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أعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف  6كانون األول /ديسمرب 2017
اعرتافه بالقدس عاصم ًة لدولة االحتالل اإلرسائييل ونقل السفارة
األمريكية إليها .وانطالقًا من خطورة هذا القرار األمرييك وانعكاسات
ذلك عىل إمكانية التوصل إىل حل عادل للقضية الفلسطينية ،ويف
إطار اهتاممه بالبحث يف أهم القضايا العربية الراهنة ،عقد املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة يوم  24شباط /فرباير
 2018ندو ًة أكادميي ًة شارك فيها نخبة من الباحثني واملختصني يف
الشؤون الفلسطينية والدولية ،سعوا من خاللها ملناقشة الجوانب
واآلثار القانونية والجغرافية والدميوغرافية والسياسية لوضع القدس
منذ احتاللها عام  ،1967وما ميكن أن متثّله خطوة ترامب من فرض
أمر واقع عىل الفلسطينيني ،وإخراج القدس من دائرة التفاوض،
واستكامل فرض السيادة اإلرسائيلية عليها.

األبعاد القانونية لقرار نقل السفارة
خ ُّصصت الجلسة األوىل للجانب القانوين لقرار نقل السفارة .ويف هذا
اإلطار أوضح الباحث واملحامي أنيس قاسم مخالفة القرار ألحكام
القانون الدويل وقواعده ومبادئه .ورأى قاسم أن القرار استند إىل
ثالثة أسباب أو تربيرات ،أولها أن "إرسائيل دولة ذات سيادة ،ولها
الحق  -كأي دولة أخرى ذات سيادة  -بأن تحدد عاصمتها" ،وثانيها
أن "االعرتاف بأن نقل السفارة األمريكية يع ّد رشطًا رضوريًا لتحقيق
السالم" ،وثالثها أن القرار يستند إىل "اعـراف الواليات املتحدة
األمريكية بدولة إرسائيل منذ سبعني عا ًما ،فمنذ ذلك الوقت ،جعلت
إرسائيل عاصمتها يف مدينة القدس وهي العاصمة التي ّأسسها
الشعب اليهودي يف األزمنة القدمية".
وقام قاسم مبناقشة اإلشكاليات القانونية التي تواجه قرار ترامب من
منظور القانون الدويل ،فارتكازًا عىل التربير األول ،أشار إىل أنه من
الثابت أن لكل دولة الحق ،ليس يف تحديد عاصمتها فحسب ،بل يف
أي قوانني تراها تخدم مصالحها كذلك .إال أن هذا الحق ليس
ترشيع ّ
أي
أي ترشيع تق ّره ّ
طليقًا من أي قيد ،فأحكام القانون الدويل ترى أن ّ
دولة ما مل يحرتم قواعد القانون الدويل وأحكامه ،فالدول غري ملزمة
باحرتامه أو االعرتاف به .ولالستدالل عىل صحة هذا املبدأ القانوين
الذي استق ّر العمل به بني الدول ،أصدرت إرسائيل يف  30متوز /يوليو
 1980قانونًا داخل ًيا باسم "القدس عاصم ًة إلرسائيل" ،إال أن الدول مل
أي دولة بنقل سفارتها من تل أبيب إىل
تعرتف بهذا القانون ومل تقم ّ
القدس ،ما يعني أن هذا القانون مل ينل اعرتاف القانون الدويل ،ومل
يح َظ باحرتام الدول األخرى ،ومل تلتزم به الدول ألنه يخالف مبادئ
القانون الدويل وأحكامه .وتابع قاسم الحديث بأن قرار مجلس األمن
الدويل رقم  ،478يف  20آب /أغسطس  ،1980هو واحد من قرارات
صادرة عن األمم املتحدة حصلت فيها إرسائيل عىل إدانة ،نظ ًرا إىل
محاولتها ضم القدس الرشقية.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

أما بخصوص التربير الثاين ،فأشار قاسم إىل "عدم جواز اكتساب أرايض
الغري بالقوة" فهذا من املبادئ التي ال يجوز االتفاق عىل خالفها أو
املس بها أو التطاول عليها ،فلم يسبق لدولة أن تح ّدت صحة هذا
ّ
املبدأ ،ال سيام مبادئ امليثاق التأسييس لهيئة األمم املتحدة .وعىل هذا
املبدأ صيغ قرار مجلس األمن رقم  242الصادر يف  22ترشين الثاين/
نوفمرب  ،1967والذي بدوره أكد "عدم جواز اكتساب أرايض الغري
بالقوة" .أما بخصوص التربير الثالث ،فتح ّدث قاسم أن استناد ترامب
إىل اعرتاف الرئيس األمرييك هاري ترومان بيهودية الدولة خاطئ،
فرتومان نفسه ،حني قُ ّدمت إليه وثيقة االعرتاف بإرسائيل "دول ًة
بدل منها
يهوديةً" قام بشطب كلمة "يهودية" بيده وبقلمه ،ووضع ً
"إرسائيل" ،أما إشارته إىل أن "القدس عاصمة للشعب اليهودي" ،ففي
ذلك أخطاء قانونية تقوم عىل التمييز والعنرصية ،فهذه اإلجراءات
تعد مخالفة لالتفاقية الدولية للقضاء عىل التمييز العنرصي بكل
أشكاله التي دخلت حيّز التنفيذ يف  4كانون الثاين /يناير  ،1969كام
أنها تُع ّد مخالِفة لالتفاقية الدولية بشأن قمع جرمية الفصل العنرصي
"نظام األبارتهيد" التي دخلت ح ّيز التنفيذ يف  19متوز /يوليو .1976
وعىل مستوى موازٍ ،وصفت الباحثة القانونية سلمى كرمي أيوب
السياسات اإلرسائيلية يف القدس التي تقوم عىل أساس التخطيط
والتقسيم املفروضَ ني من سلطات االحتالل عىل املناطق الفلسطينية
والفلسطينيني يف القدس ،ومن بينها هدم املنازل وتوسيع املستوطنات
واالعتقاالت ،بأنها جرمية قانونية تخالف أحكام القانون الدويل.
