
 إبراهين يوسف عبيد د.                      دوافع وتداعيات القرار....           

 
 
 

              
 

5 

 

 2/00/8102تاريخ قبول النشر                   4/01/8102تاريخ استالم البحث 

 

بىقم انسفارة  األمريكي االسرتاتيجيدوافع وتداعيات انقرار 
 م7102كاوون األول/ديسمرب  يف مه "تم أبيب" إىل انقدس

  
 د. إبراهيم يوسف عبيد

 فمدطين -غدة -جامعة األقرى/ كمية اآلداب والعمهم االندانية/ أستاذ العمهم الدياسية السداعج
Ibrahim281179@hotmail.com 

 
 

 مدتخمز البحث
تدعى الجراسة لمػقػؼ عمى ماىية الجوافع التي تحخكت مغ خالليا إدارة 

 6الخئيذ "دونالج تخامب" بشقل الدفارة األمخيكية مغ تل أبيب إلى مجيشة القجس في 
لقخار، وانعكاساتو ، والتشبؤ بالتجاعيات السحتسمة ليحا ا7107كانػف األوؿ/ديدسبخ 

عمى الدياسة األمخيكية تجاه قزية القجس، مع تدميط الزػء عمى العػامل السؤثخة 
والستسثمة بجور مؤسدات صشع القخار، والسشاخ الدياسي األمخيكي الجاخمي، وشبيعة 
البيئة الجولية. كسا وتتشاوؿ الجراسة األىجاؼ السخجػة لمقخار وأدوات التشفيح، وتجاعياتو 

األمخيكية. وتشصمق -اسية والقانػنية والجيسػغخافية، وعمى العالقات العخبيةالدي
الجراسة مغ فخضية رئيدة مفادىا، "وجػد عالقة ودور لمشخبة الستشفحة في صشاعة 
الدياسة الخارجية األمخيكية في عيج تخامب، والقخار األمخيكي بشقل الدفارة األمخيكية 

حميل عمى عجة مشاىج، ىي:)مشيج نخبة القػة، لمقجس". وسػؼ تدتشج الجراسة بالت
 والسشيج الدمػكي، والسشيج البشيػؼ، مشيج صشع القخار(.

 الكمسات السفتاحية: الدفارة األمخيكية، نقل الدفارة، القجس
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to Move US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem on 

December, 2017 
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Abstract 

The study seeks to find out what motivated the 

administration of President Donald Trump to transfer the US 

Embassy from Tel Aviv to Jerusalem on December 6, 2017, 

and to predict the possible repercussions of this resolution and 

its implications for US policy towards the issue of Jerusalem, 

with highlighting the factors affecting the role of decision-

making institutions, the domestic American political climate, 

and the nature of the international environment. The study also 

discusses the desired objectives of the resolution and the tools 

of implementation, and its political, legal and demographic 

implications, as well as Arab-American relations. The study is 

based on a main hypothesis: "The relationship and role of the 

influential elite in the American foreign policy industry during 

the Trump era, and the American decision to transfer the US 

embassy to Jerusalem." The study will be based on a number 

of approaches: the elite approach, the behavioral approach, the 

structural approach, and decision-making approach. 

Keywords: US Embassy, Transfer of Embassy, Jerusalem. 
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 سقجمة:ال
 الليا لسجيشة القجس في الدابع مغمشح احتسمصات االحتالؿ اإلسخائيمي سعت 

الخامية إلى فخض  ـ، إلى تكخيذ انذصتيا االستيصانية فييا،0967حديخاف/يػنيػ 
الججيجة عمى األرض الفمدصيشية. وىحه الػقائع مكّشت السفاوض  الػقائع والحقائق

اإلسخائيمي التيخب مغ قزايا الػضع الشيائي، وأعصتو مداحة مغ السساشمة 
الفمدصيشية، ونجح في إتاحة  -مى مجار سشػات السفاوضات اإلسخائيميةع والسخاوغة

مبجأ "كدب الػقت" لقزع مديجًا مغ  لالستشاد إلىالفخصة لحكػماتو الستعاقبة 
"بمجية  األراضي الفمدصيشية الججيجة، وإدراجيا كأمخ واقع ضسغ حجود ما ُيعخؼ

ارية ليحه األراضي، شسذ السعالع التاريخية والحز فزال عغالقجس الكبخػ". 
ناىيظ عغ  الفمدصيشييغ، وإحجاث تغييخات ديسػغخافية، وخمخمة سكانية عمى حداب

لعدليا عغ محيصيا  -ججار الفرل العشرخؼ  -إحاشتيا بالججار األمشي الفاصل
يحجث ىحا كمو في ضل رعاية الػاليات الستحجة غيخ الشديية  الفمدصيشي والعخبي.

ـ. 0990صيشييغ واإلسخائيمييغ مشح انعقاد مؤتسخ مجريج لعسمية التدػية بيغ الفمد
 في: ـ، والستسثمة0967بالخغع مغ سياساتيا السعمشة تجاه القجس مشح عاـ 

 ضخورة اإلبقاء عمى مجيشة القجس مػحجة. -
 وضع السجيشة يتحجد نيائيًا مغ خالؿ التفاوض بيغ أشخاؼ الشداع. -
لجيانات الثالث مغ حجاج ضساف حخية الػصػؿ لألماكغ السقجسة التباع ا -

 وزوار وغيخىع.
إلى جانب الدياسة األمخيكية السعمشة، سياسة غيخ اتبعت اإلدارات الستعاقبة 

اتدست في غالب األحياف باالندجاـ مع الدياسات  معمشة تجاه قزية القجس
مػقفًا مشحازًا لرالح إسخائيل،  والخؤػ اإلسخائيمية، إذ وقفت اإلدارات األمخيكية

ـ، 0995تذخيغ األوؿ/أكتػبخ  72فيسا يتعمق بشقل سفارتيا لمقجس، ففي  وخاصة
ـ"، 0995أصجر الكػنجخس األمخيكي قانػف ُعخؼ باسع "قانػف سفارة القجس لدشة 

نز عمى الذخوع بتسػيل عسمية نقل الدفارة األمخيكية مغ "تل أبيب" إلى القجس، 
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ال أف ذلظ القانػف تزسغ إ ـ.0999أيار/مايػ 20عمى أف يتع ذلظ في حّج أقرى 
لسجة ستة أشيخ إذا رأػ أنو  بشجًا يدسح لمخئيذ األمخيكي بتأجيل تشفيح القخار

. ومشح إدارة الخئيذ "بيل 0ضخورؼ لػ "حساية السرالح األمشية القػمية األمخيكية"
كميشتػف"، وحتى نياية إدارة الخئيذ أوباما كاف التأجيل يتع تمقائيًا كل ستة أشيخ، 

بييع أثشاء تخشحيع بشقل الدفارة األمخيكية خىؤالء الخؤساء كانػا قج وعجوا ناف رغع أ
ـ، انزع الخئيذ 7107جديخاف/يػنيػ مغ العاـ  0مغ تل أبيب إلى القجس. وفي 

األمخيكي الحالي "دونالج تخامب" لسعدكخ أسالفو، وأّجل تشفيح نقل الدفارة لسجة 
ـ، وأعمغ عغ نقل سفارة 7107بخ كانػف األوؿ/ديدس 7نرف عاـ. ثع عاد في 

 بالده إلى القجس، واالعتخاؼ بيا عاصسة مػحجة إلسخائيل.
لخئيذ دونالج لحلظ، تدعى الجراسة لتحميل الجوافع واألسباب التي دفعت ا

يتشافى مع سمػؾ أسالفو مغ الخؤساء األمخيكييغ  تخامب التخاذ قخار استخاتيجي
 الدابقيغ. 

ستتشاوؿ الجراسة بالتحميل العػامل السؤثخة في القخار  انصالقًا مغ ىحه السعصيات
األمخيكي بشقل الدفارة األمخيكية لمقجس، ودوافع ىحا القخار، واألدوات  االستخاتيجي

التي أثخت في تػجيات الخئيذ تخامب، ومغ ثع تجاعيات ذلظ عمى مدتقبل الرخاع 
عميو، سيتع تقديع الجراسة العخبي اإلسخائيمي، والجور األمخيكي في عسمية التدػية. و 

 إلى السحاور اآلتية:
 )تأصيل نظخي(. االستخاتيجيةالسحهر األول: ماىية القخار  .1
 السحهر الثاني: العهامل السؤثخة بالقخار. .2
 السحهر الثالث: أىجاف القخار. .3
 السحهر الخابع: أدوات تشفيح القخار. .4
عمى مدتقبل السحهر الخامذ: تجاعيات القخار عمى واقع مجيشة القجس، و  .5

 الرخاع وعسمية التدهية.
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 أىجاف الجراسة:
 سعت الجراسة لتحقيق األىجاؼ اآلتية:

 تدميط الزػء عمى العػامل السؤثخة في القخار. -
 تحميل وفيع أثخ البيئة الجاخمية األمخيكية وشبيعة السشاخ الجولي عمى القخار. -
 سج عمييا.استعخاض دوافع القخار األمخيكي، واألدوات التي اعت -
 تحميل تجاعيات القخار عمى مدتقبل الرخاع وعسمية التدػية. -

 تداؤالت الجراسة:
 اآلتية، وىي: الخئيدةسعت الجراسة لإلجابة عغ األسئمة 

 ؟االستخاتيجيما مفيـػ القخار  .0
ما دور السؤسدات األمخيكية الخسسية في تشفيح القخار بشقل الدفارة األمخيكية  .7

 لمقجس؟
أثيخ البيئة الجاخمية األمخيكية وبيئة الشطاـ الجولي عمى القخار كيف انعكذ ت .2

 األمخيكي؟
 ما دوافع القخار األمخيكي، وما األدوات التي اعتسج عمييا؟ .4
 اإلسخائيمي؟ -إلى أؼ مجػ انعكذ القخار عمى واقع الرخاع العخبي .5

 مشيج الجراسة:
 اعتسجت الجراسة عمى السشاىج اآلتية:

خح ىحا السشيج االفتخاض بأف صشع الدياسة يتدع يص مشيج نخبة القهة: .1
أساسًا بعجـ مذاركة السػاششيغ وأف الدياسات الشابعة مغ ىحه العسمية تترف 
بالتعبيخ عغ مرالح ىحه الشخبة. ووفقًا ليحا الشسػذج تتخكد الدمصة في أيجؼ عجد 
 محجود مغ الشخبة الدياسية الحاكسة ذات السرالح السذتخكة، وعمى السدتػػ 
الجاخمي تدعى ىحه الشخبة إلى التأثيخ في الخأؼ العاـ وتػجييو. أما خارجيا فإنيا 

 .7تتبع سياسات تعتسج عمى القػة وتؤثخ سمبا في الدالـ العالسي
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ييتع بجراسة الدمػؾ الفعمي لمقػػ الدياسية وتحميمو في  السشيج الدمهكي: .7
قػاعج الجستػرية أو األنساط األدوار والػضائف الدياسية أكثخ مغ اىتسامو بسحتػػ ال

ج مذخوعيتيا مغ ساإليجيػلػجية، ألف ىحه القػاعج واألنساط ىي مجخد بشية فػقية تدت
يا. وىحه السػافقةُ تبشى عمى الزخورات صخحقة الجساعية عمى الحمػؿ التي تالسػاف

األساسية التي تشجع بجورىا عغ مجسػعة مغ السعصيات عمى السدتػػ السعشػؼ 
والسعتقجات، وعمى السدتػػ السادؼ لمخغبات والحاجات. وىحا يختبط لمترػرات 

بالزخورة بدمػكية القػػ الدياسية والصبقية الستشافدة، وبتػازنات ىحه القػػ 
بسعشى آخخ، تحميل الدمػؾ الخارجي لمجوؿ مغ فخضية  2وتفاعالتيا بكل تسايداتيا.

ؾ األفخاد الحيغ يترخفػف أساسية مؤداىا أف "سمػؾ الجوؿ ىػ في واقع األمخ سمػ 
باسسيا"، فأصبح " الفخد " الػحجة األساسية لمتحميل، وأصبحت مغ البيئة الشفدية 
لمفخد الشقصة الجػىخية في التحميل، ويختكد التججيج الحؼ جاءت بو الدمػكية 

نقصتيغ أساسيتيغ: الفخد كػحجة  عمى شاعة القخار في الدياسة الخارجيةونطخيات ص
 .4البيئة الشفدية الفخد في مػاجية فخضية العقالنية ،تحميل مخكدية

بشيػية لػ"ديفيج إيدتػف"، الحؼ يتأثخ المفيػـ السدتػيات  السشيج البشيهي: .3
وجػد مدتػػ بشيػؼ ّكمي ومدتػػ بشيػؼ جدئي،  عمى بالبشيػية الساركدية، ويؤكج

 يقية حاضشة.والعالقة بيشيسا تكػف إما اختيارية حخة، أو إجبارية مقيجة، أو تشد
وتعتسج شبيعة ىحه العالقة عمى شبيعة البشية الدياسية والسحجدات السجتسعية 

 .5العامة، أؼ أف ىحا السفيػـ يقػـ عمى الجمج بيغ التحميل البشيػؼ وتحميل الشطع
عسمية ديشاميكية تتألف مغ مجسػعة مغ العشاصخ واألبعاد مشيج صشع القخار:  .4

ات وقيػد محجدة ومتعجدة، وتزسُغ الدمػكيات والسخاحل؛ وتتع ضسغ إشار مؤثخ 
اليادفة والتفاعالت السؤّسدية والّدمػكيِة التي ُتفزي إلى اتخاذ القَخار الحؼ يقػـُ 
عمى الُسفاضمِة والسػازنِة بيَغ عجٍد مغ البجائٍل الستاحة، وبسا يعّبخ عغ عالقاِت 

مسكٍغ مغ استخجاـ  وتػازناٍت الُقػػ في السجتسِع، ويُحقق األىجاَؼ بأقّل قجرٍ 
 .6لسادّية والفشّية والبِذخيةااإلمكاناِت 
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 السحهر األول
 )تأصيل نظخي(. االستخاتيجيماىية القخار  

: ىػ الحؼ يرجر عغ مدتػيات سياسية عميا لتحقيق االستخاتيجيالقخار 
ولية ؤ ولية القائج العاـ، أو ىػ عسػمًا مدؤ أىجاؼ بعيجة السجػ. بسعشى أخخ، ىػ مد

األستاذ  ، يقػؿاالستخاتيجيمدتػيات صشع القخار. وعغ تػقيت اتخاذ القخار  أعمى
"قج يرجر في أوقات  الجكتػر عبج الشاصخ سخور السختز في العالقات الجولية:

يسًا بعيج مشبيعية معتادة ولكغ في حاؿ وجػد مذكمة جػىخية فإف ذلظ يحتاج قخارًا 
 .7في مػقف األزمة" أيزاً  االستخاتيجياألثخ، وقج يػجج القخار 

األزمة ارتفاع درجة التيجيج السػجو إلى السرالح الجػىخية، والقيع العميا تعشي 
لمجولة، والسجتسع مع ضيق ومحجودية الػقت الستاح التخاذ القخار، وارتفاع 
احتساالت التحخكات السفاجئة مغ الخرع. ومغ ثع فإف األزمة ىي مػقف تتدايج فيو 

