykeywords
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  إجياد حل عادل لقضية الالجئني من خالل دولة فلسطني وليس التعويض والعودة
 .194األمم املتحدة  إىل ديارهم وفق قرار

  تعتمد الواليات املتحدة على الدول العربية املهمة حملاولة إقناع الفلسطينيني بالعودة
إىل طاولة املفاوضات، ومن  شرعية للتنازالت اليت سيتطلب تقدميها خالل 

ليت ميكن حتقيقها حال توقيع املباحثات، مقابل املكاسب االقتصادية والسياسية ا
اتفاق سالم، ومن ثم توثيق العالقات بني إسرائيل ودول اخلليج، وهو ما ميكن 
استخدامه يف حتقيق ميزان قوى إقليمي إجيابي، ميكن من خالله مواجهة 

 التهديدات املشرتكة، مثل إيران واإلرهاب.

من شأنه احملافظة إن التمسك باملسار السياسي والسلمي للصراع خالصة القول، 
على احلد األدنى من قوة الدفع والتماسك يف املواقف العربية والدولية ألن ال 

وقد يكون من األمهية مبكان إعادة طرح صيغة مؤمتر دويل ، خيارات وبدائل أمامها
، بعد تدمري اإلدارة األمريكية أسس ذات الصلةحتت مظلة األمم املتحدة وقراراهتا 

القرار املتعجل وغري مدروس، الذي صدر عن إدارة ترامب، مل ن ، العملية السالم
تأجيج   بل سيساهم يف، باألساس يسهم فقط يف تأزيم عملية السالم املتعثرة

كذلك إنعاش حركات اإلسالم السياسي،  ،الصراعات الدينية والقومية يف املنطقة
لكراهية للواليات مبا فيها الراديكالية منها، وقد يؤسس ملوجة جديدة من ثقافة ا

 .املتحدة والغرب عموما

http://www.masrawy.com/news/Tag/12254/الأمم-المتحدة#bodykeywords


 

 

 ةالثاني اجللسة
اإلجراءات واخلطوات التي ميكن اختاذها ملواجهة 

  األمريكي بشأن القدس التداعيات اخلطرية للقرار
  العمل األوىلورقة 

 تداعيات القرار األمريكي على املركز القانوني ملدينة القدس
 ورقة العمل الثانية

ة للحفاظ على عروبة القدس ومواجهة تداعيات القرار حنو إجراءات عملي
 األمريكي

 ورقة العمل الثالثة
 طريق العرب إىل القدس مير بدولة فلسطني

 ورقة العمل الرابعة
 وآليات تفعيلها -اخلطوات الواجب اختاذها للتصدي للقرار األمريكي

 ورقة العمل اخلامسة
 التوراة تثبت أن أرض القدس عربية 

 ورقة العمل السادسة
 ردود الفعل اإلعالمية لقرار الرئيس االمريكي بشأن القدس
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مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية  -أ.د. عالء التميمي رحب         
أمهية احللقة النقاشية منوها إىل  بالسادة املشاركني بأوراق علمية يف احللقة النقاشية،

ني واحلوار املفتوح والعصف الفكري بني أهل العلم من أساتذة وأكادمييني وسياسي
وشخصيات عامة للتنبؤ واستشراف املستقبل بشأن التداعيات اخلطرية اليت ميكن أن 

بيان اخلطوات واإلجراءات الالزمة للحد  كذلك حتدث نتيجة القرار األمريكي بشأن القدس،
 كمامن التداعيات اخلطرية اليت ميكن تتولد نتيجة القرار األمريكي األحادي بشأن القدس، 

ثم أعطى الكلمة للمشاركني ضمن احللقة النقاشية،  ت املطروحة للنقاشأستعرض التساؤال
أوراق علمية، وعلى  ستةبأوراق علمية لعرض آرائهم، وقد تناول احملور الثاني مناقشة 

 النحو اآلتي:
 
 
 

 

ةالثاني اجللسة  
اإلجراءات واخلطوات التي ميكن اختاذها ملواجهة 

 التداعيات اخلطرية للقرار األمريكي 
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 تداعيات القرار األمريكي على املركز القانوني
 ملدينة القدس 

 ()دراسة حتليلية لقرارات الشرعية الدولية
 (1)أ.د. عالء حسني التميمي :تقديم                                                 

 متهيد:
وضو  القدس ال بد من مراجعة الواق  الذي مل البعدين السياسي والقانوني إن لدراسة

تعيشه مدينة القدس يف ضوء الشرعية الدولية، مروراً بكافة القرارات اليت صدرت حبق 
حيث كانت مدينة  ،بل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس األمن الدويلالقدس من ق

القدس ومل تزل حمط اطما  الغزاة واملعتدين، وكان كل منهم يلجأ إىل استخدام وسائل 
وأدوات خمتلفة، بل ومتعددة من أجل تثبيت حكمه يف املدينة، ومل خترج إسرائيل عن هذا 

دها على هذه املدينة، سواء اجلزء الغربي منها قبل عام النهج، فمنذ اليوم األول لوض  ي
، عمدت إىل اختاذ 1967، أو القسم الشرقي منها بعد احتالله عسكرياً عام 1967

العديد من اإلجراءات اليت هتدف إىل تغيري الوقائ  واملعامل العربية واإلسالمية واملسيحية 
العبادة والرتاث، إىل هدم البيوت  فيها، بدأ من تغيري أمساء الشوار  والطرق وأماكن

 .(2)ومصادرة األراضي وطرد سكاهنا وابعادهم إىل خارج احلدود
والطبيعة البنيوية ملدنية القدس هي اليت تعطي الداف  والقوة لالستمرار، فهي مشرو  
الدولة الفلسطينية األول، وحجر الزاوية لعاصمة دولة فلسطني، كوهنا متثل املركز التجاري 

ايل يف االقتصاد الفلسطي ي وحلقة الوصل بني امال الففة الغربية وجنواها، وفكرة وامل
                                                 

  يف األمانة العامة جلامعة الدول العربية. مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية (1)
ك: القدس والقانون الدويل، حبث مقدم إىل مؤمتر القدس املنعقد يف مدينة أنظر: د. موسى دوي (2)

 م. 4/2/2011-2قطر، خالل الفرتة من  -الدوحة



 

 

55 

 الحلقة النقاشية األولى

 181تدويل مدينة القدس فكرة بريطانية انبثقت منذ بدايات االنتداب، ويعترب القرار رقم 
م، أول القرارات الرمسية الصادرة عن منظمة دولية ختص به 29/11/1947بتاريخ 

 مدينة القدس الشريف. 
تب  ملسار العالقات اإلسرائيلية األمريكية ومواقف اإلدارة األمريكية جتاه ملف واملت

القدس، وعلى الرغم مما يعرتيه ذلك من تذبذب وتفارب يف التصرفات، مل يكن من السهل 
عليه توق  اخلطوة اليت صدرت عن البيت األبيض واعرتاف الرئيس األمريكي بالقدس 

ذلك ميثاق األمم املتحدة وقرارات جملس األمن، حيث أنه عاصمة لدولة االحتالل ضارباً ب
كانت  2017كان يعمل منذ اليوم األول النتخابه ليتخذ هذا القرار. ومنذ بداية عام 

التحفريات اإلسرائيلية تتخذ ومتارس أمام أعني الوفد األمريكي الراعي للعملية السياسية، 
القائمة باالحتالل "فريدمان" يف سبتمرب من ومنها تصرحيات ممثل ترامب لدى إسرائيل القوة 

حول ما امساه االحتالل املزعوم، وحول القدس، وكل ذلك كان مبثابة ضوء  2017عام 
أخفر لكيان االحتالل الذي اعادة تفعيل مشاري  استعمارية إحالليه مطروحة منذ سنوات 

 .(1)واختذت توجهات تشريعية غري مسبوقة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، صادر عن وزارة االعالم الفلسطينية، وحدة 2017راج : تقرير بعنوان القدس م  هناية العام  (1)
 . 2018شؤون القدس، يناير 
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 األجانب

 :أوال: هدف الدراسة
يهدف البحث إىل حتليل قرارات الشرعية الدولية سواء الصادرة عن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة أو جملس األمن من حيث دورها يف حتقيق فهم موضوعي للمركز القانوني 
ملدينة القدس الشريف، وذلك من خالل رصد ومتابعة القرارات الصادرة بشأن القفية 

 وجه اخلصوص: الفلسطينية ومدينة القدس على
تسليط الفوء على قرارات الشرعية الدولية سواء الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم  -1

، وتنشيط 1947املتحدة، أو جملس األمن الدويل بشأن مدينة القدس منذ عام 
 الذاكرة العربية ألهم تلك القرارات.

اف املسامهة العملية يف موضو  القدس من خالل رصد ومتابعة تطورات االعرت -2
 األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل.

تقديم توصيات تسهم يف إدراك أمهية التمسك بقرارات الشرعية الدولية واملطالبة  -3
 بتنفيذها. 

املركز القانوني ملدينة القدس الشريف، نستطي  أن نطور وسائل  من خالل التعرف على -4
 التصدي والوقوف م  الشعب الفلسطي ي.
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 تساؤالت الدراسة:ثانيا: 
تي: ما هي تداعيات القرار األمريكي ميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل اآل

 على املركز القانوني ملدينة القدس؟ ويتحقق ذلك من خالل عدة أسئلة فرعية، وهي:
ما املقصود باملركز القانوني ملدينة القدس الشريف؟ وكيف ميكن للبحث العلمي أن  -1

 هم يف ايفاح املركز القانوني للمدينة؟.يس
 ما هي الطبيعة القانونية لقرارات الشرعية الدولية؟. -2
ما هي أهم تداعيات ونتائج القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل  -3

 القوة القائمة باالحتالل ؟. 
 

 منهجية الدراسة:ثالثا: 
التارخيي، وذلك بالرتكيز على  تفرض طبيعة هذه الدراسة االعتماد على األسلوب

قرارات الشرعية الدولية سواء الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو جملس األمن 
جلم  احلقائق واملعلومات عن طبيعة املشكلة املطروحة، وأيفاً األسلوب الوصفي والتحليلي 

تعلقة بكافة جوانب واالستنباطي للمعلومات اجملمعة وللحقائق السياسية والتارخيية امل
القرارات من خالل تفكيك اجلوانب اليت حتظى خبصوصية هذه الدراسة بغية التوصل إىل 

 النتائج املتعلقة اهذا الشأن واليت تساعد إىل بلوغ اهلدف املطلوب من الدراسة.
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 األجانب

 خطة الدراسة:رابعا: 
لتساؤالت اليت بناءً على ما تقدم فإن موضو  هذا البحث هو حماولة اإلجابة عن ا

 تثور بشأن تداعيات القرار األمريكي على املركز القانوني ملدينة القدس، وعلى النحو اآلتي: 
 املقدمة: نبذة تارخيية

 املبحث األول
 الطبيعة القانونية لقرارات الشرعية الدولية

 املبحث الثاني
 تأثري القرار األمريكي على املركز القانوني ملدينة القدس

 ستتنتاجات والتوصيات.خامتة اال 
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 نبذة تارخيية:
يعد موضو  مدينة القدس الشريف واحداً من أهم املواضي  يف املفاوضات 

اإلسرائيلية، إن مل يكن أمهها. فاملدينة تشكل رمزاً وأساساً يف الصرا   -الفلسطينية
ها كال الطريف عاصمة السياسي القومي والدي ي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، حيث يعترب

له، ومما يزيد من تعقيد املسألة أمهيتها الدينية ومكانتها اخلاصة لدى مجي  األديان، إضافة 
إىل مصاحل أطراف عديدة أخرى يف القدس ال ميكن جتاهلها. لذا كانت مدينة القدس 

 اإلسرائيلي. -الشريف وال تزال واحدة من اعقد قفايا الصرا  العربي
ص وض  املدينة، فهي ذات طاب  دي ي متميز كوهنا تفم املقدسات أما فيما خي

الدينية وأماكن العبادة لكل من املسلمني واملسيحيني واليهود، وقد ظلت املدينة طوال 
مراحل تارخيها املختلفة مفتوحة أمام اجلمي  من أتبا  الديانات السماوية الثالث. وقد أكدت 

م اللتان عقدتا بني الدولة العثمانية 1878ية برلني لعام م، واتفاق1856اتفاقية باريس لعام 
م بشأن: 1852والدول األوروبية وأكدتا على ما تفمنه الفرمان العثماني الصادر عام 

:احرتام كل طائفة دينية يف اإلشراف على أماكن عبادهتا يف القدس"، كذلك التأكيد على 
ني، وعلى أال يتم تغيري الوض  القائم يف احلقوق اهتا يف صك االنتداب الربيطاني على فلسط

 . (1)مدينة القدس إال مبوافقة مجي  األطراف
 
 
 
 
 

                                                 

 .23م، ص1965احلكم العثماني، دمشق،  ( أنظر: عواد مجعة: القدس يف ظل1)
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 األجانب

 املبحث األول
 الطبيعة القانونية لقرارات الشرعية الدولية

نناقش يف هذا املبحث الطبيعة القانونية لقرارات الشرعية الدولية سواء الصادرة 
هل و ،األمن الدويل، لبيان طبيعة تلك القرارات عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أو جملس

تتمت  بقوة إلزامية أم هلا قيمة أدبية فقط، وهل تلتزم اها الدول األعفاء يف األمم املتحدة من 
عدمه. من خالل مطلبني مستقلني؛ املطلب األول: خنصصه لبيان الطبيعة القانونية للقرارات 

ة، واملطلب الثاني: نبحث يف الطبيعة القانونية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحد
 للقرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل، وعلى النحو اآلتي: 

 
 املطلب األول

الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم 
 املتحدة

د النص إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز العام للمنظمة العاملية، وقد ور
( من الفصل الراب  من ميثاق األمم املتحدة، وقد بني هذا الفصل 22-9عليها يف املواد )

تشكيل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وكيفية التمثيل فيها وطريقة التصويت وعدد وفد كل 
دولة من الدول أثناء االجتماعات، واالختصاصات والسلطات، ويبلغ عدد الدول األعفاء 

(، باإلضافة إىل الدول األعفاء، هناك دولتان مراقبتان غري عفوتان؛ 193)حالياً 
 الكرسي الرسويل، ودولة فلسطني.
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وينقسم الفقهاء يف القانون الدويل يف مسألة الطبيعة القانونية ملا يصدر عن اجلمعية 
 : (1)العامة لألمم املتحدة من قرارات إىل فريقني

معية العامة لألمم املتحدة تتمت  بقوة أدبية فقط، واجلزاء يرى أن قرارات اجل الفريق األول:
املرتتب على عدم تنفيذ القرار وااللتزام به هو جزاء أدبي فقط، يتمثل يف اللوم والصورة 
السيئة اليت تلحق بالدولة العفو اليت ال تلتزم بقرارات اجلمعية العامة، وإن قراراهتا عبارة 

ر بالنسبة للدول االعفاء، علما أهنا تصدر قرارات لباقي عن توصية ال ترقى ملرتبة القرا
أجهزهتا وتكون تلك القرارات ملزمة لتلك األجهزة، وتكون من الناحية القانونية قرارات 

يرى أن كافة ما يصدر عن اجلمعية العامة لألمم  أما الفريق الثاني: وليست توصيات.
لعام السائد يف اجملتم  الدويل، ألن اجلمعية املتحدة يعترب قرارات ملزمة ألهنا تشكل الرأي ا

العامة لألمم املتحدة تعترب برملان العامل ومتثل كل دول اجملتم  الدويل. لذلك فإن القرار الذي 
يصدر عن برملان العامل يعترب صدى حلكم القانون الدويل والشرعية الدولية، كما إن اجلمعية 

لذلك جيب أن تكون القرارات اليت تصدر عنها ملزمة  العامة هي اجلهاز العام لألمم املتحدة،
سواء كانت تلك القرارات موجه للدول االعفاء يف األمم املتحدة، أو موجه لباقي أجهزة 
األمم املتحدة، ويرتتب على عدم االلتزام اها املسؤولية الدولية يف حق الدولة العفو اليت مل 

 ألمم املتحدة، وهذا ما نراه ونذهب إليه ونؤيده.تلتزم بالقرار الصادر عن اجلمعية العامة ل

                                                 

ملزيد من التفصيل حلجج كل فريق من الفريقني، أنظر: د. عائشة راتب: التنظيم الدويل، دار النهفة  (1)
؛ كذلك أنظر: د. منى حممود مصطفى: املنظمات الدولية 151-132م، ص1990العربية، 

ية للنظرية العامة يف التنظيم الدويل وتأثري احلكومية العاملية والنظام الدويل اجلديد، دراسة تأصيل
؛ 253-238م، ص1994املتغريات األخرية على فاعلية األمم املتحدة، دار النهفة العربية، 

كذلك أنظر: د. حسن نافعه: األمم املتحدة يف نصف قرن، دراسة يف تطور التنظيم الدويل منذ 
 . 118-89م، ص1995أكتوبر/ ( بتاريخ202، سلسلة عامل املعرفة، العدد )1945عام 
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 األجانب

 املطلب الثاني
 الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل

يعترب جملس األمن الدويل اجلهاز التنفيذي للجمعية العامة لألمم املتحدة، وقد ورد 
األمم املتحدة، واليت  ( من الفصل اخلامس من ميثاق32-23التنظيم القانوني له يف املواد )

بينت اختصاصاته وسلطاته وكيفية تشكيله، وآليات إصدار القرارات فيه، وهو يتكون من 
مخسة عشر دولة عفو يف األمم املتحدة، منهم مخسة دائمني، وهم كل من الواليات املتحدة 

عية األمريكية، واململكة املتحدة )بريطانيا(، وفرنسا، والصني، وروسيا، وتنتخب اجلم
العامة عشر دول الباقية من باقي االعفاء، وهم كأعفاء غري دائمني باجمللس، م  مراعاة 

 املسامهة يف حفظ السلم واألمن الدوليني، والتوزي  اجلغرايف العادل بني الدول األعفاء.
أما بالنسبة للطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل، ينقسم 

 :(1)قانون الدويل بشأهنا إىل فريقنيالفقهاء يف ال
يرى أن كافة القرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل ملزمة طبقاً ألحكام  ق األول:يالفر

( من ميثاق األمم املتحدة ألن جملس األمن هو اجلهاز التنفيذي للجمعية 24املادة )
على السلم واألمن  العامة لألمم املتحدة، ويهتم بكافة التبعات الرئيسية اليت حتافظ

الدوليني، لذلك فكل ما يصدر عن جملس األمن هو قرارات هلا طاب  االلزام حتى على 
الدول اليت ليست أعفاء يف األمم املتحدة إذا كانت القرارات بشأن احلفاظ على 

                                                 

ملزيد من التفصيل بشأن حجج كل فريق، أنظر: د. مفيد حممود شهاب: املنظمات الدولية، دار  (1)
؛ كذلك أنظر: د. حممد سامح 309-280م، ص1987، 8النهفة العربية، القاهرة، ط

م، 1999-1998عمرو: حماضرات يف قانون التنظيم الدويل، دار النهفة العربية، القاهرة، 
 م. 1985؛ كذلك أنظر: د. إبراهيم حممد العناني: األمم املتحدة، القاهرة، 342-322ص
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السلم واألمن الدوليني، لذلك ترتتب املسؤولية الدولية يف حق الدولة اليت مل تلتزم 
 الصادرة عن جملس األمن الدويل.بالقرارات 

يرى أن القرارات امللزمة اليت تصدر عن جملس األمن الدويل هي القرارات اليت  الفريق الثاني:
تكون بشأن احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، ويرتتب على عدم االلتزام اها 

ارات فأهنا تأخذ املسؤولية الدولية يف حق الدولة اليت مل تلتزم بالقرار، أما باقي القر
حكم التوصيات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، لذلك ال يرتتب عليها 

 املسؤولية الدولية.
 املبحث الثاني

 تأثري القرار األمريكي على املركز القانوني ملدينة القدس
أصدرت الشرعية الدولية العديد من القرارات بشأن القفية الفلسطينية ومدينة 

لشريف على وجه اخلصوص، سواء الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو القدس ا
جملس األمن الدويل، لذا حنتاج إىل تفسري وحتليل تلك القرارات لكون بعفها حتدثت عن 
مدينة القدس بشكل منفرد والبعض األخر حتدثت عنها ضمن ثنايا القرارات، إضافة إىل 

عن اإلدارة األمريكية باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل معرفة مدى تأثري القرار الصادر 
 على املركز القانوني ملدينة القدس.

عليه سوف نبحث يف مدى تأثري القرار األمريكي على املركز القانوني ملدينة القدس 
من خالل مطلبني؛ املطلب األول: خنصصه لبيان املركز القانوني ملدينة القدس ما قبل عام 

م، 1967طلب الثاني: نبحث فيه املركز القانوني ملدنية القدس ما بعد عام م، وامل1967
 وعلى النحو اآلتي:
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 األجانب

 املطلب األول
 م1967املركز القانوني ملدينة القدس ما قبل عام 

أن مدينة القدس مل يكن هلا مركز قانوني خاص اها مييزها عن غريها من املدن 
م، حيث 1917مرباطورية العثمانية حتى عام الفلسطينية، وإمنا كانت تشكل جزءً من اإل

م من قبل القوات الربيطانية، وبقيت خاضعة لإلدارة 11/12/1917احتلت بتاريخ 
م، حيث فرض االنتداب الربيطاني عليها، والذي 1922العسكرية الربيطانية حتى عام 

قانونياً ، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مدينة القدس حتتل مركزاً (1)م1948استمر حتى عام 
( بتاريخ 181خاصاً، وخباصة بعد صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

 بشأن تقسيم فلسطني، والذي أوصى مبا يلي: 29/11/1947
 م.1/8/1948إهناء فرتة االنتداب الربيطاني على فلسطني بتاريخ ال يتجاوز  -
يهودية، ترتبطان بعفهما  تقسيم فلسطني إىل دولتني مستقلتني إحدامها عربية واألخرى -

 باحتاد اقتصادي.
إقامة كيان مستقل ملدينة القدس، والقرى احمليطة اها، وإخفا  ذلك لنظام حكم  -

 .(2)عاملي تديره األمم املتحدة

                                                 

أنظر: أمحد سعيد نوفل: القدس ومشاري  التسوية، حبث نشر يف كتاب القفية الفلسطينية يف نصف  (1)
 .47م، ص1999، لندن، 1قرن، منشورات فلسطني املسلمة، ط

م، اجلزء املتعلق 29/11/1947( بتاريخ 181ألمم املتحدة رقم ): قرار اجلمعية العامة لأنظر (2)
 يف:

-Documents on Jerusalem (PASSIA) Palestinian Academic 
Society Ror the Study of international affairs, first edition 
Becember 1996, P.227-230. 
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وقد حدد القرار املذكور حدود مدينة القدس، لتشمل القرى احمليطة اها، من أبو 
، وبيت حلم جنوباً، وحبيث تكون القدس ديس شرقاً إىل عني كارم غرباً وشعفاط اماالً

 .(1)منطقة منفصلة عن الدولتني العربية واليهودية حتت إدارة األمم املتحدة
وقد تب  هذا القرار مجلة من القرارات اليت أصدرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

( بتاريخ 185وجملس األمن الدويل، حيث أصدرت اجلمعية العامة قرارها رقم )
، والذي طالبت مبوجبه جملس الوصاية أن يبحث م  سلطة االنتداب 26/4/1948

الربيطاني، واألطراف األخرى اإلجراءات الالزمة حلماية مدينة القدس وسكاهنا، ورف  
، واليت 6/5/1948( بتاريخ 178توصياته بذلك هلا. كما أصدرت التوصية رقم )

لقدس، على أن يتم ذلك قبل تاريخ مبوجبها أوصت بتعيني مفوض بلدي خاص ملدينة ا
15/5/1948(2) . 

وكانت األمم املتحدة، قد خططت الن تكون مدينة القدس كيان منفصل وحيادي 
ومنزو  السالح، ويدار من قبل جملس تشريعي، وطلبت من جملس الوصاية كتابة دستور 

يستمر ، وأن 1/10/1948خاص اها، وكان من املفروض أن يبدأ هذا الدستور بتاريخ 
ملدة عشر سنوات، وبعدها مينح سكان القدس حرية التعبري عن رغباهتم من خالل 

                                                 

الفلسطينية، اآلمال والتحديات، دار أنظر: طاهر شاش: مفاوضات التسوية النهائية والدولة  (1)
 . 90م، ص1999، 1الشروق، القاهرة، ط

أنظر: نزار أيوب: الوض  القانوني ملدينة القدس بني االنتداب والتسوية السياسية، مؤسسة احلق، رام  (2)
 .34-33م، ص2001اهلل، دولة فلسطني، 
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، إال أن القرار (1)استفتاء عام، وذلك إلدخال تعديالت ممكنة على نظام حكم املدينة
 السابق قد رفض من كال طريف النزا .

تهاء أعلن اليهود قيام دولتهم أي قبل يوم واحد من موعد ان 14/5/1948بتاريخ 
، وم  انسحاب قوات االنتداب 15/5/1948االنتداب الربيطاني على فلسطني بتاريخ 

نشأت حالة فوضى استغلتها اسرائيل  15/5/1048الربيطاني من فلسطني بتاريخ 
لالستيالء على أراضي عربية، تق  يف اجلزء الغربي من مدينة القدس، وتفم أثنا عشر حياً 

جليوش العربية لنجدة فلسطني، وحاصرت مدينة القدس، ، وبعد ذلك تدخلت ا(2)عربياً
وفصلتها عن سائر املستوطنات اليهودية، وانتهت املعركة بوقو  القسم الغربي من مدينة 

 .(3)القدس بيد اسرائيل، وبقي القسم الشرقي بيد األردنيني
( بتاريخ 303وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم )

الذي أعلنت فيه بأنه جيب وض  القدس حتت نظام عاملي دائم، ودعا  ،9/12/1949
القرار جملس الوصاية أن ينتهي من حتفري "نظام أساسي للقدس"، وأن يقوم اجمللس فورا 

إىل  26/12/1949، ولكن اسرائيل القوة القائمة باالحتالل سارعت بتاريخ (4)بتنفيذه
ختذهتا عاصمة هلا، وقد صادق الكنيست اعالن القدس جزء ال يتجزأ من اسرائيل، وا

                                                 

م، 1980ة النشر، عمان األردن، أنظر: األمري احلسن بن طالل: القدس، دراسة قانونية، جلن (1)
 .22-21ص

أنظر: كيث ماجواير: هتويد القدس، اخلطوات االسرائيلية لالستيالء على القدس، دار اآلفاق  (2)
 .18م، ص1981، 1اجلديدة، بريوت، باالشرتاك م  مركز الدراسات الغربية، ط

 .35، صأنظر: نزار أيوب: الوض  القانوني ملدينة القدس، املرج  السابق (3)
(4) –U.N General Assembly Resolution No 303 of 9th December 

1949,As In Documents on Jerusalem,Op.Cit,P.236.  
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، كما قام الكنيست االسرائيلي يف وقت الحق بإصدار قرار أخر (1)االسرائيلي على ذلك
م، ينص على نقل عاصمة اسرائيل من تل أبيب إىل مدينة القدس 23/1/1950بتاريخ 

مم املتحدة ، غري أن األ(2)بقسمها الغربي، فارضة بذلك على املدينة سياسة األمر الواق 
واجملتم  الدويل، مل يعرتفا بذلك ملخالفته ألحكام قواعد القانون الدويل، وملا فيه من خرق 

 .(3)لقرار التقسيم والقرارات امللحقة به
أما بالنسبة للقسم الشرقي من مدينة القدس، فقد خف  للوالية األردنية بعد توقي  

اسرائيل يف جزيرة رودس بتاريخ  اململكة األردنية اهلاامية التفاقية اهلدنة م 
، وكانت قد عقدت يف أواخر (4)م، وذلك لوض  حد لألعمال احلربية بينهما3/4/1949

م، 1/12/1948سلسلة من االجتماعات الشعبية منها مؤمتر أرحيا بتاريخ  1948عام 
م، ومؤمتر 27/12/1948وحبفور مئات الشخصيات الفلسطينية، ومؤمتر رام اهلل بتاريخ 

م، ومت يف هذه املؤمترات االعالن عن الوحدة بني الففة 27/12/1948لس بتاريخ ناب
الغربية ومدينة القدس م  اململكة األردنية اهلاامية، ولذلك أعلنت احلكومة األردنية رمسياً 

م عن ضمها للففة الغربية، والقدس الشرقية، واعرتفت بذلك 24/10/1950بتاريخ 

                                                 

أنظر: إبراهيم حممد شعبان: احلق العربي يف القدس، حبث نشر يف كتاب القدس عاصمة فلسطني،  (1)
سطينية، تصدر عن امللتقى الفكري جملة شؤون تنموية، جملة فصلية تعنى بشؤون التنمية الفل
 .271م، ص1996-1995العربي، القدس، اجمللد اخلامس، العدد الثاني والثالث، شتاء 

 .249أنظر: أمحد سعيد نوفل: القدس ومشاري  التسوية، املرج  السابق، ص (2)
 .18أنظر: كيث ماجواير: هتويد القدس، املرج  السابق، ص (3)
هنداوي: الوض  القانوني ملدينة القدس، دراسة لواق  االحتالل االسرائيلي  أنظر: حسام أمحد حممد( 4)

 .110يف ضوء أحكام القانون الدويل، دار النهفة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
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تان وبريطانيا، اليت أعلنت سريان اتفاق الدفا  املشرتك املوقعة دولتان فقط آنذاك، مها باكس
 .(1)بينها وبني األردن على الففة الغربية والقدس

وهو تاريخ  1967حتى عام  1948وقد بقيت مدينة القدس مقسمة منذ عام 
م، ومل يعرتف اجملتم  الدويل باحتالل اسرائيل للقدس الغربية، وميكننا 1967نشوب حرب 

بأن ضم اسرائيل للقسم الغربي من مدينة القدس، خمالف للقانون الدويل، ألنه مل يستند  القول
إىل رضا الشعب الفلسطي ي، صاحب السيادة الشرعية على فلسطني، وإمنا جاء نتيجة 
الستخدام اسرائيل للقوة املسلحة، وعليه فإن اسرائيل مل تتمت  بسيادة قانونية على القدس 

، باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، وبالتايل ينطبق (2)ك سيادة فعلية عليهالشريف، وإمنا متل
عليها قواعد وأحكام القانون الدويل وأحكام قانون االحتالل احلربي. أما املرحلة الثانية 

يونيو  -حزيران 7فهي تبدأ بعد إقدام اسرائيل على اختالل القدي بأكملها بعد ظهر يوم 
 بحثه يف املطلب الثاني من هذا املبحث.م، وهو ما سوف ن1967

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .37أنظر: نزار أيوب: الوض  القانوني ملدينة القدس، املرج  السابق، ص (1)
 .127القانوني ملدينة القدس، املرج  السابق، ص أنظر: حسام أمحد حممد هنداوي: الوض  (2)
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 املطلب الثاني
 م1967املركز القانوني ملدينة القدس بعد عام 