وقدمت الباحثة اآلليات والسياسات التي تتبعها سلطات االحتالل
لتغيري الواقع الدميوغرايف يف القدس .وعىل نطاق أوسع ،تناولت
املخالفات اإلرسائيلية للقانون الجنايئ الدويل ،وركزت عىل رضورة
االستفادة من القانون الدويل يف مواجهة جرائم إرسائيل يف األرايض
الفلسطينية؛ بوصفها ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية .وقد وصفت
أيوب السياسات اإلرسائيلية يف القدس بأنها جرائم حرب ،مشرية إىل
أن هذه السياسة ترقى إىل جرمية ضد اإلنسانية متمثلة باالضطهاد
الذي متارسه سلطات االحتالل ضد الفلسطينيني ،وأنها من املر ّجح
أن ترقى ،أيضً ا ،إىل مستوى جرمية ضد اإلنسانية متمثلة بالفصل
العنرصي.
أما الباحث واملحامي عالء محاجنة ،فعالج يف مداخلته األدوات
القانونية التي تستغلها إرسائيل للسيطرة عىل القدس لتغيري طابعها
الدميوغرايف واملكاين؛ وذلك من خالل قـراءة أهم هذه القوانني
وتحليلها ،وال سيام بعد قرار ترامب عن القدس ،الذي يع ّده الباحث
مبنزلة إق ـرار للمامرسات اإلرسائيلية يف املدينة منذ عام 1948
وقسم محاجنة مداخلته إىل ثالثة محاور أساسية :ف ّند يف
ورشعنتهاّ .
األول القوانني اإلرسائيلية الصادرة بحق الفلسطينيني؛ كونها إحدى
أدوات السيطرة عىل املدينة بعد فرض سياسة األمر الواقع عىل
القدس منذ احتالل الشق الغريب لها عام  ،1948وغطى يف الثاين
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انعكاسات إعالن ترامب وكيف استغلت إرسائيل هذا اإلعالن ،وق ّدم
يف الثالث مجموعة من الخيارات الفلسطينية املتاحة ملواجهة هذه
السياسات.
وأشار محاجنة إىل أن إرسائيل هدفت من القوانني اإلرسائيلية إىل
تغيري امليزان الدميوغرايف من خالل سحب إقامات الفلسطينيني يف
القدس .وعىل هذا األساس ،ت ّم سحب ما يقارب  16ألف إقامة من
وفضل عن ذلك ،أخرجت إرسائيل بعض
ً
املقدسيني منذ عام .1967
التجمعات الفلسطينية خارج جدار الفصل العنرصي .فإرسائيل
استخدمت القانون آلي َة سيطرة لتمثيل سياساتها االستعامرية ،وبهذا
اعترب محاجنة املنظومة القانونية اإلرسائيلية التي تقوم عىل السيطرة
عىل الحيز وتغيري طبيعته وهويته وتغيري امليزان الدميوغرايف داخل
املدينة ،من أهم الوسائل التي اعتمدتها إرسائيل إلضفاء الرشعية
عىل الواقع الذي فرضته بالقوة وتكريسه لخدمة أهدافها هذه.