ء نػايا الخرع وتحخكاتو وأىجافو، وإزاء تصػر السػقف الحقًا. درجة عجـ اليقيغ إزا
 .8فإف ىحا السػقف قج يفخز ضغػشًا نفدية اآلتيوب

، والقخار يفتخض االستخاتيجيةأما عغ ماىية القخار؛ فيػ قخار يتدع برفة 
وجػد مذكمة أو مػقف يحتاج إلى حل، وتػافخ أكثخ مغ حل بجيل، لكل مشيا مشافع 

، ويتع اختيار أحج ىحه الحمػؿ البجيمة كي يرجر في شكل قخار مغ وعيػب وتكمفة
ىشا  االستخاتيجيبو السذكمة أو السػقف بصخيقة ما. وصفة  يالدمصة الدياسية لتشي

ع وعاـ ميأف السذكمة أو السػقف الحؼ يحتاج إلى حل ىػ مذكمة أو مػقف  يتعش
بسجسػعة  االستخاتيجيخار . ويتسيد الق9وذو أثخ عمى السدار العاـ لتصػر السجتسع

 مغ الخرائز، مشيا:
 االستخاتيجيةليذ قخارًا روتيشيًا، بل قخارًا تفخضو االحتياجات  االستخاتيجيالقخار  -

التي تفخزىا البيئة الخارجية، والخؤية والصسػحات الػششية السدتقبمية الذاممة التي 
 .01ا االقميسية والجوليةليا عالقة بحساية السرالح الحيػية لمجولة، ودورىا ومكانتي
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بالدمغ مغ حيث الطخوؼ البيئية السحيصة والستحكسة  االستخاتيجييختبط القخار  -
سػاء )داخميًا أو خارجيًا أو دوليًا(، فيػ مختبط بالدمغ، وبأىجاؼ مصمػب تحقيقيا 
مدتقبميًا، ويشصػؼ عمى الحدابات التاريخية واألوضاع القائسة، وحدابات مدتقبمية 

 .00ى التػقعات واالحتساالت السختبصة بحدابات الساضي والحاضخقائسة عم
 االستخاتيجيةتجاه القزايا  االستخاتيجييؤدؼ التأخخ في صشاعة القخار  -

)عمى أساس معمػمات غيخ محجثة زمشيًا  االستخاتيجيالسصخوحة أو صشاعة القخار 
ية، بل يسثل وغيخ مػاكبة لمتصػرات الحجيثة( إلى قخارات إستخاتيجية غيخ مػضػع

انفراؿ الجولة عغ الدمغ وتفكظ وتقػيس نطاميا الدياسي وييد ويذكظ في 
 .07مكانتيا اإلقميسية والجولية، وييجد مرالحيا الحيػية

وتػقيتو، مغ العػامل السحجدة لكفاءة وفعالية  االستخاتيجيُتعُج سخعة اتخاذ القخار  -
وتعديد مكانة الجولة في  في خمق الحمػؿ وتقخيخ السػاقف، االستخاتيجيالقخار 

 .02محيصيا اإلقميسي والجولي، خاصة في وقت األزمات
عادة ما يكػف نتيجة تفاعل وتشاغع بيغ السدتػػ الدياسي  االستخاتيجيالقخار  -

األمخيكي بغدو العخاؽ  االستخاتيجيوالعدكخؼ في الجولة، ومثاؿ عمى ذلظ )القخار 
 (.7112عدكخيًا في مارس 
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 لثانيالسحهر ا
 األمخيكي العهامل السؤثخة في اتخاذ القخار 

، االستخاتيجيىشاؾ مجسػعة مغ العػامل السؤثخة في صشع القخار الدياسي 
كجور القائج وشخريتو، والتخكيب االقترادؼ واالجتساعي، والخأؼ العاـ، واألحداب 

. 04الدياسية، جساعات السرالح، والمػبيات، وشبيعة الشطاـ الدياسي، ... إلخ
فعسمية صشع القخار تؤثخ فييا مجسػعة مغ العػامل، والسؤثِّخات الشفدية واالقترادية 
ح  والدياسية واالجتساعية، كسا تتزسغ مجسػعة مغ العشاصخ واالعتبارات التي يتخَّ

 القخار بشاء عمييا.
ال تتبمػر في العجـ أو تأتي  ،السعمػـ اسك األمخيكية االستخاتيجيةف القخارات إ
ندوة سياسية قج تشتاب مداج الخئيذ فجأة، بل عمى العكذ مغ ذلظ، فيي بفعل 

وىحا يشصبق عمى قخار  نتاج عسمية سياسية مسشيجة، ومجروسة، وليدت اعتباشية.
االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، وعمى األرجح أنو جاء ضسغ ندقيغ متكامميغ 

 05:ُيحّجداف ججلية صشع القخار في الػاليات الستحجة، ىسا
األوؿ، سياؽ استباقي تدتغمو جساعات الزغط في الػاليات الستحجة باالستثسار  -

ماديًا وسياسيًا وأيجيػلػجيًا في السخشحيغ األمخيكييغ خالؿ حسالتيع االنتخابية، 
بيجؼ حذج الخأؼ العاـ لسرمحة السخشح، ونيايًة بإضعاؼ خرػمو السشافديغ لو 

 في الدباؽ الخئاسي.
عمي ييجؼ إلى الػقػؼ عمى مجػ التداـ السخشح بػعػده الثاني، سياؽ تفا -

االنتخابية التي قصعيا لشاخبيو، واعتساد خصاب ُيذيج بسرجاقية سمػكو الدياسي، 
 لمػاليات الستحجة. االستخاتيجيةيعدز سياستو برجقيتو ويخجـ السرالح و 

 القخار األمخيكي بشقل الدفارة األمخيكية مغ "تل أبيب" إلى القجس، يعج 
واالعتخاؼ بالقجس السػحجة عاصسة إلسخائيل انقالبًا عمى اتفاقات الدالـ، وعمى 
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قخارات الذخعية الجولية وانحيازًا كاماًل إلسخائيل كجولة ييػدية، ونكخانًا لمذعب 
 العخبي الفمدصيشي صاحب األرض والجغخافيا والتاريخ.

ورييغ في تذجيع لقج شكمت البيئتيغ السحمية والجولية ّسياقًا ومدارًا، ضخ 
الخئيذ "دونالج تخامب" إلعالف سياستو الججيجة تجاه القجس، فقج تحّجػ معارضيو 
مغ الجسيػرييغ في البيت األبيس، وحمفاءه في شّتى العػاصع بسا فييا: )لشجف 
وباريذ وستػكيػلع(، ولع يكتخث بالعدلة الجبمػماسية لمػاليات الستحجة خالؿ 

لجسعية العامة. وشجد في خصابو عغ حالة االتحاد الترػيت في مجمذ األمغ، وا
أماـ جمدة مذتخكة لسجمدي الشػاب والذيػخ األمخيكييغ قائاًل" "إنشي أقجمت عمى 
إجخاء كاف قج حطي بترػيت باإلجساع في مجمذ الذيػخ قبل سشػات، لقج اعتخفُت 

 .06بالقجس عاصسة إلسخائيل"
مل التي أّدت إلى االعالف عغ ال شظ اف ىشاؾ مجسػعة مغ االعتبارات والعػا

أو الدياسي أو العقائجؼ أو حتى الشفدي،  االستخاتيجيىحا القخار، سػاء في بعجىا 
عالقتو بقيادات جساعات الزغط أو المػبي اإلسخائيمي، تأثيخ الجساعات  فزال عغ

ػؼ السديحية األنغميكانية )االنجيمييغ(. ىحا ما ستتشاولو الجراسة رصجًا وتحمياًل لمػق
 عمى الجوافع والتجاعيات.

كانػف األوؿ/ديدسبخ  77في كتبت صحيفة "نيػيػرؾ تايسد" األمخيكية 
ـ، مقااًل جاء فيو: "إف القادة اإلنجيمييغ السحافطيغ، الحيغ شجعػا الخئيذ 7107

دونالج تخامب حتى وصػلو إلى رئاسة الػاليات الستحجة، كانػا سببًا رئيديًا في 
سة إلسخائيل، ألنيا عمى رأس أولػياتيع، وأنيع مارسػا اعتخافو بالقجس عاص

ضغػشيع في ىحا االتجاه خالؿ لقاءات عجة مع تخامب ونائبو "مايظ بشذ" 
 .07ومداعجييع في البيت األبيس، حيث أكج تخامب التدامو بتشفيح وعجه"
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وبغس الشطخ عغ تمظ الخوايات وإف صحت، فسا ال شظ فيو، أف الػاليات 
يكية تسارس سياسة الييسشة والغصخسة، كقصب أوحج انصالقًا مغ عجة الستحجة األمخ 

 :08اعتبارات، أبخزىا
التفّػؽ العدكخؼ الشػعي عمى بقية دوؿ العالع، وانتذار القػاعج األمخيكية عبخ  -

 العالع.
 الديصخة عمى أغمب مرادر الصاقة. -
ة بشاء التحالفات العدكخية والدياسية مع دوؿ محػرية عمى قػاعج مذتخك -

 أيجيػلػجية وسياسية.
كانػف  6ىحه السختكدات وغيخىا، ىي مغ دفع إدارة تخامب إلى اإلعالف في   

نقل الدفارة األمخيكية لمقجس، وفي إشار ىحه االعتبارات،  7107األوؿ/ديدسبخ 
يثار التداؤؿ الخئيذ وىػ: ما ىػ دور السؤسدات الخسسية في عسمية صشع القخار 

الستعمق بشقل الدفارة األمخيكية مغ "تل أبيب" إلى القجس؟، األمخيكي  االستخاتيجي
 تأثيخ البيئتيغ الجاخمية والجولية في اتخاذ ىحا القخار؟ وما

 ي:أتالتداؤل البج من استعخاض ما ي ىحا لإلجابة عمى
 الخئيذ: .1

، ألقى "دونالج تخامب" خصابًا أماـ لجشة الذؤوف العامة 7106في آذار/مارس 
خائيمية )إيباؾ(، تعّيج فيو بشقل "الدفارة األمخيكية إلى القجس أو كسا اإلس -األمخيكية

 .09وصفيا حيشيا "العاصسة األبجية لمذعب الييػدؼ"
لع يكغ قخار تخامب بشقل الدفارة محل تػافق بيغ مدتذاريو؛ ففي حيغ عارضو 

سخكدية ، ومجيخ وكالة االستخبارات ال(ماتيذ )، والجفاع، (تيمخسػف )وزيَخا الخارجية، 
(CIA ،)(مايظ بػمبيػ) ،والدفيخة (مايظ بيشذ)، فقج أّيجه كّل مغ نائب الخئيذ ،

، وسفيخ الػاليات الستحجة في إسخائيل، (نيكي ىالي)األمخيكية في األمع الستحجة، 
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. كسا أيجه أيزًا، صيخه ومدتذاره "جاريج كػششخ"، والسبعػث (ديفيج فخيجماف)
 .71خؽ األوسط، "جيدػف جخيشبالت"األمخيكي الخاص لمدالـ في الذ

لحسمة  دعسو (أديمدػف  شيمجوف )بعج ذلظ الخصاب السميارديخ الييػدؼ، أعمغ 
مميػف دوالر إلى المجاف الدياسية االنتخابية  71تخامب لمخئاسة، وتبّخع بسبمغ 

مميػف دوالر لتشطيع مؤتسخ  0.5 الخاصة بحسمة تخامب، ثع تبخع مخًة أخخػ بسبمغ
 .70ػرؼ الحؼ أعمغ تخامب رسسيًا مخشحًا لمحدبالحدب الجسي

 ومشح انتخاب تخامب رئيدًا لمػاليات الستحجة، لع يتػقف أديمدػف عغ تحكيخه
بػعجه في نقل الدفارة لمقجس، ولع يخف تحّمخه مغ ضغػشات مدتذاريو التي 

إلى أف أعمغ  بتأجيل نقل الدفارة، قخارا ، بتػقيعو7107أثسخت في حديخاف/يػنيػ 
نيتو نقل الدفارة، رغع تححيخات وزيَخؼ  7107تذخيغ الثاني/نػفسبخ  77مب في تخا

 .77الجفاع والخارجية
وقج ساىست مجسػعة مغ العػامل الستجاخمة، ودفعت باتجاه اتخاذ قخار نقل 

 72ي:تالدفارة لمقجس، ويسكغ استعخاضيا عمى الشحػ اآل
في االنتخابات  ، بجأت التحقيقات حػؿ تجخل روسياعمى السدتهى الجاخمي -

األمخيكية تقتخب مغ شاقع الخئيذ وبعس أعزاء إدارتو. وخاصة بعج تػجيو 
االتياـ لسدتذار الخئيذ لألمغ القػمي "مايكل فميغ"، عمى خمفية )البياف الكاذب( 

 ( بذأف تجخل روسيا في االنتخاباتFBIالحؼ أدلى بو لسكتب التحقيقات الفيجرالية )
ج الذكػؾ حػؿ تػرط صيخة "جاريج كػششخ"، وبعس نداي فزال عغاألمخيكية. 