عندما احتلت اسرائيل القوة القائمة باالحتالل الففة الغربية، والقدس الشرقية بعد 
م، كانت القدس يف حينه حتت احلكم األردني، ومنذ 1967انتهاء حرب حزيران عام 

ام األوىل الحتالهلا للمدينة، بدأت اسرائيل باختاذ سلسلة من اإلجراءات اليت هتدف إىل األي
، متذرعة بالعديد من احلجج (1)ضم املدينة املقدسة للقدس الغربية، حبجة توحيد املدينة

والذرائ  الواهية، من أجل إضفاء صفة املشروعية على أعماهلا، ولإلبقاء على املدينة 
 طرهتا.املقدسة حتت سي

ومل تكتفِ اسرائيل القوة القائمة باالحتالل باإلجراءات السابقة بل إهنا اختذت خطوة 
حامسة، حنو إزالة أي شك لدى العامل بنيتها يف ضم القدس الشرقية إليها، وذلك بإصدارها 

م، قانون أساسي وهو مبثابة نص دستوري، أمسته قانون أساس 30/7/1980بتاريخ 
م، والذي نصت يف مادته األوىل: "أن القدس الكاملة 1980يل لعام القدس عاصمة اسرائ

واملوحدة عاصمة اسرائيل"، أي أهنا تعترب القدس الشرقية جزءً ال يتجزأ من القدس الغربية 
ورداً على هذا القرار، أصدر جملس األمن الدويل  .(2)م1948اليت ضمتها إليها عام 

لذي اعترب أن اإلجراء الذي قامت اها م، ا20/8/1980( بتاريخ 478قراره رقم )
، ودعا الدول االعفاء اليت هلا بعثات دبلوماسية (3)اسرائيل باطل وخمالف للقانون الدويل

                                                 

االسرائيلية، حبث نشر يف جملة  -أنظر: أسامة حليب: مسالة القدس يف ضوء االتفاقيات الفلسطينية (1)
 .101م، ص1997، صيف 31الدراسات الفلسطينية، العدد 

، اجلمعية أنظر: أسامة حليب: ضم القدس إىل اسرائيل، على حقوق ووض  سكاهنا العرب (2)
 .12م، ص1990، ايلول 1الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية، ط

(3) –Dugard, john. Enforcement of human Rights in the West Bank 
and Gaza Strip, in International Law and the Administration of 
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يف القدس إىل سحب بعثاهتا من املدينة، واستجابة هلذا القرار، قامت ثالثة عشر دولة 
ن/واقعي( يف فرتة ما وهكذا نشأ وض  )قانو .(1)بسحب بعثاهتا الدبلوماسية من املدينة

(، فتوزعت السيادة على مدينة القدس بني إسرائيل 1967-1948بني احلربني )
واألردن، ومل يعد قرار التقسيم بالنسبة إىل القدس وارد لدى أي من الفريقني العربي 

ومن املالحظ هنا أن القدس كان هلا اهتمام خاص من قبل األمم املتحدة لدى  ،واإلسرائيلي
كانت رؤية األمم املتحدة تقوم على حيث ، 1947ا للقفية الفلسطينية منذ عام مناقشته

رفض تقسيم القدس، إال أن اهتمام األمم املتحدة احنسر يف السنوات الالحقة وحتى عام 
ليعاجل قفية الالجئني، وهكذا فشل اجملتم  الدويل يف تثبيت الوض  اخلاص ملدينة  1967

 يل القوة القائمة باالحتالل.القدس بسبب رفض وتعنت اسرائ
وعندما عادت قفية القدس تطرح جمدداً بعد احتالل القدس الشرقية عام 

، ويف مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية، كانت قرارات األمم املتحدة سواء يف إطار 1967
، 1967اجلمعية العامة أو جملس األمن، تتوجه للقدس باعتبارها القدس احملتلة عام 

اب التقليدي الذي كان سائداً يف السنوات األوىل الهتمام األمم املتحدة اهذه وسقط اخلط
أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن الدويل درجا يف مجي  القرارات  .(2)القفية

الصادرة منهما، بشأن القدس الشرقية إىل اجلم  بينها وبني القسم الغربي، وكذا بينها وبني 

                                                                                                                   

Occupied Territories (Two decades of Israel Occupation of the 
west Bank Gaza Strip), Edited by Emma Play fair, Clarendon 

Press, Oxford, 1992, P.467-477.  
 .202أنظر: أمحد سعيد نوفل: القدس ومشاري  التسوية، املرج  السابق، ص (1)
القدس يف قرارات الشرعية الدولية، حبث مقدم  –أنظر: د. عصام مسلط: الواق  يفرض الواقعية  (2)

 . 55-54، ص2006 مؤمتر القدس الثامن، جامعة النجاح، دولة فلسطني، إىل
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م، واعتبار وجود اسرائيل يف 1967ة األخرى اليت احتلت منذ عام األراضي العربي
 . (1)القدس جمرد وجود لدولة حمتلة يف أرض حمتلة، يتعني عليها االنسحاب منها

ومن الثابت يف أحكام القانون الدويل، أنه إذا كانت مدينة القدس بقسميها الغربي 
مل حتسم، بدليل أن عدداً قليالً جداً " Statusوالشرقي مل تدول، فأن مكانتها القانونية "

من الدول قد فتحت سفارات هلا يف القدس الغربية، واحتفظت بسفاراهتا يف تل أبيب، 
كما أن بعفها قد قام بفتح قنصليتني هلا، واحدة يف القدس الغربية، واألخرى يف القدس 

حملولة يف نظر هذه الشرقية، مما يدل على أن مسألة القدس الغربية، والشرقية مسألة غري 
. يفاف إىل ذلك كله أن السيادة على القدس بقسميها الغربي والشرقي هي (2)الدول

للشعب الفلسطي ي املستقر عليها منذ مئات السنني، كما أن احتالهلا قد مت باستخدام القوة 
 املسلحة، ووفقاً ألحكام القانون الدويل فأنه ال جيوز اكتساب األراضي عن طريق احلرب،
كما ال جيوز ج ي مثار العدوان، وقد مت قبول هذا املبدأ دولياً يف مؤمتر البلدان األمريكية 

م، 1948م، وميثاق بوغاتا ملنظمة الدول األمريكية عام 1938الذي عقد يف بنما عام 
 .(3)باإلضافة إىل أنه قد مت التسليم به يف التسويات السلمية التالية للحرب العاملية األوىل

أ عدم جواز اكتساب األراضي عن طريق احلرب يعترب نتيجة مرتتبة على االلتزام الوارد ومبد
( من ميثاق األمم املتحدة، واليت تنص على أنه: "ميتن  اعفاء اهليئة 2/4يف أحكام املادة )

                                                 

 .154أنظر: حسام أمحد حممد هنداوي: الوض  القانوني ملدينة القدس، املرج  السابق، ص (1)
االسرائيلية، املرج  السابق،  –أنظر: أسامة حليب: مسالة القدس يف ضوء االتفاقيات الفلسطينية (2)

 .107ص
(3) –The Legal Status of the West Bank and Gaza Strip, 

(Prepared for and under the guidance of the committee on 
the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian 

People), United Nations, New York, 1982, P.10. 
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مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سالمة 
الل السياسي ألية دولة، أو على أي وجه ال يتفق ومقاصد األمم األراضي أو االستق

وهذا ما أكدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العديد من قراراهتا، اليت تؤكد  املتحدة".
مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة منها على سبيل املثال ال احلصر، القرار رقم 

م، 13/12/1971بتاريخ  2799م م، والقرار رق4/11/1970بتاريخ  2628
 م.8/12/1972( بتاريخ 2949والقرار رقم )

لذا فإن مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي تعترب جزءً ال يتجزأ من القفية 
الفلسطينية بأكملها، وأن أي حل هلا ال ميكن أن يتم إال يف إطار احلل الشامل والعادل 

على مبادئ القانون الدويل العام املستقرة، ومبادئ للقفية الفلسطينية، والذي جيب أن يقوم 
وميكننا  .(1)العدالة، ويف مقدمتها حق تقرير املصري، وإن مثار أي احتالل باطلة والغية

أصبح موضو  القدس بنداً دائماً يف قرارات اجلمعية العامة  1980القول وابتداءً من عام 
والوض  يف الشرق األوسط،  لألمم املتحدة خالل دوراهتا بشأن قفية فلسطني،

واملمارسات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة، وهي قرارات بتوزعها على عدة 
أجزاء، حيث كان جيري التصويت على كل جزء منها على حدة. مثال ذلك قرار اجلمعية 

م، الذي اعترب القدس جزءً من األراضي 11/12/1980بتاريخ  35/122العامة رقم 
 م.1967احملتلة منذ عام  العربية

 
 
 

                                                 

 .279، املرج  السابق، صأنظر: إبراهيم حممد شعبان: احلق العربي يف القدس (1)
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 وهنا جتدر اإلشارة إىل ما يلي:
اعتربا الففة الغربية وقطا   1967أن اجلمعية العامة وجملس األمن بدءً منذ العام  -1

غزة أرض فلسطينية حمتلة، وهذا يع ي االعرتاف بوجود الشعب الفلسطي ي يف 
 الفلسطينية عليها.األراضي اليت كانت خمصصة يف قرار التقسيم إلقامة الدولة 

أن اجلمعية العامة وجملس األمن حيرصان على إبراز القدس باالسم تأكيداً لوضعها  -2
 املميز يف قرارات األمم املتحدة.

تؤكد اجلمعية العامة إىل التعجيل بوض  حد لالحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام  -3
املسارات،  ، والتوصل إىل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على كافة1967

(، و 1973) 338(، و 1967) 242استناداً إىل قرارات جملس األمن رقم 
(، ومبدأ األرض 2016) 2334(، و 2002) 1397(، و 1978) 425

مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق املستندة إىل األداء اليت 
سطي ي واإلسرائيلي على أساس وضعتها اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للصرا  الفل

(، وأيده 2003) 1515وجود دولتني، على النحو الذي أقره اجمللس يف قراره 
 (.2008) 1850اجمللس يف قراره 

ضرورة التزام إسرائيل مبوجب خريطة الطريق، القاضي بتجميد األنشطة االستيطانية،  -4
البؤر االستيطانية اليت مبا يف ما يسمى " النمو الطبيعي" للمستوطنات، وإزالة مجي  

م، احرتام وصون الوحدة اإلقليمية لألرض 2001أنشئت منذ مارس/آذار 
 الفلسطينية احملتلة بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبا فيها القدس الشرقية.

االعرتاف حبق الشعب الفلسطي ي يف املطالبة بالتعويض جراء استغالل موارده الطبيعية  -5
و استنفادها أو تعريفها للخطر بأي شكل من األشكال أو إتالفها أو ضياعها أ

بسبب التدابري غري القانونية اليت تتخذها إسرائيل القوة القائمة باالحتالل، 
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 واملستوطنون اإلسرائيليون يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس.
لفلسطينية تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار واملستوطنات يف األرض ا -6

احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وما حوهلا، يشكل انتهاكاً للقانون الدويل، 
وحيرم الشعب الفلسطي ي من موارده الطبيعية، وتدعو يف هذا الصدد إىل التقيد التام 

عن حمكمة  9/7/2004بااللتزامات القانونية اليت أكدهتا الفتوى الصادرة بتاريخ 
 وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة. العدل الدولية،

تطلب إىل إسرائيل القوة القائمة باالحتالل، أن تتقيد بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل،  -7
مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساني، وأن تكف على الفور وبشكل كامل عن تنفيذ 

ة احملتلة، مبا فيها السياسات والتدابري الرامية إىل تغيري طاب  ووض  األراض الفلسطيني
 القدس الشرقية.

الطلب إىل إسرائيل أن تعيد بالكامل، عن طريق منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم  -8
والثقافة، مجي  املمتلكات الثقافية اليت متلكها املؤسسات الفلسطينية، مبا فيها 

لت عليها احملفوظات والوثائق اليت نقلت من مركز األحباث الفلسطي ي، واليت استو
 القوات االسرائيلية بصورة تعسفية.

أن مجي  التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل يف األراضي الفلسطينية واألراضي  -9
، مبا فيها القدس، تنتهك األحكام ذات الصلة 1967العربية احملتلة منذ عام 

رب لعام باملوضو  يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احل
، وتشكل عائقاً خطرياً للجهود الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم يف الشرق 1949

 األوسط، ولذلك ال صحة هلا قانوناً.
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، 1949أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب لعام  -10
ا فيها ، مب1967تسري على األرض الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة منذ عام 

 انتهاك وعدم اعرتاف اسرائيل بانطباق االتفاقية عليها. وتشجب القدس،
الطلب إىل اسرائيل باالنسحاب من األرض الفلسطينية اليت احتلتها منذ عام  -11

، واالمتثال لقرارات األمم املتحدة املتعلقة بالطاب  التارخيي ملدينة القدس، 1967
هاكا جسيما حلقوق االنسان للسكان وتؤكد أن االحتالل يشكل يف حد ذاته انت

املدنيني يف األرض الفلسطينية احملتلة التأكيد جمدداً على الفرورة القصوى النسحاب 
اسرائيل انسحاباً كامال وغري مشروط من مجي  األرض الفلسطينية واألراضي 

 ، مبا فيها القدس.1967العربية األخرى احملتلة منذ عام 
ضم القدس واعالهنا )عاصمة( هلا ففال عن التدابري  التأكيد بأن قرار اسرائيل -12

الرامية إىل تغيري طابعها املادي وتكوينها الدميغرايف وهيكلها املؤسسي ومركزها 
القانوني باطلة والغية وتطالب بإلغائها فورا، وتؤكد من جديد دعوهتا إىل عقد مؤمتر 

أساس قراراهتا  سالم دويل بشأن الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة وعلى
 املتصلة بالقفية الفلسطينية.

-/د194املطالبة حبل مشكلة الالجئني الفلسطينيني وفقا لقرار اجلمعية العامة رقم  -13
، والقرارات الالحقة ذات الصلة وضمان حرية 11/12/1948بتاريخ  3

بذولة الوصول لألماكن املقدسة واملواق  الدينية، والتنويه بالرغبة املعلنة واملساعي امل
مبا فيها القدس حتت اشراف  1967لوض  األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

 األمم املتحدة لفرتة حمددة كجزء من عملية السالم.
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 النتائج والتوصيات:
إن الواق  الدويل باجتاه مدينة القدس، واملتمثل بقرارات الشرعية الدولية والقانون 

ن تتعامل م  موضو  القدس بواقعية، لذا علينا التمسك الدويل، يفرض على مجي  األطراف أ
بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن ألهنا السبيل للخروج 
حبلول منطقية يف هذه الفرتة على األقل، وألن التمسك بواق  هذه القرارات، يعطينا حصانة 

دينة القدس أو يفعف املوقف الفلسطي ي دولية من أي مشرو  هزيل ميكن أن يفرض على م
يف أي مفاوضات مقبلة. لذا علينا وض  خطة مدعمة بكل طاقات وامكانيات امتنا 
العربية واالسالمية، فمعركة عروبة القدس ال تتحقق بالبيانات واملؤمترات واخلطابات 

طوة اليت فحسب، وإمنا مبواجهة كل خطوة من اخلطوات اإلسرائيلية على أرض القدس، باخل
 حتبط أهدافها.

 أوال: النتائج:  
أن صدور أي تشري  أو قرار إداري أو حكم قفائي داخل أي دولة، فهو يعترب يف  -

حكم القانون الدويل جمرد وقائ  مادية ال تغري يف املراكز القانونية احلالية، وال تكسب أي 
سؤولية يف إلغاء حقوق جديدة، وعلى الدولة اليت تتخذ مثل هكذا قرار أن تتحمل امل

 كل ما خيالف أحكام القانوني الدويل.
إن القرار األمريكي ال يلزم سوى الدولة اليت أصدرته، وحيث أنه خمالف ألحكام  -

القانون الدويل فهو يعترب يف حكم الباطل، فهذا القرار ال يدعم سيادة إسرائيل على 
مدينة القدس حمكومة  مدينة القدس، وال يغري من طبيعة كوهنا أرض حمتلة، وستظل

بقواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة، خاصة تلك اليت املتعلقة حبماية 
املمتلكات الثقافية والدينية أثناء النزاعات املسلحة. كذلك ختف  التفاقيات جنيف 
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م، وكافة قواعد القانون 1977والربوتوكولني اإلضافيني لعام  1949األربعة لعام 
 دويل املتعلقة باألراضي احملتلة.اإلنساني ال

إن احلق ال ينيب على خطأ، وحني يكون هذا اخلطأ متعلقاً مبحاولة التغري اإلقليمي  -
وعدم االنصيا  للشرعية الدولية، فإننا نصبح أمام حالة من حاالت انتهاك القواعد 

قفه، والتحذير القانونية يف النظام الدويل العام، وهو ما ينبغي أن تتكاتف مجي  اجلهود لو
 من خماطره وتداعياته.

 
 ثانيا: التوصيات:

دعوة الدول األطراف السامية يف اتفاقيات جنيف األربعة إىل الزام اسرائيل والواليات  -1
 املتحدة األمريكية باحرتام أحكام هذه االتفاقيات.

التحرك القانوني داخل الواليات املتحدة األمريكية للحصول على حكم من احملكمة  -2
لعليا يف واشنطن ببطالن القرار الصادر عن اإلدارة األمريكية ومن  نقل السفارة ا

 األمريكية إىل مدينة القدس.
التأكيد على تفعيل قرارات الشرعية الدولية بكافة أجهزهتا، واليت ال تعرتف بالسيادة  -3

ن خالل اإلسرائيلية على مدينة القدس، وإجراءاهتا اليت هتدف إىل تغيري الوض  القائم م
 توحيد مدينة القدس.

العمل على إعادة فتح مجي  املؤسسات اليت اغلقتها اسرائيل ودعم تلك املؤسسات  -4
بكافة أوجه الدعم لتستطي  مواجهة اهلجمة الشرسة الصهيونية ومواجهة هتويد املدينة 

 املقدسة.
لقيامة(، االهتمام باملواق  الدينية اإلسالمية واملسيحية )املسجد األقصى، وكنيسة ا -5

ودعم احياء الرتاث اإلسالمي يف مدينة القدس وذلك بالتعاون م  وزارات األوقاف 
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 العربية والسلطة الفلسطينية.
دعم اقتصاد مدينة القدس، وحماولة جذب رؤوس األموال العربية واإلسالمية  -6

لالستثمار يف مدينة القدس للحفاظ على مصدر دخل لسكاهنا من أجل تقوية 
 يهم إلغراءات البي  الصهيونية.صمودهم وتصد

العمل على إظهار قفية القدس يف كل حمفل دويل، ويف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة،  -7
 وتفعيل ملف القدس بصورة أكثر جدية وفاعلية.

 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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حنو إجراءات عملية للحفاظ على عروبة القدس ومواجهة تداعيات 
 القرار األمريكي

 (1)لهال الدين علي. د.أ: تقديم 
 أمهية املوضو :

  2018القمة العربية يف الرياض مارس. 

  مايو. 15تنفيذ قرار نقل السفارة 

 .حنن إزاء عملية احتالل جديد 

 

 ماهي االهداف اإلسرائيلية:
 .خلق واق  جديد 

 .نقل السفارة ميثل دعما جلهود االستيطان 

  2050الشرقية خطة استكمال دمج القدس. 

 .تشجي  دول أخرى على االقتداء بأمريكا 

 
 ماهي االهداف العربية:

 . نقيض االهداف االسرائيلية 

 .احلفاظ على عروبة القدس 

 .دعم الوجود العربي 

    

             

                                                 

  ( وزير الشباب املصري األسبق، واستاذ القانون الدويل.1)
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 ماهي سبل التحرك العربي:
 . رف  تكلفة القرار االمريكي ويعترب سبيل غري ممكن يف الظروف الراهنة 

  العمل على عدم قيام دول أخرى باختاذ قرارات مماثلة للواليات املتحدة. من خالل
 توظيف حقيقة أن العامل توحد ضد القرار االمريكي.

  إبراز املقاطعة الغربية لالحتالل االسرائيلي من خالل دعم املقاطعة األوروبية
 للمنتوجات املصنوعة يف املستوطنات واظهار موقف عدد من اجلامعات

 االمريكية.

  التواصل م  الشعب الفلسطي ي يف القدس ودعم وجوده: من خالل الزيارات
الرمسية وخري مثال زيارة وزير خارجية سلطنة عمان واستقبال الرئيس عباس له 

 وإشادة صائب عريقات به.

 .دعم اجلامعات وتبادل االساتذة 

 .ترميم املساجد والكنائس 

  وسكان القدس.معرض الكتاب بني الشعوب العربية 

 .دعم اجلمعيات والنقابات 

 دعم املواق  الفلسطينية. -استخدام امليديا احلديثة 

 .الرتكيز على رجال االعمال ورجال الدين والشباب 

  1984االهتمام بعرب. 

 .دعم وكالة غوث الالجئني 

 .فتح مسار ودعم الدبلوماسية الشعبية 

  .االشتباك وليس االنسحاب او املقاطعة 
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 عرب إىل القدس مير بدولة فلسطنيطريق ال
 (1)تقديم: أ.د. حلمي احلديدي

حكم القوة أو احلكم القائم على القوة ال يُعطل حق أي شعب يف احلرية والتحرر 
واالستقالل والسيادة، وإمنا يتطلب األمر يف هذه احلالة مقاومة عنيدة ومثابرة ومنظمة هلذا 

هتا إىل تفامن قوي وفعال لتطبيق املواثيق الدولية احلكم، كما حيتاج إىل تعبئة الشعوب ودعو
 اليت تنص على حق كل شعب يف تقرير مصريه واستعادة أراضيه املغتصبة.

لعل ما يزيد من صعوبة اسرتداد األرض واحلقوق ذلك الدعم العسكري واالقتصادي 
األمريكية  واملايل والتكنولوجي والسياسي والدبلوماسي املطلق من جانب الواليات املتحدة

بأن اغتصاب األرض الفلسطينية  االدعاءلالحتالل واالستيطان والتهويد.. إىل جانب 
بأنه  -وفقاً لرؤية ملفقة –جييء تنفيذاً لقرار إهلي وأوامر علوية حتتم على ما يوصف 

وهكذا جيري استخدام دعاوي "دينية" إللغاء وجود شعب ، "شعب اهلل املختار" تنفيذها
 لشعب الفلسطي ي وشطب تارخيه وهويته.بكامله، هو ا

ردود األفعال االقليمية الدولية جتاه القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة 
دولة  14فقد وقفت  ،االحتالل ونقل السفارة األمريكية إليها جاء لصاحل الشعب الفلسطي ي

انب احلق الفلسطي ي، إىل ج -بينها أقرب احللفاء للواليات املتحدة –عفو يف جملس األمن
دولة عفواً يف اجلمعية  128بينما وقفت أمريكا وحدها ويف عزلة كاملة. كذلك اختذت 

العامة لألمم املتحدة موقفاً إىل جانب فلسطني، رغم هتديدات أمريكا حبجب املعونة عن أي 
 دولة جترؤ على معارضة القرار األمريكي بشأن القدس.

                                                 

 دير عام منظمة تفامن الشعوب األفريقية واآلسيويةوزير الصحة املصري األسبق، وم  (1)
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للمطالبات بتجميد العمل بقرارها؟ من املستبعد أن هل تستجيب الواليات املتحدة 
تستجيب واشنطن للمعارضة العاملية لقرارها بشأن القدس، وذلك ألن الواليات املتحدة 

وها هو الرئيس األمريكي  ،ألي حترك يف املنطقة -والوحيد–تعترب إسرائيل ذراعها الرئيسي 
مايو القادم، أي يف ذكرى  15يوم حيدد موعد نقل السفارة األمريكية إىل القدس ليكون 

والدور الذي تلعبه إسرائيل يف االسرتاتيجية األمريكية املناوئة إليران يف املنطقة  ،النكبة
واضح، كذلك يف املشرو  األمريكي الدائم إلضعاف الدول العربية ومتزيقها حبيث تتحول 

ة هشة وضعيفة املنطقة إىل دويالت أو إمارات أو كيانات طائفية ومذهبية وعرقي
ومتناحرة، حبيث ال تبقى سوى دولة واحدة قوية يف املنطقة هي إسرائيل. وهناك الدور 
الذي تلعبه إسرائيل يف دعم املنظمات االرهابية الساعية إىل تدمري الدولة السورية والغارات 

على  اإلسرائيلية اهلجومية املتتالية على مواق  سورية كلما أحرزت سوريا تقدما يف حراها
وسبق أن حرضت إسرائيل على غزو العراق وتدمريه. ثم أن أغلبية أعفاء  ،االرهاب

الكوجنرس األمريكي تدين بالوالء إلسرائيل وملنظمة "إيباك" )اللوبي الصهيوني واس  النفوذ يف 
 الواليات املتحدة(.

تى وجيري احلديث يف إسرائيل اآلن عن توطني مليون إسرائيلي يف الففة الغربية ح
يصبح من املستحيل رسم خريطة الدولتني، واحدة إسرائيلية وأخرى فلسطينية. ويعلن 

أنه لن "مينح" شرباً واحداً من الففة  -صراحة–رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
 الغربية للفلسطينيني وأن اجلوالن إسرائيلية، وستبقى كذلك إىل األبد!!.

نالد ترامب أنه حسم قفية رئيسية يف النزا  وقد صرح الرئيس األمريكي دو
مت  -اهذا االعرتاف–الفلسطي ي باعرتافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، ذلك أنه -اإلسرائيلي

إخراج القدس من النقاش حبيث لن تكون مدرجة يف جدول أعمال أية مفاوضات بني 
 اجلانبني الفلسطي ي واإلسرائيلي!.
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ألمريكي الذي يلعب دوراً هاماً يف الوقت احلاضر، وهنا جتدر اإلشارة إىل الرباعي ا
 ويتكون هذا الرباعي من: ،لصاحل األطما  اإلسرائيلية

الذي أوكل إليه الرئيس األمريكي حل مشكلة الشرق  -صهر ترامب -جاريد كوشنر -1
األوسط، وهو املستشار السياسي للرئيس.. ويرتبط بعالقات اقتصادية ومالية م  

 ئيلية يف إسرائيل.الشركات اإلسرا
جيسون جرينبالت، املوفد اخلاص للرئيس األمريكي للشرق األوسط، وهو صهيوني  -2

 ويرتبط بعالقات وثيقة م  املسئولني اإلسرائيليني.
نيكي هايلي مندوبة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة اليت تعترب أن سياسة املنظمة  -3

جة" وهي منحازة بنسبة مائة يف املائة الدولية جتاه إسرائيل ليست سوى "بلط
، الذي يرفض 2334لالحتالل اإلسرائيلي. وقد أدانت قرار جملس األمن رقم 

 االستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
السفري األمريكي يف إسرائيل "فريدمان" الذي كان جيم  التربعات إلقامة مستوطنات  -4

 ويقال أنه إسرائيلي أكثر من اإلسرائيليني. يهودية يف الففة الغربية احملتلة. 
وما يتسرب من أنباء حول ما يسمى بت "صفقة القرن" واليت يعدها ترامب، تشري إىل 
أهنا تنص على ضم املستوطنات اإلسرائيلية على وادي األردن حبيث ال يبقى للفلسطينيني 

 ،إسرائيل!اليت تبقت يف فلسطني بعد قيام دولة  %22من الت % 40سوى مساحة 
حبيث يتبعثر ما تبقى من قرى  ،وعمليات التوس  اليت نفذهتا يف األراضي احملتلة حتى اآلن

 ومدن فلسطينية بني املستوطنات اإلسرائيلية اليت حتوطها وتلتف حوهلا يف كل مكان.
أما عن اخلطوات واإلجراءات اليت جيب اختاذها ملواجهة القرار األمريكي، فإننا 

أننا لن نستعيد فلسطني بالتصرحيات أو اخلطب أو املفاوضات العقيمة تلك جيب أن ندرك 
أن يتم خالهلا تكريس حقائق  ىسو–املفاوضات اليت مل يكن هلا من هدف، يف نظر العدو 
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ومثة خطوات وإجراءات ملواجهة القرار األمريكي، منها:  سياسية واستيطانية على األرض.
مثل االحتاد األوروبي والصني وروسيا، ودعوة اجلمعية اختيار رعاة جدد لعملية السالم، 

العامة لالعرتاف بدولة فلسطني وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف كل خطوات التطبي  
  وإحياء قنوات املقاطعة العربية، وفرض مقاطعة اقتصادية عربية للواليات املتحدة.

ل، بطبيعة احلال، عامالً غري أننا جيب أن ندرك أن األوضا  العربية الراهنة ال تشك
وال  ،ضاغطاً على الواليات املتحدة وإسرائيل يكفل وضعهما على طريق السالم احلقيقي

ميلك العرب، يف ظل أوضاعهم احلالية القدرة على فرض السالم، وخاصة أن هناك دوالً 
 عربية مهمة أصبحت تعترب أن عدوها األول هو إيران وليس إسرائيل.

نطقة بسالم دائم وشامل ما مل يصل العرب إىل قدر من التوازن يف ولن تنعم هذه امل
موازين القوى م  إسرائيل، وما مل يق  تبدل أساسي يف الوض  العربي وانقالب شامل يف 
أساليب تفكرينا وعملنا وحياتنا بكاملها، مما جيعل العرب جزءاً ال غنى عنه يف العامل الذي 

 يعيشون فيه.
 ،يق التوازن احلفاري هو طريق احلداثة وامتالك أسبااهاوطريق العرب حنو حتق

حتى  1948وعلى العرب إصدار كتاب أسود بعدة لغات يففح الدور األمريكي منذ عام 
وأيفاً على العرب دعم املقاومة الشعبية الفلسطينية  ،اآلن، ويكشف كل جرائم إسرائيل

وحول  القفية الفلسطينية. للمحتلني اإلسرائيليني واعتبار القدس قلب ومركز وحمور
فإنه استثناء  ،التبعات اخلطرية اليت سترتتب على قيام دول أخرى بنقل سفاراهتا إىل القدس

وكلما كان املوقف العربي  دولة واحدة مل نسم  عن غريها تعتزم نقل سفارهتا إىل القدس.
هذه اخلطوة لن  فإن اإلقدام على ،إمجاعياً وحامساً وصارماً إزاء أي دولة تفكر يف ذلك

يكون سهالً، وخاصة إذا وجه العرب حتذيرات من تعرض الدولة اليت تقدم على هذه 
 اخلطوة إىل عقوبات مجاعية عربية.
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ويف ظل االهتمام اخلاص الذي أولت منظمة الشعوب األفريقية واآلسيوية أنشأت يف 
م الشعب جلنة دولية خاصة لدع 2006مؤمترها األخري الذي عقد يف الرباط عام 

الفلسطي ي اختذت يف العاصمة املغربية مقراً هلا وعقدت فيها اجتماعها األول يف الرباط يف 
وستعقد اجتماعها التايل يف القاهرة خالل الربي  املقبل، ملناقشة محاية  2017خريف عام 

 القفية الفلسطينية من حماوالت تصفيتها اليت تقوم اها إسرائيل يف ظل محاية أمريكية.
ن منظمتنا هي منظمة شعبية وترى أن واجبها أن تظل القفية الفلسطينية حيه إ

وتستأثر باهتمام ودعم شعوب أفريقيا وآسيا، حتى ينال الشعب الفلسطي ي استقالله 
وحيصل على حقوقه املشروعة يف دولته املستقلة على كل أراضي الففة الغربية وغزة 

نه الشعب الوحيد يف العامل، وليس يف أفريقيا وتكون عاصمتها القدس الشرقية،  خاصة وأ
ختاماً البد أن نعي مجيعاً حنن العرب أن طريقنا إىل  وآسيا الذي مل حيصل بعد استقالله.