أما عن انعكاسات القرار ،فقد أشار محاجنة إىل أن القوانني اإلرسائيلية
التي أسهمت يف تغيري الواقع الدميوغرايف واملكاين للمدينة وعززت
تغلغل االستيطان ،انعكست مبارشة عىل احتامالت مواجهة هذه
املخططات وترك املقدسيني يواجهون مصريهم تحت وطأة االحتالل،
أي مفاوضات مستقبلية ،طاملا مل يحدث تغيري جذري
ولهذا ففي ّ
عىل الحلبة السياسية اإلرسائيلية ،فإن القدس مل تعد قضية قابلة
للتفاوض .واختتم محاجنة باإلشارة إىل الخيارات الفلسطينية املتاحة
وبي أ ّن مواجهة مرشوع تهويد القدس،
ملواجهة هذه السياساتّ ،
وإعالن ترامب بوصفه جز ًءا منه ،أم ٌر يقتيض صياغة مرشوع مضاد،
وإسرتاتيجية واضحة ذات أبعا ٍد مختلفة عىل املستويني الرسمي
والشعبي ،يكون هدفها األسايس تعزيز صمود أهل القدس يف وجه
السياسات واملامرسات اإلرسائيلية.

التغييرات الديموغرافية والجغرافية
على أرض القدس
ضمن الجلسة الثانية التي سلطت الضوء عىل "التغيريات الجغرافية
والدميوغرافية يف القدس" ق ّدمت الباحثة دانا الكرد ورقة بعنوان
"أمناط التعبئة الفلسطينية يف القدس ودور السلطة الفلسطينية"،
معترب ًة أن موضوع التعبئة يف القدس َم َّر بثالث فرتات زمنية مختلفة
خالل الفرتة  .2018-1967وأشارت الباحثة إىل أن القدس شكّلت،
قبل توقيع اتفاقية أوسلو ،حجر الزاوية يف العمل السيايس بني
منظمة التحرير الفلسطينية يف الخارج والفلسطينيني ،ولكن بعد
االنتفاضة الثانية فقدت القدس أهميتها وأهمية املؤسسات التي
تعمل فيها؛ بسبب انتقال املؤسسات املقدسية إىل رام الله ،واعتامد
املقدسيني عىل السلطة واملكاسب املهنية مقابل الصالح العام.
وانتقلت الكرد إىل الحديث عن مامرسات السلطة الفلسطينية التي
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أثرت يف تب ّدل العمل الجمعي يف القدس ،وتركت آثا ًرا وخيمة يف
التامسك االجتامعي بعد فرتة أوسلو؛ ما يعني أن السلطة كان لها
أثر سلبي يف قدرة املقدسيني عىل العمل الجامعي .وخلصت الكرد
إىل أن العامل األسايس الذي يوضح وجود تظاهرات يف القدس أكرث
من الضفة الغربية يعود إىل أن السلطة ليس لها تأثري يف التامسك
االجتامعي يف القدس ،بينام يعاين الفلسطينيون معاناة أكرب يف الضفة
الغربية؛ بالنظر إىل تأثري السلطة يف التامسك االجتامعي فيها.
أما الباحث خليل تفكجي ،فتطرق يف دراسته إىل أثر السياسة
اإلرسائيلية يف القدس ،من خالل التغيريات الجغرافية املتمثلة
باملشاريع االستيطانية ،ومصادرة األرايض ،وتهويد املدينة وعزلها عن
الضفة الغربية بإقامة جدار الفصل العنرصي .وأشار الباحث إىل أن
اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية تجاه التجمعات والقرى الفلسطينية تقوم
وبي أن
عىل إحاطة ،أو تقطيع ،أو تفتيت ،للتجمعات الفلسطينيةّ .
القدس منذ الفرتة العثامنية مرت بتحوالت جغرافية ودميوغرافية،
فحدود بلدية القدس حتى منتصف القرن التاسع عرش ،كانت تضم
كل يشء داخل أسوار املدينة .ومع بداية الخمسينيات والستينيات
من القرن التاسع عرش ،بدأت الطائفة اليهودية بالخروج خارج
األسوار ،بسبب قلة املساحات املتوافرة داخل البلدة القدمية إلقامة
أبنية سكنية جديدة تؤويهم ،نتيجة االكتظاظ املتزايد وسوء األوضاع
الصحية لهذه األبنية.
ويرى تفكجي أن إرسائيل من خالل احتاللها القدس منذ عام 1967
سعت لخلق واقع تقتلع من خالله السكان الفلسطينيني وإحالل
املستوطنني محلّهم ،وتغيري املعامل التاريخية والعمرانية والثقافية
والدميوغرافية ،وذلك من خالل حزمة قوانني ،منها قانون مصادرة
األرايض املستخدم من أجل إقامة املستعمرات والذي متت تحته
مصادرة ما يعادل  35يف املئة من مساحة القدس الرشقية التي
أنشئت عليها  15مستعمرة إرسائيلية وشُ يّد عليها  60ألف وحدة
سكنية ،وقوانني التنظيم والبناء؛ املستخدمة يف الح ّد من النمو
العمراين والسيطرة عليه ،ما جعل  52يف املئة من مساحة القدس
الرشقية مناطق خرضاء اعتُربت احتياطًا إسرتاتيج ًيا لبناء مستوطنات،
وقانون أمالك الغائبني الصادر عام  ،1950املستخدم من أجل
السيطرة عىل األرض التي كانت تابعة مللكية فلسطينية ،وقوانني
األرسلة املستخدمة من أجل أرسلة األقلية التي بقيت يف املدينة من
الفلسطينيني ،والتي ال تزيد نسبتها عىل  22يف املئة من إجاميل عدد
السكان ،وقانون سحب الهويات الذي يَعترب جميع الفلسطينيني
املقيمني يف القدس دخلوا إرسائيل بطريقة غري رشعية يف  5حزيران/
يونيو  ،1967وقانون الجيل الثالث الذي يعترب أخطر القوانني التي
ُس ّنت يف فرتة االحتالل ،وهذا القانون العنرصي أدى إىل االستيالء
عىل كثري من املنازل معتم ًدا عىل القوانني والترشيعات واملحاكم
اإلرسائيلية الداعمة لعملية االستيطان.