أقصاب إدارتو؛ وىحا مؤشخ عمى أف الخئيذ تخامب أصبح في وضع داخمي يدداد 
صعػبة. ويبجو أف ىحا الػضع السأزوـ قج دفع تخامب إلى شمب الجعع مغ المػبيات 

 إرضاء قادة وأفخاد الحدبعمى الرييػنية السؤثِّخة. يزاؼ إلى ذلظ، حخص تخامب 
 فزال عغالجسيػرؼ السؤيجيغ لشقل الدفارة وخاصة السحافطيغ واإلنجيمييغ. 
الخئاسية،  الذخريات التي دعستو، ماليًا وسياسيًا وإعالميًا، لمفػز في االنتخابات
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مميػف دوالر مقابل أف يقػـ تخامب  75أمثاؿ السميػنيخ الييػدؼ الحؼ دفع 
ح أف تكػف ىحه السػاقف قج باالعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل. مغ السخج

 ساىست في دعع تخامب في مداعيو لشقل الدفارة لمقجس.
الػاقع العخبي الستذخذـ والسشقدع عمى نفدو، الحؼ  الخارجي، عمى السدتهى  -

عغ انقداـ مجمذ التعاوف الخميجي، الحؼ حافع  انيكتو الحخوب الجاخمية، ناىيظ
دبيًا، وخاصة بعج اتداع دائخة لفتخة شػيمة عمى وضع سياسي واقترادؼ مدتقخ ن

الخالؼ مع قصخ. ويبجو أف تخامب قج عّػؿ عمى امتراص غزب حمفاءه العخب، 
ومرخ والدعػدية، واألردف، الحيغ يحتاجػف باستسخار لمجعع األمخيكي، ولعل  قصخ

 ذلظ ما جعل ردود الفعل العخبية الخسسية خجػلة ججًا.
تخامب" بشقل الدفارة األمخيكية إلى لقج شغل قخار الخئيذ األمخيكي "دونالج 

القجس الخأؼ العاـ العالسي، فعست السطاىخات واالحتجاجات والترخيحات الخافزة 
عقالني والصائر. مشيا الوالسشجدة بيحا القخار معطع دوؿ العالع التي وصفتو بغيخ 

أنو:  الحؼ وصف قخار تخامب وزيخ الخارجية اليػلشجؼ "ىالبيديميدتخا" ترخيح
. ووصفتو العجيج مغ الذخريات 74ػة غيخ عقالنية وستزخ بسدار الدالـ""خص

وقخارات محكسة  السعاىجات الجولية، القانػنية والحقػقية بػ "غيخ العقالني" ويخالف
العجؿ الجولية التي تقخ بحق الذعب في تقخيخ مريخه وتقخيخ حقػقو الدياسة 

 .75واالقترادية
 -يخ العقالنية، أو الستيػرة، أو الصائذةوعشجما يكثخ الحجيث عغ القخارات غ

التي اتخحىا الخئيذ تخامب،  -كسا وصفيا الكثيخ مغ الدياسييغ، وعمساء الشفذ
لى القجس؛ وما يسكغ أف يتختب عمى ىحا القخار مغ إكقخار نقل الدفارة األمخيكية 

تجاعيات، فإف األمخ يتصمب تدميط الزػء عمى البيئة الشفدية لمخئيذ تخامب، 
مػقػؼ عمى شخيقة وشبيعة تفكيخه، والدسات الذخرية التي تتدع بيا شخريتو، ل
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لعمساء واخرائييغ نفدييغ )داخل  مغ خالؿ مجسػعة مغ الجراسات والتقاريخ
 الػاليات الستحجة وخارجيا(، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:

، أستاذ عمع الشفذ بجامعة "ميشيدػتا"، نذخ في البخوفيدهر "وليام دوىيختي" .0
ـ "عخيزة إلكتخونية" أسساىا "مشاىزة التخامبية" وحرجت 7106ديخاف/يػنيػ ح

اختراصي بالرحة العقمية، وعمق دوىيختي بالقػؿ: "نعع،  7711تػاقيع أكثخ مغ 
يعتبخ األمخ بالشدبة لي استثشاًء، إذ أف الػاقع الحؼ يصالعشا يجدج تيجيجًا 

 تخامب. ، يقرج شخرية وسمػؾ الخئيذ76لمجيسقخاشية بعيشيا"
، قالت: "أف الشخجدية ىي إحجػ أبخز الدسات الشفدية الجكتهرة"جهلي فهتخيل" .7

لتخامب، وأف ىحه الشخجدية تسشعو مغ رؤية الػاقع، لحا ال يسكشظ استخجاـ السشصق 
 .77إلقشاع شخز مثمو"

صاحب كتاب: "الخصخ الػاضح القائع: الشخجدية في  الجكتهر "ستيفن بهزر" .2
قاؿ: "إنشا نحخص عمى عجـ وضع تذخيز سخيخؼ ىشا، لمقػؿ عيج دونالج تخامب" 

إف تخامب يعاني مغ اضصخاب الذخرية الشخجدية. وقج سمصشا الزػء عمى 
 ".78والتغخيجات، والتعميقات الرػرة التي يطيخ بيا عبخ الذاشة،

ب اجتساع لخبخاء في الصب قع الطبيب الشفدي األمخيكي "جهن غارتشخ" .4
ـ، قاؿ: 7107كانػف الثاني/يشايخ  78األمخيكية، بتاريخ  الشفدي في "جامعة ياؿ"

"إف أشباء وخبخاء في عمع الشفذ رأوا أف مغ واجبيع األخالقي تححيخ الخأؼ العاـ 
 .79األمخيكي مغ مخاشخ السخض الشفدي الحؼ يريب رئيذ البالد"

"، أستاذ الصب الشفدي بجامعة األزىخ، مرخ، تحجث الجكتهر "دمحم السيجي .5
ائية السحػر السرخية عغ شخرية الخئيذ األمخيكي دونالج تخامب، قائاًل: عمى فز

"تطيخ عميو عالمات غخيبة مغ اضصخابات نفدية مشح تػليو قيادة الػاليات 
الستحجة". وأضاؼ: "أف أحج األشباء الشفدييغ الجولييغ تحجث عغ أف "تخامب" 

خ في الشاس لكشو في يعاني مغ الشخجدية الخبيثة، ويبجو أنو عاشفي ومخح ومؤث
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الشياية يخػ اآلخخيغ أداة لخجمة مرالحو". وأشار: أف تخامب يسيل إلى الصائفية 
والعشرخية، ويذبو الجيكتاتػر أدولف ىتمخ مغ ناحية الذعػر بالعطسة، وأف بعس 

أف تخامب خصخ عمى العالع والدكػت عمى التذػىات  ف األشباء الشفدييغ يخو 
 .21والعالع واإلندانية" الشفدية لو خيانة ألمخيكا

أعج دراسة حّمل  ، رئيذ الجسعية الشفدية العخاقية،األستاذ الجكتهر قاسم صالح .6
فييا شخرية الخئيذ تخامب سيكػلػجيًا، وتػصل فييا إلى عجة نتائج، مشيا: أف 
تخامب ىػ شخرية استعخاضية، مػلع سيكػلػجيًا، يحب الطيػر والذيخة، إذ قجـ 

"ذؼ أبخنتيذ" أجخػ فيو اختبارات  يًا بعشػافتمفديػن اً بخنامج لسجة إثشي عذخ عاماً 
 لعجد مغ السخشحيغ لاللتحاؽ بذخكاتو العسالقة، وأخح األمخيكيػف يمقبػنو "الجونالج
تخامب الذييخ"، وأصبحت تدخيحة شعخه رمدًا لمشجاح في األعساؿ خالؿ الثسانيشات 

بدمػكياتو، يسكغ تحجيج  تتعمق . في ضػء تمظ السعمػمات التي20مغ القخف السشرـخ
 :27أىع صفاتو الذخرية عمى الشحػ اآلتي

 الصسػح وتحقيق الػصػؿ الى أكثخ مغ قسة. -
 االنفخاد بالخأؼ. -
 االستعخاضية وحب الطيػر. -
 الدخعة في اتخاذ القخارات. -

إف الستتبع لدمػكيات الخئيذ تخامب خالؿ أكثخ مغ عاـ عمى تػليو رئاسة 
اتباعو سياسة تتصابق مع التػجيات والخؤػ  حع بػضػحيال الػاليات الستحجة،

اإلسخائيمية وتمبي مصالب التيار السديحي السترييغ داخل إدارتو. ومغ األمثمة 
عمى ذلظ، قخاره االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، ونقل الدفارة األمخيكية مغ 

 ،لمفمدصيشييغ "تل أبيب" الى القجس. إف ىحا القخار اعتجاء عمى الحقػؽ التاريخية
فالخؤساء  ؛الجبمػماسية وقخارات الذخعية الجولية، والقانػف الجولي لألعخاؼ وتجاوز

لكشيع لع  األمخيكييغ الحيغ سبقػه وعجوا ىع أيزًا بشقل الدفارة األمخيكية لمقجس
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 يشفحوا ىحا الػعج، وذلظ وفقًا لحدابات استخاتيجية دقيقة تتعمق بالخؤية والسرالح
شخريتيع التي قج صقمتيا وشػرتيا  فزال عغي السشصقة، ىحا ف األمخيكية

التي تخزع لمتخصيط الصػيل واالبتعاد عغ االرتجاؿ. إال  البيخوقخاشية والجبمػماسية
أف تخامب باعتخافو بالقجس عاصسة إلسخائيل وإشادتو السدتسخة بشفدو بأنو يستمظ 

ة واالنجاز الدخيع، أ لجخ او كالذجاعة  صفات لع تكغ مػجػدة عشج نطخائو الدابقيغ
قزية سياسية كبخػ، وإنسا قزية  توكأف االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل ليد

بحاجة دائسة لمسديج مغ و شخرية تتعمق بو، وبالشخجدية التي تديصخ عمى سمػكو 
اإلعجاب واإلشخاء، ويبجو أف السطاىخات واالستشكارات ومػقف مجمذ األمغ 

ىػ صػرة مكسمة ليحا السيل الغخيدؼ في أف و لقخاره، واالتحاد األوربي السعارض 
يكػف مػضع اىتساـ الجسيع وشغميع الذاغل. أمثمة أخخػ كحلظ، اندحاب الػاليات 
الستحجة مغ اليػندكػ، وفظ االلتداـ بعقج الالجئيغ لألمع الستحجة، وقخاره بسشع دخػؿ 

ية السحكسة األراضي األمخيكية، الحؼ لع تػافق عم إلى الجئيغ مغ ست دوؿ
العميا...الخ. خالفًا لمشيج والدمػؾ الحؼ سمكتو واعتادت عميو اإلدارات الدابقة 

 القائع عمى االلتداـ بالعقػد.
إلى جانب الشدعة الشفدية التي تديصخ عمى سمػؾ تخامب حدب التحميل 
الشفدي، فسغ السخجح أف يدعى تخامب إلضفاء بعج ديشي في سمػكو وخاصة تجاه 

، مشيا:  لفت األنطار عغ مذاكمو الجاخمية والتحقيقات عجة حقيق غاياتالقجس، لت
التي وصمت شاقسو في البيت األبيس، بخرػص العالقة الدخية مع الخوس، 
التغصية عمى فزائحو الجشدية الستدايجة، وإرضاء تيار الييػدية السديحية الستشفح 

لى االقجاـ إ ظ ما دفعوواالقترادية األمخيكية؛ ولعل ذل في السؤسدات الدياسية
عمى ىحه الخصػة، وىػ يجرؾ أنيا تذكل خخوجًا عمى الذخعية والقػانيغ الجولية، 

لمحقػؽ الػششية لمفمدصيشييغ، والقػمية والجيشية لمعخب والسدمسيغ، فزاًل  وتجاوزاً 
 عغ تعصيميا لحل القزية الفمدصيشية.
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عشجما وصف القجس  العامل الجيشي استشج إلىوباعتقادؼ أف الخئيذ تخامب 
بأنيا "عاصسة الذعب الييػدؼ التي أقيست في العرػر القجيسة"، وىػ وصف فيو 
اقتباسات ديشية لجػ الييػدية الدياسية والسديحييغ اإلنجيمييغ الحيغ يؤمشػف بشبػءة 

فقج استحػذ مػضػع القجس  أف القجس عاصسة إسخائيل التي ستذيج نياية العالع.
تو االنتخابية رغع أف مديخة حياتو ال تؤكج أنو كاف متجيشًا، مغ حسم عمى جدء كبيخ

لكغ يبجو أنو كاف يخغب في إعادة حذج المػبي الييػدؼ الرييػني الستشّفح في 
الػاليات الستحجة لرالحو، كسا أف قيامو بتعييغ "مايظ بيشذ" نائبًا لو يرب في 

 مية"."الحخكة اإلنجي ىحا الجانب، والسعخوؼ أف بيشذ يشتسي إلى
 بيشذ(: نائب الخئيذ )مايك ريتذارد .2

حدب سيختو الحاتية فإف "مايظ بيشذ" بجأ إعادة "اكتذاؼ مديحيتو" في 
ـ، التحق بكشيدة "غخايذ 0995السخحمة الجامعية مغ دراستو، وبحمػؿ عاـ 

اإلنجيمية"، ومغ ثع أخح يرف نفدو بأنو: "مديحي، ومحافع، وجسيػرؼ"، أما عغ 
. فيػ مغ التيار اإلنجيمي 22يحية تججيجية كاثػليكية إنجيمية"مديحيتو فيي: "مد

الحؼ يخػ في دعع إسخائيل مقجمة لسعخكة "ىخمججوف" وعػدة السديح السخمز، 
ـ، ّصخح 7117وفي مقابمة لو مع دورية الكػنجخس االمخيكي عاـ  ونياية الدماف.

إلنجيل، وعج قائال: ""دعسي إلسخائيل يشبع بجرجو كبيخة مغ معتقجؼ في ا بيشذ
 .24الخب إبخاىيع أولئظ الحيغ يباركػنظ أباركيع، وأولئظ الحيغ يمعشػؾ ألعشيع"

 77في  خالؿ زيارتو إلسخائيلألقى بيشذ خصابًا في الكشيدت اإلسخائيمي 
"كاف أشبو بخصبة الػاعع اإلنجيمي في األراضي و ـ7108كانػف الثاني/يشايخ 

ديحي لمرييػنية، فقج قّدع العالع إلى السقجسة"، حيث اتدع خصابو بالتعرب الس
أخيار وأشخار، إلى أصجقاء وأعجاء، إلى جشة وجحيع، فقاؿ: "إسخائيل، الذعب 
السختار، الحؼ وعجه هللا بيحه األرض، وبالقجر ذاتو مغ األىسية أف يعػد الذعب 

 -الييػدؼ إلى أرضو السػعػدة ىػ أمخ حتسي، مغ وجية الشطخ )السديحية
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. وفيسا يتعمق بتػجياتو 25مغ أجل تقخيب يػـ القيامة وعػدة يدػع"اإلنجيمية(، 
بالشدبة لمدياسة الخارجية، فقج كانت لو الكثيخ مغ السػاقف الستعمقة بالسشصقة 

 26اإلسخائيمي وىي كاآلتي: -العخبية، وقزايا الرخاع العخبي
يعتبخ مغ أشج السؤيجيغ إلسخائيل، ومغ كبار مشاصخييا، وعج بأف تفتتح  -
ـ، وقاؿ: "يذخفشي أف أكػف أوؿ 7109دفارة األمخيكية في القجس قبل نياية عاـ ال

 .27نائب رئيذ أمخيكي يدور القجس برفتيا عاصسة لجولة إسخائيل"
عبخ عالنية عغ تأييجه لقياـ إسخائيل بقرف إيخاف، واعتبخ أف االتفاؽ الشػوؼ  -

افقت إيخاف عمى تعجيمو معيا ىػ مريبة، وأف الػاليات الستحجة لغ تججده إال إذا و 
وفق الذخوط األمخيكية، وأف تأجيل األمخ سيديل عمى إيخاف الحرػؿ عمى 

 .28الدالح الشػوؼ 
ـ، إباف رئاسة 7112أيج بقػة احتالؿ الػاليات الستحجة لمعخاؽ عدكخيًا في عاـ  -

"جػرج بػش االبغ" وفتخة نفػذ تيار "السحافطيغ الججد"، ودعا الخئيذ جػرج بػش 
 يشيا لديادة القػات األمخيكية في العخاؽ.االبغ ح

عسػمًا، مشح أف أعمغ الخئيذ األمخيكي "دونالج تخامب" عغ القجس عاصسة 
إلى القجس، تحجثت الرحافة اإلسخائيمية عغ  إلسخائيل وقخار نقل الدفارة األمخيكية

 الجور الحؼ لعبو بيشذ في اقشاع تخامب بزخورة اإلعالف عغ قخاره بشقل الدفارة.
ومغ السخجح أف نائب الخئيذ "مايظ بيشذ" والدفيخ األمخيكي في تل أبيب "وديفيج 
فخيجماف" قج مارسا ضغػشًا كبيخة مغ أجل االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل 