  القدس البد وأن مير عرب دولة فلسطني العربية.
 أشكركم حلسن استماعكم والسالم.
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 وآليات تفعيلها -اخلطوات الواجب اختاذها للتصدي للقرار األمريكي
 (1)تقديم: د. أسامة شعث                

 احلفور الكريم..
واتوجه اىل  ،واحييكم مجيعا كل بامسه وموقعه ,,السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

احملتلة" و"قطا  االعالم واالتصال" وخباصة ادارة  ي العربيةضاكل من وقطا  فلسطني واالر
بالشكر اجلزيل على جهودكم لعقد هذه احللقة  -جية البحوث والدراسات االسرتاتي

وعليه اض   ،موضوعها احليوي وتوقيت انعقادهاواليت تكتسب امهيتها من النقاشية املهمة، 
"اخلطوات الواجب اختاذها للتصدي للقرار  مامكم هذه الورقة اليت جاءت حتت عنوان:أ

 ."واليات تفعيلها -االمريكي 
 مقدمة:

رض عربية حمتلة أفاق اجملتم  الدويل على ان مدينة القدس هي على الرغم من ات
م، وصدور عشرات القرارات الدولية، اليت تؤكد بأن كافة اإلجراءات 1967منذ عام 

"، يف القدس احملتلة هي باطلة إسرائيل القوة القائمة باالحتالل" اختذهتاواملمارسات اليت 
على عفو مراقب يف االمم املتحدة عام  حصول دولة فلسطنيمن رغم على الو، ومرفوضة"
م، وانفمامها اىل عشرات املنظمات واملعاهدات الدولية ما يشكل إقراراً قانونيا 2012

ودوليا بان مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطني وتق  ضمن حدودها اليت سبقت عدوان 
، ن قفية القدس ظلت حاضرة يف كافة مفاوضات السالممن أرغم وعلى ال م.1967

م 2013جولة مفاوضات برعاية "جون كريي"  ألخرم وصوال 1991منذ مؤمتر مدريد 
 م. 2014/

                                                 

  ( باحث يف الشأن الفلسطي ي.1)



 

 

87 

 الحلقة النقاشية األولى

تعهدات االدارات االمريكية السابقة بعدم املساس بالوض  القائم يف القدس من رغم على الو
ورغم احلقائق التارخيية  ،وعدم االعرتاف بفمها أو توسيعها للحدود الدولية للمدينة

غرافية للوجود العربي الفلسطي ي يف القدس واليت اقرت اها منظمة واالثرية والدمي
 اليونسكو.
دارة واشنطن برئاسة دونالد ضربت بعرض احلائط كل ذلك، ونسفت كل إن أال إ

مبادئ عملية السالم القائمة على حل الدولتني يف وقت يواصل االحتالل االسرائيلي 
 االرض.ماراثون االستيطان والتهويد املتعاظم على 

مدينة ن خطورة هذا القرار وتداعياته ال تتوقف على نقل السفارة االمريكية اىل أ
القدس احملتلة فحسب، بل متتد لتصفية وتذويب احلقوق العربية الفلسطينية، ولعل القرارات 

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن وجتميد الدعم  بإغالقاالمريكية االخرية 
اضافة اىل قرار االسرا  بنقل  األونرواثم وقف متويل منظمة  ،الفلسطي ياملايل للشعب 

السفارة االمريكية اىل القدس يف منتصف مايو القادم.. يؤكد ان واشنطن ماضية يف 
ما ينذر بتداعيات ، وهو خمططها التصفوي للحقوق الفلسطينية انطالقا من هذا القرار

 مهها:أخطرية 
 لدول "الفقرية او املدعومة امريكيا" باالعرتاف بالقدس تشجي  واغراء العديد من ا

 .إلسرائيلعاصمة 
  االسرا  يف استكمال خمطط هتويد املدينة عرب سياسة التغيري اجلغرايف والدميغرايف

 وللسكان الفلسطينيني من ابناء مدينة القدس. لألرضبالفم واالزاحة والنقل 
 قصى" واالنفراد به هلدمه، ثم بناء اهليكل السيطرة اليهودية الصهيونية على "املسجد اال

 املزعوم على انقاضه، حيث وضعت ت"خطة التقسيم الزماني واملكاني للحرم". 
  ي حماولة إلقامة دولة فلسطني عاصمتها القدس.أاهناء وافشال 
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  السيدات والسادة:
ن توقيت ودواف  وطريقة اختاذ هذا القرار، تظهر مدى استخفاف واشنطن أ

مات الدولية وبقراراهتا. عرب استخدام لغة االبتزاز والتهديد للعديد من الدول باملنظ
ففال عن اعتقادها بان سقف  اهدف ثنيهم عن مواقفهم الراففة للقرار االمريكي.

التداعيات على هذا القرار "لن تتجاوز عبارات الشجب واالدانة"، وبأن مصاحلها احليوية 
 لن تتعرض ألي خماطر.و تتأثريف املنطقة والعامل لن 

 هنا الأن هذا يع ي أولطاملا اعتقدت واشنطن بان هذا القرار قد مير مرور الكرام ف
وهي بذلك  ،تقيم وزنا للمنظمات الدولية وقوانينها، وليست قلقة من رد الفعل العربي

 .!.وضعت اجلمي  يف اختبار حقيقي
املبنى "مقر جامعة ، صدرت من داخل هذا البيانات والقراراتمئات ن هناك أ

الدول العربية" دعما للحقوق العربية الفلسطينية يف القدس واالرض احملتلة، لكن م  االسف 
ففي وقت خيط العرب القرارات  إن مل نقل مجيعها مل تصل ملستوى الفعل.!. غالبيتها

واملبادرات.. ويستجدون السالم يواصل االحتالل االسرائيلي عدوانه الوحشي تدمريا 
 . والنساء لألطفالستيطانا وقتال واعتقاال وا

 السيدات والسادة
 بإرادةمنا إو ،ن احلقوق املسلوبة ال تسرتد بالقرارات والسالم ال يتحقق باالستجداءأ

وبال شك فان االمة العربية متتلك الكثري من عناصر القوة، لتحقيق السالم وفرضه ، القوة
العربية والفلسطينية وعلى رأسها قفية القدس والتصدي لكل املخططات التصفوية للحقوق 

لكنها ما زالت حباجة اىل حتريك االرادة السياسية اجلماعية ملواجهة التحديات  ،احملتلة
كثرية تواجه االمة فهناك حتديات   ،الراهنة. مبا جيعلها تستعيد عافيتها ومكانتها تدرجييا

 :ما يليالعربية تتمثل في
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 ي كأمر واق  على االرض احملتلة ويف القدس حتديدا. وجود االحتالل االسرائيل -
الدعم االمريكي املطلق لالحتالل واالستيطان ما جعله يتصرف بفوقية م  القانون  -

 الدول.
على االلتزام بالقرارات  إلجبارهعدم جاهزية اجملتم  الدويل للفغط على االحتالل  -

 الدولية.
الشعب الفلسطي ي، لكسر ارادته  االزمة االقتصادية واالنسانية املفروضة على -

 وصموده وثنيه عن املطالبة حبقوقه العادلة. 
من جهود حثيثة  العربية ا تبذله مجهورية مصرممرغم على التباطؤ تنفيذ اتفاق املصاحلة  -

  حممودة.
االقتصادية واالنسانية والسياسية واالمنية، اضافة انشغال العرب يف ازماهتم  -

بني ضحايا وغرقى  دمرت دول عديدة ومزقت شعواها ماللصراعات واحلروب اليت 
 والجئني. 

 التهديدات والتجاذبات االقليمية اليت متس صميم االمن القومي العربي. -
 السيدات والسادة:

ال إ ،سبق وبالتأكيد على ان الدول العربية متر يف فرتة عصيبة جدا بالنظر اىل كل ما
ن العدو االول واالساس والرئيس وهو قطعا ن ذلك ال جيعلنا مطلقا حنرف البوصلة عأ

ذ يكفي وجوده على ارض فلسطني حبد ذاته اهنك ومزق اجلسد إ ،"االحتالل االسرائيلي"
ن بقاءه مازال ينفث مسوم الكراهية والتطرف املذهيب والطائفي أوبالتايل ف ،العربي الواحد

 واالرهابي بني ابناء الدم العربي الواحد.
ذا كانت قادرة على االنتقال من "حالة املفعول به إمام اختبار حقيقي فيما أالعربية  فاألمة

ن تتصدى للمخطط االمريكي ولكن أهنا تستطي  أوبرأيي املتواض   ىل حالة الفاعل".؟إ
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ن القيادة أعتقد وا ،ضمن "خطة اسرتاتيجية شاملة" اختاذ خطوات فاعلةهذا يتطلب 
لدائم م  اجلهات العربية الرمسية ويف اطار جامعة الفلسطينية تقوم بالتنسيق والتشاور ا

حيث جنحت الدبلوماسية العربية والفلسطينية يف حتقيق جناحات متعددة،  ،الدول العربية
مامكم واليت قد تكون فاعلة يف التصدي ألذلك اض  توصياتي  ،لكن هذا برأي غري كاف
 للقرار االمريكي وتبعاته.

 
 التوصيات: 

 ك الدويل العربي اجلماعي باستخدام لغة املصاحل املشرتكة.تصعيد درجة احلرا 
   ي دولة أتفعيل القرارات العربية الصادرة عن جامعة الدول العربية بقط  العالقات م

و خفض مستوى التمثيل أ القوة القائمة باالحتالل إلسرائيلتعرتف بالقدس عاصمة 
غريها او على االقل التلويح الدبلوماسي وفرض قيود واجراءات دبلوماسية وجتارية و

  .اها
 "وخباصة قرار قمة  ،تفعيل قرارات اجلامعة العربية اخلاصة بدعم "صندوق القدس

م واجياد الية ورقابة او متابعة للصرف 2012م، وقرار قمة الدوحة 2010سرت 
ال يوجد إعلى  –الدائم لكل اسرة مرابطة يف مدينة القدس، حبسب عدد افرادها 

وكذلك دعم وتطوير كافة املؤسسات اخلدماتية كالتعليم والصحة  -ا مصدر دخل هل
والتعاون الكامل م  املؤسسات االهلية  ،والبنية التحتية واالسكان يف القدس

 بناء القدس.أكل ذلك يسهم يف دعم صمود  –والتنموية واملراكز البحثية 
 "يهدف اىل: تشكيل "اطار شعيب عربي"، ما يطلق عليه "الدبلوماسية الشعبية 

 .عقد الندوات واملؤمترات وتعزيز الوعي العربي بكافة احلقوق املسلوبة -
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بناء االمة العربية واالسالمية الذين ينتشرون يف اصقا  االرض. أالتواصل م   -
واالستفادة من امكاناهتم وطاقاهتم باعتبارهم "مجاعات ضغط عربية 

 واسالمية".
 ات بالدهم. اجياد "رأي عام عاملي" ضاغط على حكوم -
تفعيل املقاطعة الشاملة لالحتالل االسرائيلي اعالميا وسياسيا واقتصاديا  -

 واكادمييا. 
تسيري الوفود لزيارة القدس بالتنسيق والتعاون املباشر م  اجلهات  بأمهيةالتوعية  -

 املدينة. ألبناءيسهم بالدعم املعنوي واملادي املباشر  الفلسطينية الرمسية، ما
 عدد من الشخصيات الدبلوماسية الدولية اليت تساند االحتالل  بأمساء اصدار الئحة

 ورفض مقابلتها واالعالن باهنا غري مرحب اها.
  اضافة "منهج دراسي" حول مدينة القدس وتطورات الصرا ": ضمن مادة "الرتبية

 القومية او الوطنية" يدرس ضمن املقرر يف كافة املدارس واجلامعات العربية.
 ث القوى الفلسطينية الداخلية على االسرا  يف حتقيق املصاحلة، ودعم تشجي  وح

كافة اسباب ومظاهر واثار االنقسام  إلهناءاجلهود املصرية يف متابعة تنفيذها وصوال 
 الفلسطي ي.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 األجانب

 التوراة تثبت أن أرض القدس عربية
The Bible proves that Jerusalem is an Arab 

land 
  (1)تقديم: دعاء الشريف

 مقدمة. -

 لفرتات االثرية وتاريخ ملوك اسرائيل ويهوذالتاريخ العصور القدمية يف القدس وفقا  -
 وتشمل :

قبل امليالد( )مدينة يبوس  2350-3500أوال: القدس يف العصر الربونزي املبكر )
 .حتت حكم امللك العربي سامل اليبوسي (

اسم املدينة  ق.م ( 1500-2000يف العصر الربونزي الوسيط ) ثانيا: القدس 
 .حتول من يبوس اىل اور سامل وكان حيكمها امللك العربي ملكي صادق

تسمى  كانت ق.م(. 1200 - 1550ثالثا: القدس يف العصر الربونزي األخري )
 .قبل امليالد( 1330أوروساليم يف رسائل أمارنا من عبدي هبا )

ق.م( فرتة مملكة داوود وسليمان  900-1200حلديدي األول )رابعا: العصر ا
   .واهليكل وشهادة علم االثار عليها

 . القدس غريبه متاما على االسرائيلينيالتوراة تُثبت أن  -

 ) نقش تل دان ونقش حجر يهوآش( اثبات املفقود لطمس املوجود عن طريق التزوير -

 ليس يهوديا " سلطة االثار االسرائيلية تعرتف "حائط املبكى -

 مالحق -
 

                                                 

 باحثة متخصصة يف الشأن االسرائيلي ( 1)
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 :مقدمة
وهي تساعدنا يف فهم ماضينا الذي يساهم بشكل مباشر  ،ليناإاحلفارة هي لغة تتحدث 

" ان حفارة االنسان وتارخيه   يف قدرتنا على فهم حاضرنا،  وهناك القول املأثور :
مة بالتأكيد املقصود كلومستقبله رهن كلمة" .. ولكن السؤال هو أي كلمة يا ترى ؟!  

كيف ميكننا فصل  ،ختربنا بشيء سوى الزيف فلنذا كانت حمرفة إما أ ،ختربنا باحلقيقة
 احلقيقة عن الزيف ؟! كيف نتعرف على تارخينا وننقيه من شوائب التحريف والتزوير ؟! 

ن أفلسطني ومدينة القدس مثال صارخ هلذا التحريف، فقد استلب التاريخ قبل  أرضويف 
ب الفكر التوراتي، فطمست احلقائق عرب السنني ودُفنت حتت تستلب االرض وكتب حس
بل يف  ،عوامأكيف نصحح هذا التاريخ ؟! كيف حنقق يف  ،اكوام من االفك واالكاذيب

 صلية ؟!هذا هو موضو  هذه الدراسة. قرون من تزوير التاريخ لنجد احلقيقة األ
ن مدينة القدس أب 2017ديسمرب  6صرح  الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يوم 

مدعيا  ،عاصمة إلسرائيل، واملباشرة بنقل سفارة بالده من تل أبيب إىل مدينة القدس احملتلة
 ."مدينة القدس عاصمة الشعب اليهودي، اليت أنشأت يف العصور القدمية":بأن 

يف العصور  يعيش يف منطقة ما، ذا كان هناك شعب ماإفوسنتوقف هنا عند هذه الفقرة ، 
ن هذا التاريخ انتج عنه أوالبد  ،ن هلذا الشعب تاريخ يف هذه املنطقة أفالبد  ذاًالقدمية إ
ن كلّ حفارةٍ إنسانيّة مرّت على سطح األرض هلا جمموعةً من أومن املعروف ، حفارة

وبعد مرور وقت  ،الصفات واخلصائص، جعلتها تعبّر عن نفسها بالرسم، والنحت، والبناء
وتتالشى. لكن يبقى مكاهنا ما كوّنته من تغيري على املنطقة  من الزمن تذهب تلك احلفارة

اليت كانت موجودةً فيها، فيبقى البناء، والرسم، والنحت، والقط  النقديّة، وأحياناً العظام 
على حاهلا، وذلك دف  العلماء لدراسة هذه املواد املاديّة والبحث عنها؛ الكتشاف 

الذي حول باطن ، وهو العلم ذا بعلم اآلثارخصائص احلفارة اليت قامت اها، ومسّي ه
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لذلك سوف نرج  اىل  كتاب تاريخ كوني يطالعنا على كل حقائق املاضي البعيدإىل االرض 
 ،اليت استشهد اها الرئيس ترامب مستندين يف ذلك على  علم االثارتاريخ العصور القدمية 

لنعرف  قمران، التلمود ( وعلى املصادر التوراتية ) الكتاب املقدس العربي، خمطوطات 
ن أالعديد من املصادر االسرائيلية تذكر و يف العصور القدمية. التاريخ احلقيقي ملدينة القدس

-2000)بداية التاريخ اليهودي تبدا م  االباء  ابراهيم ويعقوب واسحق يف الفرتة من 
ف قدم من ذلك بأالأىل عصور إولكننا سوف نعود يف تاريخ القدس  ،ق.م( 1500
  :يذكر احلالية املوق  الرمسي لبلدية القدسالسنني، ف

 ، حيثسنة قبل امليالد 4000قد سكنت منذ هنا أالقدس تظهر  ملدينةالنتائج األثرية ن أ
احلفريات وقبل امليالد  2500مت ذكر مدينة ساليم  يف خمطوطات قدمية يف وقت مبكر من 

يف ما يسمى اليوم القدس منذ العصر األثرية تكشف عن الوجود احلفري البشري القديم 
وقد ذكر وجود املدينة يف النصوص  ،قبل امليالد 2200و  3300الربونزي األوسط، بني 

ومن ثم، فإن السرد اإلسرائيلي يعرتف بوجود ، (1)املصرية القدمية ويف مراسالت تل العمارنة
قبل تبلور  يهودية وحفري يف الففاء القديم للقدس اليوم، الذي كان قائما قبل ظهور ال

                                                 

عن جمموعة كبرية من الرُقم الطينية املكتوبة باللغة األكادية )البابلية(  رسائل تل العمارنة: عبارة( 1)
واخلط املسماري اليت وجدت يف أرشيف قصر امللك املصري أخناتون )أمنحوتب الراب ( يف مقر 

م حيث وصل عددها  1892 -1891حكمه )أخت أتون( ،اكتشفت الرسائل خالل العامني 
قدمون معلومات عن احللفاء اآلسيويني للقصر امللكي. حيث أن حتى اليوم. وي 379املعروف منها 

ق.م(. واحلديثة تعود لزمن اخناتون  1351 -1388أقدم الرسائل يعود لزمن أمنحوتب الثالث )
 ق.م(. 1334 -1351)
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( وقبل سنة 1500العربانيني القدماء كشعب أو أمة معينة. اي قبل ابراهيم ب حوايل ) 
 .(1)سنة( 2500مملكة داوود وسليمان بت  حوايل )

 !ولكن من هم هؤالء الناس؟ ومن أين أتوا؟
ة من منذ حوايل سبعة آالف سنة حدثت موجات متتالي (2)وفقا لتقدير الدراسات التارخيية
حيتتث كانتتت القبائتتل البدويتتة التتيت تعتتيش يف الصتتحراء    ،(3)اهلجتترة يف شتتبه اجلزيتترة العربيتتة 

القاحلة تتحرك من حني آلخر حبثًا عن أرض أكثتر ستخاء ورختاء، لتذلك فقتد عتربت تلتك        
القبائل منطقة اهلالل اخلصيب اليت تشمل العراق وسوريا ولبنتان وفلستطني واألردن واستتقر    

                                                 

(1 ) -http://www.jerusalem.muni.il/english/tour/history.htm 
(2)     Bishop Moore, Megan; Kelle, Brad E: Biblical History and Israel's 

            Past: The Changing Study of the Bible and History. 
Eerdmans,2011.  
-Day, John : Yahweh and the gods and goddesses of Canaan. 
Continuum, 2002. 
- Coogan, Michael D :Stories from Ancient Canaan. Westminster 
Pres, 1978.   
- Finkelstein, Israel: "Towards a new periodization and 
nomenclature of the archaeology of the southern Levant"1996. 
-Smith, Mark S: The early history of God. Eerdmans, 2002. 
- Tubb, Jonathan N :Canaanites. University of Oklahoma Press, 
1998. 
 -Drews, Robert : "Canaanites and Philistines", Journal for the 
Study of the Old Testament, 1998. 

"ان  تاريخ شبه اجلزيرة العربية تاريخ  موغل يف القدم وان اوىل يؤكد العالمة "صموئيل كرمير":   (3)
قبل امليالد  اي يف  اهلجرات العربية اليت خرجت منها اىل بالد الرافدين حدثت سبعة االف سنة

عصور ما قبل التاريخ،  وان وجود مستوطنات وحتصينات حجرية يف املسالك  اليت استطرقتها 
 اجلماعات املهاجرة يف كل من فلسطني وسوريا والعراق خري شاهد على ذلك"

Samuel Noah Kramer: From the Tablets of Sumer, Falcon's 
Wing Press, 1956 
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فلسطني قبل أن تُعرف اهذا االسم، فأعطوا البالد امسهتم، وصتار يُطلتق     جزء منها يف أرض
 عليها "أرض كنعان".

 
، خريطة توضح اهلجرات العربية من شبة اجلزيرة العربية اىل منطقة اهلالل اخلصيب

الكنعانية"، وهي تعترب من أقدم اهلجرات  -وقد عرفت هذه اهلجرة باهلجرة "األمورية 
اليبوسيون هم من ، وذلك من خالل تتب  آثارهم وآثار مدهنم القدمية.  املعروفة حتى اآلن

 -واليبوسيون هم  أول من أسس مدينة القدس  بطون العرب وهم فر  من الكنعانيني 
  (.أو ) يبيت وأطلقوا عليها اسم يبوس وقد ورد هذا االسم يف سجالت الفراعنة )يابيثي(
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للفرتات االثرية وتاريخ س وفقا تاريخ العصور القدمية يف القد
 (1)ملوك اسرائيل ويهوذا

)مدينة يبوس حتت  قبل امليالد( 2350-3500أوال: القدس يف العصر الربونزي املبكر )
 حكم امللك العربي سامل اليبوسي (

أن مدينتتة القتتدس يف العصتتر الربونتتزي املبكتتر كتتان   (2)أثبتتتت العديتتد متتن الدراستتات
 بنتتوا قلعتتة نيأن اليبوستتيو ،كتتم امللتتك العربتتي ستتامل اليبوستتي  حتتتت حوكانتتت يبتتوس امسهتتا 

حصينة على الرابية اجلنوبية الشرقية من القدس مسيت بت"حصن يبوس"، ويعد هذا احلصتن  
أقدم بناء يف مدينة القدس حتى اآلن، والستبب التذي أدى الختيتار اليبوستيني هلتذا املكتان       

فقد حبت الطبيعة هذا املوقت  شترقًا    ،يعيةطب اسرتاتيجيةلبناء حصنهم، هو متتعه مبميزات 
بنبتت  متتاء غزيتتر يف وادي "قتتدرون" عتترف باستتم "جيحتتون" )نبتت  العتتذراء(، وقتتد حفتتر           
اليبوستتيون نفقًتتا حتتتت اجلبتتل لنقتتل امليتتاه إىل داختتل احلصتتن ميتتتد يف هنايتتته اجلنوبيتتة لربكتتة         

 )سلوان(.

                                                 

 مقارنة بني الفرتات االثرية والتاريخ اليهودي القديم طبقا لتاريخ وملوك اسرائيل ويهوذا .( 1ملحق ) (1)

(2)  - Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher : The Bible Unearthed. 
Touchstone, 2002. 
 -Thompson, Thomas L: Jerusalem in Ancient History and Tradition. 
Contributors, Thomas M. Bolin, Philip R. Davies, Lester L. Grabbe, 
David M. Gunn, Ingrid Hjelm, Salma Jayyusi, Niels Peter Lemche, Sara 
Mandell, Michael Prior, Margreet Steiner, John Strange and Keith 
Whitelam. Continuum International Publishing Group, 2003. 
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ونحهنر جيسنة على مصب  3800اليت بنيت قبل حوايل القلعة اليبوسية   

 

 

.  
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الرغم من أن هذا النفق يُعرف أيفاً باسم نفق حزقيا، استنادً إىل مراج  التوراة اليت على و
إال أن اسم هذا امللك مل يُذكر يف النقش  ،تتحدث عن بركة وقناة بنيتا بواسطة امللك حزقيا

 املكتوب باللغة الكنعانية القدمية على جدران النفق

 
واليت تعود للعصر الربونزي األوسط، على تطور اهليدرولوجية  شبكة االنفاقتشهد 

واملعارف اهلندسية عند الكنعانيني. عندما حُفر نفق سلوان يف األساسات الصخرية، 
وأخريا  يثبت عامل اآلثار اإلسرائيلي الشهري " روني رايخ " من  وارتبط بالشبكة القدمية

نفق سلوان يبوسي ": ثار اإلسرائيلية أنجامعة حيفا م   "أيلي شوكورون" من سلطة اآل
 .(1)"كنعاني و مل يبنى النفق يف عهد امللك حزقيا

وكانت  ،ورشليم كانت تسمى يبوسأن مدينة أأكثر من سفر يفا أالكتاب املقدس كما ذكر 
 نذكر منها هنا على سبيل املثال: وسي العربيبمدينة يسكنها شعبها  الي

 :28(، الفقرة رقم 18سفر يوش : االصحاح رقم )يف  
-ַאְרַבע ָעִרים--ִקְריַת ִגְבַעת ,יְרּוָשַלִם ִהיא ְוַהיְבּוִסי ָהֶאֶלף ְוֵצַלע
 (. ְלִמְשְפחָֹתם ,ִבנְיִָמן-ְבנֵי נֲַחַלת זֹאת:  ְוַחְצֵריֶהן ,ֶעְשֵרה

                                                 

(1 ) - Eli Shukron and Ronny Reich, Hadashot Arkheologiyot 

Excavations and Surveys in Israel, Jerusalem, Robinson’s 
Arch, Volume 123 Year 2011. 
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. هي اورشليم. وجبعة وقرية. ارب  عشرة مدينة م  ضياعها. واليبوسي)وصيل  والف  
 هو نصيب ب ي بنيامني حسب عشائرهم هذا 

 :  4(، الفقرة رقم 11ويف سفر أخبار االيام االول: االصحاح رقم )
 ,יְֹשֵבי ,ַהיְבּוִסי ,ְוָשם ;יְבּוס ִהיא ,יְרּוָשַלִם יְִשָרֵאל-ְוָכל ָדִויד ַויֵֶלְך

 .ָהָאֶרץ
 كان االرض. س اليبوسيونوهناك  ،يبوسي أوذهب داود وكل اسرائيل اىل اورشليم 

 ق.م ( 1500-2000القدس يف العصر الربونزي الوسيط ) ثانيا: 
 اسم املدينة حتول من يبوس اىل اور سامل وكان حيكمها امللك العربي ملكي صادق

العصر الربونزي األوسط القدس عدة مرات يف النصوص املصرية من القرنني يذكر       
بناء القلعة ون بعد أن أمت اليبوسيفويف هذه احلقبة  ،(1)التاس  عشر والثامن عشر قبل امليالد

بنوا سوراً حول اجلبل، فاليبوسيون هم أول من قاموا ببناء أسوار مدينتهم مما عرف بالسور 
األول يف القرن الثامن عشر قبل امليالد، وكان مزودا بستني برجا يشرف منها اجلند على 

يعرف اليوم بباب اخلليل وحي األرمن وحي النيب محاية املدينة، وموق  السور كان قريبا مما 
داود حتى التالل الواقعة شرقي احلرم، وقد ظل هذا السور يتهدم ويعاد ترميمه على مر 
العصور، وبلغ ما أحصاه املؤرخون من عدد املرات اليت هتدم فيها السور وأعيد بناؤه ست 

وقد كشفت عاملة  ،اية املدينةمرات، وكان مزوداً بستني برجًا يشرف منها اجلند على مح
يف أكمة أوفل بالقدس عن بقايا هذا السور  1961اآلثار الربيطانية د. كاثلني كينيون سنة 

 )األول( الذي بناه اليبوسيون.