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وتوصل الباحث إىل نتيجة مفادها أن سلطات االحتالل خلقت واق ًعا
ّ
سياس ًيا ودميوغراف ًيا جدي ًدا يف القدس عرب مصادرة األرايض وبناء
املستعمرات ،وبناء مناطق خرضاء ،وتنفيذ سياسة هدم البيوت،
ورفض منح تراخيص البناء .وقد أدت هذه االنتهاكات يف حق
أي
الفلسطينيني إىل خلق خلل دميوغرايف يُستخدم وسيل ًة للضغط يف ّ
مفاوضات ضد الطرف الفلسطيني من أجل إنجاز اتفاقيات تخدم
املصالح اإلرسائيلية.
فس الباحث راسم خامييس يف دراسته "التغيريات الدميوغرافية
ثم ّ
والحرضية يف القدس استنا ًدا إىل مصفوفة الضبط واملامرسة"
مامرسات االحتالل اإلرسائييل إلحــداث التغيريات الدميوغرافية
والحرضية يف القدس .ورأى الباحث أن هذه املصفوفة مجموعة من
اآلليات واألدوات وأجهزة الضبط التي توظّفها القوة املسيطرة عىل
الحيز الحرضي وتف ّعلها عند الحاجة ألجل تحقيق أهدافها ،ولهذا
فتطبيق هذه املصفوفة يتم بعد أخذ اعتبارات املكان والظرف
لذوي العالقة يف الرصاع عىل األرض .ولهذا ،تسعى إرسائيل من خالل
هذه املصفوفة لضبط الخطاب واللغة وصياغتهام ،وهندسة الوعي
والسلوك؛ لخلق حالة ردة الفعل ،وليس الفعل .وأشار خامييس إىل
قسمت املدينة إىل جزء رشقي
أن إرسائيل ونتيج ًة لحرب ّ ،1948
خضع الحقًا للمملكة األردنية الهاشمية ،وجزء غريب خضع للسيطرة
اإلرسائيلية بعد النكبة عام  1948مع تهجري العرب الفلسطينيني من
القدس الغربية .وبعد احتالل إرسائيل القدس الرشقية عام ،1967
فُصلت القدس عن األرايض الفلسطينية ،و ُح ّددت حدود أراضيها
التي ضمت إليها ،عمليًا ،مساحة تزيد عىل سبعني كيلومرتًا مرب ًعا،
وتشمل البلدة القدمية وخمس عرشة بلدة /قرية فلسطينية ،كانت
مجالس قروية مثل العيساوية ،وشعفاط ،وصور باهر.
تدير بعضها
ُ
وبنا ًء عليه ،رأى خامييس أن عملية رسم حدود األرايض املحتلة
التي ض ّمتها الحكومة اإلرسائيلية إىل القدس الغربية ،اعتمدت عىل
اعتبارات دميوغرافية وجيوسياسية ومؤسساتية ،ميكن تلخيصها يف
ضم أقل عدد من السكان الفلسطينيني ،يف مقابل أكرب مساحة تشمل
أرايض موارد إسرتاتيجية مثل مطار القدس وأر ٍ
اض تحيط البلدة
القدمية.
وأشار الباحث إىل أن سلطات االحتالل تط ّبق هذه املصفوفة لخلق
رسل" يصعب تغيريه ،بحيث تبسط به سيطرتها عىل املدينة،
واقع " ُم َؤ َ
و َحولها ،عن طريق تغيري الواقع الدميوغرايف والجغرايف واملؤسسايت.