. وقج كاف ليحا القخار شعبية بيغ السحافطيغ والسديحييغ 29ونقل الدفارة إلييا
" الحؼ يؤمغ بأحقية إسخائيل في اإلنجيمييغ، ومشيع نائب الخئيذ "مايظ بيشذ

 السجيشة.
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 بالت )مبعهث األمخيكي لعسمية الدالم بالذخق األوسط(: جيدهن غخين .3
بالت ييػدؼ متجّيغ، عاش في الساضي في إسخائيل. وتعمع في  جيدػف غخيغ

حمقة ديشية في "ىار تديػف" بسدتػششة "غػش عتريػف" في الزفة الغخبية، وألف 
احي لمعائالت في إسخائيل"، يعسل بسػجب وصايا أياـ الدبت كتاب "السخشج الدي

والتقاليج الييػدية، يخسل أوالده إلى مجارس ييػدية، ويؤدؼ الرالة في الكشيذ. 
يزع قمشدػة سػداء كبيخة، خاصة أياـ الدبت وفي السشاسبات الخاصة بالسجتسع 

 .41الييػدؼ
مجاؿ الدياسة الخارجية،  بالت أنو ال خبخة لو في تذيخ الديخة الحاتية لغخيغ

كانػف  77فقج قزى حياتو السيشية في عالع التجارة واألعساؿ، عيغ في 
في مشرب "مسثل خاص مكمف بالسفاوضات الجولية"، وىػ  7106األوؿ/ديدسبخ 

 .40مشرب ججيج استحجث داخل اإلدارة األمخيكية في عيج تخامب
اؼ بالقجس عاصسة وكالة "بمػمبيخغ" األمخيكية أوضحت أف قخار االعتخ 

إلسخائيل، جاء بسػافقة وتأييج مغ فخيق تخامب لمػساشة في الذخؽ األوسط، 
بالت"، الحؼ كاف حاضخًا في الرػرة  والستزسغ وعمى رأسيع "جيدػف غخيغ

 .47التفريمية لقخار نقل الدفارة واالعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل
غ القػمي اإلسخائيمي: في كمسة لو في مؤتسخ السعيج لألمبالت  قاؿ غخيغ

"عشجما اتخح الخئيذ تخامب القخار التاريخي باالعتخاؼ بالقجس فيػ لع يكتب التاريخ 
مغ ججيج، وإنسا اعتخؼ بػاقع واضح: القجس ىي مكاف تػاجج الحكػمة اإلسخائيمية 
والكشيدت والسدكغ الخسسي لمخئيذ ورئيذ الحكػمة، والسخكد الخوحي لمذعب 

عاـ. نحغ نعتقج أف االعتخاؼ بيحا الػاقع ىػ خصػة ميسة ليذ الييػدؼ مشح ألفي 
 .42إلسخائيل فقط، وإنسا مغ أجل وضع أساس لدالـ حقيقي دائع"

وؿ ؤ اجسااًل، إف وجػد شخريات أمخيكية "ييػدية" ضسغ فخيق تخامب السد
عغ ممفات الذخؽ األوسط كغخيشبالت، ساىست بقجر كبيخ في اقشاع الخئيذ تخامب 
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جار قخاره الستعمق بشقل الدفارة األمخيكية إلى القجس، وأعصت الحكػمة بأىسية إص
اإلسخائيمية ىامذًا كبيخًا مغ الحخية في تدخيع وتيخة تيػيج القجس وبغصاء مغ فخيق 

 بالت. تخامب، وعمى رأسيع غخيغ
 جاريج كهري كهششخ: .4

ذكدية لعائمة ييػدية أرثػ  0980يشايخ/كانػف الثاني  01ولج جاريج كػششخ يػـ 
مغ والية نيػجيخسي تشتسي سياسيًا لمحدب الجيسقخاشي، وليا عالقات جيجة مع لجشة 

، درس كػششخ في مجرسة ييػدية 44اإلسخائيمية "ايباؾ"-ةالذؤوف العامة األمخيكي
خاصة في "ليفيشغدتػف بشيػجيخسي"، والتحق بجامعة ىارفارد حيث حرل عمى 

 7117نيػيػرؾ، حيث حرل عاـ  درجة في عمع االجتساع كسا درس في جامعة
 عمى شيادة في القانػف.

ـ، قجمت عائمة كػششخ تبخعات مالية 7102-7100خالؿ الفتخة مغ 
لمسدتػششات والجير االسخائيمي، فقج بيشت السدتشجات الزخيبية لمدشػات ذاتيا أف 

مميػف دوالر بػاسصة صشجوؽ "تذارلد وسخيمكػششخ" الحؼ يعسل  8العائمة تبخعت بػ"
. وقج ذكخت صحيفة "ىآرتذ العبخية" أف عائمة كػششخ قج 45الج كػششخ عزػًا فيوو 

أعصت أمػااًل خالؿ تمظ الدشػات لمسجسػعة التي ُتسػؿ بشاء مدتػششٍة "بيت إيل" 
 البيخة الفمدصيشية.  السقامة عمى أراضي مجيشة

العالقات التجارية الػاسعة بيغ "شخكة عائمة كػششخ" وكبخيات  فزال عغ
ميفتاشيع" التي أبخمت عقجًا استثساريًا مع شخكة  ذخكات االسخائيمية، أمثاؿ: "ميشػراال

مميػف دوالر، وكحلظ "بشظ ىبػعميع"  21العقارات السسمػكة لعائمة كػششخ بقيسة 
 .46اإلسخائيمي الحؼ حرمت مشو "شخكة كػششخ" عمى أربعة قخوض

اإلسخائيمية، وانعكاساتيا  كػششخ" بالذخكات وحػؿ العالقة االقترادية لػ"جاريج
عمى دوره كػسيط لعسمية الدالـ في الذخؽ األوسط، أجخيشا مقابمة مع البخوفيدػر 
عبج الشاصخ سخور )أستاذ العالقات الجولية، بجامعة األقرى، فمدصيغ(، فقاؿ: 
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"تقاشعت السرالح االقترادية، والتػجيات الدياسية، والقشاعات الجيشية التػراتية 
ششخ، بحيث أصبح بسثابة الذخرية األكثخ تأثيخًا في تػجيات تخامب، كػ  لجاريج

 .47ودفعتو باتجاه اتخاذ قخاره بشقل الدفارة مغ تل أبيب إلى القجس"
في ذات الدياؽ قاؿ الجكتػر خالج سعيج )رئيذ مخكد الجراسات اإلسخائيمية في 

نقل الدفارة القاىخة(: "إف صيخ الخئيذ األمخيكي جاريج كػششخ ىػ مغ وضع خصة 
األمخيكية إلى القجس واالعتخاؼ بيا كعاصسة إلسخائيل". وأضاؼ: "أف كػششخ 
يدعى إلى إعادة القزية الفمدصيشية إلى نقصة الرفخ، خاصة أف عالقتو بخئيذ 

"بشياميغ نتشياىػ" تعػد لفتخات شػيمة، وتخبصو بو عالقات قػية،  الػزراء اإلسخائيمي
يخ عمى مخاكد صشاعة القخار واستخجاـ الفيتػ ضج التأث حيث استغميا كػششخ في

 .48القخارات التي ُمخرت في مجمذ األمغ بذأف فمدصيغ"
وقاؿ واصل أبػ يػسف )القيادؼ بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية(: "إف كػششخ ال 
يسكغ أف يكػف مبعػثًا محايجًا إذا كاف مؤيجًا لمسدتػششات اإلسخائيمية". وذىب 

)مجيخ السخكد الفمدصيشي ألبحاث الدياسات والجراسات  األستاذ ىاني السرخؼ 
الفمدصيشية(، لسجػ أبعج إذ قاؿ: "إف كػششخ سيكػف مسثاًل إلسخائيل بجاًل مغ 

 .49الػاليات الستحجة"
وعميو، يسكغ ربط الجور الحؼ لعبو كػششخ في تذجيع الخئيذ األمخيكي تخامب 

وصالتو التجارية العسيقة مع  عمى اتخاذ قخاره بشقل الدفارة األمخيكية لمقجس،
الذخكات اإلسخائيمية مغ ناحية، وعالقتو الذخرية مع عائمة رئيذ الػزراء 
اإلسخائيمي "بشياميغ نتشياىػ" مغ ناحية ثانية، وييػديتو مغ ناحية ثالثة. مسا يجّلل 

كػنو مدتذار  -عمى أف مرالحة التجارية مع إسخائيل ستػثخ عمى قخارتو الدياسية
، قج بجا ذلظ واضحًا مغ خالؿ تأييج كػششخ لقخار نقل الدفارة -عسمية الدالـتخامب ل

 األمخيكية إلى القجس.
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 الدفيخ األمخيكي في إسخائيل: )ديفيج فخيجمان( .5
ـٍ متخرز  فخيجماف ييػدؼ متصخؼ، يشتسي لمصائفة االرثػذكدية، عسل محا

و، وىػ صجيق بقزايا اإلفالس، يرشف مغ الستحسديغ لالستيصاف والسؤيجيغ ل
عامًا، عيشو تخامب مدتذارًا لمعالقات  05مقخب مغ الخئيذ تخامب رافقو مشح 

اإلسخائيمية خالؿ حسمتو االنتخابية، ثع عيغ سفيخًا لمػاليات الستحجة لجػ  -األمخيكية
 . 51إسخائيل

دعع  عمى-كدفيخ لمػاليات الستحجة في "تل أبيب" -تعتسج خصة فخيجماف
 50ث، ىي:إسخائيل مغ محاور ثال

 تعديد االستيصاف اإلسخائيمي، وتكخيدو في الزفة الغخبية، والقجس. .0
الػقػؼ في وجو الييػد األمخيكييغ )الميبخالييغ( الجاعسيغ لمدالـ مع  .7

 الفمدصيشييغ والجاعييغ إلى حل الجولتيغ.
 نقل الدفارة األمخيكية إلى القجس ومباشخة عسمو كدفيخ مشيا. .2

الحل الدمسي، مشيا و متصخفة تجاه قزايا الرخاع ويتدع فخيجماف بػجية نطخ 
 57عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:

  يخفس مدألة حل الجولتيغ برػرة قصعية، ويذبو الييػد األمخيكييغ الحيغ
 يؤيجوف حل الجولتيغ، بالييػد الحيغ ساعجوا الشازييغ في الحخب العالسية الثانية.

 ويخأس جسعيات 0967مة عاـ يجعع االستيصاف االسخائيمي في األراضي السحت ،
 تشذط في دعع االستيصاف في الزفة الغخبية.

 الفمدصيشية  يصالب رسسيًا بإسقاط اصصالح )محتمة( عشج الحجيث عغ األراضي
 52ـ، مغ قبل وزارة الخارجية األمخيكية.0967السحتمة 

 عشج وصػلو لتدميع أوراؽ اعتساده لخئيذ الػزراء اإلسخائيمي "بشياميغ نتشياىػ"
ّصخح فخيجماف قائاًل: "أنػؼ العسل بال كمل لتعديد العالقات الثابتة التي تخبط بيغ 
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بمجيشا ودفع الدالـ قجمًا في السشصقة، وأنتطخ بفارغ الربخ أف أفعل ذلظ مغ الدفارة 
 .54األمخيكية في العاصسة األبجية إلسخائيل، القجس"
ـ، 7107وؿ/ديدسبخ كانػف األ 9وفي تقخيخ نذخه مػقع "والاله العبخؼ" في 

جاء فيو: "إف الدفيخ األمخيكي في إسخائيل، ديفيج فخيجماف، ىػ الحؼ عسل بذكٍل 
مدتسخ، في حث الخئيذ دونالج تخامب، عمى االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، 

بػ"البصل اليادغ" الحؼ عسل  وشبو التقخيخ فخيجماف: .55ونقل الدفارة األمخيكية إلييا"
وقج أكج الكاتب  .56ديسػمة تقجـ العسمية؛ أؼ قخار نقل الدفارة" عمى الحفاظ عمى

: أف  األمخيكي "بيل فاف أوكيغ" في مقاؿ نذخه عمى مػقع "وورد سػشميدت"
فخيجماف كاف مغ الستحسديغ لشقل الدفارة األمخيكية إلى القجس، وقج لعب دورًا بارزًا 

. بعج صجور قخار نقل 57ر"في التأثيخ عمى الخئيذ باإلسخاع في اتخاذ ىحا القخا
لمقجس قاؿ فخيجماف: "أتصمع لمعسل مغ القجس العاصسة األبجية  الدفارة األمخيكية

 .58إلسخائيل"
 الكهنجخس األمخيكي: .6

ـ، بجأ الكػنجخس األمخيكي يتذجد تجاه قزية القجس، ويدداد 0991مشح العاـ 
كد القػة الييػدؼ تأثيخًا في مػاقف اإلدارات األمخيكية الستعاقبة؛ حيث يقػـ مخ 

وجساعات الزغط بجور كبيخ في صػغ ىحه السػاقف. وقج وافق الكػنغخس عمى 
 ـ.0991لعاـ  016اعتبار القجس عاصسة أبجية إلسخائيل مغ خالؿ القخار الخقع 

ـ، أقخ مجمذ الذيػخ األمخيكي بأغمبية 0995تذخيغ األوؿ/أكتػبخ  72وفي 
، قخارًا شجد عمى الشقاط 014تو رقع في دور  عزػاً  77، وامتشاع 24مقابل  82
 59ية بذأف القجس:تاآل
 ضخورة أف تبقى القجس عاصسة لجولة إسخائيل. -
 وجػب بقاء القجس مجيشة مػحجة مع ضساف حخية الػصػؿ. -
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، لكشو يتزسغ بشجًا يدسح لمخؤساء   وعمى الخغع مغ أف قخار الكػنغخس ممـد
. وفي إشار 61مغ القػميبتأجيل نقل الدفارة ستة أشيخ لحساية "مرالح األ

جة محاوالت الكػنجخس األمخيكي فخض األمخ الػاقع عمى القجس كعاصسة مػح
 60ي:أتلجولة إسخائيل، يسكغ رصج ما ي

اإلسخائيمية "إيباؾ" في دفع رجاؿ  -نجحت لجشة العالقات العامة األمخيكية -0
صسة الكػنجخس إلى تقجيع مدػدة مذخوع قخار يصالب باالعتخاؼ بالقجس كعا

إلسخائيل "ال تقبل التقديع". ويذسل مذخوع القخار الحؼ تقجـ بو الديشاتػر 
 ي:أتـ عمى ما ي7115نيداف/إبخيل  09"بخاوتػباؾ" في 

يجخؼ تجاوؿ مذخوع في مجمذ الذيػخ والكػنجخس يجعػ لالعتخاؼ بالقجس  -أ
يػمًا مغ اعتخاؼ الػاليات الستحجة  081كعاصسة غيخ مقدسة إلسخائيل قبل 

 بالجولة الفمدصيشية.
تذخيع مذتخؾ: مغ أجل االعتخاؼ بالقجس كعاصسة غيخ مقدسة إلسخائيل قبل  -ب

اعتخاؼ الػاليات الستحجة بالجولة الفمدصيشية ولغايات أخخػ. فاف مجمذ الذيػخ 
 في الكػنجخس يقخر:

 ىحا التذخيع السذتخؾ يسكغ تدسيتو بتذخيع القجس. الجدء األول:
 67ية:تل الكػنجخس إلى الشتائج اآلتػصالجدء الثاني: 

 آالؼ عاـ. 2لقج كانت القجس عاصسة الذعب الييػدؼ ألكثخ مغ  -
 لع تكغ القجس أبجًا عاصسة ألية دولة أخخػ غيخ الذعب الييػدؼ. -
 مخة. 766القجس مخكدية لمييػدية وقج ذكخت في التػراة  -
 والسحكسة العميا. القجس ىي مقخ الحكػمة اإلسخائيمية بسا فييا الخئيذ والبخلساف -
يشز قانػف الػاليات الستحجة األمخيكية عمى أف سياسة الػاليات الستحجة ىي  -

 سقدسة إلسخائيل.الأف القجس يجب أف تكػف العاصسة غيخ 
 لكل دولة سيادية الحق في تحجيج عاصستيا. -
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إسخائيل ىي الجولة الػحيجة التي ال تقيع فييا الػاليات الستحجة سفارة في السجيشة  -
 السعمشة كعاصسة وال تعتخؼ بالسجيشة كعاصسة.