 

                                                 

(1) -Mazar, Eilat, "Excavations at the Summit of the City of 
David, Preliminary Report of Seasons 2005–2007," Shoham, 

Jerusalem and New York, 2009, p. 23. 
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 بقايا السور األول الذي بناه اليبوسيون واكتشفته عاملة اآلثار الربيطانية كاثلني كينيون

اليت   مللكي صادقهذه احلقبة يف قصة الكتاب املقدس وقد ذكرت مدينة تسمى سامل يف 
 (20-18الفقرات ) -14االصحاح –كانت القدس. العهد القديم: سفر التكوين 

 ְלֵאל ,כֵֹהן ְוהּוא ;ָויָיִן ֶלֶחם הֹוִציא ,ָשֵלם ֶמֶלְך ֶצֶדק-ּוַמְלִכי יח)
 ָשַמיִם קֹנֵה ,ֶעְליֹון לְלאֵֵ ַאְבָרם ָברּוְך:  ַויֹאַמר ,ַויְָבְרֵכהּו יט.  ֶעְליֹון
 ,ַמֲעֵשר לֹו-ַויִֶתן ;ְביֶָדָך ָצֶריָך ִמֵגן-ֲאֶשר ,ֶעְליֹון ֵאל ּוָברּוְך כ.  ָוָאֶרץ
 (.ִמכֹל

وباركه  19"وملكي صادق، ملك شاليم، اخرج خبزا ومخرا. وكان كاهنا هلل العلي. 
ومبارك اهلل العلي الذي  20، مبارك ابرام من اهلل العلي مالك السماوات واالرض»وقال: 

 فأعطاه عشرا من كل شيء."«. اسلم اعداءك يف يدك
 ( 2-1الفقرات  ) 7ويف العهد اجلديد : رساله اىل العربانيني، االصحاح 

الن ملكي صادق هذا، ملك ساليم، كاهن اهلل العلي، الذي استقبل ابراهيم راجعا من 
ملك »م عشرا من كل شيء. املرتجم اوال الذي قسم له ابراهي 2كسرة امللوك وباركه، 

 «ملك السالم»اي « ملك ساليم»ثم ايفا « الرب

 (.ق.م 1200 - 1550ثالثا: القدس يف العصر الربونزي األخري )

(قبل امليالد 1330) اسمى أوروساليم يف رسائل أمارنا من عبدي هبتالقدس  ) 
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 األجانب

أطلقت قبيلته امسه على  ي"،سامل اليبوسحينما تويف امللك حاكم القدس امللك "      
وحاكمها امللك  ،"تكرميا ملؤسسها االول: مدينة اور سامل " اورساملمسها أصبح أاملدينة ف

اور سامل اليبوسية العربية  -القدس –كانت مدينة هيبة" يف رسائل تل العمارنة ي"عبد
اطق القريبة مزدهرة، ومستقلة احلكم، وتتب  هلا املن خالل القرن الراب  عشر ق.م مدينة

 .Abdi-Heba احمليطة اها، وحيكمها ملك يدعى

 
نقش السم أور سامل يف إحدى رسائل تل العمارنة، بيد ملك املدينة عبد هبات، من القرن 

 الراب  عشر ق.م.
ق.م( ويف ألواح تل العمارنة   9وقد ورد هذا االسم ايفا يف نقش فرعوني يعود للقرن) 

 ق.م ( 14واليت يرج  تارخيها للقرن )
اليت أقامها سليمان  –وذلك قبل دخول العربانيني فلسطني مبدة طويلة وقبل اململكة املوحدة 

 حبوايل أربعة قرون طبقا للكتابات التوراتية
ووجه  ،خالل عهد عبدي هبة كانت املنطقة تتعرض للهجوم من عصابات هابريو     
تب الثالث(، للجيش أو على نداءات متكررة إىل فرعون مصر )رمبا أمنح هيبه يعبد

بة طلبات أخرى للمساعدة العسكرية يف حماربة يه يكما قدم عبد ،األقل ضابط لقيادة
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الذين يعرًفهم د. دونالد ريدفورد ، أعدائه، سواء أمراء احلرب الكنعانيني، أو عصابات أبريو
 لعربانيني. بأهنم من بدو اجلزيرة العربية الذين هاجروا إىل فلسطني وال ميتون بصلة ل

إىل الفرعون  هيبهمن عبدي  وتوجد ضمن مراسالت العمارنة سب  رسائل مرسلة      
-EA 285 الرسائل ق.م(، وهي1336-1352املصري أمنوفس الراب  )أخناتون( )

 EA 280 يف الرسالة هيبه، وهي حمفوظة يف متحف برلني  كما يرد ذكر عبدي 291

وهي حمفوظة يف املتحف  ،لتُ القريبة من أورسليمحاكم مدينة قِ املرسلة من شو ورداتا
متحف برلني بالرقم  الرقيم حمفوظ يف - 287ووقد ورد اسم أورسليم يف الرسالة ، املصري
مدينة  انظر إىل بالد  (25:ومما جاء فيها: وقد أشار إليها بريتشارد يف كتابه ،  1644

 :انظر  (60،أعطتنهاالقوية هي اليت أورسليم، مل يعطها يل أبي وال أمي، بل إن يد امللك 
 امللك امسه يف بالد أورسليم إىل األبد، وهو ال يستطي  تركها، بلدان مدينة لقد ثبت

 .أورسليم

 ىكما ذكر ايفا يف العهد القديم والعهد اجلديد أن مدينة القدس يف ذلك العصر كانت تدع
 ) سامل (:اور سامل  أو 

 .3-1، فقرة 76الصحاح رقم العهد القديم : سفر املزامري: ا
    ;ֱאֹלִהים ִביהּוָדה נֹוָדע ב.ִשיר ְלָאָסף ִמזְמֹור ;ִבנְִגינֹת ַלְמנֵַצחֵַ  א

 .ְבִציֹון ּוְמעֹונָתֹו  ;סּוכֹו ְבָשֵלם ַויְִהי  ג .ְשמֹו ָגדֹול ,ְביְִשָרֵאל
وف يف يهوذا امسه )إلمام املغنني على ذوات االوتار. مزمور الساف. تسبيحة. اهلل معر

  مظلته ومسكنه يف صهيون.( ساليمكانت يف  2عظيم يف اسرائيل. 

 ( .23، اية )3العهد اجلديد : اجنيل يوحنا، االصحاح 

، ألنه كان هناك مياه كثرية، وكانوا يأتون ساليم)وكان يوحنا ايفا يعمد يف عني نون بقرب 
 ويعتمدون( 
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واهليكل مملكة داوود وسليمان فرتة ق.م(  900-1200) العصر احلديدي األولرابعا :  
 وشهادة علم االثار عليها  

ويف الثلث األخري من القرن العشرين بدا جملموعة من علماء اآلثار اإلسرائيليني 
واليهود  الذين يعملون يف حقل التنقيب والبحث األثري أن كل ما سبق وتلقنوه عن أجماد 

بالتهاوي نتيجة انعدام األدلة األثرية بشكل قطعي إسرائيل القدمية يف فلسطني قد أخذ 
وجازم. فآثار اململكة املوحدة لداود وسليمان ال أثر هلا، وهيكل سليمان املزعوم على 

وقد تلخص مبتغاهم يف أن غاية أحباثهم هو إظهار احلقائق العلمية ، نفس املساق وهكذا
وراتية، ونتيجة لذلك فقد اصطدموا وليس إثبات صحة النظريات الصهيونية واإلسرائيلية الت

ثم اصطدموا  ،الساعية لتهويد كل أثر يف "إسرائيل" ولو كان كنعانياً ةالصهيونيم  السياسات 
 نذكر منها هنا على سبيل املثال: ،م  املرويات التوراتية والتلمود

خ الربوفسور اإلسرائيلي "زئيف هرتسوج" يف ملحق صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بتاري  -
"الفرتة التوراتية مل حتدث على اإلطالق وال توجد أدلة ويعرتف:  1999أكتوبر  29

 ".تؤكد صحة الروايات التوراتية
عامل اآلثار الربوفيسور "يسرائيل فنكلشتاين" وهو رئيس املعهد األركيولوجي يف جامعة  -

 ملرئية واملقروءةتل أبيب، والذي يُعرف بأبي اآلثار، يعرتف يف مجي  األجهزة اإلعالمية ا
  :ويف دراسته الشهرية

The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of 
Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts 

إن علماء اآلثار اليهود مل يعثروا على شواهد تارخيية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة "
 ."التيه يف سيناء وانتصار يوش  بن نون على كنعانيف التوراة، مبا يف ذلك قصص اخلروج و
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" استناداً إىل فهمي، ليس هناك أي دليل على اإلطالق يثبت وجود مملكة موحدة عظمى 
حكمت من القدس أقاليم ضخمة. إن قدس امللك داود مل تكن أكثر من قرية فقرية يف ذلك 

 "الوقت

ريند" و"توماس رومر" األستاذ املؤرخ "نيل سيلربمان" أيفا والربوفيسور "جاكويزب -
ال يوجد أي شاهد أثري يدل على وجود هيكل  : "املتخصص يف العهد القديم

 ."سليمان آو على انه  كان موجوداً بالفعل
ال يوجد آثار ملا ": النقاب عن أنهكشف عامل اآلثار اإلسرائيلي" مائري بن دوف"  -

ان كان يف هذه املنطقة هيكل يف أيام سليم يسمى جببل اهليكل حتت املسجد األقصى
امللك الروماني هريودس وقد قام الرومان اهدمه ، أما يف العهد االسالمي فلم يكن 
هناك أثر للهيكل ، ويف العهد األموي ب ي املسجد األقصى املبارك ومسجد قبة 

جاء املسلمون إىل هذه الديار وبنوا على تلك الصخرة اليت  ، حيثالصخرة املشرفة
تلك املنطقة اليت ليس هلا أي عالقة م  اهليكل، كما ان الصليبيني هم وجدت يف 

وإذا قمنا بأجراء حفريات  ،الذين أطلقوا على الصخرة املشرفة اسم صخرة اهليكل
فإننا سنجد آبار مياه متشعبة وقد رأينا قنوات مائية خالل  ،سفل تلك املنطقةأ

مسة والعشرين سنة املاضية مسرية احلفريات والدراسة اليت اجريناها خالل اخل
 "نه ال يوجد هيكل هناك ) أي ال توجد بقايا من ذلك اهليكل (أواستنتجنا من ذلك 

عامل اآلثار "رفاييل غرينربغ"  والذي يعمل على التدريس والكتابة عن اآلثار واجملتم   -
  :والسياسة يف علم اآلثار يف القدس القدمية يقول

رائيل شيئا حال واصلت احلفر طوال هذه املدة ، غري أن كان من املفرتض أن جتد إس"
اإلسرائيليني يف مدينة داود حبي سلوان بالقدس يقومون باحلفر دون توقف منذ عامني ومل 

 ."يعثروا على شيء
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اتفق الربوفيسور "يوناثان مزراحي"، وهو عامل آثار مستقل، عمل سابقا م  الوكالة  -
 :نكلشتاين، وقالالدولية للطاقة الذرية، م  رأى ف

إن مجعية )إلعاد( اليمينية مل تعثر حتى على الفتة مكتوب عليها مرحبا بكم يف قصر "
داود برغم أن املوقف كان حمسومًا لديهم يف ذلك الشأن، كما لو أهنم يعتمدون على 

 ."نصوص مقدسة إلرشادهم يف عملهم
 ة السليمانية :أما أوشكن فقال تعليقا على عمليات االثار املتعلقة بالطبق -

 "عفوا سيدي سليمان.. فلم جند لك أثراً هنا "
 

 التوراة تثبت أن القدس غريبة متاما على االسرائيليني
وبالطب  كانت مدينة القدس يف مرمى نريان مثل هذه التلفيقات فها هو "اسحق شامري" 

والذي  1999رئيس وزراء اسرائيل السابق يطلق تصرحيه الشهري يف مؤمتر مدريد عام 
حنن الشعب الوحيد الذي كانت "  :اعلن فيه تارخيا غريبا ال يعلمه أحد غريه، حيث قال

أورشليم عاصمته وحنن الشعب الوحيد الذي توجد أماكنه املقدسة فقط يف أرض 
وهو هنا ال يزوّر التاريخ فحسب وال ينكر أماكن ومقدسات األديان السماوية  ، ."إسرائيل

القدس غريبه  يف حقيقة األمر يكذب آيات ونصوص التوراة نفسها: هو   ..األخرى فقط بل
تذكر التوراة والعهد القديم يف أسفارها بأن اإلسرائيليني مل تكن هلم ، متاما على االسرائيليني

اي عالقة بنشأة مدينة اورشليم القدس، الهنم وقتها كانوا عنها غرباء متاما قبل أن يتمكن 
 .ق.م تقريبا  1000تالهلا عام النيب داود من غزوها واح

ق.م.، حني كان بعض اإلسرائيليني قد دخلوا بعض أجزاء  1150ويف حنو عام       
فلسطني بقيادة "يشو  بن نون" كان هناك رجل إسرائيلي وامرأته وغالمه مسافرين ذات يوم، 

 (.12-10اآليات ) –19وهذا ما ذكر  يف سفر القفاة: اإلصحاح  ،فأدركهم الليل
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 ;יְרּוָשָלִם ִהיא ,יְבּוס נַֹכח-ַעד ַויָבֹא ַויֵֶלְך ַויָָקם ,ָללּון ,ָהִאיש ָאָבה-ְוֹלא י
 ְוַהיֹום ,יְבּוס-ִעם ֵהם יא.  ִעּמֹו ,ּוִפיַלְגשֹו ,ֲחבּוִשים ֲחמֹוִרים ֶצֶמד ,ְוִעּמֹו
 ַהיְבּוִסי-ִעיר-ֶאל ְונָסּוָרה נָא-ְלָכה ,ֲאדֹנָיו-ֶאל ַהנַַער ַויֹאֶמר ;ְמאֹד ַרד

 ֲאֶשר ,נְָכִרי ִעיר-ֶאל נָסּור ֹלא ,ֲאדֹנָיו ,ֵאָליו ַויֹאֶמר יב.  ָבּה ְונִָלין--ַהזֹאת
 ..ִגְבָעה-ַעד ,ְוָעַבְרנּו ;ֵהנָה יְִשָרֵאל ִמְבנֵי-ֹלא

"فلم يرد الرجل أن يبيت بل قام وذهب إىل مقابل يبوس، وهي أورشليم ومعه محاران 
ته معه. وفيما هم عند يبوس والنهار قد احندر جدا قال الغالم لسيده مشدودان وسري

تعال منل إىل مدينة اليبوسيني هذه ونبت فيها. فقال له سيده ال منيل إىل مدينة غريبة حيث 
  .(1)ليس أحد من ب ي إسرائيل هنا .نعرب اىل جبعة"

وسية كنعانية وتؤكد يف النص السابق إشارة واضحة وصرحية إىل أن "أورشليم" مدينة يب
 نصا اهنا مدينة غريبة على اإلسرائيليني :   

 ;ֵהנָה יְִשָרֵאל ִמְבנֵי-ֹלא ֲאֶשר ,נְָכִרי ִעיר-ֶאל נָסּור ֹלא
 "ال منيل إىل مدينة غريبة حيث ليس أحد من ب ي إسرائيل هنا".

دينة ذا كان سفر القفاة ) العهد القديم ( هنا  يثبت ان مدينة القدس كانت مإو
ق.م.، فبقراءة  وحتليل املزيد من نصوص  1150غريبة على اإلسرائيليني، يف حنو عام 

رض فلسطني التارخيية كانت أيفا أن أفسوف جندها تثبت  ،التوراة  )سفر التكوين( العربي
إذ كانوا  (2)أرض غربة بالنسبة لآلباء ) ابراهيم ويعقوب واسحق واالسباط االث ي عشر(

                                                 

 ( .12-10الفقرات ) 19العهد القديم: سفر القفاة، االصحاح رقم  (1)
دار أبعاد للطباعة  ، التوراة تثبت أن فلسطني أرض عربيةملزيد من التفاصيل: دعاء الشريف، كتاب  (2)

 .176،ص2017لبنان  ،بريوت ،والنشر والتوزي 
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ق.م  2000بني سكاهنا األصليني ) الكنعانيني( وذلك يف الفرتة التارخيية )من مغرتبني فيها 
 ق.م (. 1500 -

 اثبات املفقود لطمس املوجود عن طريق التزوير 
خارج نصوص التوراة والعهد القديم ال يوجد اثر ململكة داود وسليمان وال على 

مملكة "إسرائيل"  قط ؛ كما ال تأتي هيكل سليمان املزعوم،  إن الوثائق األثري ّة، ال تَذكُر 
على أي ذِكر لداود، أو سليمان، يف فلسطني. حتى بعض االثار القليلة اليت مت اكتشافها يف 
فلسطني فكانت تتأرجح بني التزوير ) لقى مت اكتشافها يف فلسطني تتحدث عن اململكة مثل 

للعيان منذ االف السنني  نقش تل دان وحجر يهوآش(، وبني التهويد ) ألماكن اثرية شاخصة
 مثل نفق وقناة سلون واجلدار الغربي " حائط الرباق(.

 كتابات تل القاضي .. أونقش تل دان

 
اكتشف  عالِم اآلثار  1، مبوق  "تل دان"1993يف موسم التنقيب خالل عام 

قِطعة من نقشٍ حمفور على (  (Averaham Biranاإلسرائيلي "أفراهام بريان" 
يف السطر التاس  من القطعة األوىل  "، "بيت داودألمهية تأتي من ورود تعبري احلَج ر؛ وا

، عُثِر  على نقشيْن آخريْن، قد 1995وبعد هذا االكتشاف بسنتيْن؛ أي عام  ،للن قش

                                                 

كيلو مرت إىل  18راتي )تل دان( يق  يف غور وادي األردن على بعد حوايل تل القاضي، االسم التو - 1
 .الشمال من حبرية احلولة
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تكون القطعتان اجلديدتان، جزءاً من القطعة الرئيسي ّة، اليت احتوت على النقش السابق، 
لألوىل،  (A) ة، على اإلشارة إىل هذه القِط  الثالث، بالرموزِورمبا ال؛ وقد ج ر ت العاد

وامهية هذا النقش تعود إىل أنه دخل يف "عِلم اآلثار ، ، للقطعتيْن(B2)، و(B1)و
على أنه أول وثيقة من "مصدر مُستقِل"، تُثبِت الصِلَة ما بني الرواية التوراتي ّة، التوراتي"، 

يقف صامداً أمام النقد الصارم، الذي وُجِّه  له، والذي  ولكن مل يستط  النقش أن واآلثار،
أظهر، يف النهاية، أنه "مُزي ّف". وقد أثبت الزيف، طائفة من عُلماءِ اآلثار، والالهوت، 

 واللُّغات السامي ّة القدمية، والنقوش نذكر منهم هنا على سبيل املثال :
(، صاحب Geovani Garbiniاملُستشرِق اإليطايل "جيوفاني غاربي ي" ) -

"، عام History and Ideology in Ancient Israelكتاب "
. و"غاربي ي"، باحِث، على درجة عالية من الكفاءة، يف اللُّغاتِ السامي ّة 1986

الغربي ّة، وبفمنِها اآلرامي ّة، قد ع ب ّر  عن اقتناعِهِ التام، بأن نَقش "تل دان"، هو نَص 
ة، للنُصُبِ احلجري، هي أففل من أي نُصُب آخر، ينتمي مُزو ّر. وأن احلالة املادي ّ

إىل تلك الفرتة. إنه يبدو وكأنه نَص نُقِش  حديثاً. أما لغتهُ فآرامي ّة، ذات طاب  
عام، أي إهنا حتتوي على ذخرية من الكلمات املتداولة، يف غري العصر الذي ينتمي 

 إليه الن قش.

خ، واألستاذ يف جامعة تل ؛ املؤرِّ(Nadav Neeman) "ناداف نعمان" -
أبيب؛ فقد ألقى ظالالً كثيفة من الشكِّ، على هذا الن قش، حتى مالَ إىل رففِهِ، 
وهو يُعلِّل ذلك مبا يلي: "إن النقش مثري للش ك، واجلَدل؛ فهو ليس كأي نَقش 
ملكي، من الشرق األدنى القديم... فهو وحيد يف نوعِهِ، يف مجي  األحوال، إنه 

عديدة ال تظهر يف التوراة، وخاصة خامتة هذا الن قش،  كلماتحيتوي على 
املُفرتَض به أن يكون ملكياً، وهي تدعو إىل أن تَحِل ب ركة الرب على الشعب، 
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ذلك بأن النقوش امللكي ّة من الشرق األدنى القديم املعروفة لدينا، تنتهي عادة بإنزال 
حياناً باستمطار الربكة، اللَّعنة، على أي شخص يصيب النقش بالفرر، أو تنتهي أ

على الشخص الذي كَتب الن قش، أما الدعاء بالب ركة على الشعب، فليس هناك 
 شيء آخر يُشبِههُ"

 حجر يهوآش

ن اإلصحاح السادس من سفر امللوك األول يف  العهد القديم الذى يصف كيفية بناء أ
إن مل يكن  - هذا النص هو أحد أهم النصوص، عام من اآلن 3000هيكل سليمان قبل 
الذى تأخذه إسرائيل كذريعة حملاولة هدم املسجد األقصى، والتنقيب  -أمهها على اإلطالق

كان الشهر والعام الذى غيّر جمرى  2001ويف شهر يوليو لعام .،عن هيكل سليمان حتته
حيث مت ، البحث عن هيكل سليمان، والذى غيّر صورة إسرائيل يف العامل كله بعد ذلك

وبعد أن  ،ى حجر أثرى جبوار املسجد األقصى يف مقابر املسلمني يف مدينة القدسالعثور عل
مت اختباره من قبل أففل علماء إسرائيل بأحدث وسائل االختبار، حددوا عمره بأكثر من 

 يفمتاما كما هو مكتوب  وحيكي قصة ترميم اهليكل على يد امللك يهوآش ،عام 2500
كتوب عليه نص باللغة العربية القدمية يؤكد على وجود وم12سفر امللوك الثاني االصحاح 

 عام. 3000هيكل سليمان قبل 
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كشف ثالثة من جيولوجيي مركز "املسح اجليولوجي إلسرائيل" التاب  لوزارة البنى 

( أهنم تأكدوا من صحة لوحة حجرية زعم 2003التحتية اإلسرائيلية )يف كانون الثاني 
جاء ذكره يف الروايات التوراتية على أنه ملك يهوذا الذي  أهنا نقشت يف عهد يهوآش الذي

سطراً،  15ويف هذه اللوحة املكونة من  ،حكم يف القدس يف القرن التاس  قبل امليالد
واملنقوشة باللغة العربية بأحرف فينيقية قدمية، يكيل يهوآش املدح والتمجيد ألعمال الرتميم 

مياثل األسلوب الذي كتبت به فقرات من التوراة اليت أجراها يف "هيكل سليمان" بأسلوب 
 تصف هذه احلادثة .

وقد أثار النقش عاصفة يف األوساط األكادميية، فقد اعتربه جيولوجيو املركز 
املذكور ومعهم عدد من الباحثني أنه الدليل األول من نوعه من مصادر غري توراتية الذي 

فقد زعم أنه يؤكد وجود "اهليكل األول" ويسوغ  يتطابق م  الروايات التوراتية، واهذا املعنى
 بالتايل املطالبة اليهودية "جببل اهليكل" موق  احلرم القدسي الشريف .

 
غري أن باحثني آخرين تيقنوا من أن النقش مزور، وقد ضم هؤالء علماء آثار 

م ذلك وخرباء يف الكتابات القدمية والنقوش واللغات السامية القدمية، وقد أقاموا حكمه
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على فحوص أجروها على النقش نفسه )مواده ولغته ونقوشه( وعلى تقرير فريق املركز 
 . املذكور، وخلصوا من ذلك إىل نتيجة مؤداها أن النقش ال ميكن أن يكون قدمياً

وتتفحص الدراسة احلالية هذا التزوير بتفصيل ضمن إطار وظيفته يف تزييف تاريخ 
األسلوبي للنقش مل يكن هو موضو  النقد الوحيد، فقد غري أن الشكل ، فلسطني القديم

 Edتوقف آخرون عند اللغة املستخدمة فيه، ويف هذا الصدد توصل إد جرينشتاين 

Greenstein  خبري اللغات السامية واألستاذ جبامعة تل أبيب، إىل أن هناك استعماالت
يالد، الزمن املفرتض للنقش، لغوية وردت يف النقش ال تنتمي إىل عربية القرن التاس  قبل امل

بل هي استعماالت أخذت دالالهتا بعد ذلك بقرون وأساء أو أخطأ من اختلق هذا النقش 
 ،(1)عندما أدرجها يف النقش على أهنا قدمية

كذلك تعرضت األحرف اليت كتب اها النص للنقد الشديد وهي قد أظهرت زيف النقش، 
حيفا، وهو نفسه تاجر آثار، وجد من جامعة  Robert Deutschفروبرت دويتش 

أن النقش "تزييف هزيل وكائن خرايف هجني، فقد مج  معاً ما بني األحرف املؤابية 
 Christopherوالفينيقية والعربية" كما ذهب إىل هذا الرأي كريستوفر رولستون 

Rollston  اخلبري بالنقوش السامية القدمية ورئيس حترير جملةMaarav  املتخصصة
ت والكتابات السامية، الذي رأى أنه "ليس من الصعب ففح التزوير يف النقش ألنه باللغا

ليس متقن الصن  فهو خيتلف كلياً عن مجي  النقوش املؤكدة اليت تعود إىل لغة عصر احلديد 

                                                 

(1)  - More on the King Solomon Stone Tablet", as maintained on 

server. www mailbox. Univie. As. At/- muehelb9/ kingofs. Html 
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العربية )من حيث الدمج بني أشكال من أزمنة ولغات خمتلفة( حتى أنه ال ميكن أن يؤخذ 
 .(1)جبدية على أنه قديم"

األستاذ يف  Yuval Gorenأكثر من هذين وضوحاً وحسماً كان يوفال غورين 
دائرة اآلثار وثقافات الشرق األدنى القديم جبامعة تل أبيب الذي أوضح "أن النتائج اليت 
توصل إليها باحثو مركز املسح اجليولوجي إلسرائيل متحيزة بإفراط، فالبيانات املعنية 

ىل غشاء التعتيق، واملواد اليت تظهر على اللوحة تبني بشكل حاد والكيميائية اليت تشري إ
أشياء شاذة تثري شكوكاً جادة حول صدقيتها، أو على األقل جتعلها جمال تساؤل كبري، 
ومن الواضح أنه لو كان لدى هؤالء معرفة أكثر بتقنيات التزييف العامة فرمبا كانوا أقل 

 . (2)ا قد توصلوا إىل نتائج مغايرة"محاساً لنشر هذه القصة املخادعة وكانو
وم  الفحص الدقيق  ،مصداقية هذا احلجر األثري يفومنذ تلك اللحظة بدأ الشك 

وجدوا أن  للحجر ملرات عديدة على يد علماء اآلثار اإلسرائيليني، واالملان، واالجنليز،
ية تزوير أي أنه كان عبارة عن عمل .!!!!أعوام 10عمره ال يزيد عن  -األثري -احلجر

 .إلثبات حق ال يوجد له بقايا إال بني صفحات التوراة
 

 
 

                                                 

(1)- Hershel Shanks, "Between Authenticity and Forgery", Religious 

Studies News/SBL edition, Vol. 4, No. 2 (February 2003), as 
maintained on server: www. Sbl- site .org /Newsletter 

(2)-Yuval Goren, "An Altemative Interpretation of the Stone Tablet 

with Ancient Hebrew Inscription Attributed to Jehoash, King of 
Judah" as maintained on server: www. Bibleinterp Com/ articles/ 

altemative – interpretation. Htm 
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 سلطة االثار االسرائيلية تعرتف "حائط املبكى ليس يهوديا "

 
ليهود أي اهتمام يف املاضي بذلك اجلزء من اجلدار فبعد أن أعيد بناء مل يكن ل

ن مركز جتارى ، ق.م كان املكان جزءا م40اهليكل للمرة الثانية يف عهد هريودوس عام 
Ernest L. Martin (1932-2002 )ويذكر الربوفيسور األمريكي إرنست مارتن 

 The Templesأستاذ يف دراسات  الكتاب املقدس م  اهتمام باآلثار يف كتابه 

That Jerusalem Forgot   أن اليهود حتى أوائل العهد العثماني يف فلسطني
 م(1516التوس  العثماني يف املنطقة العربية سنة  )افتتح السلطان سليم فلسطني، يف  إطار

وما أراد مارتن استخالصه من تلك احلكاية أن ذلك اجلدار الذي يقرر اليهود أنه هو ما 
تبقى من اهليكل كان اليهود ال يعرفونه حتى العقود األوىل من القرن السادس عشر )زمن 

وبذلك مل يكن ذلك اجلدار يع ي  السلطان سليم أو زمن ابنه وخليفته السلطان سليمان(،
 هلم شيئا، واستتباعا لذلك مل يكن مقصد زيارة هلم أو مكان تعبد.

ويرى مارتن أن أول من أدخل زعم "حائط املبكى" وإسباغ صفة القداسة عليه يف 
العقيدة اليهودية كان أحد كبار الكهنة اليهود يف القرن السادس عشر امليالدي وصاحب 

ت اليهودي كان هلا تأثريها الكبري يف صياغة هذا الالهوت لقرون عدة مدرسة يف الالهو
م، 1534الذي ولد يف القدس سنة  Isaac Luriaبعد وفاته. كان هذا إسحاق لوريا 

واستقر بعد جوالت عديدة له يف صفد )يف امال فلسطني( وأخذ من هناك ينشر أفكاره 
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  "املوسوعة اليهودية "أن واجلدير بالذكر هنا ، م1572إىل وفاته فيها سنة 
Encyclopedia Judaica " " واليت تذكر ان احلائط  1917اليت طبعت عام ،

الغربي املسمى عندهم حبائط املبكي ما هو اال بقايا اثرية او جزء من جدار اهليكل الثاني 
  ميالدية .. حيث تقول املوسوعة نصا: 70الذي بناه "هريودوس" والذي مت تدمريه عام 

ائط املبكى او احلائط الغربي هو جزء من جدار اهليكل الثاني الذي مت تدمريه  يف العام " ح
  م" 70

تعود نفس املوسوعة فتؤكد ان احلائط الغربي أصبح "فجأة" من التقاليد اليهودية وأصبحت 
"أن احلائط الغربي أصبح جزءاً من  له قدسية يف منتصف القرن امليالدي السادس عشر:

للميالد، نتيجة للهجرة اليهودية من إسبانيا،  1520الدينية اليهودية حوايل العام التقاليد 
 ."1517وبعد الفتح العثماني العام 

 1447وحبسبة بسيطة سنجد الفرق من السنوات بني التارخيني املذكورين يف املوسوعة هو 
ة الطويلة .. وهو امر عجيب !! فاين كانت قدسية هذا اجلدار علي مدار كل تلك الفرت

 اليت تعد مبئات السنوات ؟

 اعرتفت سلطة االثار االسرائيلية حائط املبكى ليس يهوديا
اعرتفت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف تقرير أويل بعنوان محل اسم " حفريات يف 

 גיליוןأساس اجلدار الغربي جلبل اهليكل"  نشرته مؤخرا يف اصدارها املطبو  السنوي )
 העיר ,ירושלים" بعنوان )2015لسنة  127( "اصدار رقم  2015 לשנת 127

احلائط ) القدس، البلدة القدمية، وأسس ( "  המערבי הכותל יסודות ,העתיקה
 .حائط املبكى " الغربي ( 

ات املسجد األقصى يف أهنا أجرت حفريات على مدار أكثر من سنتني يف أساس
الزاوية اجلنوبية الغربية من اجلدار الغربي لألقصى، مما أدى اىل الكشف عن أساسات 

http://www.hadashot-esi.org.il/reports.aspx?id=122
http://www.hadashot-esi.org.il/reports.aspx?id=122
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 2013ىل أن التقرير األويل الذي أورد أنه ما بني السنوات إوأشار املركز  املسجد.
متت عمليات حفر منظمة للكشف عن أساسات اجلدار الغربي أيفا أنه قد  2014و

ى، أدت اىل كشف اربعة مداميك من بناء اجلدار الغربي لألقصى. كما أن للمسجد األقص
احلفريات وصلت اىل عمق ستة أمتار أسفل هذه االساسات والقنوات املائية احملاذية، اليت 
يدعي االحتالل أهنا قنوات مائية من فرتة اهليكل الثاني؛ لكنها يف احلقيقة قنوات مائية من 

 واالموية االسالمية، ووصلت اىل املنطقة الصخرية. الفرتة اليبوسية العربية

، بدأت عملية الكشف ألسس احلائط الغربي بشكل منتظم  2012وبداية من عام 
 2011) مت شرح عملية الكشف عن األساس يف دراسة قام اها اىل شكورون مبفرده عام 

سات هل هريودس هو من بنى اسابعنوان  (2012 ؛2011وايفا شكورون والرايخ 
 ؟ حائط املبكى

 
 املساحات املبتورة من الصخور

"أيلي شوكرون" سلطة االثار "وخبري علم اآلثار التوراتي ومؤسس معهد اآلثار يف اجلامعة 
اهم ما اظهره هذا التقرير املزود بالصور واخلرائط نتيجة احلفريات األثرية  العربية يف القدس

يف القدس اكتشاف مذهل يفيد ان هريودس  اليت اجريت جبانب مصاريف املياه القدمية
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امللك مل يبنى احلائط املبكى الذى يقدسه اليهود احلفريات األثرية تقوض كتب التاريخ الزائفة  
فالقط  النقدية اليت اكتشفها اىل" شكرون ورايخ"  يف القدس القدمية، اسفل اجلدار  تقدم 

دار املعبد. القط  النقدية كشفت معلومات جديدة عن الرجل الذي كان يقف وراء بناء ج
عاما من وفاة امللك هريودس و ان حفيد هريودس هو  20عن هناية تشييد اجلدار بعد 

 من قام ببناء اجلدار الذي حييط باملعبد الذي اصبح مكانا مقدسا لليهود.