وأوضــح أن خطة القدس لعام  2050تستهدف تطوير الطرق
الستيعاب أعداد كثرية من املستوطنني والسياح عىل حساب املواطن
الفلسطيني؛ لهذا تسعى إرسائيل لخلق واقع مغاير يت ّم فيه تغييب
وتجاهل ألماكن السكان الفلسطينيني األصليني التي متر جميعها
بدل من
مبراحل مت ّدن ،استنا ًدا إىل فرض القانون املحيل اإلرسائييلً ،
القانون الدويل املستحق.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

ولتحقيق األهــداف الدميوغرافية ،أشار خامييس إىل أن إرسائيل
حددت القدرة االستيعابية للمخططات بأن ال تتجاوز نسبة السكان
الفلسطينيني  30يف املئة من عدد سكان بلدية القدس الغربية
والرشقية .ونظ ًرا إىل التغيريات الدميوغرافية ُع ّدلت هذه النسبة
لتصل إىل  40يف املئة ،وأضاف أن تحديد موقع إقامة الجدار أدى
إىل "إخراج" نحو  50ألف فلسطيني مقديس خلف الجدار ،من دون
تغيري مكان األفراد وحدود البلدية اإلدارية والجيوسياسية .وأشار
الباحث إىل أنه رغم مصفوفة الضبط والسياسة الدميوغرافية التي
متارسها إرسائيل يف القدس ،فإن عدد املقدسيني الفلسطينيني ارتفع
من نحو  68.5ألف نسمة عام  1967بنسبة قدرها  25.8يف املئة من
إجاميل سكان القدس ،إىل نحو  323.7ألف نسمة عام  2015بنسبة
قدرها  37.7يف املئة من إجاميل سكان القدس .وخلُص خامييس إىل
وأفعال تؤدي إىل تغيريات
ً
أن االحتالل اإلرسائييل ميارس سياسات
دميوغرافية وحرضية .وتسعى هذه التغيريات لهندسة الحيز واملحيط
الحرضيَّني والسلوك السكاين من أجل تحقيق األهداف األيديولوجية
اإلرسائيلية.
كيودل الذي ق ّدم
ّ
وشارك يف الندوة الباحث اإليطايل فرانشيسكو
ورقة عن أثر السياسات الحرضية التي تطبقها سلطات االحتالل
إلعادة تشكيل القدس .وبحسب الباحث ،تتمثل هذه السياسات،
بالتوسع اليهودي يف القدس الرشقية الذي تع ّززه إرسائيل
أساسا،
ّ
ً
لبناء مجموعة من األحياء السكنية اإلرسائيلية .وأشار يف هذا السياق
إىل أن  50ألفًا من الوحدات السكنية االستيطانية بُنيت يف املنطقة
املحتلة من القدس الرشقية ،وهذا يعني أن  40يف املئة من السكان
اليهود يعيشون يف هذه املنطقة .وأشار كذلك إىل أن مثة سياسة
إرسائيلية الحتواء النمو السكاين العريب ،وهي تستهدف اإلبقاء عىل
الفلسطينيني يف القدس الرشقية تحت الهيمنة اإلرسائيلية ،وعدم
السامح بتوسع األحياء العربية ،وفقًا لخطط وسياسات وقوانني
حرضية إرسائيلية .ويرى أن نتيجة هاتني العمليتني املتزامنتني هي
نشوء مدينة ثنائية تحت سيطرة سلطات االحتالل ،ولكنها من
الناحية الفعلية غري قابلة للتجزئة .وبعبارة أخرى ،فإن نحو 50-30
يف املئة من املنازل الفلسطينية تصنف عىل أنها "غري قانونية" وهذا
يجعلها يف وضع حرج ويعرضها لخطر اإلزالة.

األبعاد السياسية لقرار نقل السفارة
ضمن الجلسة الثالثة التي ناقشت االعتبارات السياسية لقرار نقل
السفارة األمريكية إىل مدينة القدس ،ناقش الباحث األمرييك كاليد
ويلكوكس االعتبارات السياسية الداخلية يف الواليات املتحدة وقرار
نقل السفارة ،وأشار إىل أن محددات السياسة الخارجية ال تكفي
لتفسري هذا القرار الذي مل ِ
ارت الخارجية والدفاع
يأت بتوصية من وز َ
أو من مجلس األمن القومي ،بل س ّجلت هذه الوزارات واملؤسسات

تقرير
ندوة "قرار نقل السفارة األميركية ووضع القدس القانوني والسياسي"

تحفظات عدة عىل القرار انطالقًا من قناعتها بأنه يرض باألمن
القومي األمرييك وبعملية التسوية يف النزاع الفلسطيني – اإلرسائييل
أكرث مام يفيده ،كام أنه مل ِ
يأت بنا ًء عىل ضغط شعبي أمرييك داخيل،
فغالبية األمريكيني ،واستنا ًدا إىل استطالعات الــرأي ،غري معنيني
بالسياسة الخارجية.
وأضــاف الباحث أن مث ّة عوامل داخلية أخــرى ،مثل دور اللويب
ممثل مبنظمة لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية
الصهيوين ً
"أيباك" يف دفع ترامب إىل اتخاذ هذه الخطوة .ويف املقابل ،يرتبط
هذا القرار بجمهور ترامب االنتخايب؛ ذلك أن إدارته تسعى لكسب
رضا قاعدتها اإلنجيلية وبعض األطراف املانحة الرئيسة ،وجعل
حاسم وجريئًا.