 يجب الدساح لسػاششي إسخائيل بحخية العبادة شبقًا لتقاليجىع. -
يعبخ نقل الدفارة اإلسخائيمية مغ تل أبيب إلى القجس عغ دعع الػاليات الستحجة  -

 الستػاصل إلسخائيل ولمقجس غيخ السقدسة.
ستحجة في إسخائيل مغ تل أبيب إلى يتع نقل مػقع سفارة الػاليات ال الجدء الثالث:

 .62يػما قبل االعتخاؼ بالجولة الفمدصيشية 081القجس في مجة ال تديج عغ 
ولغ تعتخؼ  االعتخاؼ بالقجس غيخ السقدسة عاصسة إلسخائيل، الجدء الخابع:

الػاليات الستحجة بالجولة الفمدصيشية حتى قياـ السجتسع الجولي بحل وضع القجس 
 .64يشة عمى أنيا العاصسة غيخ السقدسة إلسخائيلباالعتخاؼ بالسج
مػقف الكػنجخس مغ حخية العبادة يتسثل في وجػب الدساح  الجدء الخامذ:

لسػاششي إسخائيل كحق أساسي مغ حقػؽ اإلنداف السعتخؼ بيا مغ الػاليات 
تذخيغ  79الرادر في  080الستحجة، وقخار الجسعية العامة لألمع الستحجة رقع 

 .65بالعبادة بحخية وشبقا لتقاليجىع 0947سبخ الثاني/نػف
بالخغع مغ و  ،ـ7106-7119ة مغ في السجخالؿ والية الخئيذ باراؾ أوباما" 

% مغ الخأؼ العاـ األمخيكي الستسخار الشذاط االستيصاني 74معارضة حػالي 
اإلسخائيمي، والسصالبة الذعبية الػاسعة إلدارة أوباما بدياسة أقل مداعجة إلسخائيل 
والسيسا دعع الشذاط االستيصاني، إال أف تػجيات أعزاء الكػنجخس لع تتصابق مع 

 66:اآلتيالخأؼ العاـ الخاجح لجػ الغالبية، وقج تخجست ىحه التػجيات عمى الشحػ 
 7119عزػاً  مغ مجمذ الذيػخ في العاشخ مغ أب/أغدصذ ـ 70وجو حػالي  -

جيع القادة العخب لمتصبيع مع خصاباً  إلى الخئيذ أوباما تزسغ ضخورة قيامو بتذ
 إسخائيل. 
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ـ 7118"داف بػرتػف" مذخوع قانػف في الدادس مغ أغدصذ  عخض الشائب -
شالب فيو إدارة أوباما باالعتخاؼ بالقجس كعاصسة إلسخائيل، ونقل الدفارة 

ـ، وإلغاء سمصة الخئيذ 7107األمخيكية مغ تل أبيب إلى القجس بحمػؿ عاـ 
 سفارة واششصغ مغ تل أبيب إلى القجس. األمخيكي في تأجيل نقل
ـ، تبشى مجمذ الذيػخ األمخيكي قخارًا يجعػ إلى نقل 7107في حديخاف/يػنيػ 

 -الدفارة األمخيكية في إسخائيل مغ "تل أبيب" إلى القجس، وتدػية الرخاع العخبي
 .67اإلسخائيمي عمى أساس حل الجولتيغ

ومارس ضغػشًا ىائمة، عمى  عسػمًا، لعب الكػنجخس االمخيكي دورًا بارزاً 
اإلدارات الدابقة لجفعيا لشقل الدفارة األمخيكية القجس، وكثيخًا ما كانت حجة 

دولة والجولة الػحيجة التي ال  084الكػنجخس أف الػاليات الستحجة تقييع سفارات في 
يػجج بيا سفارة لمػاليات الستحجة ىي إسخائيل، لحلظ، كاف إعالف تخامب نقل الدفارة 

 إلى القجس بسثابة انترار شاؿ انتطاره. ألمخيكيةا
 (:MICالسجسع الرشاعي العدكخي ) .7

يذيخ مرصمح السجسع الرشاعي العدكخؼ إلى العالقات الدياسية والسالية 
بيغ الكػنغخس، والبشتاغػف )وزارة الجفاع(، والرشاعة الحخبية التي تجعع الجير. 

وحذج التأييج لإلنفاؽ الجفاعي، وىحه العالقات تذسل تقجيع تبخعات سياسية، 
وإشالؽ حسالت ضغط لكدب تأييج الدمصة التشفيحية. ىحا الشػع مغ العالقات ىػ 
ما يدسيو عمساء الدياسة بػ "السثمث الحجيجؼ"، لػصف التجاخل بيغ صشع القخار 
الدياسي، والعالقة بيغ لجاف الكػنغخس والبيخوقخاشية، أؼ الدمصة التشفيحية، 

. وقج بات ىحا 68ًا الػكاالت الحكػمية، ومجسػعات الزغط )المػبي(وتدسى أحيان
السرصمح متجاواًل ومعخوفًا في االوساط الدياسية بعج "خصاب الػداع" لمخئيذ 

ـ الحؼ ححر فيو السجتسع األمخيكي مغ تشامي نفػذ 0960األمخيكي "أيدنياور" عاـ 
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االمخيكييغ  ما اسساه )السجسع الرشاعي العدكخؼ(، وتأثيخه في حخيات
 .69وديسقخاشيتيع

والػاقع أف السجسع الرشاعي العدكخؼ قج تعاضع دوره في صشع الدياسة 
، في إشار الحخب الباردة، وكانت  الخارجية األمخيكية في ستيشيات القخف السشرـخ
جيػده مػجو ضج الذيػعييغ، وبعج انتياء الحخب الباردة، بجأ بمعب دور في 

سالمية فيسا يدسى بػ )الحخب عمى اإلرىاب(. وفي التحخيس عمى االصػلية اال
ىحا الرجد يقػؿ الديشاتػر األمخيكي ورئيذ لجشة العالقات الخارجية بسجمذ 

(: 0989في كتابو )ثسغ اإلمبخاشػرية، ـ الذيػخ األمخيكي األسبق "وليع فػلبخايت"
قػة  "إنو قج تع إضفاء الصابع العدكخؼ عمى اقترادنا؛ حيث اكتدب سباؽ التدمح

دفع ىائمة بدبب السرالح االقترادية الزخسة والغػغائية األيجيػلػجية 
التحخيزية. وتختب عمى تػرششا العدكخؼ في مختمف أنحاء العالع أف أصبح 
السجسع الرشاعي العدكخؼ قػة بالغة التأثيخ تجفع الى سباؽ تدمح يجشى مشو 

ىحا الدباؽ ألنو مرجر أرباحًا شائمة، وقج أصبحت لألمخيكييغ مرالح مؤكجة في 
. ويقػؿ الدياسي األمخيكي 71ربح لسؤسدات كبخػ ومرجر رزؽ لعسالة واسعة"

"ريتذارد بيخؿ": "إف السجسع الرشاعي العدكخؼ الحؼ ححر مشو أيدنياور ونبو مبكخًا 
 .70يذكل خصخًا عمى سالمة القخار األميخكي"

ة التي تحفطت في أصػؿ قخار تخامب بذأف القجس، ورغع األصػات األمخيكي
عمى تػقيت وسياؽ القخار، وححرت مغ تجاعياتو، يبجو أف اإلدارة األمخيكية كانت 

ويشدجع  مرخة وبذجة عمى اتخاذ ىحا القخار، ألف مؤسدات الجولة كانت معشية بو،
قخار نقل الدفارة إلى القجس مع السفيـػ األمخيكي لألمغ القػمي الحؼ يجعمو مخادفًا 

ويعبخ عغ مرالح السجسع العدكخؼ الرشاعي األمخيكي في  لمييسشة العالسية،
صشع الدياسة الخارجية األمخيكية لسزاعفة أرباحيا. وقج القى قخار نقل الدفارة 
تخحيبًا لجػ غالبية الخأؼ العاـ األمخيكي الحؼ شػىت صػرة العخب والسدمسيغ في 
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في الػاليات  لة. ويعدز القخار أيزًا، دور أجيدة ومؤسدات الجو 77عقمو ووججانو
التي خمقت تشطيسات مثل: )القاعجة وداعر(، وىػ دور يعبخ عغ مرالح  الستحجة

أمخيكية تدتفيج مغ صشاعة عجو تحاربو، أو تدعع محاربتو، وتأجيج بؤر التػتخ 
 والتصخؼ والرخاع.

 تيار السديحيين )االنجيميين(: .8
صػتػا لو % مغ اجسالي الذعب األمخيكي، وقج 75ف نحػ ػ يسثل اإلنجيمي

ـ، وىي ندبة تفػؽ كثيخًا ندبة األصػات التي 7106% في انتخابات 81بشدبة 
مشحػىا لمخئيذ األسبق "جػرج بػش االبغ". وتسثل قزية نقل الدفارة مغ "تل 
أبيب" إلى القجس إحجػ أولػيات اإلنجيمييغ، وقج ضغصت ىحه الجساعة عمى 

 .72عاصسة إلسخائيل تخامب لمتعجيل بقخار نقل الدفارة وإعالف القجس
تعج قزية نقل الدفارة األمخيكية إلى القجس واالعتخاؼ بيا عاصسة إلسخائيل 
ىجؼ ميع ومدعى ديشي بالشدبة ليع؛ إذ يخوف في ىحا األمخ أنو تحقيق لشبػءاتيع 
الجيشية التي تسيج لعػدة السديح الُسخمز، وبجاية الصخيق نحػ معخكة نياية التاريخ 

ف، حيث يعتقج ىؤالء أف معخكة "ىار مججو" ستقع في ػ ا اإلنجيميالتي يؤمغ بشبػءتي
.كسا أنيا 74سيل "مجيجو" بقيادة السديخ الحؼ سيكػف مخمرًا لمييػد، وسشجًا ليع

مدتسجة مغ قخاءاتيع لمعيج القجيع، حيث يقػؿ: "وأقيع عيجؼ بيشي وبيشظ وبيغ ندمظ 
شدمظ مغ بعجؾ، وأعصي لظ مغ بعجؾ في أجياليع عيجًا أبجيًا ألكػف إليًا لظ ول

 75ولشدمظ مغ بعجؾ أرض غخبتظ كل أرض كشعاف ممكًا أبجيًا وأكػف إلييع".
وباالشالع عمى أدبيات العالقة بيغ الجيغ والدياسة في الػاليات الستحجة، 

يغ يعتقجوف أف قياـ يشسشجج عالسًا مثيخًا لمغاية، إذ أف ندبة ميسة مغ الشاخبيغ الستج
خ تحقيقًا لشبػءات الكتاب السقجس، ألنيا عالمة عمى عػدة دولة إسخائيل يعتب

السديح إلى األرض مججدًا. ويؤمغ تخامب بيحه الشبػءة، وليحا فيػ بسثابة "بصل 
قػمي" لجػ اإلنجيمييغ، حتى القذ اإلنجيمي "فخانكميغ بيمي غخاىاـ"، ّصخح في 
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صشة الخوس في "لع يكغ ىشاؾ أؼ دور لمقخا ـ، بأنو:7107كانػف الثاني/يشايخ 
اختيار تخامب، بل الخب ىػ الحؼ تجخل في اختياره"، وكاف القذ نفدو قج قاؿ في 

وكاف  ـ: "نحغ نعير اآلف عالمات اقتخاب عػدة السديح"7107أيمػؿ/سبتسبخ 
أف عغ قج كذف  7102مخكد "بيػ لألبحاث" قج أجخػ استصالعًا لمخاؼ في عاـ 

 .76ـ7151عتقجوف بعػدة السديح قبل عاـ نرف السديحييغ في الػاليات الستحجة ي
وقج أكج ىحا السجلػؿ "مارتغ أنجيظ"، الدفيخ األمخيكي األسبق في إسخائيل، 

" األمخيكي لألبحاث، دمدالـ، ونائب رئيذ مخكد "بخوكيشغوالسبعػث االمخيكي ل
حيث قاؿ: "إف قخار الخئيذ تخامب نقل سفارة الػاليات الستحجة إلى القجس ما ىػ 

 .77كّل مغ أشكاؿ اإلغخاء لقاعجتو اإلنجيمية السديحية والستذجدة"إال ش
نائب  جوالػاضح أف االنجيمييغ يتستعػف بحزػر قػؼ في إدارة تخامب ويع

الخئيذ "مايظ بشذ" واحجًا مشيع يشتسي لمتيار السديحي السحافع الستذجد، ويخعى 
 تشطيع دروس تػراتية أسبػعية في البيت األبيس. 