 
ومما سبق، ميكن استخالص موقف واحد ال تشوبه شائبة، وليس له بديل وهو أن حائط 

حائط اسالمي وجزء ال يتجزأ من املسجد األقصى واحلرم القدسي الشريف. وال  الرباق
حيق أليٍ كان أن يدعي ملكيته، أو جيري عليه تغيريات تبدّل معامله، أو أن يففي عليه 

  مالمح جديدة تنسف شخصيته األصيلة.
اثار تثبت فاالحتالل االسرائيلي لن يستطي  تغري التاريخ رغم حماولتهم الدائمة إلجياد 

ويف حبثنا نود أن نوجه سؤال للرئيس ترامب والذي ادعي يف  أحقيتهم يف هذه البالد
 مدينة القدس عاصمة الشعب اليهودي، اليت أنشأت يف العصور القدمية".تصرحيه: " 

كل احلفريات مدينة القدس بالرغم من  يفاملزعوم هيكل ثر للأنه ال أما ثبت علميا  ذا كان إ
ولكن على العكس  ،على االطالق ءشيمل تففي على  واليت عام 150ذ اليت متت من

أضرت ضررا بالغا يف أثار قيمة للغاية كنعانية وغريها من اآلثار حتى العصور األموية ناهلا 
ضرر كبري ولكن أننا نعيش يف قرن التكنولوجيا فيه متقدمة جدا وتسطي  أجهزة 
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ن يكون هناك هيكل اهذا احلجم الذي االستشعار أن تكتشف كل ما هو حتت األرض أ
يتحدثون عنه البد أن يكون مب ي قاعدة من احلفارة مساوية يف املقدار واألمهية ملا 

 يطرحون ألننا لو نظرنا يف اجلوار
وكذلك يف ، لتاريخ املصري بكل دقةلسنجد اآلثار املصرية اليت الزالت شواهد مسجلة 

واحلفارة البابلية اليت نشأت يف ، والكلدانية وغريهابالد الرافدين هناك احلفارة األشورية 
ومملكة فكيف سيقوم هيكال مبفرده ، وكذلك حفارة الكنعانيني يف ارض فلسطني، العراق

 ؟! مل يوجد منها شيء ودون آثار عظيمة كاليت وصفتها التوراة ، 
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 ( 1ملحق )
  (2)ي القديم طبقا لتاريخ وملوك اسرائيل ويهوذاوالتاريخ اليهود (1)مقارنة بني الفرتات االثرية

 تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا الفترة األثرية ت
ق.م(  4500-3500) 1

 العصر النحاسي
 

ق.م(  3500-2350) 2
 العصر البرونزي المبكر

 

 ق.م(  2000-1550) 3
 العصر البرونزي األوسط

سحاق ويعقوب. 2000-1500)  ق.م( إبراهيم وا 

ق.م(  1550-1200) 4
 العصر البرونزي المتأخر

ق.م(  الخروج من مصر بقيادة  1260-1250)
 موسى.

ق.م(  1200-900) 5
 العصر الحديدي األول

ق.م( دخول كنعان بقيادة جوشوا  1200-1000)
 بن نون.

 ق.م( إنشاء مملكة داود في القدس  1001-969)
ق.م( الملك سليمان وبناء الهيكل  931- 969)

                                                 

(1)-Main archaeological periods and chronology of Judah ire and 
Israel ire according to: Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher : 

The Bible Unearthed. Touchstone, 2002 p 20.  

(2  )-See K. Stenring, The Enclosed Garden (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, 1966 . 

-G. Larsson, The Secret System: A Study in the Chronology of the 
Old Testament (Leiden: Brill, 1973 

-Edwin R. Thiele, "The Chronology of the Kings of Judah and 
Israel," JNES 3(1944): pp 137-186. 

-J. H. Hayes and P. K. Hooker, A New Chronology for the Kings of 
Israel and Judah (Atlanta, GA: John Knox Press, 1988.) 

-J. M. Miller, "Another Look at the Chronology of the Early Divided 
-Monarchy," JBL 86 (1967): 276-288, for older works advocating 
unavoidable textual emendations. Miller, 286, states that he 
cannot avoid textual emendations to the MT if harmony is to be 

achieved. 
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 األجانب

 األول.
ق.م( الملك رهبوم ابن سليمان وتقسيم  931-931)

 المملكة إلى مملكتين: إسرائيل مملكة الشمال ويهوذا
ق.م(  586 - 900) 6

 العصر الحديدي الثاني 
ق.م( تأسيس مملكة العمري التي  885-874)

كانت ساللة حاكمة في مملكة إسرائيل )السامرة( 
 التي أسسها الملك عمري.

الملك أهاب ابن  ق.م( حكم فيه 874-853)
 عمري.

ق.م( استيالء اآلشوريين على السامرة  723-722)
. 

ق.م( تأسيس المملكة البابلية الثانية  605-586)
 )الكلدانية(.

ق.م(  538 - 586) 7
 الفترة البابلية

 ق.م( وقت السبي البابلي. 587-538)
ق.م ( الوقت الذي استولى فيه سايروس  538)

 على بابل.
ق.م(  333 - 538) 8

 الفترة الفارسية
ق.م( وقت األخمينية في بالد الشام  538-333)

 ومصر.
ق.م (  هو الوقت الذي ظهر فيه اإلسكندر  336)

 األكبر
ق.م ( وقت إنشاء الحاشمونيين او  141)

 المكابيين.
ق.م ( الوقت الذي استغرق بومبي بالد الشام  63)

 باسم روما.
 م حكم هيرودس الكبير. 37

اسيان الرومانية دمرت فلسطين وأبادت م فيسب73
 شعبها.
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 ردود الفعل اإلعالمية لقرار الرئيس االمريكي بشأن القدس
 (1)تقديم: أشرف سيد

 :مقدمة
دونالد ترامب بنقل السفارة األمريكية  األمريكيفوجئ اجملتم  الدويل بقرار الرئيس 

فعل الدولية ما بني مؤيد ومعارض إىل القدس باعتبارها عاصمة إلسرائيل، وتباينت ردود ال
للقرار، فانعكس ذلك على اإلعالم التاب  لكل دولة بوسائله املختلفة تبعا ملوقفها من القرار، 

 زمن الثورة التكنولوجية اهلائلة اليت نعيشها فنحن نتحدث يفوعندما نتحدث عن اإلعالم 
الراديو والتليفزيون عن وسائط عديدة تشهد إضافات كل يوم تقريبا وهي حاليا تشمل 

والصحف ووسائل التواصل االجتماعي علي الشبكة العنكبوتية أو على أجهزة احملمول، 
والكثري من هذه الوسائط تتلقى دعما من حكوماهتا أو أجهزة صن  القرار يف دوهلا، وإن 

أو كانت القلة منها تدعي االستقاللية إال أهنا ال تستطي  إخفاء احنيازها الجتاه سياسي 
 .آخر أو تنطلق من مرجعية فكرية تتحكم يف أدائها

وال ميكن املقارنة بني احلالة الراهنة لإلعالم وبني ما كان سائدا منذ ثالثني أو أربعني 
عاما عندما كانت هذه الوسائط تنحصر يف ثالث فقط هي الراديو والتليفزيون والصحف  

قا لتوجيهاهتا املباشرة يف أغلب وكان أغلبها على ارتباط وثيق باحلكومات وتعمل وف
األحوال مبا يف ذلك الدميقراطيات الغربية اليت تدعي استقالل اإلعالم لديها بينما يتكشف 
من وقت آلخر مدى حتكم "األجهزة السرية " يف توجيه سياسات الوسائط اليت تزعم 

 .استقالهلا عن خط الدولة

                                                 

  صحفي وباحث يف الشأن الفلسطي ي. (1)
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اول قرار الرئيس األمريكي وما يشكله فإذا طبقنا هذه احلالة اإلعالمية على كيفية تن
من نقلة نوعية يف الصرا  العربي اإلسرائيلي فسوف نلحظ تباينا شديدا يف املواقف 
اإلعالمية املختلفة بقدر تباين السياسات و اختالف املوق ، وبرغم أن أبسط حتليل للقرار 

أي أن احلق بيّن سوف يكشف مدى تناقفه م  قرارات الشرعية الدولية ومعايري العدالة 
وكذلك الباطل بيّن إلّا أن كل من كتب عن هذا القرار مؤيدا أو راففا يعترب نفسه مدافعا 
عن احلق والعدل لكن الواق  يؤكد غلبة عوامل املصلحة القريبة أو البعيدة بالنسبة لكل 

  .طرف على حدة
د الفعل اإلعالمية ويعرض هذا التقرير مقاالت إخبارية  وتقارير وأخبارا تناولتها ردو

واشنطن بوست والنيويورك تاميز » ، والصحف اليت متّ رصدها هي: األمريكيجتاه القرار 
ويديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس، والتاميز واجلارديان والتليجراف واالحتاد 
اإلماراتية والرياض السعودية واألهرام واليوم الساب  والوطن وصدى البلد واألزهر 

كيهان مهدىل وابتكار اإليرانيتان واألخبار اللبنانية والثورة السورية واأليام  وصحيفيت
 .ورسيا اليوم .. وغريها ،بى بى سى رويرتز،البحرينية  والقدس اللندنية ووكالة 
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ومن هذا املنطلق ميكن تناول ردود الفعل اإلعالمية جتاه القرار 
 :األمريكي وفقا للتصنيف التايل

كل مانشتيات بعض الصحف املصرية والعربية  يفراففة للقرار تتمثل  مواقف فعل -1
والرياض  ) األهرام والوطن واليوم الساب  وصدى البلد واألزهر ومنها على سبيل املثال

 .(السعودية واالحتاد اإلماراتية
ويرج  ذلك إىل وضوح رففها للقرار وتعبريها عن نفسها حبذر شديد الرتباطها مبواقف 

تلوح من وقت آلخر بورقة املساعدات أو  اليتا، ولعدم استفزاز اإلدارة األمريكية حكومته
املعونات واالحتياجات األمنية أو باستخدام كروت ضغط على تلك احلكومات من خالل 

هذه القوى، وهذا هو الطاب  الغالب يف ردود الفعل علي  يفدعم قوى املعارضة الداخلية 
 .الصعيدين العربي واإلسالمي

فعلى مستوى الصحافة املصرية فقد تصدر موضو  القدس اهتمام الصحافة املصرية  قبل 
 :إعالن ترامب للقرار ومنها

 األمريكيآثار مرتتبة على القرار  أيمصر ترفض 
 ديسمرب 7جريدة األهرام 

أعربت مصر عن استنكارها قرار الواليات املتحدة األمريكية االعرتاف بالقدس عاصمة 
  .آثار مرتتبة على ذلك أيرائيل ونقل سفارهتا إليها، ورففها لدولة إس

وأكدت مصر على أن اختاذ مثل هذه القرارات األحادية يعد خمالفا لقرارات الشرعية 
الدولية، ولن يغري من الوضعية القانونية ملدينة القدس باعتبارها واقعة حتت االحتالل وعدم 

 الوض  القائم فى املدينة، مشرية إىل العديد من جواز القيام بأية أعمال من شأهنا تغيري
 ١٩٦٧لعام  ٢٤٢قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، ومن أمهها قرار جملس األمن رقم 

ومن ضمنها القدس،  ١٩٦٧احتلت فى عام  اليت األراضيالذى نص على االنسحاب من 
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ة بفم القدس واعتبارها بشأن رفض قرار احلكومة اإلسرائيلي ١٩٨٠لعام  ٤٧٨والقرار رقم 
بشأن عدم  ٢٠١٦لعام  ٢٣٣٤عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار جملس األمن رقم 

ومن ضمنها القدس  ١٩٦٧اعرتاف اجمللس بأى تغيريات جتريها إسرائيل على حدود عام 
 واليتبغري طريق املفاوضات، ففال عن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة، 

القدس باعتبارها متثل اإلرادة  يفمجيعها بفرورة احرتام الوض  القائم تارخييا  تطالب
 .اجلماعية للمجتم  الدويل

 صحيفة "صوت األزهر" تربز ملف االدعاءات الصهيونية
ديسمرب مبلف االدعاءات  14كما أبرزت صحيفة "صوت األزهر"  الصادرة يوم اخلميس 

طري مل يعثر األثريون على ما يدعمها، كما أبرزت القدس، وأهنا جمرد أسا يفالصهيونية 
أدانت الصهيونية العاملية وعنصريتها ضد الشعب  اليتالصحيفة قرارات األمم املتحدة 

من الصهيونية، وحتت عنوان "اإلمام األكرب: املخططات  الدويل، وموقف القانون الفلسطي ي
صت الصحيفة ملفها الرئيس الصهيونية حتاول سرقة التاريخ كما سرقت األرض ".. خص

لتفند مزاعم اليهود املتصهينني  حول األقصى، مؤكدًا أن املزاعم الصهيونية فى املسجد 
األقصى لن تنتهى، ومن ضمن هذه املزاعم أن هذا املسجد هو هيكلهم الذى بناه نيب اهلل 

 .داود عليه السالم
 ا االفتتاحيةكلمته يفوعلى مستوى الصحافة العربية ذكرت صحفية الرياض 

 2017ديسمرب   7صدرت يوم  واليت)القدس.. القيمة اخلالدة( 
التوجه األمريكي إزاء القدس احملتلة قوبل بردود فعل غاضبة، خاصة إزاء نية واشنطن  

نقل سفارهتا إليها ال ميكن بأي حال جتاهلها أو التقليل من أمهيتها خاصة أن الواليات 
الفامن يف أي تسوية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، مؤكدة  املتحدة كانت وال تزال الشريك

أن اعرتاف اإلدارة األمريكية بالقدس احملتلة عاصمة إلسرائيل من شأنه زيادة التوتر يف 
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املنطقة وينذر مبستقبل جمهول ال ميكن التكهن حتى مبالحمه، فالقدس ليست جمرد مدينة 
ت التاريخ، ولكنها مدينة إسالمية خالدة ومكانتها مبفهوم اجلغرافيا أو حمطة عابرة من حمطا

  .الدينية ثابتة يف وجدان املسلمني
بشأن القدس أعاد احلياة لقفية الشعب  األمريكيصحيفة االحتاد اإلماراتية : القرار 

 ص 09:37 2017ديسمرب  23السبت، الفلسطي ي 
"إن الشرعية الدولية وحتت عنوان "هل تعيد واشنطن النظر"، قالت صحيفة "االحتاد"، 

انتصرت انتصارا ساحقا برفض اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار اإلدارة األمريكية اعتبار 
 ."القدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارهتا من تل أبيب إليها

 يفجانب والعامل كله  يفوأضافت أن أحدا مل يكن يود أن تقف الواليات املتحدة وإسرائيل 
يبدو أن واشنطن مل تقرأ جيدا العواقب الدبلوماسية لقرارها وأهم هذه  اجلانب اآلخر، لكن

ترعاها منذ سنوات بعيدة  اليتعملية السالم  يفالعواقب هو افتقاد الثقة بشراكة أمريكا 
القرار غري املربر ليعيد  ويأتيوكان إلداراهتا املتعاقبة دور بارز فيها وجهد ال ينكره أحد، 

رب  األول رغم أنه قرار ال قيمة له من الناحية العملية وال يغري الوض  عملية السالم إىل امل
 .للقدس القانوني

 :من خالل العرض السابق للمواقف الراففة يتبني لنا ما يأتي
   وجريدة األهرام أنه جيب احلفاظ  مصراويإعالن الصحف واملواق  السابقة كموق

ت الدولية والقرارات األممية ذات على الوضعية القانونية للقدس يف إطار املرجعيا
 .الصلة

  أشارت جريدة األهرام  إىل العديد من قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، ومن
الذى نص على االنسحاب من  ١٩٦٧لعام  ٢٤٢أمهها قرار جملس األمن رقم 

 .ومن ضمنها القدس ١٩٦٧عام  يفاحتلت  اليت األراضي
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 األفعال جتاه قرار مثل هذا سوف تتجاوز  أشارت جريدة األهرام إىل أن ردود
أوروبا والواليات املتحدة  يفاملنطقة العربية ومتتد من إندونيسيا وماليزيا إىل املسلمني 
 .ذاهتا ولن تقتصر على الفلسطينيني والدول العربية فقط

  القدس، موضحةً أن  يفكشفت صوت األزهر تفاصيل زيف االدعاءات الصهيونية
يونية عن القدس جمرد أساطري من وحى اخليال وأن اهليكل املزعوم االدعاءات الصه

 . "أسطورة"، مؤكدةً أن األثريني اليهود مل يعثروا عليه منذ عشرات السنني
  أدانت الصهيونية  اليتاستعرضت صحيفة صوت األزهر قرارات األمم املتحدة

 . من الصهيونية الدويل، وموقف القانون الفلسطي يالعاملية وعنصريتها ضد الشعب 
مواقف األحزاب واملنظمات اإلرهابية واملتطرفة سواء اليت تعمل حلسااها اخلاص أو  -2

ظهرت لتؤكد عجز احلكومات من خالل  واليتتعمل وكيال عن دول أخرى يف اإلقليم، 
   :بعض التصرحيات هلا ومنها

 تصريح نصراهلل: قرار ترامب بداية النهاية إلسرائيل
 األنباءوكاالت  –بريوت 

حسن نصر اهلل أن قرار الرئيس ترامب بشأن إعالن  اللبنانياعترب األمني العام حلزب اهلل 
القدس عاصمة إلسرائيل سيكون بداية النهاية إلسرائيل، وفى كلمة له عرب شاشة عمالقة 

دعا إليها احلزب تفامنا م   اليتاملظاهرة  يفالفاحية اجلنوبية للمشاركة  يفحلشود شعبية 
 .قدس وفلسطنيال

وقال نصراهلل بكل ثقة ويقني أقول لكم قرار ترامب سيكون بداية النهاية إلسرائيل، هذه 
وقفتنا وهذا موقفنا والتزامنا إىل االبد وردد املشاركون شعارات مناهفة ألمريكا 

 وإسرائيل
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ب كما تناولت الصحف العاملية.. تصرحيات لداعش: لن يدعو لت "اجلهاد" بعد إعالن ترام
 حول القدس

سلطت صحيفة "نيويورك تاميز"، الفوء على رد فعل اجلماعات اإلرهابية، والسيما 
داعش، على إعالن الرئيس ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة 
األمريكية من تل أبيب إليها، لكن الالفت أن داعش انتظر حتى بعد صدور القرار بيوم 

 منتقدا االجتماعينشرته اإلخبارية األسبوعية على موق  التواصل  يف اافتتاحيلينشر مقاال 
 .بيانات منافقة من اجلماعات اإلرهابية األخرى والقادة العرب

 الصحافة اإليرانية: ترامب عجل من موت إسرائيل
)كيهان ( االيرانية املتشددة واملقربة من املرشد  صحيفةعلى صدر صفحتها قالت 

 يفعجل من موت إسرائيل، بالقرار الذى اختذه وقالت أن محاقة ترامب  األعلى، أن ترامب
 .اإلسالمياعالن نقل سفارته إىل القدس، أثارت موجة من الغفب بني بلدان العامل 

، "أمريكا فتحت أبواب الثوريويف صدر صفحاهتا كتبت صحيفة جوان املقربة من احلرس 
 جاءت، فاألول هدوءبعد داعش لن يرى جهنم بوجه اسرائيل"، يبدو أن الشرق األوسط 

واألن االعرتاف بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل،  احلريريفتنة اإلقليم بعدها استقالة 
 .ونقلت ردود األفعال الدولية الراففة للقرار

، األمريكيأما الصحف الربيطانية، فسلطت بدورها الفوء على تداعيات قرار الرئيس 
وقالت صحيفة "اإلندبندنت"  القدس عاصمة إلسرائيل،دونالد ترامب بشأن إعالن 

 .الربيطانية أن احلركات اإلسالمية حول العامل ترى هذا االعرتاف بأنه دعوة للجوء إىل السالح
 رويرتز: داعش يتوعد أمريكا اهجمات إرهابية بعد قرار ترامب بشان القدس

 م 01:36 2017ديسمرب  14اخلميس، 
هجمات داخل الواليات املتحدة األمريكية انتقاما من قرار حيث هدد تنظيم داعش بشن 
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دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل غري أن التنظيم مل يذكر  األمريكيالرئيس 
تفاصيل،  وفى رسائل بثها التنظيم على حسابه على تطبيق تلجرام بعنوان "انتظرونا" و  أي

 يففذ عمليات وعرض صورا لساحة تاميز سكوير ماهناتن" قال التنظيم إنه سين يف"داعش 
 .نيويورك وصورا حلزام ناسف وجهاز تفجري على ما يبدو

نشرت صور ساخرة لرتامب ورئيس  اإلرهابيوكانت وسائل إعالم تابعة لتنظيم داعش 
 .املقدس اإلسالميبنيامني نتانياهو موجهة إليهما اللوم على تدمري املوق   اإلسرائيليالوزراء 

بنشر بيان يهدف إىل حشد  احلايلما حتركت القاعدة بسرعة لالستفادة من الغفب بين
 ."عنها لصاحل اليهود للتخليالتأييدت، جاء فيه "القدس ليست من ممتلكات ترامب 

شرق افريقيا "مجي  املسلمني برف  األسلحة والدفا  عن  يفكما طالبت حركة الشباب 
الصهيونيني الذين تدعمهم أمريكا ألن ما استوىل عليه املسجد االقصى املبارك من احملتلني 

 ."بالقوة ال ميكن استعادته إال بالقوة
 .افغانستان يفالعديد من وسائل االعالم التابعة لطالبان  يفوصدرت تصرحيات مماثلة 

 الرئيسيالوقت الذى كتبت فيه صحيفة األخبار اللبنانية الصديقة حلزب اهلل عنواهنا  يف
 .صفحتها االوىل يف" ريكاألم"املوت 

 العربيمرمى نريان الغفب  يفواشنطن بوست: مصاحل أمريكا 
وكأن الشرق االوسط ينقصه مزيدا من العنف وتأجيج نريان الغفب وحتويل بوصلة 
اجلهاديني إىل الواليات املتحدة كى تكون هدفا هلم. اهذه الكلمات قال الكاتب كارلو مونيز 

قرار ترامب بنقل السفارة االمريكية إىل القدس احملتلة بدال  بصحيفة الواشنطن بوست أن
 .الشرق االوسط املشتعل يفمن تل أبيب سيزيد من املشهد املعقد 

وتتوق  صحيفة واشنطن تاميز أن يدف  هذا القرار العديد من التنظيمات واحلركات 
الداخل  استهداف املؤسسات االمريكية فى يفاالسالمية املتطرفة لتوحيد جهودها 
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اعطت)الشبكات اجلهادية( على  األمريكيواخلارج، فبعد ساعات من إعالن القرار 
الفوء االخفر الستهداف املصاحل االمريكية  االجتماعياالنرتنت ووسائل التواصل 

 .واالسرائيلية
مواق  متصلة بتنظيم القاعدة، قام املربجمون بإحياء نداء ناصر الوحيشى، زعيم تنظيم  ففي
اليمن،  يف 2015يونيو  يفغارة جوية أمريكية  يفشبة اجلزيرة العربية الذى قتل  يفدة القاع

 .للمقاتلني واجلهاديني، مبمارسة الفغط دون توقف حتى يتم غزو فلسطني
وقالت صحفية بوليتكو االيطالية، إن هناك برقيتني مت إرساهلما بتهديد املصاحل االمريكية فى 

وزارة اخلارجية االمريكية أن قرار ترامب يثري قلقا كبريا فى  ايطاليا، واعرتف مسئول فى
املخابرات األمريكية واجلهات األمنية من حدوث ردود فعل عنيفة ضد السفارات 

عدد من الدول  يفاألمريكية املوجودة فى العامل، وهناك العديد من القواعد األمريكية 
للجماعات املتطرفة الستهدافها قد تكون هدفا  اليتاإلسالمية ودول الشرق األوسط 

 الشرق االوسط يفموقعا عسكريا  79إىل وجود حنو  باإلضافةانتقاما من قرار ترامب، 
 :يأتيمن خالل العرض السابق يتبني لدينا ما  

  اهتمام الصحف العاملية بعرض آراء وتوجهات اجلماعات املتطرفة بشأن قرار ترامب
 .نقل السفارة األمريكية إليهاباالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل و

  أبرزت وكالة األنباء البريوتية حديثا للسيد حسن نصر اهلل يتوعد فيه إسرائيل معتربا
 .إلسرائيلقرار ترامب بداية النهاية 

  ذكرت وكالة رويرتز أن تنظيم داعش هدد بشن هجمات داخل الواليات املتحدة
نالد ترامب االعرتاف بالقدس دو األمريكياألمريكية انتقاما من قرار الرئيس 

 .عاصمة إلسرائيل
   تناولت الصحف اإليرانية موضو  القرار بلغة هتديدية تتوعد فيها إسرائيل حيث
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أشارت صحيفة جوان، وصحيفة آرمان إىل أن القرار فتح أبواب جهنم بوجه 
 .إسرائيل، وأنه ميهد األرضية لعزلتها

 ن يدف  هذا القرار العديد من أشارت صحيفة واشنطن تاميز إىل احتمالية أ
استهداف املؤسسات  يفالتنظيمات واحلركات اإلسالمية املتطرفة لتوحيد جهودها 

 . األمريكية فى الداخل واخلارج
  أفغانستان   يفالعديد من وسائل اإلعالم التابعة لطالبان  يفصدرت تصرحيات

سلحة والدفا  عن شرق أفريقيا "بدعوة مجي  املسلمني لرف  األ يفوحركة الشباب 
املسجد األقصى املبارك. وكتبت صحيفة األخبار اللبنانية الصديقة حلزب اهلل 

 . صفحتها األوىل يف" ألمريكا"املوت  الرئيسيعنواهنا 

 
مواقف تعرب عن انتقادها للقرار األمريكي رغم كوهنا طرفا يف صيغ حتالفية م  الواليات  -3

كل من أوروبا وكندا حيث ترى أن القرار املتحدة وهو ما يظهر بدرجة واضحة يف 
ميثل خروجا علي الشرعية الدولية ويعرب عن موقف انفرادي بل وقد ميثل هتديدا ألمن 

 .أوروبا  اليت تربطها مصاحل متشعبة بالعاملني العربي واإلسالمي
دونالد ترامب  األمريكيقالت صحيفة الفاتيكان "اوسريفاتورى رومانو" إن الرئيس 

بالساحة العاملية، فيما يتعلق بقراره االعرتاف مبدينة القدس عاصمة إلسرائيل، "وحيد" 
 ."االعتبار قرارات األمم املتحدة يفاملعلن بت"االحادى وال يأخذ  األمريكيووصفت، القرار 

ورأت صحيفة الفاتيكان أن "هذه املبادرة هتدد بتقويض سنوات من املفاوضات املعقدة 
ت خطرية حول االستقرار املنطقة بأكملها"، مشرية إىل أن ردود والصعبة وتفتح تساؤال

 ."بأهنا "كادت تكون مجيعها سلبية األمريكيأعقبت قرار الرئيس  اليتالفعل الدولية 
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 الدويلروسيا: االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل سابقة خطرية وانتهاك للقانون 
 م 06:54 2017ديسمرب  22اجلمعة، 

"جملس الشيوخ"، أن االعرتاف  الروسيماتفيينكو، رئيس جملس االحتاد  اعتربت فالنتينا
 .الدويلبالقدس عاصمة إلسرائيل يشكل سابقة دولية خطرية، وانتهاكا جلمي  قواعد القانون 

"، أن مصر قدمت مشرو  قرار فى 24 –وأوضحت ماتفيينكو فى لقاء م  قناة "روسيا 
جواز االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ألنه  اجلمعية العامة لألمم املتحدة على عدم

 .متاما، وهو سابقة خطرية جدا الدويلخيالف كل القرارات الدولية والقانون 
يهدد مجي  البلدان التى ستدعم قرار مصر،  األمريكيوأشارت ماتفيينكو إىل أن الرئيس 

 .ل املشاكلحيث إن أمريكا والدول الغربية اعتادوا على استخدام القوة الغاامة حل
 الدويلمن القدس بعيد عن اإلمجا   األمريكيالتليجراف: املوقف 
 م 02:18 2017ديسمرب  19الثالثاء، 

األمم املتحدة  يفبشأن القدس  املصريسلطت صحيفة التليجراف الربيطانية الفوء على القرار 
على موقعها  تقرير بثته يفواستخدام الواليات املتحدة حق النقض ضده، وأوضحت الصحيفة 

أن الواليات املتحدة تركت معزولة وأجربت على استخدام حق الفيتو فى األمم املتحدة  اإللكرتوني
الليلة املاضية بعد أن صوتت بريطانيا ومجي  أعفاء جملس األمن اآلخرين على قرار يدين إعالن 

 14إىل أن  دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إلسرائيل، ولفتت الصحيفة األمريكيالرئيس 
اجمللس صوتوا لصاحل القرار الذى وصف إعالن ترامب بأنه "الغ وباطل"  يف 15عفوا من أصل 
، لكن هذا القرار مل مير فى اجمللس فى هناية املطاف بعد أن مارست الدويلمبوجب القانون 

شهد الواليات املتحدة حق النقض، ورأت الصحيفة أنه على الرغم من أن القرار مل مير، فإن م
بريطانيا وفرنسا وحلفاء الواليات املتحدة اآلخرين وتصويتهم ضد أمريكا يوضح كيف أن املوقف 

 .منأى عن اإلمجا  الدويل يفمن القدس  األمريكي
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التاميز: القدس الشرقية ميكن أن تكون عاصمة فلسطني رغم التصعيد.. وجارديان: 
 م 12:30 2017ديسمرب  07اخلميس،  عام 70صفعة لدبلوماسية 

بأنه خطوة خطرية، فإهنا أشارت  األمريكيوصفت صحيفة التاميز الربيطانية قرار الرئيس  
منذ عام  اإلسرائيليإىل أن القدس الشرقية معرتف اها دولياً بأهنا حتت االحتالل 

خطابه الباب مفتوحاً بإمكانية أن تكون عاصمة للدولة  يف"، وقد أبقى ترامب 1967
 .بليةالفلسطينية املستق