الرئيس يبدو
ً
وأكرث من ذلك ،تأمل اإلدارة من هذه الخطوة ،بحسب رأي الباحث،
أن تحرف األنظار بعي ًدا عن مسارات داخلية ذات صلة؛ مثل التدخل
الرويس يف االنتخابات األمريكية ،وغريها من أزمات ،إذ تزامن القرار مع
انشغال الساحة الداخلية مبا كان يرشح عن تحقيقات املدير السابق
ملكتب التحقيقات االتحادي األمرييك  FBIروبرت مولر بشأن التدخل
الرويس يف االنتخابات الرئاسية واحتامل انخراط أعضاء فاعلني يف
حملة ترامب يف التواصل مع الروس أثناء الحملة االنتخابية.
وخلص ويلكوكس إىل أن هذه األسباب ،إىل جانب الرغبة الجامحة
لدى شيلدون إديلسون رجل األعامل األمرييك وأحد املمولني الرئيسني
للحزب الجمهوري وحملة ترامب يف تحمل كل تكاليف نقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،كلها عوامل دفعت ترامب إىل اتخاذ مثل هذا
القرار بحكم هوس الربح املايل الذي يطغى عىل شخصية ترامب،
ال سيام أن هذا القرار يحظى بتأييد اإلنجيليني املحافظني الذين
ميثلون ركيزة أساسية اتكأ عليها ترامب للوصول إىل البيت األبيض
ودعمه يف مختلف سياساته.
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ورغبته يف إرضاء جمهور حزبه وقاعدته االنتخابية التي دعمته يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية؛ وعىل رأسها :اللويب الصهيوين يف أمريكا
والجامعات اإلنجيلية ،الذين ميثلون نحو ربع الشعب األمرييك ،إذ
مثّلت قضية القدس إحدى أولويات تلك الكتلة التصويتية .وخلص
أبو ارشيد إىل أن قرار نقل السفارة يأيت تزام ًنا مع ترصيحات مسؤولني
يف إدارة ترامب بأن "صفقة القرن" أضحت يف مراحلها النهائية ،ما
يعني فرض ترتيبات جديدة عىل الفلسطينيني تقوم عىل جعل القدس
مسألة خاضعة للتوافق يف املفاوضات ،من دون أن يكون هناك إقرار
بأنها ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية ،وبطبيعة الحال ،استبعاد
قضايا مصريية أخرى مثل الالجئني ،وحق العودة.
أما إبراهيم فريحات فعالج أثر قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس
يف مستقبل الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل .كام تناول يف دراسته اآلثار
الناتجة من قرار االعرتاف األمرييك بالقدس عاصم ًة للكيان اإلرسائييل
عىل أكرث من صعيد .وأشار إىل أن قرار ترامب سيرتك آثا ًرا مختلفة يف
املستويات الثالثة التالية :أطراف الرصاع ،وقضايا النزاع ،وإسرتاتيجية
املواجهة .فيام يتعلق باملستوى األول ،ناقش فريحات أن القرار مثّل
معضلة لدى الجانب الفلسطيني تتعلق باملفاوضات ومسارها الذي
انتهى بعد  25عا ًما بحسم مسألة القدس ،وأن القرار عقّد مسار
العملية التفاوضية بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .وأضاف ،بخالف
املتوقع ،أن القرار مل يُحدث أي تأثري يف الفصائل الفلسطينية عىل
نحو يدفعها إىل إنهاء االنقسام الفلسطيني القائم بني حركة املقاومة
اإلسالمية "حامس" وحركة "فتح" .أما عرب ًيا ،فرأى فريحات أن الدول
التي تُس َّمى "االعتدال العريب" خرجت نهائيًا من القضية الفلسطينية،
فاإلجامع العريب "الشكيل" عىل القضية الفلسطينية رغم ضعفه ،كان
مهم لردع بعض الدول التخاذ إجراءات تتعلق بالقدس ،كام
ً
عامل ً
جرى مع غواتيامال عام  .1996ومن وجهة النظر اإلرسائيلية ،حصلت
إرسائيل عىل القدس من دون مفاوضات ،ما يعني أنه لن يعود هناك
أي دافع الستمرار املفاوضات ،وهو ما قد يؤدي إىل الدخول يف حالة
ّ
"نسيان الرصاع".