أجشجة اليسيغ السديحي في عجة قزايا: "كتعييغ القزاة  بعج فػزه "تبشى "تخامب
، وشخيقة االحتفاؿ بعيج السيالد. لكغ أكثخ ىحه "معارضة واالجياض"السحافطيغ، و

القزايا أىسية ىي عالقة إسخائيل بالقجس". وقج صّخح "جػني مػر" الشاشق باسع 
( األمخيكية: "أف CNNمجسػعة السدتذاريغ اإلنجيمييغ لمخئيذ تخامب لقشاة )

. كسا 78الخئيذ قج أثبت لسؤيجيو اإلنجيمييغ أنو يقػؿ ما يفعل، ويفعل ما يقػؿ"
عّمقت القدة "باوال وايت"، مغ مخكد "نيػ ديدتيشي" اإلنجيمي عمى قخار تخامب 

ف في حالة نذػة ألف إسخائيل بالشدبة لشا أرض مقجسة ػ بقػليا: "نحغ اإلنجيمي
 . 79صجيق"والذعب الييػدؼ أغمى 

ختامًا، إف "قخار تخامب االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، يعج انترارًا 
لمسعدكخ السديحي السترييغ داخل البيت األبيس، ويثبت أف الػاليات الستحجة لع 
تعج راعية لمعسمية الدمسية وال راعيًا مؤتسشًا عمييا، كسا أف القخار ذاتو يعكذ شبيعة 
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بو كبار السدؤوليغ في الجائخة الجاخمية الزيقة السحيصة  الشفػذ الكبيخ الحؼ يتستع
بو، وفي مقجمتيع نائب الخئيذ مايظ بشذ، وصيخه جاريج كػششخ، والدفيخ 
األمخيكي لجػ "تل أبيب" ديفيج فخيجماف"، وتيار السديحييغ اإلنجيمييغ، وكحلظ 

 المػبي الرييػني، وغيخىع.
 البيئة الجاخمية في الهاليات الستحجة: .9

 ج الحجيث عغ البيئة الجاخمية األمخيكية ودورىا في التأثيخ عمى القخارعش
والدياسة الخارجية، البج مغ مقاربة السػضػع مغ خالؿ دراسة محجدات الدياسة 

التي تتسثل عمى سبيل السثاؿ، في: )الخأؼ العاـ،  األمخيكية في الجاخل األمخيكي،
جاؿ األعساؿ، إلخ(. كسا يتصمب ووسائل االعالـ، ومشطسات السجتسع السجني، ور 

األمخ أيزًا دراسة الػضع الجيػسياسي لمػاليات الستحجة األمخيكية، التي بجأ فييا 
الشطاـ العالسي الحؼ انذأتو وقادتو لػحجىا ألكثخ مغ ربع قخف يتغيخ، وفي لحطة 
وصمت فييا مذاعخ الخػؼ والغزب داخل السجتسع األمخيكي الى نقصة الحروة. 

خالؿ القاء الزػء ابتجاء عمى حالة التحػؿ لجػ الشاخب األمخيكي، ىحا وذلظ مغ 
التحػؿ الحؼ تحخكو مذاعخ الخػؼ مغ القادـ والغزب عمى ما ىػ قائع، وكحلظ 
حالة التحػؿ في الشطاـ العالسي، ودور الػاليات الستحجة األمخيكية في تػجيو عسمية 

ت ايراليا الى السأالت التي تخجـ التحػؿ ىحه ال سيسا عمى الرعيج العالسي، لغايا
شعار "أمخيكا أواًل"، ومغ ثع فيع ما يجور في مشصقة الذخؽ األوسط كأحج مكػنات 
الشطاـ العالسي والتي تعير بجورىا حالة تحػؿ جحرية مشح ما يعخؼ بػ"ثػرات الخبيع 

 .81العخبي"
اباتو ويبجو أف السجتسع األمخيكي ال يأبو كثيخًا بالدياسة الخارجية، فحد

الجاخمية وتعقيجاتيا قج تبعجه عغ االىتساـ بدياسة بالده الخارجية، خاصة وقت 
الدمع. وىػ ما انعكذ عمى ردة الفعل األمخيكية الجاخمية عمى قخار الخئيذ تخامب 
باالعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، واإلعالف عغ نقل الدفارة األمخيكية إلييا، 
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األمخيكي مسثمة بالعساؿ، والفالحيغ في األرياؼ،  فيشاؾ شخائح واسعة مغ السجتسع
والستحمخيغ، والسحتجيغ عمى زواج السثمييغ، قج تسمكتيع مذاعخ الغزب عمى ما 
آلت إليو أحػاليع وأحػاؿ بالدىع، وسيصخ عمييع اإلحداس بالخػؼ عمى مدتقبميع 

ية التقميجية ومدتقبل أبشائيع، وتسمكتيع مذاعخ التحمخ مغ الذخيحة الدياسية األمخيك
لعجـ إصغائيا ليع ولسصالبيع، تمظ السذاعخ التي بال شظ ستقػد الى تغيخات 
وتحػالت اجتساعية وسياسية واقترادية داخل السجتسع األمخيكي األمخ الحؼ بجوره 

 .80سيكػف لو إثاره عمى الدياسات األمخيكية الجاخمية والخارجية
انحجار مغ شعبو بالخغع بسعشى آخخ، أف الخئيذ تخامب تسكغ مغ إغػاء 
في تػجيو  -إلى حٍج ما -شعبيتو )حدب استصالعات الخأؼ األمخيكية(، حيث نجح

السجتسع األمخيكي نحػ قزاياه الجاخمية، وخاصة الجانب االقترادؼ، ومغ األمثمة 
 87عمى ذلظ:

مغ خالؿ الحالة االقترادية، وىحه الشقصة  المعب بحكاء عمى الجاخل األمخيكي، -
حج بعيج عغ الخؤساء الدابقيغ الحيغ اىتسػا بالدياسة الخارجية وأعصػىا  ابت إلىغ

أولػية عمى الػضع االقترادؼ لمبالد. فقج نجح تخامب مغ خالؿ سياستو الخارجية 
ضخ األمػاؿ إلى الجاخل األمخيكي عبخ سياسة "فخض جدية" عمى جسيع الجوؿ  في

لتي يأخح مشيا أمػاالً شائمة بيغ التي تحسييا بالده، السيسا دوؿ الخميج العخبي ا
 الفتخة واألخخػ تحت حجج مختمفة.

استغل تخامب وجع الذارع األمخيكي فيسا يخز مػضػع البصالة وفخص العسل،  -
السكديظ، وأقشع السػاشغ  مع وتسكغ مغ الحج مغ مدتػػ البصالة، وضبط الحجود

سيعػد عمييع  األمخيكي بأف الحج مغ سياسة التيخيب عمى الحجود مع السكديظ
 بالفائجة االقترادّية.

تسكغ تخامب مغ استغالؿ نقاط الزعف في سياسة أسالفو الحيغ خاضػا حخوب  -
في السشصقة وكمفت بالدىع الكثيخ مغ األمػاؿ واألرواح، واستخجـ سياسة مغايخة 



 
 
 

                 
          

26 

 

 (41دراسات إقليوية  العدد )                     هركز الدراسات اإلقليوية         

تقػـ عمى مبجأ ضخب العجو مغ خالؿ الحمفاء، دوف خدائخ بذخية أو مادية في 
يغ. فخالؿ دعايتو االنتخابية كاف يحكخ األمخيكييغ "بأنشا دفعشا في صفػؼ األمخيكي

تخليػف دوالر، ولع نحرج شيء"، أؼ أنو لعب عمى الػتخ الحداس الحؼ  7العخاؽ 
 الحؼ كمفوو  7112ف خالؿ احتالليع لمعخاؽ في أذار/مارس ػ عانى مشو األمخيكي

، لحلظ نججه اليـػ قتمى وىحا السػضػع حداس بالشدبة لمذعب األمخيكيو  الام
 يصالب باالندحاب مغ سػريا، وتذكيل قػات عخبية لحسايتيا.

نحػ  استغل تخامب عجـ اكتخاث الذعب األمخيكي بالدياسية، ووجو اىتسامو -
االقتراد والخفاىية بكافة مكػناتيا. وىحا الكالـ أكجتو تجخبة السخخج والداخخ 

ي بيخكمي، حيث أضيخت ىحه الدياسي "عامي ىػرويتد" في جامعة كاليفػرنيا ف
التجخبة جيل األمخيكييغ بالدياسة إلى حج بعيج. حيث قاـ السخخج بتجخبة اجتساعية 
في جامعة "كاليفػرنيا"، لػح فييا بعمع تشطيع "داعر" دوف أف يػاجو أية ردة فعل 

 سمبية.
يسكغ القػؿ، أف تخامب استصاع المعب عمى أوجاع األمخيكييغ االقترادية 

ًء مشيا، ولع يتسكغ االعالـ األمخيكي مغ تػجيو الذعب ضج سياستو فعالج جد 
الخارجية عمسًا أنيع كتبػا عشو آالؼ التقاريخ وحارب أغمب فشانػا الػاليات الستحجة 

 السفخشة. وسياستو االقرائية التي يسارسيا بحق شعػب العالع وعشرخيت
 صالعات الخأؼ غيخلحلظ، قبل أسبػع مغ إعالف نقل الدفارة لمقجس، كانت است

ميتسة بسػضػع القجس، بل اتدست اإلجابات حػلو أحيانًا بالرست، وأحيانًا بالبخود 
مغ الجيات االستصالعية. وبعج حػالي أسبػعيغ مغ اإلعالف الحع "أريظ زويذ" 
السختز في استصالعات الخأؼ العاـ العالسية ذلظ أيزًا، باستثشاء استصالع مغ 

متقاربة في رفس األغمبية البديصة لشقل الدفارة، وربسا  ( يطيخ نتائجCNNشبكة )
يكػف ليحا أسباب عجة تحتاج لتفكيخ ورصج، مشيا أف اإلعالـ األمخيكي لع يشذغل 

.وربسا يكػف لتػالي 82بيحا القخار بالقجر الكافي بخغع عالقتو الستػتخة مع "تخامب"
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يسا اإلرىاصات التي سبقت القخارات الجاخمية التي تيع الذعب األمخيكي أكثخ، وال س
إقخار مجمذ الذيػخ األمخيكي لخصة "تخامب" بتخفيس الزخائب كسا وعجىع مع 

 أجػاء اإلجازات وأعياد السيالد، وغيخىا.فزاًل عغ الدشة الججيجة، 
وعميو، يبجو أف الخئيذ تخامب قج استغل عجـ اىتساـ الذعب األمخيكي 

ب أخخػ سمصت الجراسة الزػء عمييا عػامل وأسبا فزال عغبالدياسة الخارجية، 
أنفًا، قج أعصتو مداحة في اتخاذ ىحا القخار دوف تخدد، أو قمق مغ ردة الفعل 

 األمخيكية الجاخمية.
 البيئة الجولية:-9

ت الػاليات الستحجة نحػ التغييخ في اتجيـ، 7110بعج أحجاث سبتسبخ عاـ 
أنذصة بعس الجوؿ أو الػحجات التي تذكل العالقات الجولية، وتغييخ  قػاعج إدارة

عزػية الشطاـ الجولي، أو عمى الشحػ الحؼ يكخس أحادية القصب األمخيكي 
وسيصختو عمى الشطاـ الجولي. وىحه الخؤية ال تقخ بدياسة االحتػاء وال تػازنات 
القػػ وال استخاتيجيات الخدع وال تقجس القػاعج القانػنية التي قامت عمييا حخكة 

القات الجولية، بل تؤمغ بتغيخ الشطاـ الجولي ولػ استمـد ذلظ عجـ احتخاـ مبادغ الع
. وىحا ما قامت بو إدارة الخئيذ تخامب التي تجاوزت 84الديادة الػششية لمجوؿ

القانػف الجولي، وقخارات األمع الستحجة ومجمذ األمغ بخرػص القجس التي 
غ الجسعية العامة لألمع الستحجة اعتبختيا مشصقة محتمة حدب القخارات الرادرة ع

 مجمذ األمغ ذات الرمة.
البيئة  حالةالػاضح أف اإلدارة األمخيكية في عيج تخامب قج استغمت مغ 

الجولية السشذغمة بأوضاعيا االقترادية واألمشية، ومحاربة ما يدسى باإلرىاب 
وأوضاعيا  وعمى رأسو تشطيع "داعر"، وانذغاؿ الجوؿ العخبية برخاعاتيا الجاخمية،

الستأزمة، لتسخيخ مخصصاتيا تجاه القزية الفمدصيشية لترفيتيا والبجاية مغ القجس 
 التي تسثل رمدية كبيخة لمفمدصيشييغ والعخب والسدمسيغ.
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 البيئة العخبية: -11
يتزح مغ خالؿ السػاقف العخبية الزعيفة والخجػلة التي صجرت بعج إعالف 

قل الدفارة األمخيكية مغ "تل أبيب" إلى القجس أف الخئيذ األمخيكي "دونالج تخامب" ن
الجوؿ العخبية لع تكغ تعصي اىتسامًا حقيقيًا لترخيحات تخامب خالؿ حسالتو 

ـ. واعتبخت ىحه الترخيحات مجخد 7106الجعائية في انتخابات الخئاسة األمخيكية 
ي في ووعػده انتخابية يرعب تشفيحىا، وتأتي في إشار استخضاء المػبي الرييػن

 الػاليات الستحجة واليسيغ الستصخؼ في إسخائيل. 
 -كسا تبيغ الحقاً  -وما أثار االستغخاب حقًا، أف العجيج مغ الجوؿ العخبية

، فإف اآلتيكانت عمى عمع كامل بسػقف تخامب وإصخاره عمى تشفيح قخار الشقل. وب
تعج لسػاجية  ىحه الجوؿ لع تكغ تعج العجة لسػاجية ىحا القخار األمخيكي بل كانت

أية ردود أفعاؿ شعبية وجساىيخية متػقعة إزاء ىحا القخار. واألسػأ مغ ذلظ ما 
كذفت عشو أجيدة االستخبارات اإلسخائيمية عغ تػاشؤ عخبي بيحا الذأف؛ فقج كذف 
وزيخ االستخبارات اإلسخائيمي "يدخائيمكاتذ": "إعالف تخامب جاء بالتشديق الكامل 

وإنو دعاىع إلى السداىسة في احتػاء الغزب الفمدصيشي  مع بعس الجوؿ العخبية،
. وكانت 85خصػات أو ردود أفعاؿ عمى ىحا القخار" ةالسحتسل ومشعيع مغ اتخاذ أي

لفمدصيشييغ سيرابػف بخيبة صحيفة "جيخوزاليع بػست" اإلسخائيمية قج قالت: "إف ا
خار إدارة تخامب كانػا يتػقعػف ردود فعل صارمة مغ الجوؿ العخبية تجاه ق أمل إذ

االعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، وأف ردود الفعل العخبية ستقترخ عمى التشجيج 
 .86بالقخار األمخيكي، ما لع يكغ رد فعل الذارع العخبي عشيفًا بسا يفػؽ التػقعات"

كسا أف مػاقف ىحه الجوؿ مغ القخار، اسيست في تسادؼ إدارة تخامب أكثخ في 
اؽ، نقل السعمق الدياسي اإلسخائيمي في القشاة العاشخة "باراؾ ىحا السجاؿ، وفي الدي

رفيج" عغ مدؤوؿ كبيخ في اإلدارة األمخيكية قػلو: "إف الػاليات الستحجة مختاحة 
تسامًا لمتشجيج السشزبط، الحؼ صجر عغ الجوؿ العخبية السعتجلة، بذأف قخار الخئيذ 
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قف الحؼ اتخحتو الحكػمات تخامب، وأف الػاليات الستحجة تخاىغ عمى أف السػ 
. وقج تدامشت 87العخبية سيديل عمييا السداعجة في احتػاء ردة الفعل الفمدصيشية"

ىحه السػاقف مع ترخيحات لكتاب وإعالمييغ عخب، بجأوا بحسمة ضج الفمدصيشييغ 
مذككيغ بأحقيتيع في أرضيع، ومجعيغ بأنو ال تػجج أية أدلة تذيخ إلى انتساء 