افتتاحيتها، اليوم اخلميس، أنه يرتتب على قرار ترامب بذل  يفوأضافت الصحيفة الربيطانية 
جمهود كبري م  العرب والفلسطينيني للعمل على إجياد طريق إلحالل السالم عوضاً عن 

مزيد من الصراعات. وقالت إن "ترامب يأمل أن يؤدى قرار نقل السفارة  يفالدخول 
أبيب إىل القدس إىل إهناء سلسلة اإلخفاقات السابقة فى حل الصرا  بني  األمريكية من تل

 ."اإلسرائيليني والفلسطينيني، إال أن أمله هذا سيذهب أدراج الرياح
، اخلطوة بأهنا خالديرشيد  الفلسطي يوفى صحيفة اجلارديان، الربيطانية، وصف الكاتب 

املتحدة سواء، إذ ميثل القرار صفعة حبق العرب والواليات  األمريكيللرئيس  كارثيخطأ 
لسبعة عقود من اجلهود األمريكية لتحقيق السالم وجعل التوصل إىل حل سلمى أكثر 

للقدس  اإلسرائيلي االحتاللرجعى على  بأثرصعوبة. وأضاف أنه بذلك أضفى الشرعية 
 .، وفرض قوانني عنصرية على مئات آالف الفلسطينيني1967الشرقية خالل حرب 

 األسبق حيذر ترامب من اختاذه القرار الفرنسينيك دو فيلبان رئيس الوزراء دومي
 األمريكياألسبق، دومينيك دو فيلبان من تداعيات القرار  الفرنسيحذر رئيس الوزراء 

املبذولة  املساعي، مشريًا إىل الدويلباالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، على االستقرار 
 .أوسلو، لصاحل حل الدولتنيإطار اتفاقات  يفمنذ عقود 
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 يفقادة أوروبا والدول املؤثرة  - يف تيفى مقابلة م  قناة "بى اف ام  -ودعا دوفيلبان 
ميثلها القرار  اليت، مثل الصني، إىل التعبري بشكل قوى عن املخاطر الدويلجملس األمن 

 .بشأن القدس األحادي األمريكي
الرئيس دونالد ترامب ختلى جمددا عن أي “اإلسبانية ” إل باييس“أيفا ذكرت صحيفة 

وتابعت ”. حذر وقرر اهلجوم جمددا من خالل إمياءة موجهة ملعظم ناخبيه الراديكاليني
دون اإلنصات إىل التماسات ونداءات زعماء سياسيني ودينيني من كل أحناء العامل، يستفز “

ل العامل العربي يف الشرق ترامب اجملتم  الفلسطي ي على هذا النحو عالنية، وبذلك يستفز ك
 .”األوسط

الفرنسية النهج الفردي لرتامب بأنه يهدد السالم، وكتبت ” ال مونتان“أيفا قيمت صحيفة 
  .”إنه نصر حقيقي للمتشددين يف واشنطن والقدس“الصحيفة 

السويدية فقد حذرت من خطر املزيد من العنف بعد قرار ” افتونبالديت“أما صحيفة 
أسوأ األحوال ميكن أن يؤدي اعرتاف ترامب إىل املزيد من العنف، ويع ي  ترامب، وأنه يف

ذلك على أي حال أن األمل الصغري حنو حتقيق السالم، بات أضعف حاليا، وأن الواليات 
املتحدة األمريكية ستفقد نفوذها باملنطقة. وستدف  مثنا باهظا مقابل الوعد االنتخابي 

 .رق األوسط أكربلرتامب، ولكن الثمن بالنسبة للش
هذه اخلطوة اجلديدة لرتامب اليت مل “الروسية إىل أن ” كومريسانت“أيفا أشارت صحيفة 

جيرؤ على اختاذها أي رئيس يف التاريخ األمريكي، ميكن أن تستتبعها عواقب وخيمة 
 .”لصورته وسياسته يف العامل العربي

لصعب للغاية التوصل إىل منطق غالبا ما يكون من ا“اجملرية ” ماجر إيدوك“وكتبت صحيفة 
وراء قرارات ترامب، ولكن دعونا نقوم مبحاولة: الرئيس األمريكي يقف بال شرط إىل جانب 
إسرائيل، وهو على األقل غري منافق وال يدعي تعاطفه م  الفلسطينيني، فهو ال يشعر بأي 
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 حقيبته، عفوا، شيء جتاههم، وال يتصرف أيفا وكأنه سانتا كلوز الذي لديه اتفاق سالم يف
 .”فهو ليس لديه أطفال

 م 03:03 2017ديسمرب  07اخلميس،  كاريكاتري التاميز: ترامب يصف  محامة السالم
بالقدس عاصمة إلسرائيل  االعرتافدونالد ترامب،  األمريكيتعليقها على قرار الرئيس  يف

، الربيطانية، ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل هناك، نشرت صحيفة "التاميز"
آفاق السالم اهذه اخلطوة، الكاريكاتري، الذى نشرته الصحيفة  اغتيالكاريكاتري يشري إىل 

القدس وإذ به  يفاخلميس، يظهر ترامب واقفا عند حائط املبكى  اإللكرتونيعلى موقعها 
احلائط، ليسقط منها غصن الزيتون وبدت تنزف الدماء من أحناء  يفيصف  محامة السالم 

 .مهاجس
 صحيفة إسبانية: ثالث تداعيات خطرية العرتاف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل

 م 08:21 2017ديسمرب  07اخلميس، 
دونالد ترامب  األمريكيهذا ليس أكثر من االعرتاف بالواق " اهذه الكلمات برر الرئيس "

تل أبيب إليها،  قراره اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، والبدء فى نقل السفارة األمريكية من
إلسرائيل، وأن القادة األمريكيني جيتمعون هناك م  نظرائهم  احلايلمربرا أن القدس املقر 

اإلسرائيليني، وقالت صحيفة "االكونوميستا" اإلسبانية إن هذه املربرات ليس هلا أى معنى، 
اد وأثارت انتقادات قوية ضد واشنطن ليس فقط من الدول العربية بل أيفا من االحت

 .واألمم املتحدة األوروبي
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 وهناك ثالث تداعيات لقرار ترامب باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل
 :موجة من االحتجاجات -1

عدد من مدن الففة الغربية والقدس بعد قرار الرئيس  يفخرجت مسريات غاضبة 
 ط يالودونالد ترامب إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، وأعلنت فصائل العمل  األمريكي

املسريات  يفإضرابا شامال، ودعت الفصائل اجلماهري الفلسطينية للمشاركة  واإلسالمي
مدن مثل أنقرة، حيث كان هناك  يفمراكز املدن، وبعد ذلك، بدأت تتكرر  يفستنظم  اليت

الشوار   يفاحتجاج أمام السفارة األمريكية، وفى عمان، حيث كانت هناك مظاهرات 
 .إسرائيلضد الواليات املتحدة و

 :إضعاف عملية السالم العربية اإلسرائيلية -2
أدىل اها ترامب خالل كلمته عن التزامه بعملية  اليتوعلى الرغم من التصرحيات املتكررة 

 يفالسالم بني العرب واإلسرائيليني، فإن قرار القدس قد يؤثر على دور واشنطن 
 .املفاوضات

مؤسسة بروكينجز  يفاسة الشرق األوسط مركز سي يف، كبري الباحثني تلحمي شبليوحذر 
عن حمادثات  التخليعلى  الفلسطي يمن أن قرار ترامب حول القدس قد جيرب الرئيس 

 .السالم
 :أزمة على اجلبهة ضد إيران  -3

من أن قرار االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل يتعارض م  بعض األهداف  تلحميحذر 
النفوذ املتزايد إليران وحماربة اإلرهاب، وقال إن حددهتا احلكومة األمريكية ملواجهة  اليت

ميكن ان تستخدمها ايران واإلرهابيني لتعبئة الدعم ضد  اليتالقفية املثالية  هي"القدس 
أحرزته  اليتالواليات املتحدة ومن يدعمون سياساهتا"، وأوضحت الصحيفة أن التقدم 

  .ئيل وبني دول اخلليج العربيةإسرا يفولدت قلقا كبريا  النوويطهران بشأن برناجمها 
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 خطاب للجارديان من رموز فنية وأدبية حول العامل إلدانة حترك ترامب بشأن القدس
 م 07:29 2017ديسمرب  12الثالثاء، 

أرسل عدد من رموز الفن واملوسيقى واألدب خطابا إىل صحيفة "اجلارديان" الربيطانية 
لالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ومن بني  دونالد ترامب األمريكيإلدانة حترك الرئيس 

هؤالء الكتاب واملوسيقيني واملمثلني تيلدا سوينتون، ومارك روفالو ، وروجر ووترز، وبيرت 
جابريل وبريان إينو، وقالت تلك الشخصيات التى تأتى من خمتلف أحناء العامل فى رسالتهم 

"حملو الفلسطينيني  إسرائيليل سيساعد فى تعزيز جدول أعما األمريكيإن حترك الرئيس 
 ."من حياة مدينتهم وثقايف سياسيكوجود 

الرسالة "إننا نرفض تواطؤ ترامب م  هذا التالعب العنصري وجتاهله  يفوأكد املشاركون 
 ."للقانون الدويل

 كاتب يدعو العامل لالعرتاف بدولة فلسطني بعد فشل معركة ترامب بشأن القدس
 م 01:29 2017ديسمرب  23السبت، 

مقال بصحيفة "اجلارديان" الربيطانية دول العامل الستغالل  يفدعا الكاتب دانيال بارنبيوم 
، دونالد ترامب باالعرتاف بالقدس عاصمة األمريكيالزخم الذى أعقب قرار الرئيس 

إسرائيل، واالعرتاف بالدولة الفلسطينية، قائال إن إقامة دولتني متساويتني تعيشان إىل 
هما البعض هو احلل الوحيد لفمان العدالة للفلسطينيني واألمن إلسرائيل، وقال، جانب بعف

إن قرار اإلدارة األمريكية بنقل السفارة األمريكية يف إسرائيل إىل القدس، ومن ثم االعرتاف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل هو األحدث يف سلسلة من القرارات اجليوسياسية املتعلقة بالنزا  

فلسطي ي. وإذا مل يعارض هذا القرار بوضوح وحزم، فإن احتمال إهناء ذلك اإلسرائيلي ال
 .الصرا  سيستمر يف الرتاج 
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توصف دوهلا  اليتمن خالل العرض السابق ملواقف الصحف والقنوات واملواق  اإلعالمية 
 :يأتيباحلليفة ألمريكا يتبني لنا ما 

 تربطها صيغ حتالفية م   اليتدول تناولت معظم الصحف والقنوات واملواق  اإلعالمية لل
باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ورأت  األمريكيالواليات املتحدة موضو  القرار 

 .أنه يهدد مصاحلها م  الدول العربية واإلسالمية
  رأت صحيفة الفاتيكان أن "هذه املبادرة هتدد بتقويض سنوات من املفاوضات

 .ة حول االستقرار املنطقة بأكملهااملعقدة والصعبة وتفتح تساؤالت خطري
  الروسية إىل أن هذه اخلطوة اجلديدة لرتامب  مل جيرؤ ” كومريسانت“أشارت صحيفة

 .على اختاذها أي رئيس يف التاريخ األمريكي
  اشارت الصحف الربيطانية كاجلارديان والتاميز إىل أن  القرار صفعة لسبعة عقود من

 .وجعل التوصل إىل حل سلمى أكثر صعوبةاجلهود األمريكية لتحقيق السالم 
  دعت صحيفة "اجلارديان" الربيطانية دول العامل الستغالل الزخم الذى أعقب قرار

الرئيس األمريكى، دونالد ترامب باالعرتاف بالقدس عاصمة إسرائيل، واالعرتاف 
 .بالدولة الفلسطينية

 اليتداعيات اخلطرية حذرت صحيفتا "االكونوميستا" "املوندو اإلسبانيتان من الت 
من خالل موجة من االحتجاجات، وإضعاف  األمريكيسوف ترتتب على أثر القرار 

عملية السالم العربية اإلسرائيلية، واستغالل ايران واإلرهابيني ذلك القرار لتعبئة الدعم 
 ."ضد الواليات املتحدة ومن يدعمون سياساهتا

  باالعرتاف بالقدس عاصمة  مريكياألحذرت قناة الفرنسية من تداعيات القرار
الفرنسية إىل النهج ” ال مونتان“، وأشارت صحيفة الدويلإلسرائيل، على االستقرار 

إنه نصر حقيقي للمتشددين يف “الفردي لرتامب بأنه يهدد السالم، وكتبت الصحيفة 
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 .واشنطن والقدس
  قرار ترامب،  السويدية  من خطر املزيد من العنف بعد ” افتونبالديت“حذرت صحيفة

وأشارت إىل أن الواليات املتحدة األمريكية ستفقد نفوذها باملنطقة. وستدف  مثنا باهظا 
 .مقابل الوعد االنتخابي لرتامب، ولكن الثمن بالنسبة للشرق األوسط أكرب

أما علي الساحة األمريكية فقد جاءت ردود الفعل يف صاحل ترامب يف جمملها خاصة  -4
اليت ناصبته العداء طوال احلملة االنتخابية ثم يف كيل االهتامات له من قبل تلك الوسائط 

بعد تأكد جناحه انعكاسا الرتباطاهتا الوثيقة بأجهزة الدولة العميقة لكن احنيازها 
إلسرائيل فاق بكثري عداءها لرتامب مما خفف ولو مؤقتا من كثافة االنتقادات اليت 

  .يتعرض هلا يف الداخل
 ور ترامب بعد قراره األخريحمتجون حيرقون ص

افتتاحيتها القرار بأنه جمازفة خطرية،  يفوصفت صحيفة واشنطن بوست األمريكية 
وأشارت إىل أن الرئيسني السابقني بيل كلينتون وجورج دبليو بوش كانت لديهم أسباب هامة 

بشأن  1995مثل هذا القرار، رغم صدور قانون من قبل الكوجنرس عام  اختاذلعدم 
طوة، حيث رأى الرؤساء السابقون للواليات املتحدة أن اخلطوة الرمزية إىل حد كبري، اخل

التوسط لتحقيق  يفتقوض السياسة األمريكية فى أحناء الشرق األوسط، ففال عن آماهلا 
 .تسوية إسرائيلية فلسطينية، ففال عما ميكن ان تدف  به من عنف

 التوصل للسالم يفصهره نيوزويك: قرار ترامب بشأن القدس يفشل جهود 
 م 04:23 2017ديسمرب  07اخلميس، 

دونالد ترامب، الذى أشادت به إسرائيل  األمريكيقال موق  "نيوزويك"، إن قرار الرئيس 
 يفوحلفاؤها كما أدانه الفلسطينيون، ليس لديه القدرة على إشعال االضطرابات فحسب 
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عمل صهره، جاريد كوشنر، الذى منطقة الشرق األوسط، بل إىل تعقيد أو حتى إرباك 
 .يتوىل دف  عملية السالم بني فلسطني وإسرائيل

وعلَّق كوشنر على التقارير حول إعالن ترامب خلططه بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
إىل القدس قائالً: "سيتخذ الرئيس قراره، لكنه ال يزال يبحث فى الكثري من العوامل 

 .ذلك فى الوقت املناسب املختلفة، وسيحرص على فعل
 واشنطن بوست: ترامب منزعج من موقف حلفاءه جتاه قرار القدس

غاضب جتاه قرار الرئيس  دويلذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن وسط رد فعل 
دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل  األمريكي

 .ألبيض بالتمسك بالقرارأبيب إىل القدس، تعهد البيت ا
الواس   الدويلوأوضحت الصحيفة األمريكية، أن إدارة ترامب سارعت الحتواء الرفض 

ذلك رد فعل حلفاء مهمني، مستخدما العديد من  يفلسياسته اجلديد جتاه القدس، مبا 
حماولة لتقليص األضرار  يفاألساليب بني التهديدات والفمانات والكتف البارد 

 .ةالدبلوماسي
أكثر  باالنزعاجوحبسب أشخاص حتدثوا معه، تقول "واشنطن بوست"، إن ترامب يشعر 

الكوجنرس أن القرار  يفمن الدهشة بشأن موقف حلفاءه. وقد أبلغ مساعدين وأعفاء 
القدس،  يفيعرتف فقط مبا هو صحيح من الناحية العملية، ألنه مقر احلكومة اإلسرائيلية 

 .دبلوماسيربه تفكري ضيق وحذر وقد أعرب عن شكواه مما يعت
وقالت أيفا "واشنطن بوست" إن استخدام الواليات املتحدة حلق الفيتو ضد مشرو  قرار 

لرفض إعالن الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل أكد  الدويلمبجلس األمن 
 .عزلة الواليات املتحدة فى هذه القفية

الواليات املتحدة لدى نيكى هاىل حلق الفيتو وأشارت الصحيفة إىل أن استخدام سفرية  
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جملس األمن، وقد أيد  يفتلجأ فيها إدارة دونالد ترامب الستخدامه  اليتكان املرة األوىل 
 .هذه القفية يفاآلخرين مشرو  القرار، ما أكد عزلة الواليات املتحدة  14األعفاء الت 

عن السيادة األمريكية وعن دور وكانت "هاىل"  قالت إهنا استخدمت الفيتو "للدفا    
، أعلن البيت خيايلأمريكا فى عملية السالم بالشرق األوسط"، وبعد ساعات من تصويت 

األبيض أن نائب الرئيس مايك بنس سيؤجل زيارته للشرق األوسط  إىل منتصف يناير. 
ا البيت األبيض قللوا من أمهية هذ مسئويلوتقول واشنطن بوست إنه على الرغم من أن 

واشنطن ألن صوته مطلوب لتمرير قانون  يفالقرار وقالوا إن سببه ضرورة بقاء بنس 
حممود  الفلسطي ياملهم، لكن بعد الغفب من قرار ترامب، رفض الرئيس  رييبفاإلصالح ال

عباس لقاء بنس، وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن احلاخام صاحب السلطة على 
 .املوق  يف صحفيس إذن عقد مؤمتر حائط الرباقة قد رفض منح بن

 جملس األمن حمرج يف املصريصحيفة وول سرتيت جورنال مشرو  القرار 
جملس األمن،  يف املصريوصفت صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية مشرو  القرار  

بالقدس عاصمة إلسرائيل، باإلجراء احلرج لسياسة  األمريكيلرفض االعرتاف  الداعي
 .دونالد ترامب حنو القدسإدارة الرئيس 

الواليات املتحدة على  اعرتاضإىل  اإللكرتونيوأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها 
مشرو  القرار الذى تقدمت به مصر خالل اجتما  جملس األمن، والذى يهدف إىل إعالن 

 .وباطلةأن القرارات األخرية التى اختذهتا اإلدارة األمريكية بشأن تغيري وض  القدس الغية 
وقالت إنه ميثل املرة األوىل التى متارس فيها الواليات املتحدة حق الفيتو داخل جملس األمن 
منذ أكثر من ست سنوات، ويظهر إحباطا دوليا من اعرتاف ترامب بالقدس عاصمة 

  .إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس
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عد هتديدات ترامب للراففني لقرار القدس.. حمللون أمريكيون: العامل يفحك علينا ب
 السابق: موقف الرئيس يشري إىل نرجسية واستبداد..  CIAمدير

صحف واشنطن: قرار اجلمعية العامة انتكاسة لرئيس يبحث عن إجناز فى السياسة 
 م 08:00 2017ديسمرب  22اجلمعة،  اخلارجية

مريكية فيل ماد هجوما شديدا وجه حملل شئون مكافحة اإلرهاب بشبكة "سى إن إن" األ
دونالد ترامب، ونيكى هاىل سفرية الواليات املتحدة لدى األمم  األمريكيعلى الرئيس 

 .املتحدة بسبب هتديد اإلدارة بسحب املساعدات من األمم املتحدة
السابق جون برينان صمته على موق  التواصل  CIA وجاء تعليق "ماد" بعدما كسر مدير

لتنتقد هتديد ترامب لألمم املتحدة، وقال إن ما فعله الرئيس يشري إىل  تويرت االجتماعي
النرجسية واالنتقام واالستبداد، ورد "ماد" مؤكدا كالم برينان، وساخرا من موقف ترامب، 

دولة مبا فيها الدول الرائدة حول العامل )أنتم  128وقال: "سننسحب عندما تقول 
 .."ددهماألمريكيون جمموعة من احلمقى(، وهن

دولة تقول إننا جمموعة من األغبياء، وتصف هتديد إدارة  128وأضاف "ماد" قائال: "
ترامب باملزحة"، وتاب : "أعتقد أننا لسنا حباجة إىل الشعور بالتحمس، فأعتقد أن باقى 

 ."العامل يفحك علينا
عفاء من ناحية أخرى قالت صحيفة نيويورك تاميز إن األغلبية الساحقة فى الدول األ

باجلمعية العامة لألمم املتحدة رففت قرار ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
صوتت ضد واشنطن. ووصفت  اليتوجتاهلوا هتديد ترامب باالنتقام بقط  املساعدات 

اجلمعية العامة بأنه استعراض لتحدى واشنطن، حيث صوتت  يفالصحيفة رد الفعل 
، وقالت 35مقابل تأييد تسعة، وغياب  مريكياألدولة لصاحل رفض املوقف  128

إىل حد كبري، إال أن  ورمزيالصحيفة إنه على الرغم من أن قرار اجلمعية العامة غري ملزم 
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 50القائم منذ  الدويلالتصويت يشري إىل املدى الذى ابتعدت فيه إدارة ترامب عن اإلمجا  
وتابعت : "إن الرفض احلاسم جيب تسويتها باملفاوضات.  واليتعاما على قفية القدس 

العامل كان انتكاسة  يفحول القدس على أكرب منصة دبلوماسية  األمريكياملوقف  يفللتحول 
احلكم، ويبدو أنه  يفالسياسة اخلارجية بعد عامه األول  يفلرئيس ال يزال يبحث عن إجناز 

 ."الجتماعيا بالناديشبهها ذات مرة  اليتيعمق التوتر بني ترامب واألمم املتحدة 
جملس العالقات اخلارجية األمريكية، إنه  يفمن ناحية أخرى، قال ستيوارت باتريك، اخلبري 

يعتقد أن ما حدث كان جرحا تسببت فيه واشنطن لذاهتا، ودبلوماسية خرقاء غري 
 اليتضرورية من جانب الواليات املتحدة، واصفا ما حدث بالنسبة لواشنطن باهلزمية 

 .هاتسببت فيها لنفس
من جانبها، علقت صحيفة اجلارديان على هذه التطورات وقالت إنه على الرغم من أن 
الدعم للقرار كان أقل مما توقعه املسئولون الفلسطينيون، إال أن تأييد تس  دول فقط للموقف 

 .كان ضربة دبلوماسية لرتامب واإلسرائيلي األمريكي
فة اخلطرية إذ اعتربته مبثابة فتيل عنف باجملاز األمريكيوصفت صحيفة واشنطن القرار •
الشرق األوسط، كما رأت أن يعقد عملية  يفاملنطقة يقوض مصاحل الواليات املتحدة  يف

السالم بني فلسطني وإسرائيل، كما أشارت إىل انزعاج ترامب من حلفائه الراففني للقرار 
 . الدويلحميطها  يفة خصوصا بعد قرار اجلمعية العامة الذى كشف عزلة الواليات املتحد

بالقدس عاصمة إلسرائيل  األمريكيأشارت صحيفة نيويورك تاميز إىل أن اعرتاف الرئيس •
منطقة الشرق  يفعملية السالم  يفونقل سفارة واشنطن إىل هناك، عقد األمور كثريا 

 .األوسط
من، جملس األ يف املصريوصفت صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية مشرو  القرار •

بالقدس عاصمة إلسرائيل، باإلجراء احلرج لسياسة  األمريكيلرفض االعرتاف  الداعي
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يطلق فصال  األمريكيإدارة الرئيس دونالد ترامب حنو القدس، كما أحملت إىل أن الرئيس 
لتحقيق السالم بني اإلسرائيليني  السعيتعود لعقود، من  اليتمسرية واشنطن،  يفغامفا 

 .والفلسطينيني
د صيغ الفنت بأشكاهلا املختلفة إلحداث وقيعة بني الشعوب وحكومتها ويتفح ورو -5

ذلك فى نشرات بعض وكاالت االنباء والصحف العاملية مثل وكالة بى بى سى ورويتز 
  وجريدة اجلارديان ونيويورك والواشنطن بوست

 يوم إعالن القرار ثانينشرته وكالة بى بى سى اإلجنليزية  حتريفيخطاب  يف
 ير اخلارجية الفلسطي ي: الصمت غري مقبول وهو مسامهة يف اجلرميةوز

 2017ديسمرب/ كانون األول  9
قال وزير اخلارجية الفلسطي ي رياض املالكي خالل مؤمتر صحفي بالقاهرة إن فلسطني 
ستسعى للحصول على قرار من جملس األمن بشأن قرار ترمب االعرتاف بالقدس عاصمة 

لكي إنه على كافة الدول رفض قرار اإلدارة األمريكية، وأن تتخذ إلسرائيل، وقال املا
خطوات عملية فاعلة ملواجهة قرار ترامب، وقال إن السلطة الفلسطينية ستطلب من كل 

 .الدول اليت اعرتفت بفلسطني ان تؤكد ان القدس الشرقية هي العاصمة األبدية لفلسطني
 هاد بعد قرار ترامب بشأن القدسنيويورك تاميز : داعش لن يتحرك أو يدعو للج

 م 02:20 2017ديسمرب  10األحد، 
سلطت صحيفة "نيويورك تاميز" الفوء على رد فعل اجلماعات اإلرهابية، والسيما داعش، 
على إعالن الرئيس ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية من 

الفلسطينية كان دوما  لألراضي اإلسرائيلياالحتالل  تل أبيب إليها، وتقول نيويورك تاميز إن
واحدا من القفايا املهمة جلماعات اجلهاديني. لذلك لكن يكن  مفاجئا أن اجلماعات التابعة 
للقاعدة فى العامل  أبدت غفبا بعد قرار ترامب إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، لكن 
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قاال افتتاحية  فى نشرته اإلخبارية الالفت كان أن داعش انتظر حتى يوم اجلمعة لينشر م
األسبوعية، والذى بدا أنه مهتم باألساس بانتقاد ما رأى أنه بيانات منافقة من اجلماعات 

 .اجلهادية األخرى والقادة العرب
أيفا هناك خرب أخر نشرته  بى بى سى وهو خرب حتريفى  للشعوب العربية ضد رؤسائها 

 وحكامها
 2017ديسمرب/ كانون األول  10 ي بي سيقسم املتابعة اإلعالمية ب

واصلت الصحف العربية تغطيتها املكثفة ملا حيدث بشأن القدس وسط دعوات لعدم 
استقبال مسؤولني أمريكيني بسبب إعالن واشنطن نقل سفارهتا يف إسرائيل من تل أبيب إىل 

املتاجرة" القدس، وانتقد العديد من الصحف والكتاب ما وصفوه بت "التآمر" العربي "و
 .بالقفية الفلسطينية

يقول حممد شاهني يف فلسطني أونالين "سيففح التاريخ دوالً عدة وقيادات هزيلة تآمرت م  
دولة االحتالل والواليات املتحدة ضد القدس وفلسطني من أجل مترير خمططاهتم 

ك شرخًا الصهيوأمريكية يف املنطقة".، ويرى أمحد ضوا يف جريدة الثورة السورية أن "هنا
كبريًا بني سقف الرد الرمسي العربي وبني املوقف الذي يتوجب اختاذه لوقف العدوان 
األمريكي املباشر على الشعب الفلسطي ي واالستهتار غري املسبوق لالعتداء على الشرعية 

 ."الدولية
إعالن ويقول منري موسى يف الصحيفة نفسها إن "العربان الذين تناغموا قبل قرابة مئة عام م  

بلفور يتناغمون اليوم م  إعالن ترامب، إكماالً ملخطط هتويد القدس وتثبيت أركان االحتالل 
الصهيوني يف املنطقة".، ويعرب عريب الرنتاوي يف الدستور األردنية عن قلقه من أنه "بدالً 
من أن تتواصل الفغوط واجلهود إلسقاط القرار األمريكي، وإخراج القفية الفلسطينية من 
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لواشنطن، سنرى وجهة هذه الفغوط قد تبدلت، وحتولت صوب  'الوكالة احلصرية'قبفة 
 ."رام اهلل وغزة، اهدف إبقاء الفلسطينيني، يف إطار ردود األفعال العقالنية

كما حيمل إبراهيم الزبيدي يف العرب اللندنية إيران "ثالثة أربا  أسباب ذلك العجز والفعف 
 .ب األمة اإلسالمية يف تعاملها م  مسألة القدسوالتمزق واهلوان" الذي أصا

 :ردود أفعال ترامب املتوقعة إزاء موجة النقد العارمة له
 نيويورك تاميز : ترامب يعانى عزلة دبلوماسية

 م 02:13 2017ديسمرب  21اخلميس، 
قالت صحيفة نيويورك تاميز، إن من الصعب أن نرى كيف ميكن لرتامب أن يستفيد من هذا 

على قط  املساعدة املالية ألكرب حلفاء البالد االسرتاتيجيني فى  ينطوييد ألنه قد التهد
الشرق األوسط، وأضافت أن بعض هذه الربامج، مثل برنامج املساعدات اخلاص مبصر، 
هى من اختصاص الكوجنرس، وبينما ميكن للرئيس أن جيمد املساعدات من جانب واحد، 

وتفيف الصحيفة إن املواجهة املريرة داخل األمم  فإن إلغاءها سيتطلب تشري  جديد،
املتحدة تدل على تداعيات قرار ترامب املمتدة باالعرتاف بالقدس، وهو القرار الذى ميثل 
حتديا للرأى العام العاملى ويقلب عقود طويلة من السياسة األمريكية. وتفيف أن القرار 

 .ترك الواليات املتحدة معزولة دبلوماسيا
األمريكية: واشنطن ختطط لفتح سفارهتا يف القدس يف مايو تزامنا م  الذكرى  اخلارجية

 لقيام إسرائيل 70
 48موق  عرب   | GMT 19:00|  23.02.2018تاريخ النشر:

قالت وزارة اخلارجية األمريكية  إن الواليات املتحدة ختطط لفتح سفارهتا يف القدس يف 
ام إسرائيل، وكان مسؤول أمريكي قد ذكر أنه من لقي 70مايو املقبل بالتزامن م  الذكرى 

املتوق  أن تفتح سفارة الواليات املتحدة يف مدينة القدس أبوااها يف شهر مايو املقبل، من 
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جانبه، هنأ وزير املواصالت واالستخبارات اإلسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه يف 
 70فارة إىل القدس يف الذكرى الت"تويرت" الرئيس األمريكي دونالد ترامب بقراره نقل الس

 .مايو/أيار 14لتأسيس إسرائيل، وهي 
و"العاشرة" اإلسرائيليتان أن السفارة ستنقل يف  "Hadashot new" وأكدت قناتا