وعىل الصعيد ذاته ناقش أسامة أبو ارشيد دوافع قرار نقل السفارة
يصب يف اتجاه ما يسمى
األمريكية وأبعاده ،ورأى أن القرار األمرييك ّ
"صفقة القرن" ،وأ ّن هذا القرار يرتكز عىل ثالثة أبعاد شخصية
سياسية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب؛ وهي :زعمه أن القرار يدعم
مصالح الطرفني بعملية السالم ،والتزامه بالوعود التي منحها لناخبيه،
والضغوط الداخلية للّويب الصهيوين .واعترب أبو ارشيد أن إعالن
الواليات املتحدة يف  23شباط /فرباير  2018خطتها نقل السفارة إىل
القدس ،يف موعد جديد ح ّددته الخارجية األمريكية يف  14أيار /مايو
 2018تزام ًنا مع الذكرى السبعني إلعالن دولة إرسائيل ونكبة الشعب
الفلسطيني ،ميثل رضبة مؤملة للطموحات الفلسطينية يف إقامة دولة
فلسطينية عىل أساس القرار  ،242الذي قام عىل دولة فلسطينية
عاصمتها القدس الرشقية عىل حدود  4حزيران /يونيو .1967

وعىل املستوى الثاين ،لخّص فريحات اآلثار املرتتبة عىل القرار فيام
يتعلق بقضايا النزاع؛ وهي :تاليش آمال املرشوع السيايس للسلطة
الفلسطينية منذ  25عا ًما ،وبطبيعة الحال ،من دون أن يكون حل
بديل منه ،ووالدة حكم ذايت فلسطيني مجزأ
"الدولة الواحدة" ً
وفاقد للسيادة ،وتراجع مكانة قضية الالجئني عىل املستوى التفاويض
خصوصا مع التوجه إىل إنهاء
بني الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني،
ً
خدمات وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األونروا" ،إضافة إىل أن القدس باتت مسألة ثانوية يف الرصاع بعد
حسم مسألتها من خالل إعالن ترامب.

وأضاف الباحث أن دوافع ترامب وحساباته ذات أهمية لفهم القرار،
وذلك من ناحية الوعد الذي قطعه عىل نفسه ،بوصفه مرش ًحا،

وقبل الخوض يف املستوى الثالث أوضح فريحات أ ّن قرار ترامب
أعطى هامشً ا تفاوضيًا للفلسطينيني ،بعي ًدا عن احتكار الراعي
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األمرييك لعملية الوساطة بني الطرفني ،ما يعني أن ما حدث عبارة
عن "كامب ديفيد جديدة"؛ مل يحصل فيها العرب عىل يشء .أما
عن مالمح اإلسرتاتيجية السياسية بشأن ما ميكن الفلسطينيني القيام
به لبناء "إسرتاتيجية وطنية" تجابه التحديات الجديدة التي فرضها
قرار االعرتاف األمرييك بالقدس عاصم ًة للكيان اإلرسائييل ،فرأى أنها
ال بد أن تقوم عىل الصمود عىل األرض ،وأنه عىل املقدسيني ،تحدي ًدا،
الصمود يف القدس ومجابهة مشاريع االحتالل وسياساته ،والعصيان
املدين ووقف التنسيق األمني ،وتحويل السلطة الفلسطينية إىل
سلطة مقاومة ،ونضال النخب.
واختتمت الجلسة بدراسة ق ّدمها أديب زيادة عن إمكانية قيام
االتحاد األورويب برعاية عملية السالم ،بدلً من واشنطن يف ضوء بحث
السلطة الفلسطينية عن رعاية بديلة لعملية السالم .وبحسب رأيه،
فإن التعويل عىل االتحاد األورويب راعيًا جدي ًدا لعملية السالم يشوبه
الشك ،عىل الرغم من موقفه املنسجم مع قرارات األمم املتحدة
فضل
يف حق القدس؛ وهو املكتفي بدور امللحق يف عملية أوسلوً ،
عن أنه ال ميتلك اإلرادة بخصوص هذا التغيري .وخلص إىل أنه من
غري الوارد أن يقوم االتحاد األورويب مبحاكاة املوقف األمرييك بشأن
حق القدس ،كام أنه من غري الوارد أن يعمل عىل التقدم للحلول
مكان أمريكا يف عملية السالم .فاالتحاد األورويب يعلم حدوده ومدى
قبوله لدى إرسائيل ،عىل أنه من املمكن أن يعمل االتحاد األورويب،
بالتعاون مع آخرين عىل الساحة الدولية ،عىل عدم دفع األمور يف
السلطة إىل حافة الهاوية ،بل إنه سيعمل عىل سد الفراغ املتعلق
باملساعدات الذي ستخلّفه واشنطن؛ وهو ما يستدعي اضطالع
السلطة الفلسطينية مبسؤولياتها يف إعادة تقييم املرحلة واجرتاح
خيار بديل.

الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين
للتصدي لقرار ترامب
استعرضت الجلسة الختامية التي خُصصت للنقاش ،الخيارات املتاحة
أمام الفلسطينيني للتصدي إلعالن ترامب .ويف صدارتها ،أنه يف ضوء
غياب إسرتاتيجية عربية موحدة ،وعدم توافر إرادة سياسية لدى
القيادة الفلسطينية ملواجهة قرار ترامب نقل السفارة األمريكية إىل
القدس ،يبقى الصمود هو النضال الحقيقي الذي ميكّن أهل القدس
يغي شكل السيادة
من الدفاع عن مدينتهم .فالقانون الدويل مل ّ
اإلرسائيلية ومل يحفظ حق الشعب الفلسطيني عىل أرضه ،كام أن
الفلسطينيني لن يجدوا أفضل من الرأي االستشاري الذي نرشته
محكمة العدل الدولية يف الهاي يف  9متوز /يوليو  2004عن قضية
"قانونية جدار الفصل العنرصي" ،الذي رفضته إرسائيل مدعي ًة عدم
للبت يف هذه القضية .وكذلك ،ال يبدو أن
وجود صالحية للمحكمة ّ
القيادة الفلسطينية جادة يف التوجه إىل محكمة الجنايات الدولية

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

وإدانة إرسائيل ،وهي التي مل تتقدم بطلب إحالة جرائم االحتالل
وانتهاكاته ضد الفلسطينيني إىل املحاكم الدولية مثل ملف االستيطان
وملف األرسى وملف الحرب عىل قطاع غزة عام .2014
ويف السياق نفسه ،ومن دون التقليل من أهمية الجانب القانوين،
فقرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل مل توقف االنتهاكات
اإلرسائيلية بحق القدس واملقدسيني منذ عام  ،1948فإرسائيل ماضية
يف رشعنة احتاللها من خالل سياسات وقوانني عنرصية تخالف بها
أحكام القانون الدويل ومبادئه .فاإلسرتاتيجية اإلرسائيلية مبحارصة
القدس ثقاف ًيا واقتصاديًا واجتامع ًيا وسياس ًيا ،هي مرشوع استعامري
وبديل يعمل
ً
متكامل يستوجب إسرتاتيجي ًة ومرشو ًعا معارضً ا
عىل مستويات متعددة .ولهذا فإن القانون الدويل يجب اعتباره
بديل من اإلرادة
إسرتاتيجي ًة مكمل ًة للنضال الفلسطيني وليست ً
السياسية والشعبية ،إضافة إىل اتخاذ تدابري محددة بسحب االعرتاف
بإرسائيل والتوجه إىل املحاكم الدولية وتفعيل الساحة القانونية
األوروبية يف الربملانات الغربية.
ويف ضوء ما ورد ،ش ّدد الباحثون عىل أن الخيارات املتاحة أمام
الفلسطينيني تتمثل بالصمود يف وجه السياسات والقوانني اإلرسائيلية،
وقرار ترامب يتطلب من الفلسطينيني وقيادتهم صياغة خطاب
عام مو ّجه إىل الرأي العام العاملي يدعم نضالهم وحقهم يف أرضهم
كونهم السكان األصليني ،إضاف ًة إىل رشح املامرسات والسياسات
اإلرسائيلية يف القدس .ويف ظل احتالل إرسائييل قائم يف القدس منذ
عام  ،1967سعى الفلسطينييون لتقديم نضاالت دامئة للدفاع عن
األرض وسكانها ،ولهذا ُوسمت النضاالت املطلبية يف القدس بأنها
عفوية ومطلبية وناجحة ،لك ّن أزمة النضال الوطني يف القدس تكمن
يف صياغة نضال إسرتاتيجي طويل املدى ،فاملقديس ال ميكنه تحمل
الوقوف ضد قرار ترامب وحده ،وذلك يتطلب وقفة فلسطينية
أشكال
ً
وعربية موحدة ،ال سيام أن هذا النضال من املمكن أن يأخذ
عدة؛ من بينها تشكيل حركة شعبية تقوم عىل صياغة مرشوع وطني
منظم موا ٍز لدور السلطة الفلسطينية وال يهدف إىل الوقوف أمامها
أو حلّها.
وأشار الباحثون املشاركون إىل أنه يف إمكان الفلسطينيني ،يف ظل
عجز القيادة الفلسطينية عن صياغة مرشوعهم الوطني الفلسطيني،
أن يفسحوا املجال لتطبيق نضال وطني المركزي يقوم عىل أساس
"المركزية املقاومة" .وهذا يتطلب صياغة مرشوعٍ ،يقوم عىل املستوى
القانوين بتجريم إرسائيل يف املحاكم الدولية بالتعاون مع املؤسسات
الحقوقية العاملية؛ وعىل املستوى االقتصادي ،يفتح مشاريع اقتصادية
صغرية تهدف إىل متكني الفلسطينيني عىل أرضهم؛ أما عىل املستوى
اإلعالمي ،فيعتمد عىل مقاومة إلكرتونية تفضح سياسات املحتل
ومامرساته ،إضاف ًة إىل الرتكيز عىل إنتاج قاعدة معرفية حول القدس،
وإعادة إنتاج قاعدة النخب املقاوِمة واملناضلة ميدان ًيا.