خيًا إلى فمدصيغ، بل ونذخت بعس القشػات العخبية دراسة شككت الفمدصيشييغ تاري
في عخوبة الكثيخ مغ الجوؿ العخبية واعتبخت إف أصػليع في الغالب تعػد إلى 

 الييػدية.
وىحا ما ألسح إليو وزيخ الخارجية الفمدصيشي "رياض السالكي"، بالقػؿ: "إف 

ا عمى مجار سشػات شػيمة "فذل الجوؿ العخبية في اعتساد قخاراتيا التي اتخحتي
ماضية، ىػ الحؼ شجع الػاليات الستحجة عمى التسادؼ في نيجيا الخاشئ، وقخارىا 
الباشل بذأف القجس، وىػ الحؼ شجع أيزًا دولة صغيخة مثل غػاتيساال أف تقخر 

.وال شظ أف ىحه الترخيحات تعّبخ عغ خيبة أمل 88نقل سفارتيا لمقجس"
لعخبية عمى قخار تخامب الستعمق بالقجس، وكحلظ الفعل ا ودالفمدصيشييغ مغ رد

 التعاشي اإلقميسي والجولي مع القزية الفمدصيشية.
ومسا ال شظ فيو، أف السػقف الزعيف الحؼ خخج مغ معطع الجوؿ العخبية 
بذأف القزية الفمدصيشية بذكل عاـ والقجس عمى وجو الخرػص، شجع الخئيذ 

قزية الفمدصيشية مغ محتػاىا وإلغاء رمد تخامب في التسادؼ بسخصصاتو إلفخاغ ال
 ىحه القزية وىي القجس الذخيف لرالح دولة االحتالؿ اإلسخائيمي.
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 السحهر الثالث
 أىجاف وأبعاد القخار 

ـ، إلى التأكيج 7106ي العاـ فمشح بجء حسمتو االنتخابية  سعى "دونالج تخامب"
إسخائيل، ووعج بشقل الدفارة مغ عمى أف القجس السػحجة ىي العاصسة األبجية لجولة 

تل ابيب إلى القجس إذا فاز في االنتخابات، وإذا كاف نقل الدفارة األمخيكية الى 
القجس ىػ تشفيح لػعج انتخابي، فإف إدارة تخامب أرادت تحقيق جسمة مغ األىجاؼ، 

 89مشيا:
د. ترحيح ما يدسى بػ)الطمع التاريخي( الحؼ وقع مشح قخابة الدبعة عقػ األول:  -

فحيغ أقجـ الخئيذ األمخيكي "ىارؼ تخوماف" عمى خصػتو باالعتخاؼ بإسخائيل، بعج 
يتعَج ذلظ االعتخاؼ كػنو  ، لع0948دقيقة فقط مغ إعالف قياميا في أيار/مايػ  00

أيزًا إعادة  ووإذا كاف نقل الدفارة بسثابة ترحيح لمساضي، فإن باألمخ الػاقع. إقخار
 خيكية إزاء الجبمػماسية السدتقبمية بذأف السجيشة.التػازف إلى الدياسة األم

تحقيق ىجؼ أوسع مغ أىجاؼ الدياسة األمخيكية، أال وىػ السداعجة في  الثاني: -
إصالح أزمة الثقة التي وقعت مع حمفاء الػاليات الستحجة، العخب أو اإلسخائيمييغ 

ذخؽ ولحلظ فإّف فتح صفحة ججيجة في ال عمى حج سػاء، في الذخؽ األوسط.
األوسط يتصمب مغ تخامب االلتداـ بإعادة إرساء الثقة والعالقة الحسيسة بيغ واششصغ 

 وشخكائيا في السشصقة، وىحه استخاتيجية يسكشو مثاًل تدسيتيا "حمفاء أمخيكا أواًل".
 :91لحلظ ارتكدت األىجاؼ األمخيكية تجاه القجس عمى أبعاد ثالثة، ىي

اقر القانػف األمخيكي الحؼ أصجره الكػنغخس الجافع القانػني: يش البعج األول:
وفخض عمى  0995األمخيكي بذأف نقل الدفارة األمخيكية إلى القجس في العاـ 

 الخؤساء األمخيكييغ تشفيح ذلظ األمخ.
الجافع الدياسي: يتعمق بصبيعة السجتسع الدياسي األمخيكي الحؼ قاـ  البعج الثاني:

صمييغ ألمخيكا، والعالقة الستجحرة مع المػبي عمى إفشاء اليشػد الحسخ الدكاف األ
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الرييػني السديصخ في الػاليات الستحجة وعالقاتو مع الحدبيغ داخل الػاليات 
الستحجة األمخيكية، ومغ ثع تأثيخه عمى االنتخابات األمخيكية، وكيف شكل ذلظ 

 دافعًا لقخار تخامب.
نجيمية التي يخزع ليا العجيج الجافع الجيشي يشاقر تأثيخ الكشيدة اإل البعج الثالث:

 مغ السدؤوليغ األمخيكييغ والحيغ يؤمشػف بػجػب ضيػر السخمز في صييػف.
ويزع االعتخاؼ األمخيكي بالقجس عاصسة مػّحجة إلسخائيل الػالياِت الستحجة 
في حالة تعارٍض مع السجتسع الجولي، فزاًل عغ مخالفتو قخار األمع الستحجة الحؼ 

 ال محتمة" مغ قبل إسخائيل. لكغ مسا الذخقية مغ السجيشة أراضٍ  األجداءيعتبخ أف 
أف قخار االعتخاؼ جاء بسثابة تعديد لمسػقف اإلسخائيمي في السفاوضات  شظ فيو،

وعمى حداب الفمدصيشييغ الحيغ يشادوف بالقجس الذخقية كعاصسة لجولتيع 
الػاليات الستحجة السدتقبمية. ورغع عجـ وضػح الفػائج الدياسية التي ستعػد عمى 

جخاء ىحا االعتخاؼ، اال أف االقخار أضيخ ارتياحًا وفخحًا كبيخيغ بيغ تيار 
السحافطيغ مغ الجسيػرييغ، وتيار السديحييغ اإلنجيمييغ الحيغ يذكمػف قدسًا كبيخًا 

 مغ قاعجة تخامب الدياسية.
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 السحهر الخابع
 قخارآليات تشفيح ال

ة الخارجية األمخيكية أمخ تشفيح ىحا القخار، وىػ ما مغ السخجح أف تتػلى وزار 
وزيخ الخارجية األمخيكي، "ريكدتيمخسػف"، الحؼ أعمغ أف وزارتو ستبجأ فػرًا في  أكجه

تشفيح تػجييات الخئيذ، "دونالج تخامب"، بخرػص نقل سفارة الػاليات الستحجة في 
االعتخاؼ بالقجس  إسخائيل إلى القجس. وقاؿ "تيمخسػف": "إف قخار تخامب حػؿ

، وأف ىحه السجيشة تحتزغ كال مغ الييئة  عاصسة إلسخائيل يدتجيب لحقائق اليـػ
. وقاؿ: 90التذخيعية األعمى لمبالد وقزاءىا األعمى ومكتبي الخئيذ ورئيذ الػزراء"

"لقج أجخيشا مذاورات مع عجد كبيخ مغ األصجقاء والذخكاء والحمفاء قبل اتخاذ 
. ونحغ عمى يقيغ بػجػد إمكانية لتحقيق سالـ شػيل الخئيذ ىحا القخار..

.وأشار تيمخسػف إلى أف وزارتو "ستبجأ عمى الفػر عسمية تصبيق القخار 97األمج"
الستخح مغ خالؿ السباشخة بإعجاد نقل سفارة الػاليات الستحجة مغ تل أبيب إلى 

 .92القجس"
مغ خالؿ عجة ومغ الستػقع أف يتع تشفيح القخار بشقل الدفارة إلى القجس 

خصػات قجميا معيج واششصغ لجراسات الذخؽ األدنى، وىػ مغ السخاكد البحثية 
السيسة التي يعتسج عمييا صانع القخار في الػاليات الستحجة ال سيسا غجارة "تخامب"، 

 94وىي عمى الشحػ اآلتي:
اختيار مػقع لمدفارة في القجس يكػف بػضػح غخب خط  الخطهة األولى:

. وكاف ىحا الجدء مغ 0967، السعخوؼ أيزًا بخط 0949د عاـ اليجنة السحج
القجس خاضعًا لمديادة اإلسخائيمية السدمع بيا مشح قياـ دولة إسخائيل. ال يذسل ىحا 

فيػ يتألف مغ أحياء تتدع بالختابة. وال بّج مغ بحؿ جيج  -الجدء أؼ مقجسات
غ السجيشة، حيث خاص إليجاد مػقع يذخؼ عمى السػاقع األىع في ىحا الجدء م
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الكشيدت،  -تكػف مجاورة لبعزيا البعس بذكل مالئع: البخلساف اإلسخائيمي 
 السحكسة العميا، السكاتب الحكػمية، الجامعة العبخية والسكتبة الػششية الججيجة. 

ـ، ىي جدء مغ 0967مشاشق القجس الػاقعة غخبي خط عاـ  الخطهة الثانية:
دولة، والستسثل بإنذاء  ةادؼ الحؼ تتستع بو أيأرض إسخائيل التي تسمظ الحق الدي

عاصستيا في أرض غيخ متشازع عمييا. وأف ىحه الخصػة ستبصل فكخة وىسية مفادىا 
ىي  0967أف السشصقة الذاسعة التي تزع أجداء القجس الػاقعة غخب وشخؽ خط 

ع كياف مشفرل يعػد لمسجتسع الجولي، كسا ورد في اقتخاح التقديع الرادر عغ األم
ـ. وىي لع تتحػؿ إلى واقع ممسػس، ألف العخب رفزػا 0947الستحجة في عاـ 

اقتخاح التقديع وأعمشػا الحخب عمى إسخائيل لسشعيا مغ تحقيقو، وبعج خدارتيع في 
الحخب، أصبحت مشاشق القجس الػاقعة في الجانب الغخبي لخصػط اليجنة خاضعة 

 لمديصخة اإلسخائيمية.
عمى انتياء الحخب، وقياـ دولة إسخائيل، تزع  عاماً  71وبعج مخور نحػ 

الػاليات الستحجة أخيخًا حجًا لدياسة غيخ مشصقية تجعل الػضع السدمع بو لسشاشق 
مخىػنًا بالججاؿ السدتسخ عمى السشاشق  0949القجس الػاقعة غخب خط ىجنة عاـ 

دؼ الػاقعة شخقو. لقج اكتفت الػاليات الستحجة مغ حخماف إسخائيل مغ حق سيا
 وششي أساسي بإقامة عاصستيا في أرض غيخ متشازع عمييا.

مػاجية الفمدصيشييغ والعخب الحيغ ييجدوف بالمجػء إلى العشف  الخطهة الثالثة:
بدبب الخصػة األمخيكية لسا يحسمو ذلظ مغ معشى حقيقي: ىل يشكخوف أف مشاشق 

ظ ىي مشاشق إسخائيمية؟ ىل يصالبػف بحق في تم 0967القجس غخبي خط 
األراضي؟ بعج عقػد مغ مصالبة العالع بالحّج مغ مداعع الييػد واإلسخائيمييغ بحقيع 

ـ، ىل يصالبػف بزّع إسخائيل غخبي ىحا الخط إلييع أيًزا؟ 0967في شخؽ خط 
إذا عارض الفمدصيشيػف والعخب والسدمسػف خصػة الػاليات الستحجة، كسا ىػ مذار 

، غيخ 0967ائيل، حتى ضسغ خصػط إليو أعاله، فيع بحلظ يعتبخوف أف إسخ 



 
 
 

                 
          

44 

 

 (41دراسات إقليوية  العدد )                     هركز الدراسات اإلقليوية         

شخعية. وأنو مغ السيع مػاجية الستصخفيغ الفمدصيشييغ والعخب الحيغ يشكخوف حق 
الييػد في تقخيخ مريخىع. إنيا فخصة ميسة لتػضيح أف الػاليات الستحجة لغ 

 دولة أخخػ أف تححو ححوىا.   ةتخضخ ليحا األمخ، وأنو عمى أي
جوؿ األخخػ التي تخبصيا عالقات دبمػماسية مع دعػة كافة ال الخطهة الخابعة:

إسخائيل أف تديخ عمى خصى الػاليات الستحجة. وتػجيو الجعػة بذكل خاص إلى 
 7224الجوؿ التي صّػتت لرالح قخار مجمذ األمغ التابع لألمع الستحجة رقع 

، وكحلظ 0967الحؼ رفس بذكل تاـ مصالب الييػد واإلسخائيمييغ بزّع شخقي خط 
التي شاركت في مؤتسخ باريذ الحؼ أّكج القخار. فقخارىع ىحا أكج أف األراضي  الجوؿ

، بسا في ذلظ القجس ىي أراٍض إسخائيمية. ويػّفخ ىحا 0967الػاقعة غخبي خط 
 التفديخ دلياًل قانػنيًا كافيًا لشقل الدفارة إلى القجس.

ة عازمة عسػمًا، إف ترخيحات تخامب ومداعجيو، تؤكج أف اإلدارة األمخيكي
عمى نقل الدفارة إلى القجس وأف خصػات تشفيح ىحا القخار بجأت تصبق عمى 
األرض، ومغ السحتسل أف يتع المجػء الفػرؼ إلى نقل الدفارة وشاقسيا بالكامل إلى 
القجس، أو استبجاليا بخصػات تجريجية في محاولة لمتخفيف مغ ردود األفعاؿ. 