ذكرى إعالن استقالل  دولة إسرائيل واعرتاف الواليات املتحدة اها، وذلك نقال عن 
 .مسؤولني حكوميني

 فتح السفارة األمريكية يف مايو املقبلنتنياهو يشكر ترامب لقراره 
 48موق  عرب     | GMT 20:54|  23.02.2018تاريخ النشر:

رحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب فتح 
لقيام إسرائيل"، معربا عن شكره لرتامب على  70سفارة بالده يف القدس يف "الذكرى 

الستقالل  70والصداقة".، وأضاف نتنياهو أن "هذا القرار سيحول الذكرى  "القيادة
 ."إسرائيل إىل احتفال أكرب، وأشكر الرئيس ترامب على قيادتكم وصداقتكم

مغنية البوب النيوزيلندية "لورد"، تلغى حفال مقررا هلا فى إسرائيل، بعد أن واجهت رد 
 .فعل عنيف فى بلدها

 ديسمرب 25موق  وفا   
ردت صاحبة أغنية "رويالز" على خطاب مفتوح، مت نشره فى موق  "ذا سبينوف" و

اإللكرتوني النيوزيلندى، أمس اخلميس، الذى طالبها بت"االنفمام إىل املقاطعة الفنية إلسرائيل 
عام على موق  "تويرت"، حسب  21بإلغاء حفلها املقبل فى تل أبيب، وكتبت املغنية البالغة 

اجلارديان" الربيطانية، "الحظت أن كثريين يتحدثون عن هذا املوضو ، ما نشرت صحيفة "
بذلك، وكانت اليهودية النيوزيلندية،  إبالغيوإننى أدرس مجي  اخليارات، شكرا لكم على 

خطااهما اىل لورد إن  يفجاسنت ساش والنيوزيلندية الفلسطينية، نادية أبو شنب قد قالتا 
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سينظر إليه على إنه دعم لسياسات احلكومة اإلسرائيلية "تقديم حفالت فنية فى تل أبيب 
 ."السياسيتعليق على الوض   بأيحتى لو مل تقوموا 

ردود أفعال الصحافة االسرائيلية كانت تتفق م  جهود الدبلوماسية االسرائيلية فى دول 
 العامل لقبول قرار ترامب

 ف بالقدس عاصمة إلسرائيليديعوت أحرنوت: خطة إلقنا  دول أوروبية وإفريقية لالعرتا
 م 07:37 2017ديسمرب  07اخلميس، 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية النقاب عن أن اخلارجية اإلسرائيلية بدأت 
فى وض  خطة دبلوماسية هتدف إلقنا  دول أوروبية وأفريقية باالعرتاف بالقدس عاصمة 

الد ترامب بالقدس أمس فى خطابه دون األمريكيإلسرائيل، وذلك عقب اعرتاف الرئيس 
من داخل البيت األبيض، وأوضحت الصحيفة، أن الفلبني والتشيك اختذتا خطوات حتذو 
حبذو ترامب فى االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وأشارت الصحيفة إىل أن هذه 
 اجلهود الدبلوماسية من قبل اخلارجية اإلسرائيلية هتدف فى هناية املطاف لنقل سفارات

 .تلك الدول إىل القدس
 معاريف: ركلوا الدلو، كاملعتاد

 شلومو امري
وفى مقال لشلومو امري جبريدة معاريف قال بأنه مل يدس أحدٌ على آمال الشعب الفلسطي يّ 
بدولةٍ مستقلّة كما فعلت القيادة الفلسطينيّة بتصرّفها منذ اعلن ترامب عن القدس.  ومل 

يّة أحد كما فعلت الدول العربيّة واملسلمة بالقمة يف يهن ويسخّف بالقفيّة الفلسطين
إسطنبول. ومل يظهر أحد رئيس السلطة الفلسطينيّة أبو مازن وزمالؤه كمغيّبني عن الواق  
كما فعلوا هم أنفسهم، ردّ فعلهم على إعالن ترامب، إعالن أيام غفب، إعالن أن الواليات 

ة نائب الرئيس مايك فينس بزيارته املقرّرة إىل املتّحدة غري مؤهّلة أن تكون الوسيط، مقاطع
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إسرائيل، اخلطّة للتوجّه جمللس األمن، والقمّة الطارئة للدول العربيّة واإلسالميّة، القيادات 
 .الفلسطينيّة ومواليهم العرب واملسلمني، فعلوا كل تلك األخطاء

 ه حول القدسصحيفة إسرائيلية تطالب نتنياهو مبنح اجلنسية لت"ترامب" بعد قرار
 م 02:58 2017ديسمرب  15اجلمعة، 

طالبت صحيفة "يسرائيل هيوم" اإلسرائيلية حكومة بنيامني نتنياهو منح اجلنسية 
، ورسم رسام  إسرائيليدونالد ترامب ومنحه جواز سفر  األمريكياإلسرائيلية للرئيس 

، إسرائيليسفري "ساملى كوهني" بالصحيفة "ترامب" على جواز  الكاريكاتري اإلسرائيلي
وكتب عليه دولة إسرائيل، لكن الالفت للنظر أن يكتب جبواز السفر أن ترامب من مواليد 

 .القدس
 يديعوت أحرونوت عن شعبان عبد الرحيم: حيتج على قرار ترامب بطريقته اخلاصة

 م 01:31 2017ديسمرب  15اجلمعة، 
"شعبان  الشعيب عن املغنى أفردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية تقريرا مطوال

دونالد ترامب بعد إعالنه القدس عاصمة  األمريكيعبد الرحيم" ملهامجته الرئيس 
إلسرائيل، حيث قالت أن "شعبوال" احتج على قرار "ترامب" ولكن بطريقته اخلاصة من 
خالل انتاج أغنية يعرب اها عن مشاعره ضد "ترامب"، وقالت الصحيفة إن صاحب أغنية 

ترامب من خالل أغنية  األمريكيبكره إسرائيل" إبان االنتفاضة الثانية، هاجم الرئيس "أنا 
 .جديدة يقول فيها إن القدس عربية إىل يوم الدين، واصفا "ترامب" باجملنون

 اخلالصة
باالعرتاف  األمريكييتفح من العرض السابق لردود الفعل اإلعالمية جتاه قرار الرئيس 

ل ونقل السفارة تباين ردود الفعل تبعا لتباين موقف الدول من القرار بالقدس عاصمة إلسرائي
 اليتيدرك اآلثار  اجتاهات ثالثة: اجتاه يف، حيث متثلت املواقف الراففة للقرار األمريكي



 

 

149 

 الحلقة النقاشية األولى

املنطقة وتقويض عملية السالم وافتفاح موقف  يفميكن أن ترتتب عليه من زيادة التوتر 
موقف  يفشدة إلسرائيل مما يف  احلكومات العربية واإلسالمية الواليات األمريكية املنحاز ب

األوساط اإلعالمية هلذا االجتاه  يفشديد احلرج أمام شعواهم ورغم الرفض الوضح للقرار 
فإهنا تعرب عن نفسها حبذر شديد الرتباطها مبواقف حكومتها، ولعدم استفزاز اإلدارة 

ساعدات أو املعونات واالحتياجات األمنية أو تلوح من وقت آلخر بورقة امل اليتاألمريكية 
 يفباستخدام كروت ضغط على تلك احلكومات من خالل دعم قوى املعارضة الداخلية 

 .هذه القوى، وهذا هو الطاب  الغالب يف ردود الفعل علي الصعيدين العربي واإلسالمي
 اليتوالكيانات املتطرفة الدول  يفمن الدول الراففة للقرار فإنه يتمثل  الثانيأما االجتاه 

اجلانب  يفحلشد مزيد من املؤيدين  األمريكيتسعى الستغالل التوتر الناجم عن القرار 
املناوئ للحكومات العربية واإلسالمية حماولة منها لبث الفتنة بني تلك احلكومات وشعواها 

محاسية  مانشيتات هي، بينما أطلقت األمريكيبإظهارها فى موقف العاجز إزاء القرار 
 يفتستدر اها التعاطف والتأييد من شعوب الدول العربية واإلسالمية على غرار مجل معينة 

عناوين صحفها مثل "موت إسرائيل" أو "بداية النهاية إلسرائيل" أو " التهديد بشن هجمات 
أمريكا وإسرائيل على حد سواء، فى حماولة  لتعبئة الدعم ضد الواليات  يفإرهابية 
 .ومن يدعمون سياساهتااملتحدة 

اإلعالم الذى ترتبط دوله بصيغ حتالفية م  الواليات املتحدة  يففيتمثل  وأما االجتاه الثالث
فقد  اختذ مسارين: أحدمها رافض للقرار وهذا الرفض ناب  من الرغبة على  احلفاظ على 

ورود   يفيتمثل  يالثانمصاحل دوله م  الدول العربية واإلسالمية فى املقام األول، واملسار 
صيغ الفنت بأشكاهلا املختلفة من خالل نشر األخبار املتعلقة بالكيانات اإلرهابية وردود 

ففال عن األخبار التحريفية مثلما ذكرت وكالة بي  األمريكيفعلها الغاضب إزاء القرار 
بي سى )الصمت غري مقبول وهو مسامهة يف اجلرمية( أو  )صحف عربية تنتقد "التآمر" 
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العربي ضد القفية الفلسطينية( وذلك إلحداث وقيعة بني الشعوب وحكومتها ويتفح ذلك 
نشرات بعض وكاالت االنباء والصحف العاملية مثل وكالة بى بى سى ورويتز وجريدة  يف

 .اجلارديان ونيويورك والواشنطن بوست
وجه خاص، حيث ب واإلسرائيلي األمريكياإلعالم  يفأما املواقف املؤيدة للقرار فتتمثل 

جاءت ردود الفعل يف صاحل ترامب يف جمملها خاصة من قبل تلك الوسائط اليت ناصبته 
العداء طوال احلملة االنتخابية ثم يف كيل االهتامات له بعد تأكد جناحه انعكاسا الرتباطاهتا 

خفف  الوثيقة بأجهزة الدولة العميقة لكن احنيازها إلسرائيل فاق بكثري عداءها لرتامب مما
ولو مؤقتا من كثافة االنتقادات اليت يتعرض هلا يف الداخل، كما يتفح ذلك من خالل تثمني 

واألمريكية حتى إن بعض الصحف اشارت  اإلسرائيليةالصحافة  يف األمريكيقرار الرئيس 
إىل منح ترامب اجلنسية اإلسرائيلية تثمينا لقراره، ففال عن حماولة اإلعالم التاب  هلما تعبئة 

وض  خطة دبلوماسية هتدف إلقنا  دول أوروبية وأفريقية باالعرتاف  يف العاملي الرأي
 .بالقدس عاصمة إلسرائيل

ومهما يكن من أمر فالبد من أن نبحث يف أوجه القصور اليت يعانيها العامل العربي حاليا 
كيزهتا ملعرفة كيفية التعامل م  هذا القرار من خالل مؤسسات العمل العربي املشرتك ور

تنفيذ  جتاهإىل أمهية توحيد الصف الفلسطي ي  باإلضافةاألساسية جامعة الدول العربية، 
 اإلعالميمايو كما زعمت اإلدارة االمريكية، عالوة على توحيد اخلطاب  يفهذا القرار 

على تناول هذا األمر بكل فنون اإلعالم قبل مايو القادم ليكون خطابا  وتركيزه العربي
عن التنفيذ، وآخر كارت استخدام فن  األمريكيغما على تراج  القرار ضاغطا ومر

  .شهر مايو كما أعلن ترامب يفلتأجيل تنفيذ القرار  األمريكي العربي الدبلوماسيالتفاوض 
 
 



 

 151 

 الحلقة النقاشية األولى

 
 
      

 
 

 
       

 
 

 حسني عالء/ الدكتوراألستاذ  للحلقة النقاشية األوىل اخلتامية اجللسة ترأس
 يف اجللسة رئيس تقدمحيث  .البحوث والدراسات االسرتاتيجية إدارة مدير التميمي،

 اللذين والسادة علمية، بأوراق تقدموا الذين سواء املشاركني للسادة الكبري بالشكر كلمته
 الدول ممثلي للسادة موصول والشكر هذا، عملنا أثرت شك بال واليت مبداخالهتم اشاركو
لبناء اسرتاتيجية  جديدا منطلقا احللقة النقاشية هذه تشكل أن يف آمال املشاركني، العربية

احللقة  توصيات على املشاركون أمجع وقد ، جديدة للتصدي لالحتالل اإلسرائيلي
 : آلتيا النحو على وهي ،النقاشية

اخلتاميــة اجللسة  
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 :وصياتالت
 امعةاألمانة العامة جل جهود يقدرون احللقة النقاشية األوىل يف املشاركنيالسادة  إن       

متابعة تطورات ورصد  يف( البحوث والدراسات االسرتاتيجية إدارة) العربية الدول
 شاركونامل أبدى وإذ ،االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 ، تسارع وترية األحداث بشأن تطورات الوضع يف القدس الشريف إزاء البالغ قلقهمعن 
دارت مناقشات وحتليل و شاملة، عربية اسرتاتيجية عرب العمل  ضرورة على والتأكيد

للوضع احلايل ملوضوع احللقة النقاشية، وحماولة استشراف املستقبل والتنبؤ مبا سوف حيدث 
 رار األمريكي، من تداعيات للق

  :ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي
إشادة املشاركني بالتنسيق الكبري بني قطاع اإلعالم واالتصال وقطاع فلسطني  -1

واألراضي العربية احملتلة باألمانة العامة يف اإلعداد والتحضري هلذه احللقة النقاشية، 
القضايا الراهنة بأسلوب علمي وهذا دليل على وجود رؤية لدى األمانة العامة ملعاجلة 

جديد، وأكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه احللقات 
 .النقاشية وورش العمل املتخصصة

إن املرحلة احلالية من الصراع العربي اإلسرائيلي حتتاج إىل مراجعة دقيقة  -2
وضع اسرتاتيجية السرتاتيجيات التصدي والدعم للقضية الفلسطينية، وضرورة 

للقضية الفلسطينية مبقاربات جديدة وعلى مستوى األمة العربية واالسالمية، كمشروع 
  .جديد ملواجهة التحديات احلالية املستقبلية إلهناء الصراع العربي اإلسرائيلي
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اشاد املشاركني باخلطة الدولية اإلعالمية اليت أعدها قطاع اإلعالم  املسار اإلعالمي: -3
ل بالتنسيق مع قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة، واليت سوف تعرض واالتصا

على جملس اجلامعة ملناقشتها واعتمادها، وضرورة اعتماد وسائل واليات جديدة 
لدعم القضية الفلسطينية، والرتكيز على من خناطب، وكيف خناطبهم، وحتديد 

حتى ال تفقد الغرض اهلدف املطلوب بدقة، وحتديث اخلطة بشكل دوري ومستمر 
الذي وضعت من أجله، وضرورة أن تكون اخلطة اإلعالمية متواصلة ومستمرة 
ومتسقة لضمان جناحها، والعمل على إظهار قضية القدس يف كل حمفل دويل، ويف 

   .وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة، وتفعيل ملف القدس بصورة أكثر جدية وفاعلية
اخل الواليات املتحدة األمريكية للحصول على حكم من التحرك د املسار القانوني: -4

احملكمة العليا يف واشنطن ببطالن القرار الصادر عن اإلدارة األمريكية ومنع نقل 
السفارة األمريكية إىل مدينة القدس، ودعوة الدول األطراف السامية يف اتفاقيات 

ية باحرتام أحكام هذه جنيف األربعة إىل الزام اسرائيل والواليات املتحدة األمريك
 .االتفاقيات

االستفادة من املوقف الدويل والعربي الداعم واملساند للقضية الفلسطينية لتفعيل كل  -5
االجتماعية واالقتصادية(،  -القانونية -اإلعالمية-مسارات التصدي )السياسية

تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، والقدس على وجه اخلصوص، والعمل على و
إعادة فتح مجيع املؤسسات اليت اغلقتها اسرائيل ودعم تلك املؤسسات بكافة أوجه 

  .الدعم لتستطيع مواجهة اهلجمة الشرسة الصهيونية ومواجهة هتويد املدينة املقدسة
مثل االحتاد االوروبي أو الصني أو روسيا، البحث عن رعاة جدد لعملية السالم،  -6

 .ودعوة اجلمعية العامة لالعرتاف بدولة فلسطني وعاصمتها القدس الشرقية
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التحرك العربي ومن خالل اجلامعة العربية على الدول اليت من املرشح أهنا ستقوم بنقل  -7
ي مع تلك سفارهتا إىل القدس واقناعها بالعدول عن ذلك، وتعزيز آليات التعامل العرب

الدول على كافة األصعدة، والرتكيز على منظمات اجملتمع املدني واليت ميكن أن 
 .تستفيد من املوروث احلضاري والثقايف املشرتك لدعم القضية الفلسطينية

وضع آلية للحفاظ على املوقف الدويل والعربي الداعم للقضية الفلسطينية وحق  -8
ته املستقلة، والتصدي حملاوالت فرض واقع الشعب الفلسطيين يف التحرر واقامة دول

 .قسري جديد باألراضي الفلسطينية
وضع آلية للدعم العربي من خالل التواصل مع الشعب الفلسطيين، واملقدسيني على  -9

وجه اخلصوص، مثل تنظيم زيارات ثقافية، ودينية، وعلمية لتشجيع املقدسيني على 
دينة القدس، وحماولة جذب رؤوس التواصل مع الشعوب العربية، ودعم اقتصاد م

األموال العربية واإلسالمية لالستثمار يف مدينة القدس للحفاظ على مصدر دخل 
 .لسكاهنا من أجل تقوية صمودهم وتصديهم إلغراءات البيع الصهيونية

تسليط الضوء على السجل التارخيي األسود إلسرائيل من خالل اصدار كتيب بعدة  -11
االحتالل، ويفضح الدور االمريكي الداعم إلسرائيل  لغات أجنبية يكشف جرائم

 .حتى االن 1948منذ عام 
دعم الدراسات التارخيية والقانونية اليت تقر بأحقية الشعب الفلسطيين بالقدس   -11

واالعرتاف بدولة فلسطني وترمجتها اىل اللغات االخرى، واالستفادة من تلك 
 .الدراسات يف اخلطة االعالمية لدعم القدس
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فع التوصيات على أنظار أصحاب املعايل يف اجتماعهم القادم يف شهر مارس/آذار، ر -12
 .لالستفادة منها عند اختاذهم القرار اخلاص بالقدس

اشاد املشاركني باألوراق العلمية اليت متت مناقشتها يف احللقة النقاشية، واتفقوا على  -13
  .ضرورة طباعتها على شكل كتيب لالستفادة منها مستقبال

 
د. هيفاء  /ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل معايل السفرية

رئيس  -رئيس قطاع االعالم واالتصال، ومعايل السفري/ د. سعيد أبو علي -أبو غزالة
قطاع فلسطني واالراضي العربية احملتلة، وإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية على 

شية واحلوار بني املشاركني وجهودها القيمة يف إعداد الوثائق حسن إدارهتا للحلقة النقا
وتنظيم العمل، واليت كان هلا الدور الكبري يف متابعة ورصد تطورات القضية الفلسطينية 

  .والقدس على وجه اخلصوص
 
 



 

 

 

 املالحق
 (1ملحق رقم )

  كشاف القرارات الدولية
 

 (2ملحق رقم )
 احللقة النقاشية ألعمالالبيان اخلتامي 

 
 (3ملحق رقم )
 باحللقة النقاشيةجدول بأمساء املشاركني 
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 (1)ملحق رقم 
القرارات الصادرة عن    

 :م947اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مدينة القدس منذ عام 
 عنوان القرار تاريخ القرار رقم القرار ت

 التوصية خبطة لتقسيم فلسطني، ونظام دويل ملدينة القدس 29/11/1947 2/181 1

2 2/185 26/4/1948 
اءات حلماية مدينة الطلب من جملس الوصاية دراسة إجر
 القدس وسكاهنا

 توصية لتعيني املبعوث البلدي اخلاص مبدينة القدس 6/5/1947 2/178 3

4 3/194 11/12/1948 
إنشاء جلنة توفيق تابعة لألمم املتحدة وتقرير وضع القدس يف 

 بالعودة إىل وطنهم لالجئنينظام دويل دائم وتقرير السماح 

 تأكيد على وضع القدس حتت نظام دويل دائمإعادة ال 9/12/1949 4/303 5

 مقتطفات/ اعتماد أموال لوضع نظام دويل دائم ملدينة القدس 10/12/1949 4/356 6

7 5/468 14/12/1950 
مقتطفات/ إلغاء االعتمادات لقيام وضع نظام دويل ملدينة 

 القدس

8 5/2253 4/7/1967 
لتغيري وضع مدينة  دعوة اسرائيل إىل إلغاء التدابري اليت اختذهتا
 القدس واالمتناع فورا

9 5/2254 14/7/1967 
إبداء األسف للتدابري اليت اختذهتا اسرائيل لتغيري وضع مدينة 

 القدس والطلب من اسرائيل االمتناع فورا

10 26/2851 20/12/1971 
مطالبة اسرائيل إلغاء إجراءات ضم األراضي احملتلة مبا فيها 

 القدس
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

11 27/3005 15/12/1972 

املطالبة بقوة من اسرائيل أن تلغي على الفور، وتكف عن اتباع 
مجيع السياسات واملمارسات اليت تتعارض مع أحكام اتفاقية 
جنيف بشأن املدينيني وقت احلرب يف األراضي احملتلة مبا فيها 

 القدس

12 30/3525 15/12/1975 
لقة حبماية تأسف الستمرار اسرائيل بانتهاك اتفاقية جنيف املتع

 املدنيني وقت احلرب واليت تشكل انتهاك مليثاق االمم املتحدة

13 31/110 16/12/1976 
الطلب من األمني العام اعداد تقرير عن ظروف حياة الشعب 

 الفلسطيين

14 32/91 13/12/1977 
التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة وقت احلرب على 

 مبا فيها القدس األراضي احملتلة الفلسطينية

15 33/133 18/12/1978 
انطباق اتفاقية جنيف  تأسف وتشجب عدم اعرتاف اسرائيل

املتعلقة وقت احلرب على األراضي احملتلة الفلسطينية مبا فيها 
 القدس

16 34/90 12/12/1979 
اسرائيل اتفاقية جنيف املتعلقة وقت احلرب  انتهاكتشجب 

 مبا فيها القدس على األراضي احملتلة الفلسطينية

 29/7/1980 7/2-دأط 17
 15/11/1980مطالبة اسرائيل بالبدء باالنسحاب قبل 

مبا فيها  1967من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 القدس، واألراضي العربية األخرى

 29/7/1980 7/3-دأط 18

مطالبة اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري 
لتصرف بدرس أسباب رفض اسرائيل االمتثال لقرارات القابلة ل

األمم املتحدة الداعية إىل انسحاب اسرائيل من األراضي 
 الفلسطينية والعربية األخرى مبا فيها القدس

19 35/122 11/12/1980 
تقرر أن مجيع التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا اسرائيل يف 

ا قانونا وتشكل ال صحة هل 1967األراضي احملتلة منذ عام 
 عائقا جلهود حتقيق السالم
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20 35/169 15/12/1980 
الطلب إىل اسرائيل باالنسحاب من األراضي اليت احتلتها منذ 

واالمتثال لقرارات األمم املتحدة املتعلقة بالطابع  1967عام 
 التارخيي ملدينة القدس

21 36/147 16/12/1981 
ة املدنيني وقت احلرب تؤكد أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماي

تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها  1949لعام 
 القدس

22 36/226 17/12/1981 

اعتبار االتفاقيات املعقودة بني الواليات املتحدة واسرائيل بشأن 
 30/11/1981التعاون االسرتاتيجي واليت وقعت بتاريخ 

يف األراضي  تشجيعا لسياسة اسرائيل العدوانية التوسعية
 مبا فيها القدس 1967الفلسطينية والعربية احملتلة منذ عام 

23 37/86 10/12/1982 

املطالبة بانسحاب اسرائيل الكامل من مجيع األراضي احملتلة مبا 
فيها القدس، وأن ختضع األراضي الفلسطينية لفرتة انتقالية 
قصرية بعد االنسحاب، حتت اشراف األمم املتحدة ليقوم 

 شعب الفلسطيين مبمارسة حقه يف تقرير املصريال

24 37/88 10/12/1982 
تؤكد أن االحتالل يشكل يف حد ذاته انتهاكا جسيما حلقوق 

 االنسان للسكان املدنيني يف األراضي العربية احملتلة

25 37/123 20/12/1982 
تؤكد أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب 

احملتلة مبا فيها  الفلسطينيةنطبق على األراضي ت 1949لعام 
 القدس

26 38/79 15/12/1983 
تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت 

مبا  1967احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 فيها القدس

27 38/180 19/12/1983 
سحابا كامال تأكيد الضرورة القصوى النسحاب اسرائيل ان

وغري مشروط من مجيع األراضي الفلسطينية واألراضي 
 مبا فيها القدس 1967العربية احملتلة منذ عام 
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

28 39/146 14/12/1984 

التأكيد بأن قرار اسرائيل ضم القدس واعالهنا )عاصمة( هلا 
فضال عن التدابري الرامية إىل تغيري طابعها املادي وتكوينها 

املؤسسي ومركزها القانوني باطلة والغية  الدميغرايف وهيكلها
 وتطالب بإلغائها فورا

29 40/161 16/12/1985 

الطلب إىل اسرائيل التقييد بأحكام اتفاقية جنيف املتعلقة 
وانطباقها على  1949حبماية املدنيني وقت احلرب لعام 

مبا فيها القدس، تقرير  1967األراضي احملتلة منذ عام 
نية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت اللجنة اخلاصة املع

 متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي العربية احملتلة

30 40/168 16/12/1985 
تؤكد من جديد دعوهتا إىل عقد مؤمتر سالم دويل بشأن 

الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة وعلى أساس قراراهتا 
 املتصلة بالقضية الفلسطينية

31 41/63 3/12/1986 
تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت 

مبا  1967احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 فيها القدس

32 41/162 4/12/1986 

التأكيد جمدداً على الضرورة القصوى النسحاب اسرائيل 
انسحاباً كامال وغري مشروط من مجيع األراضي الفلسطينية 

، مبا فيها 1967راضي العربية األخرى احملتلة منذ عام واأل
 القدس

33 42/160 8/12/1987 
تقرير اللجنة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت 

 متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي العربية احملتلة

34 42/209 11/12/1987 
دارية اليت التأكيد أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإل

اختذهتا اسرائيل واليت غريت أو توخت تغيري طابع ومركز 
 مدينة القدس، خاصة ما يسمى القانون األساسي

35 43/21 3/11/1988 
تدين ممارسات اسرائيل املتمادية يف انتهاك حقوق االنسان 

 القدسوللشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة 
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36 43/54 6/12/1988 
د على انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت تؤك

مبا  1967احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 فيها القدس

37 43/58 6/12/1988 

وفقا لقرار اجلمعية  الفلسطينينياملطالبة حبل مشكلة الالجئني 
، 11/12/1948بتاريخ  3-/د194العامة رقم 

ات الصلة وضمان حرية الوصول لألماكن والقرارات الالحقة ذ
املقدسة واملواقع الدينية، والتنويه بالرغبة املعلنة واملساعي 

 1967املبذولة لوضع األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
مبا فيها القدس حتت اشراف األمم املتحدة لفرتة حمددة كجزء 

 من عملية السالم

38 44/4 6/10/1989 

ألمن أن ينظر بصفة عاجلة يف احلالة يف الطلب إىل جملس ا
األراض الفلسطينية احملتلة بغية النظر يف التدابري الالزمة لتوفري 

يف األراضي الفلسطينية  الفلسطينينياحلماية الدولية ملدنيني 
 مبا فيها القدس 1967احملتلة منذ عام 

39 44/40 4/12/1989 

ات املتحدة واسرائيل االعالن أن االتفاقيات املعقودة بني الوالي
بشأن التعاون االسرتاتيجي قد شجعت اسرائيل على مواصلة 

سياستها وممارساهتا العدوانية والتوسعية يف األراضي 
 مبا يف ذلك القدس 1967الفلسطينية احملتلة منذ عام 

40 44/48 8/12/1989 

تقرير اللجنة املعنية بالتحقيق يف املمارسات االسرائيلية اليت 
قوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، وشجب رفض متس ح

اسرائيل املستمر السماح للجنة اخلاصة بدخول األراضي 
الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس وكذلك األراضي العربية 

وتطالب بأن  1967األخرى اليت حتتلها اسرائيل منذ عام 
 تسمح اسرائيل للجنة بدخول تلك األراضي

41 44/174 19/12/1989 
أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية 

 احملتلة
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 جانباأل 

42 45/86 6/12/1990 

املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط، وتأكيد املبادئ التالية 
لتحقيق سالم شامل، وانسحاب اسرائيل من األراضي 

مبا فيها القدس، وحل  1967الفلسطينية احملتلة منذ عام 
وتصفية املستوطنات االسرائيلية، وضمان  مشكلة الالجئني،

 حرية الوصول إىل األماكن املقدسة واملواقع الدينية

43 45/74 11/12/1990 

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات االسرائيلية 
اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان 

ة اسرائيل بإلغاء كافة التدابري العرب يف األراضي احملتلة، ومطالب
املتخذة ضد املؤسسات التعليمية يف األراضي الفلسطينية 
احملتلة مبا فيها القدس، والتدابري غري القانونية اليت اختذهتا 

 ، وأن تيسر عودهتم فوراالفلسطينينيبإبعاد 

44 45/83 13/12/1990 
 املطالبة بضرورة انسحاب اسرائيل الفوري وغري املشروط

والكامل من األراضي الفلسطينية وتدين استمرار اسرائيل 
 الحتالل هذه األراضي مبا فيها القدس

45 46/47 9/12/1991 
 تدين استمرار اسرائيل ومتاديها يف انتهاك اتفاقية جنيف املتعلقة 

حبماية املدنيني وقت احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة 
 مبا فيها القدس 1967منذ عام 

46 46/76 11/12/1991 

انتفاضة الشعب الفلسطيين، إدانة سياسات وممارسات 
اسرائيل يف األراضي احملتلة مبا فيها القدس، والطلب من األمني 
العام أن ينظر يف احلالة الراهنة يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

 مبا فيها القدس 1967منذ عام 

47 46/82 16/12/1991 

الل اسرائيل لألراضي الفلسطينية احملتلة مبا إدانة استمرار احت
فيها القدس، وتطالب بإلغاء ضم القدس واعالهنا عاصمة هلا 
فضال عن التغيريات الرامية إىل تغيري طابعها، وتشجب نقل 

 بعض الدول بعثاهتا الدبلوماسية إىل القدس
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48 46/162 19/12/1991 

احملتلة،  أحوال الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية
واالعراب عن اجلزع الشديد الستمرار سياسات االستيطان 

 1967االسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
مبا فيها القدس اليت أعلن أنه غري قانونية وأهنا عقبة رئيسية 

أمام السالم وتطلب من األمني العام النظر يف سبل حتسني أحوال 
 ميارس حقه يف تقرير املصريالشعب الفلسطيين ريثما 

49 46/199 20/12/1991 

األثار االقتصادية الضارة للمستوطنات االسرائيلية يف األراضي 
الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس، األراضي العربية احملتلة منذ 

، واالعراب عن القلق الستمرار اسرائيل يف إقامة 1967عام 
 املستوطنات

50 47/63 11/12/1992 
االعالن بأن قرار اسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على 

 مدينة القدس قرار غري قانوني ومن ثم فهو الغ وباطل

51 47/64 11/12/1992 

التنويه بالرغبة املعلنة واملساعي املبذولة لوضع األراضي 
مبا فيها القدس حتت  1967الفلسطينية احملتلة منذ عام 

لفرتة انتقالية، أو القيام بدال من ذلك اشراف األمم املتحدة 
بتوفري محاية دولية للشعب الفلسطيين هناك، وذلك كجزء من 

 عملية السالم

52 47/70 14/12/1992 

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات االسرائيلية 
اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، والطلب من 

ة التحقيق يف معاملة السجناء يف اللجنة اخلاصة مواصل
األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس، والطلب من 

اسرائيل القيام على الفور بإعادة مجيع الوثائق واألوراق اليت 
 استولت عليها من احملكمة اإلسالمية الشرعية يف القدس احملتلة

53 48/59 14/12/1993 
ينها وإدارهتا وواليتها على التأكيد بإن قرار اسرائيل فرض قوان

القدس الشريف الغ وباطل وليست له أي شرعية على 
 االطالق
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 جانباأل 

54 49/62 14/12/1994 
تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي عن طريق احلرب، 
وعدم مشروعية اإلجراءات االسرائيلية اليت تستهدف تغيري 

 مركز القدس

55 49/87 16/12/1994 
وانينها وواليتها وإدارهتا على مدينة تقرر أن فرض اسرائيل ق

القدس قرار غري قانوني ومن ثم فهو الغ وباطل وليست له أي 
 شرعية على االطالق

56 50/22 1995 
التنديد بنقل بعض الدول ببعثاهتا الدبلوماسية إىل القدس 

 ودعوة الدول إىل االلتزام لقرارات األمم املتحدة

57 L. 22 9/12/2018 
قرارات وأو إجراءات يقصد هبا تغيري طابع مدينة تؤكد أن أي 

 القدس أو وضعها ليس هلا أي أثر قانوني والغية وباطلة

58 72/240 21/12/2017 
اعتبار أية إجراءات هتدف إىل تغيري طابع مدينة القدس احملتلة 

 الغية وباطلة
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 القرارات الصادرة عن 
 م:1947منذ عام  جملس األمن الدويل بشأن مدينة القدس

 عنوان القرار تاريخ القرار رقم القرار ت
 طلب هدنة يف القدس ووقف اطالق النار يف فلسطني 22/5/1948 (1948) 49 1

2 50 (1948) 29/5/1948 
الدعوة حلماية األماكن املقدسة ووقف العمليات 

 العسكرية ألربعة اسابيع

3 54 (1948) 15/7/1948 
ع عن القيام بأعمال عسكرية أخرى، أمر األطراف باالمتنا

وااليعاز للوسيط مبواصلة جهوده من أجل نزع السالح من 
 القدس

 اقامة جلنة فرعية لتعديل مشروع القرار بشأن القدس 29/10/1948 (1948) 60 4

5 127 (1961) 11/4/1961 
توجيه كبري مراقيب هيئة اهلدنة للقيام بتنظيم النشاطات 

يف القدس، والطلب إىل اسرائيل  بني اخلطوط الفاصلة
 الكف عن أعماهلا يف املنطقة

6 162 (1961) 11/4/1961 
حث اسرائيل لالمتثال لقرار جلنة اهلدنة املشرتكة حول 

 القدس

7 242 (1967) 22/11/1967 

اقرار مبادئ سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط يرتكز 
تلة على انسحاب القوات االسرائيلية من األراضي احمل

مبا فيها القدس وحتقيق تسوية عادلة  1967منذ عام 
 لالجئني الفلسطينيني

8 250 (1968) 27/4/1968 
دعوة اسرائيل إىل االمتناع عن اقامة العرض العسكري 

 االسرائيلي يف القدس
 ابداء األسف العميق إلقامة العرض العسكري يف القدس 2/5/1968 (1968) 251 9

10 252 (1968) 21/5/1968 
دعوة اسرائيل إىل إلغاء مجيع إجراءاهتا لتغيري وضع 

 القدس مبا يف ذلك مصادرة األراضي واالمالك
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 تطورات االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 جانباأل 

11 253 (1968) 1968 
دعوة اسرائيل إىل إلغاء مجيع إجراءاهتا لتغيري وضع 

 القدس مبا يف ذلك مصادرة األراضي واالمالك

12 267 (1969) 3/7/1969 
غاء مجيع اإلجراءات اليت من دعوة اسرائيل جمددا إىل إل

 شأهنا تغيري وضع القدس

13 271 (1969) 15/9/1969 
مالحظة الغضب العاملي الذي سببه عمل تدنيس 

املسجد األقصى وحرقه ودعوة اسرائيل إىل إلغاء مجيع 
 اإلجراءات اليت من شأهنا تغيري وضع القدس

14 298 (1971) 25/9/1971 
قرارات األمم املتحدة األسف لعدم احرتام اسرائيل ل

 اخلاصة بإلغاء إجراءاهتا لتغيري وضع القدس

15 338 (1973) 22/10/1973 
جاء القرار على أثر حرب رمضان، ليؤكد على تنفيذ 

 242القرار 

16 298 (1974) 25/9/1974 
دعوة اسرائيل إىل إلغاء مجيع إجراءاهتا لتغيري وضع 

 الكالقدس مبا يف ذلك مصادرة األراضي واالم

17 446 (1979) 22/3/1979 
الطلب إىل السلطات االسرائيلية وقف األنشطة 

، االستيطانية يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها القدس
 1949وااللتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 

18 452 (1979) 20/7/1979 
الطلب إىل السلطات االسرائيلية وقف األنشطة 

 ي العربية احملتلة مبا فيها القدساالستيطانية يف األراض

19 465 (1980) 1/3/1980 
مطالبة اسرائيل بتفكيك املستوطنات يف القدس وشجب 

 قرار اسرائيل الرمسي بتأييدها الرمسي لالستيطان

20 471 (1980) 5/6/1980 
الطلب إىل اسرائيل توفري احلماية للمدنيني يف األراضي 

نيف املتعلقة حبماية املدنيني احملتلة طبقاً ألحكام اتفاقية ج
 وقت احلرب

21 476 (1980) 30/6/1980 
اعالن بطالن اإلجراءات اليت اختذهتا اسرائيل لتغيري 
طابع القدس وشجب استمرار اسرائيل يف تغيري املعامل 

 املادية للقدس
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22 478 (1980) 20/8/1980 
عدم االعرتاف بالقانون األساسي بشأن القدس ودعوة 

ىل سحب بعثاهتا الدبلوماسية منها ولوم اسرائيل الدول ا
 اشد اللوم ملصادقتها على القانون األساسي يف الكنيست

23 592(1986) 8/9/1986 
انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت 
احلرب على األراضي اليت احتلتها اسرائيل منذ عام 

 مبا فيها القدس 1967

24 605(1986) 23/12/1987 
شجب لسياسات وممارسات اليت تتبعها اسرائيل وبصفة 

خاصة اجليش االسرائيلي بإطالق النار مما أدى لقتل 
 املدنيني العزل

25 607(1988) 5/1/1988 
التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني 
وقت احلرب على األراضي اليت احتلتها إسرائيل من عام 

1967 

26 608(1988) 14/1/1988 
إلغاء أمر ترحيل املدنيني الفلسطينيني وكفالة حق العودة 
اآلمنة والفورية إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ملن مت 

 ترحيلهم

27 636(1989) 6/7/1989 
 الطلب إىل اسرائيل أن تكفل حق العودة اآلمنة والفورية

 إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ملن مت ترحيلهم

28 641(1989) 30/8/1989 
الطلب إىل اسرائيل أن تكفل حق العودة اآلمنة والفورية 

 إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ملن مت ترحيلهم

29 672(1990) 13/10/1990 
االعراب عن اجلزع إلعمال العنف يف احلرم الشريف وغريه 

 20من األماكن املقدسة يف القدس، ومقتل أكثر من 
 من املصلني واملدنيني 150ح أكثر من فلسطينياً وجر

30 694(1991) 24/5/1991 
يأسف اجمللس لقيام اسرائيل بإبعاد املدنيني الفلسطينيني 
والذي ميثل انتهاكا التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني 

 1949وقت احلرب لعام 
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 جانباأل 

31 726(1992) 6/1/1992 
أكيد انطباق مدنياً فلسطينياً وت 12إدانة إبعاد اسرائيل 

اتفاقية جنيف على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 مبا فيها القدس 1967

32 799(1992) 18/12/1992 
املدنيني الفلسطينيني والذي ميثل  بإبعادقيام اسرائيل  إدانة

انتهاكا التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت 
 1949احلرب لعام 

33 904(1994) 18/3/1994 
الطلب إىل اسرائيل اختاذ التدابري لضمان سالمة ومحاية 
 املدنيني الفلسطينيني وتوفري وجود دويل أو أجنيب مؤقت

34 2394(2017) 21/12/2017 
( 1973) 338الطلب إىل األطراف تطبيق قراره رقم 

اخلاص بفض االشتباك بيت القوات والدعوة لضبط النفس 
 نارومنع أي انتهاكات لوقف اطالق ال

 
 



 

 

171 

 الحلقة النقاشية األولى

 (2ملحق رقم )
 ألعمال البيان اخلتامي

 بشأن احللقة النقاشية األوىل

تطورات االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة 
 القائمة باالحتالل

 :القاهرة -األمانة العامة
 م2018فرباير/ شباط  27الثالثاء املوافق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتت رعاية معايل األمني العام السيد/ أمحد أبو الغيط، عقدت احللقة النقاشية 

تطورات االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة " األوىل بشأن
مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية  27/2/2018"، يوم الثالثاء املوافق باالحتالل

إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( بالتنسيق  -قطاع اإلعالم واالتصالواليت نظمها )
مع قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة، ويأتي انعقاد هذه احللقة النقاشية يف إطار 
رصد ومتابعة األمانة العامة لتطورات وتسارع األحداث بعد صدور القرار األمريكي 

ل القوة القائمة باالحتالل، وعلى وجه اخلصوص اعالن باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائي
وزارة اخلارجية األمريكية اعتزام اإلدارة األمريكية نقل سفارهتا من تل أبيب إىل مدينة 

 .م1948القدس منتصف شهر مايو املقبل، تزامنا مع يوم النكبة الفلسطينية عام 
تارة من اخلرباء واملتصصصني هتدف احللقة النقاشية إىل احلوار املفتوح بني جمموعة خم

يف جمال السياسة والقانون واإلعالم املعنيني بالشأن الفلسطيين، واألساتذة واألكادمييني 
املشهود هلم باخلربة املتميزة على الصعيد الوطين والعربي والدويل، من خالل مفهوم الطاولة 

تب على قيام دول أخر  املستديرة والعصف الفكري ملناقشة التبعات اخلطرية اليت قد ترت
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على نقل سفاراهتا إىل مدينة القدس احملتلة، باإلضافة إىل استعراض مستجدات املوقف 
العربي والدويل جتاه القرار األمريكي األحادي، والتنبؤ باخلطوات القادمة يف هذا الصدد، 

 لعربية. وحتليلها وتقديم رؤية واضحة لصناع القرار يف األمانة العامة جلامعة الدول ا
األمني العام  -احللقة النقاشية معايل السفرية/ د. هيفاء أبو غزالة توقد افتتح

األمني العام  -املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، ومعايل السفري/ د. سعيد أبو علي
املساعد رئيس قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة، وشارك يف فعاليات احللقة النقاشية 

من اخلرباء واملصتصني من املندوبيات الدائمة لد  جامعة العربية، ومبشاركة من جمموعة 
االسرائيلي، باإلضافة إىل العديد من  -قبل االكادمييني واالساتذة املصتصني بقضايا الصراع
 مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية العربية. 

مدير إدارة البحوث  -وقدم احللقة النقاشية وأدار النقاش أ.د. عالء التميمي
والدراسة االسرتاتيجية، حيث شهدت أعمال احللقة النقاشية مبحاورها الثالثة استعراض 
مستجدات املوقف العربي والدويل من القرار األمريكي، واإلجراءات واخلطوات الواجب 
اختاذها ملواجهة تداعيات القرار األمريكي من خالل أوراق عمل ومداخالت من قبل 

كني، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار املشار
والرؤ  واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، الختاذ توصيات ومرئيات لإلسهام من 
حترك اجلامعة العربية الداعم للقضية الفلسطينية، كما قامت اإلدارة بإعداد كشاف ألهم 

عية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن اخلاصة بالقدس )مرفق القرارات الصادرة عن اجلم
احللقة النقاشية وأهدافها وطرح عدة تساؤالت،  جلساتكذلك قدم  ،كشاف القرارات(
 :وعلى النحو اآلتي
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 :احللقة النقاشية جلساتأوال: 
أن : استعراض مستجدات املوقف العربي والدويل من القرار األمريكي بشاألوىلاجللسة  -

 .القدس
: اإلجراءات واخلطوات اليت ميكن اختاذها ملواجهة التداعيات اخلطرية للقرار ةالثاني اجللسة -

 .األمريكي
 

 :ثانيا: األهداف املرجوة من احللقة النقاشية
تنشيط الذاكرة العربية ألهم القرارات الصادرة سواء عن جملس اجلامعة على خمتلف  -1

لألمم املتحدة وجملس األمن الدويل حبق القدس، وأنه  مستوياته أو عن اجلمعية العامة
 .حق ال يغفل عنه

املسامهة العملية يف موضوع القدس من خالل رصد ومتابعة تطورات االعرتاف  -2
 .األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 التعرف على اإلجراءات واخلطوات املتصذة للتصدي للقرار األمريكي اخلاص -3
 .باالعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

إبراز موقف املنظمات اإلقليمية والدولية جتاه القرار األمريكي، وعلى وجه اخلصوص  -4
موقف جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وكذا الدول املتضامنة مع 

 .الشعب الفلسطيين
ضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، زيادة وعي املواطن العربي بالق -5

 .وتوظيف األنشطة البحثية لدعم القضية الفلسطينية
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية، وعلى اهلوية العربية  -6

 .للقدس الشرقية احملتلة عاصمة لدولة فلسطني
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ة العربي والباحثني املهتمني بالشأن التواصل مع مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجي -7
الفلسطيين إليصال الصوت العربي الرافض للقرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة 

 .إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل
تقديم توصيات ميكن أن تسهم يف إدراك أمهية التمسك بقرارات الشرعية الدولية  -8

 .واملطالبة بتنفيذها
 

 :ملطروحة لإلجابة عليها يف احللقة النقاشيةثالثا: التساؤالت ا
 هل ميكن حلكم القوة أو حلكم قائم على القوة أن يعطل حقاً؟ التساؤل األول:
ما هي التوقعات لطبيعة ردود األفعال اإلقليمية والدولية جتاه القرار  التساؤل الثاني:

 .األمريكي؟
تحدة األمريكية للمطالبات بتجميد هل من املمكن أن تستجيب الواليات امل التساؤل الثالث:

 .العمل بقرارها؟
 .ما هي اخلطوات واإلجراءات اليت سيتم اختاذها ملواجهة القرار األمريكي؟ التساؤل الرابع:

ما هي التبعات اخلطرية اليت سترتتب على استمرار دول أخر  على نقل  التساؤل اخلامس:
 .سفاراهتا إىل مدينة القدس؟
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أوراق علمية، وهي  سبعةاحللقة النقاشية  جلسيت تراق العلمية: وقد تضمنرابعا: األو
 :على النحو اآلتي

بعنوان " مستجدات املوقف العربي والدويل من القرار األمريكي بشأن  الورقة األوىل:
األمني العام املساعد رئيس  -السفري/ د. سعيد أبو علي :القدس"، تقديم

 .احملتلة قطاع فلطسني واألراضي العربية
 ،"بعنوان " تداعيات القرار األمريكي على املركز القانوني ملدينة القدس الورقة الثانية:

  .مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية -تقديم: أ.د. عالء التميمي
بعنوان" حنو إجراءات عملية للحفاظ على عروبة القدس ومواجهة تداعيات  الورقة الثالثة:

  .تقديم: أ.د. علي الدين هالل  -"القرار األمريكي
تقديم: أ.د. حلمي  -بعنوان "طريق العرب إىل القدس مير بدولة فلسطني" :الرابعةالورقة 

 .احلديدي
وآليات  -ي للقرار األمريكيبعنوان "اخلطوات الواجب اختاذها للتصد :اخلامسةالورقة 

 .تقديم: د. أسامة شعث -" تفعيلها
تقديم: الباحثة دعاء  -بعنوان "التوراة تثبت أن أرض القدس عربية" ة:دسالورقة السا

 .الشريف
 -بعنوان "ردود الفعل اإلعالمية لقرار الرئيس االمريكي بشأن القدس" السابعة:الورقة 

 .تقديم: أشرف سيد
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 :صياتخامسا: التو
دارت مناقشات وحتليل للوضع احلايل ملوضوع احللقة النقاشية، وحماولة استشراف 
املستقبل والتنبؤ مبا سوف حيدث من تداعيات للقرار األمريكي، ويف اخلتام أوصى 

  :املشاركون مبا يلي
إشادة املشاركني بالتنسيق الكبري بني قطاع اإلعالم واالتصال وقطاع فلسطني  -1

ربية احملتلة باألمانة العامة يف اإلعداد والتحضري هلذه احللقة النقاشية، واألراضي الع
وهذا دليل على وجود رؤية لد  األمانة العامة ملعاجلة القضايا الراهنة بأسلوب 
علمي جديد، وأكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه 

 .احللقات النقاشية وورش العمل املتصصصة
ن املرحلة احلالية من الصراع العربي اإلسرائيلي حتتاج إىل مراجعة دقيقة إ -2

السرتاتيجيات التصدي والدعم للقضية الفلسطينية، وضرورة وضع اسرتاتيجية 
للقضية الفلسطينية مبقاربات جديدة وعلى مستو  األمة العربية واالسالمية، 

اهناء الصراع العربي كمشروع جديد ملواجهة التحديات احلالية املستقبلية إل
  .اإلسرائيلي

املسار اإلعالمي: اشاد املشاركني باخلطة الدولية اإلعالمية اليت أعدها قطاع اإلعالم  -3
واالتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة، واليت سوف تعرض على 

دة لدعم جملس اجلامعة ملناقشتها واعتمادها، وضرورة اعتماد وسائل واليات جدي
القضية الفلسطينية، والرتكيز على من خناطب، وكيف خناطبهم، وحتديد اهلدف املطلوب 
بدقة، وحتديث اخلطة بشكل دوري ومستمر حتى ال تفقد الغرض الذي وضعت من 
أجله، وضرورة أن تكون اخلطة اإلعالمية متواصلة ومستمرة ومتسقة لضمان جناحها، 
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كل حمفل دويل، ويف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة،  والعمل على إظهار قضية القدس يف
   .وتفعيل ملف القدس بصورة أكثر جدية وفاعلية

املسار القانوني: التحرك داخل الواليات املتحدة األمريكية للحصول على حكم من  -4
احملكمة العليا يف واشنطن ببطالن القرار الصادر عن اإلدارة األمريكية ومنع نقل 

مريكية إىل مدينة القدس، ودعوة الدول األطراف السامية يف اتفاقيات السفارة األ
جنيف األربعة إىل الزام اسرائيل والواليات املتحدة األمريكية باحرتام أحكام هذه 

 .االتفاقيات
االستفادة من املوقف الدويل والعربي الداعم واملساند للقضية الفلسطينية لتفعيل كل  -5

االجتماعية واالقتصادية(،  -القانونية -اإلعالمية-مسارات التصدي )السياسية
وتقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، والقدس على وجه اخلصوص، والعمل 
على إعادة فتح مجيع املؤسسات اليت اغلقتها اسرائيل ودعم تلك املؤسسات بكافة 

دينة أوجه الدعم لتستطيع مواجهة اهلجمة الشرسة الصهيونية ومواجهة هتويد امل
  .املقدسة

البحث عن رعاة جدد لعملية السالم، مثل االحتاد االوروبي أو الصني أو روسيا،  -6
 .ودعوة اجلمعية العامة لالعرتاف بدولة فلسطني وعاصمتها القدس الشرقية

التحرك العربي ومن خالل اجلامعة العربية على الدول اليت من املرشح أاهنا ستقوم  -7
قناعها بالعدول عن ذلك، وتعزيز آليات التعامل العربي بنقل سفارهتا إىل القدس وا

مع تلك الدول على كافة األصعدة، والرتكيز على منظمات اجملتمع املدني واليت ميكن 
 .أن تستفيد من املوروث احلضاري والثقايف املشرتك لدعم القضية الفلسطينية

فلسطينية وحق الشعب وضع آلية للحفاظ على املوقف الدويل والعربي الداعم للقضية ال -8
الفلسطيين يف التحرر واقامة دولته املستقلة، والتصدي حملاوالت فرض واقع قسري جديد 
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 .باألراضي الفلسطينية
وضع آلية للدعم العربي من خالل التواصل مع الشعب الفلسطيين، واملقدسيني على  -9

سيني على وجه اخلصوص، مثل تنظيم زيارات ثقافية، ودينية، وعلمية لتشجيع املقد
التواصل مع الشعوب العربية، ودعم اقتصاد مدينة القدس، وحماولة جذب رؤوس 
األموال العربية واإلسالمية لالستثمار يف مدينة القدس للحفاظ على مصدر دخل 

 .لسكااهنا من أجل تقوية صمودهم وتصديهم إلغراءات البيع الصهيونية
يل من خالل اصدار كتيب بعدة تسليط الضوء على السجل التارخيي األسود إلسرائ -11

لغات أجنبية يكشف جرائم االحتالل، ويفضح الدور االمريكي الداعم إلسرائيل 
 .حتى االن 1948منذ عام 

دعم الدراسات التارخيية والقانونية اليت تقر بأحقية الشعب الفلسطيين بالقدس  -11
ن تلك واالعرتاف بدولة فلسطني وترمجتها اىل اللغات االخر ، واالستفادة م

 .الدراسات يف اخلطة االعالمية لدعم القدس
رفع التوصيات على أنظار أصحاب املعايل يف اجتماعهم القادم يف شهر مارس/آذار،  -12

 .لالستفادة منها عند اختاذهم القرار اخلاص بالقدس
اشاد املشاركني باألوراق العلمية اليت متت مناقشتها يف احللقة النقاشية، واتفقوا على  -13

  .طباعتها على شكل كتيب لالستفادة منها مستقبالضرورة 
رئيس  -ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل معايل السفرية د. هيفاء أبو غزالة

رئيس قطاع فلسطني واالراضي  -قطاع االعالم واالتصال، ومعايل السفري/ د. سعيد أبو علي
سات االسرتاتيجية على حسن إدارهتا للحلقة النقاشية العربية احملتلة، وإدارة البحوث والدرا

واحلوار بني املشاركني وجهودها القيمة يف إعداد الوثائق وتنظيم العمل، واليت كان هلا الدور الكبري 
       يف متابعة ورصد تطورات القضية الفلسطينية والقدس على وجه اخلصوص. 
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 (3ملحق رقم )
 جدول بأمساء املشاركني 

يف احللقة النقاشية بشأن تطورات االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
 القوة القائمة باالحتالل

 27/2/2018مقر األمانة العامة للجامعة : 
 

 
 

 اململكة األردنية اهلامشية
الساااةار   –املستشاااار امي  ااا   الدكتور /  ذيب القرالة

 هر األردنية يف القا

 01288620888م:  
Email : theeb100@yahoo.com   

مان: 
ُ
 سلطنة ع

 السيد/ سامل سعيد بن امحد الرواس               وزير  ةوض نائب املندوب الدائم
 01100829210ت:                                                    

Email: oman1970@live.com  
 مجهورية العراق

 الدكتور / مسية رشيد جابر                     سكرتري أول باملندوبية الدائمة
 دولة فلسطني: 

 السيد/  هند يبدالكريم العكلوك                 ستشار أول املندوبية دولة فلسطني
 01024406689ت:                                                    

 اجلمهورية اللبنانية
 نائب املندوب الدائم للجمهورية اللبنانية        جيم  زخيا الدويه   املستشار / 

  
Email: jimmydonaihy@gmail.com 
 

mailto:theeb100@yahoo.com
mailto:oman1970@live.com
mailto:jimmydonaihy@gmail.com
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 اململكة املغربية: 
 ف الدوك                         ستشار بسةار  اململكة املغربية بالقاهر السيد/ أشر

 01006414851ت:                                                      
Email: poly-ach56@hotmail.com  

 
 مجهورية مصر العربية:

قطاع الشئون  –سكرتري ثالث                    حممد العريانحممد فوزي / السيد 
القانونية الدولية واملعاهدات 
 بوزار  اخلارجية املصرية 

 01282907365ت:                          
mfawzy_fi@yahoo.comEmail:  

 وزار  اخلارجية املصرية -إدار  فلسطني                األنسة/ نيةني مجال الدين           

 
 اجلمهورية اليمنية

شايةة امحد  هدي                          سكرتري ثالث املندوبية الدائمة اليمينة /  السيد
  يف اجلا عة العربية  

                   رئيس حترير  وقع اليمن العرب                          السيد/ مجال حمسن أمحد 
 
 
 
 
 
 

mailto:poly-ach56@hotmail.com
mailto:mfawzy_fi@yahoo.com
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 اخلرباء والباحثني املختصني باحللقة النقاشية
 

 املدير  العا ة ملنظمة املرأ  العربية السةري  /  رفت ت وي   
أسااتاذ العلااوم السياسااية اا عااة القاااهر  ووزياار                 يلاا  الاادين هاا لالاادكتور / 

مجهورياااة  –الشاااباب والرياااااة امساااب   
 ة صر العربي

 ساايد وزيار الداخلياة امساب  جلمهورياة  صار                      روان  صطةى حمماد اللواء/ 
العربياااة و ااادير املكتاااب العربااا  ل يااا م   

 01222139649ام ين الساب  ت:
Email: marwan122@gmail.com 

 دير يام  نظمة تضا ن الشعوب امفريقية                         حلم  احلديديالدكتور/ 
 وامسيوية 

 اادير  عهااد املاطواااات العربيااة و اادير               فيصااع يبدالساا م احلةيااان/ الاادكتور
 العربية  ت عهد البحوث والدارسا

Email: alhafian2011@gmail.com 
استاذ امي م ويميد كلية امي م السابقة               يد يبدالعزيزسا   السع/ الدكتور

مجهورياااة  صااار   -اا عاااة   القااااهر  
 01222105العربية ت:

Email: dr.s.abdelaziz@gmail.com  

لوم السياسااية والع قااات  دكتااوراب بااالع                       اسااا ة خليااع كا ااع  / الاادكتور
دولااااااااة فلسااااااااطني    –الدوليااااااااة 

 25002011476015ت:
Email: oshaathl@gmail.com  

 

mailto:marwan122@gmail.com
mailto:alhafian2011@gmail.com
mailto:dr.s.abdelaziz@gmail.com
mailto:oshaathl@gmail.com
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خاابري  اي  يااة و اادير حترياار  لااة                 دياااء الساايد امحااد الشااري   /  الاادكتور
فلسااااااطني يف اجلا عااااااة العربيااااااة     

  01149973974ت:
Email: doaaelsheadahd@gamil.com  

/ مجاااااال حمسااااان حمماااااد حساااااني               رئااااايس حتريااااار الااااايمني العربااااا    السااااايد
  01144712994ت:

Email: jamalbaras@hotmail.com  

 – ساااايد رئااايس حتريااار امهااارام                          ماااد أشااارف سااايد حم/ السااايد
 مجهورية  صر العربية

 01001869320ت:                          
Email: ashraf_sayed36@yahoo.com  

 
أن الةلساااااطيين   باحثاااااة بالشااااا                 جنااااا ء حمماااااد فاااااائز البيطاااااار/ امساااااتاذ 

 01004564917ت:
Email: najlaabitar@icloud.com  

مجهورياة   -يضاو اللاس القاو   للمارأ                   سار  اشرف امحد فااري  / امستاذ 
  صر العربية

  01205066667ت:                          
Email: amar_judgee@hotmail.com 

 

 
 
 

mailto:doaaelsheadahd@gamil.com
mailto:jamalbaras@hotmail.com
mailto:ashraf_sayed36@yahoo.com
mailto:najlaabitar@icloud.com
mailto:amar_judgee@hotmail.com
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 األمانة العامة جلامعة الدول العربية

 قطاع االعالم واالتصال
            رئيس قطاع  –ام ني العام املسايد  بو غزالةأسعاد  السةري د./ هيةاء 

 امي م وامتصال
البحوث والدراسات   دير إدار  - ستشار أول أ.د/ ي ء التميم 

 27738106 / باشر  امسرتاتيجية
 2346 /داخل                                                 

Email: alaa.altimimi@las.int  

ة الةنيااة  اادير إدار  ام اناا  - ستشااار أول                         فااوزي الغويااع  / الساايد
 للس وزراء امي م العرب

 إدار  امي م  -سكرتري أول  / البشري اهلرجان                    السيد
  تإدار  البحاوث والدارساا   -ساكرتري ثالاث                      يوسا  السابعاوي  / السيد

 امسرتاتيجية
Email: yousf.khaleel@las.int  

 إدار  امي م  - لح  أول                         روان العلوص/ السيد
               وحد  التنسي  واملتابعة وامتصال                            هبة مجال / السيد 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:alaa.altimimi@las.int
mailto:yousf.khaleel@las.int
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 قطاع فلسطني واالراضي العربية احملتلة 
رئيس قطاع فلسطني  –ام ني العام املسايد   سعاد  السةري د/ سعيد ابو يل           

 وامراا  العربية احملتلة
  دير إدار  شئون فلسطني - ستشار أول               حيدر اارق اجلبوري / الدكتور

   ة دير إدار  الشئون اإلسرائيلي -أول  ستشارالسيد / نانس  حااري                     
  دير إدار  امراا  العربية احملتلة - ستشار                    جيهان سلطان / امستاذ 

قطاع فلسطني وامراا    -سكرتري ثالث    السيد/ شري  شوار                     
 العربية احملتلة
قطاع فلسطني وامراا  العربية  -السيد / نوال بولصنام                     سكرتري ثالث 
 احملتلة

 شواء                      قطاع فلسطني وامراا  العربية احملتلةالسيد/  عتصم ال
 قطاع فلسطني وامراا  العربية احملتلة  -السيد /  يساء اهلتم                     خبري 
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