ة في تل أبيب، مع نقل عسل الدفيخ إلى ويذسل ذلظ إمكانية إبقاء مػقع الدفار 
غخبي القجس، انصالًقا مغ وجػد إقخار دولي وعخبي، وفمدصيشي إلى حج بعيج، 
بديادة دولة االحتالؿ عمى الذصخ الغخبي مغ السجيشة، أو نقل عسل الدفيخ إلى 
مقخ القشرمية القائع عمى الخط الفاصل بيغ شصخؼ السجيشة الذخقي والغخبي، أو 

عالف عغ الذخوع في بشاء مبشى ججيج لمدفارة بالقجس، بحيث يتع إرجاء ربسا اإل
الشقل إلى حيغ االنتياء مغ ىحه العسمية.وقج يذسل ىحا الديشاريػ إمكانية نقل 
الدفارة دوف إعالف االعتخاؼ رسسًيا بالقجس عاصسة مػحجة إلسخائيل، أو العكذ، 

 سب.  مع إعالف االلتداـ بشقل الدفارة في الػقت السشا
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 السحهر الخامذ
 تجاعيات القخار

مغ الستػقع أف يكػف لقخار تخامب االعتخاؼ بالقجس عاصسة لجولة إسخائيل، 
ونقل الدفارة األمخيكية إلييا تجاعيات وانعكاسات عمى أكثخ مغ صعيج، وىشا تدعى 

 الجراسة لخصج وتتبع التجاعيات السحتسمة، عمى:
 الرعيج الدياسي. -
 الرعيج القانػني. -
 الرعيج الجيسػغخافي والجغخافي. -
 األمخيكية. -صعيج العالقات العخبية -

 الرعيج الدياسي والجور االمخيكي في عسمية التدهية: .1
عمى الخغع مغ أف الخئيذ تخامب حخص عمى تأكيج أّف قخاره االعتخاؼ بالقجس 
عاصسة إلسخائيل يجب أاّل يسذ بقزايا الػضع الشيائي، فإف إعالنو ىحا كاف 

كبيخة لعسمية الدالـ. وتعقيبًا عمى ىحا القخار، قاؿ رئيذ الدمصة الفمدصيشية ضخبة 
الخئيذ "محسػد عباس": "إف إعالف تخامب الحؼ تزسغ قخار نقل الدفارة األمخيكية 
إلى القجس يسثل إعالنًا باندحاب واششصغ مغ الجور الحؼ كانت تمعبو خالؿ العقػد 

أف القيادة تعكف عمى صياغة القخارات الساضية في رعاية عسمية الدالـ... و 
بالتذاور مع الجوؿ الرجيقة، وأف األياـ السقبمة ستذيج دعػة األشخ الفمدصيشية 

. وبحدب رسالة بعثتيا الخارجية األمخيكية إلى سفاراتيا في 95لستابعة التصػرات"
 العػاصع األوروبية، فقج شمب مغ الجبمػماسييغ األمخيكييغ أف يػضحػا لمسدؤوليغ
األوروبييغ "أف القجس ما زالت قزية مغ قزايا الػضع الشيائي بيغ اإلسخائيمييغ 
والفمدصيشييغ وأنو يجب عمى الصخفيغ تقخيخ أبعاد سيادة إسخائيل في القجس خالؿ 

. وىػ ما أكجه وزيخ الخارجية تيمخسػف بقػلو:"لع ُيذخ الخئيذ إلى أؼ 96مفاوضاتيع"
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اضحًا بأف الػضع الشيائي بسا في ذلظ الحجود وضع نيائي بالشدبة لمقجس، وكاف و 
. والسعخوؼ أف القخارات الجولية 97سيتخؾ لمتفاوض واتخاذ القخار بيغ الصخفيغ"

الخاصة بالقجس تشز عمى أف القجس الذخقية التي تقع ضسغ حجودىا األماكغ 
 السقجسة )الييػدية والسديحية واإلسالمية(، ىي أرٌض محتمة.

ا القخار، أّف إسخائيل سػؼ تدعى الستغالؿ القخار وتكسغ الخصػرة في ىح
األمخيكي إلخخاج القجس مغ دائخة التفاوض فيسا يتعمق بقزايا الػضع الشيائي. 
ومغ ىشا، يربح أّؼ حجيث عغ أّف قخار تخامب ال يتزسغ مرادرة لحق 
الفمدصيشييغ في مشاقذة قزايا الػضع الشيائي، ومغ ضسشيا القجس، في 

حجيث ال قيسة لو، خرػًصا أّف التقاريخ التي تشذخ عغ مالمح  السفاوضات، ىػ
إشار لحل يعسل عميو فخيق جاريج كػششخ، تدتبعج القجس الذخقية مغ الحل أو 

. وردًا عمى ىحا 98تجعػ إلى تأجيل بحثيا سشػات، حتى لػ قامت دولة فمدصيشية
"إف االعتخاؼ التػجو، قاؿ "جخيع بانخماف" محمل سابق في الخارجية األمخيكية: 

بالقجس عاصسة إلسخائيل شأف داخمي محمي لمػفاء بالػعػد االنتخابية، لكغ األمخ 
لو آثار ضخسة عمى الػضع األمخيكي في الذخؽ األوسط، كسا أف الػضع الشيائي 
لسجيشة القجس يجب تحجيجه باالتفاؽ بيغ الصخفيغ الفمدصيشي واإلسخائيمي" واعتبخ 

 .99مػقف التفاوض األمخيكي"ذلظ "إنو تغييخ جػىخؼ في 
ومسا ال شظ فيو، أف قخار تخامب باالعتخاؼ بالقجس عاصسة إلسخائيل، 
ودعػتو لمخارجية األمخيكية ببجء تحزيخات نقل الدفارة، قج أنيى عسمًيا سياسًة 

باراؾ أوباما(، عمى مجػ أكثخ مغ  -بػش االبغ -اّتبعيا أسالفو الثالثة )كميشتػف 
قخار الشقل إلى أف يتع التػصل إلى تدػية سمسية تػافقية بيغ  عذخيغ عامًا، بتأجيل

 الصخفيغ الفمدصيشي واإلسخائيمي.
وعمى الخغع مغ تأكيجه التداـ إدارتو "القػؼ بتدييل التػصل إلى اتفاؽ دائع 
لمدالـ"، وفق رؤية حل الجولتيغ، فإّف دعع تخامب ىشا لحل الجولتيغ جاء مذخوًشا 
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ما يعيج السفاوضات إلى مخبعيا األوؿ؛ إذ يسشح إسخائيل حق بسػافقة الصخفيغ. وىػ 
الفيتػ، والحاؿ أنيا تخفس االعتخاؼ بجولة فمدصيشية عاصستيا القجس الذخقية، بشاًء 

 .011عمى قخارات الذخعية الجولية
وتعقيبًا عمى قخار الخئيذ تخامب وتجاعياتو عمى عسمية التدػية، يقػؿ "جيسذ 

بي األمخيكي: "إف نقل الدفارة األمخيكية إلى القجس لغ زوغبي" رئيذ السعيج العخ 
يشيي عسمية الدالـ، ألنو ال وجػد لعسمية الدالـ، وأضاؼ: "لغ أقػؿ أيزًا إنو 
سيزعف الثقة بالػاليات الستحجة ألنيا خدخت مرجاقيتيا بالفعل فيسا يتعمق بالشداع 

وقج تؤدؼ إلى إشعاؿ  إنيا خصػة غبية محفػفة بالسخاشخ، اإلسخائيمي، -الفمدصيشي
 .010العػاشف وتعخيس حياة الشاس لمخصخ"

عسػمًا، إف االعتخاؼ األمخيكي بالقجس عاصسة مػحجة لجولة االحتالؿ 
اإلسخائيمي ونقل الدفارة األمخيكية إلييا أثبت االنحياز الكامل لمػاليات الستحجة 

ة تجديجًا سياسيًا وعسميًا وتبشييا لمخواية اإلسخائيمية، بل التػراتية، وستسّثل ىحه الخصػ 
لحدع قزية القجس قبل الذخوع في أية مفاوضات، وتؤكج أف ىحه القزية لع تعج 
جدءًا مغ قزايا الحل الجائع. وىحا يسّثل تكخيدًا عسميًا آخخ لالعتخاؼ األمخيكي 

 بديصخة إسخائيل عمى القجس.
 عمى الرعيج القانهني: .2

عاصسة إلسخائيل ونقل الدفارة إلى إف اإلعالف األمخيكي باالعتخاؼ بالقجس 
يشصػؼ عميو أبعاد قانػنية بالغة الخصػرة، تسّثل انقالبًا دراماتيكيًا عمى  سالقج

، 0967السػقف األمخيكي مغ احتالؿ إسخائيل لألراضي الفمدصيشية بعج حخب 
ويشدف مػاقف واششصغ مغ قزية االستيصاف في السجيشة. فسثل ىحا االعتخاؼ 

يات الستحجة لع تعج تخػ في الػجػد اإلسخائيمي في القجس الذخقية يعشي أف الػال
نػعًا مغ أنػاع االحتالؿ، وىػ ما يعشي اعتخافًا أمخيكيًا بقانػنية كل السدتػششات 

، والتي ُدّشغ جدء مشيا عمى 0967الييػدية التي بشتيا إسخائيل بعج حخب العاـ 
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. لحا 017جية االحتالؿ في القجسأراض تتبع الزفة الغخبية وتع إلحاقيا بحجود بم
ستتشاوؿ الجراسة االبعاد والتجاعيات القانػنية لمقخار األمخيكي عمى مدتػػ القانػف 

 الجولي والقانػف اإلسخائيمي، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:
 أ. عمى مدتهى القانهن الجولي 

يشز القانػف الجولي السدتشج خرػصًا إلى قخارات األمع الستحجة عمى أف 
اضي الفمدصيشية أراض محتمة بسا في ذلظ القجس الذخقية، وأنو يحطخ عمى قػة األر 

االحتالؿ تغييخ الػضع القانػني والجغخافي والجيسػغخافي فييا. وباعتخاؼ تخامب 
بالقجس عاصسة إلسخائيل، يذخعغ االحتالؿ اإلسخائيمي ويعصيو إجازة قانػنية، في 

ذ األمغ الجولي التابع لسشطسة األمع الحؼ أصجره مجم 747خخؽ واضح لمقخار رقع 
، ووافقت عميو واششصغ، والحؼ يقػـ 0967تذخيغ الثاني/نػفسبخ  77الستحجة في 

عمى مبجأ عجـ جػاز اكتداب أراضي الغيخ بالقػة، واالعتخاؼ بالقجس عاصسة 
.أضف إلى ذلظ، أنو يذكل تفػيزًا إلسخائيل مغ 012لمجولة السحتمة يشفي ىحا السبجأ

ر األمع الستحجة، بأف يدتخجـ قجرًا عمى القػة، وأف يفخض وتيخة أسخع خارج إشا
لمتيػيج واالستيصاف، دوف أف يخذى اإلدانة الجولية. وىحا يعشي أف سمصات 

لى حيد التشفيح حيث يتخكد اىتساميا في السدجج إاالحتالؿ ستأخح ىحا القخار 
ة، وفي انييار الججار االقرى ومحيصو، وفي سمػاف، وفي تحقيق األغمبية الدكاني

مغ حػؿ القجس. بمغة اخخػ، فإف ىحا القخار سيفتح الباب اماـ مػاجيات ميجانية 
ججيجة في القجس، ستذكل السخكد السذتعل لمرخاع مع الكياف الرييػني عمى 

 .014مجػ الدشػات السقبمة
 ب. عمى مدتهى القانهن اإلسخائيمي 

لحيد مغ سكانو األصمييغ جػىخ تسّثل عسمية االستيالء عمى األرض وإفخاغ ا
السذخوع االستيصاني اإلسخائيمي في فمدصيغ عسػًما وفي القجس عمى وجو 
الخرػص، وقج استخجمت الحخكة الرييػنية وإسخائيل وسائل مختمفة لتحقيق ىحه 
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الغاية. ويسكغ اعتبار السشطػمة القانػنية، والجياز القزائي الحؼ يحكع بسػجبيا، 
تي اعتسجتيا إسخائيل، إلضفاء الذخعية عمى الػاقع الحؼ فخضتو مغ أىع الػسائل ال

. وقج اعتسجت دولة االحتالؿ عمى مجسػعة مغ التقشيات القانػنية 015بالقػة
واإلجخائية التي تسشع أؼ حساية لمدكاف الػاقعيغ تحت االحتالؿ مغ إجخاءات 

ي تػاشأت مع التيػيج ومرادرة األرض. وال شظ في أف ليبخالية القزاء اإلسخائيم
أف اليسيغ الستصخؼ بجأ يديصخ  فزال عغ. 016االحتالؿ، برفتيا أحج أجيدتو

فجػة يسكغ أف تتدخب مشيا مبادغ مثل حقػؽ  ةمؤخخًا عمى القزاء أيزًا لدج أي
اإلنداف وغيخىا؛ إذ يجخؼ تغييخ الشخب في الشطاـ القزائي، ووزارة القزاء، 

 فزال عغلعميا، والسحاكع األخخػ. ىحا والسدتذار القزائي لمحكػمة، والسحكسة ا
تغمغل اليسيغ وجسعيات يسيشية استيصانية في مخاكد القػػ واتخاذ القخارات ذات 
التأثيخ في مذخوع تيػيج القجس؛ باالستيالء عمى أمالؾ الفمدصيشييغ، وتدخيع البشاء 

اء االستيصاني في األحياء الفمدصيشية ذاتيا، وعجـ االكتفاء بتصػيقيا باألحي
االستيصانية. وتزصمع بحلظ ىحه األشخ القانػنية بجور مذجع ومالئع لقخار تخامب، 
وكحا لسذاريع إسخائيل االستعسارية. وتبقى بشيتيا متعارضة غيخ متشاسقة مع 
القػانيغ والسعاىجات الجولية السحكػرة سابًقا؛ إذ إنيا ترخ عمى سيادة القانػف 

 .017خخػ عمى مشاشق محتمةاإلسخائيمي والتذخيعات السختمفة األ
 عمى الرعيج الجيسهغخافي والجغخافي: .3

سياسة التخصيط السشتيجة مغ قبل سمصات االحتالؿ بسثابة األداة  جتع
األساسية لتيػيج القجس، فيي تدتيجؼ الػجػد الفمدصيشي في السجيشة، وتعدليا، 

يا، وتجبخىع عمى وتغمقيا بػجو الفمدصيشييغ الخاغبيغ في البقاء أو القجوـ لإلقامة في
اليجخة القدخية جخاء القيػد التي تحػؿ دوف مسارسة الفمدصيشييغ لحقيع األساسي 
في البشاء والدكغ في القجس. يذار إلى أف سياسة التخصيط السشتيجة في القجس 
الذخقية تدتيجؼ السداس بعسمية "تحجع تصػيخ والبشاء" بالشدبة لمفمدصيشييغ، 
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ية عمى أراض الفمدصيشييغ التي يتع االستيالء عمييا وتذجع السذاريع االستيصان
 .018ومرادرتيا

مشح احتالليا لسجيشة القجس خصًصا في تزع سمصات االحتالؿ اإلسخائيمي 
مجالي الجغخافية والجيسػغخافية، وتدتخجـ تقشيات مذتقة مغ ىحه السجاالت مغ أجل 

ح األرض. وتسّثل نفي انتسائو لي فزال عغتدويخ التاريخ والػجػد الفمدصيشي، 
الجيسػغخافية في حالة القجس محػرًا ميسًا في صخاع الػجػد؛ إذ تدعى إسخائيل مغ 
الجغخافية والجيسػغخافية إلى خمق واقع ججيج ييجد الفمدصيشييغ داخل السجيشة 

 السقجسة.
وتقػـ الحخب الجيسػغخافية اإلسخائيمية عمى عسمية سمب األراضي الفمدصيشية 

س الغخبية، مغ خالؿ أساليب التيجيخ واالستيصاف؛ ومغ ضسغ ذلظ وإلحاقيا بالقج
ىجـ البيػت، ومرادرة األرض بحجة السشفعة العامة باعتبار االستيصاف الييػدؼ 
مشفعة عامة، وإعالف مشاشق بأكسميا مشتدىات وششية، وإخخاج كتل سكانية عخبية 

اقبة بأنيا تسثل تتجاىل حكػمات إسخائيل الستع مغ القجس بػاسصة ججار الفرل
دولة محتمة، وأنيا تصبق قػانيغ الديادة االسخائيمية عمى مجيشة القجس السحتمة 

 .019واالراضي السرادرة مخالفة بحلظ قػانيغ وقخارات االمع الستحجة
وجػىخيًّا، تتعامل إسخائيل مع سكاف القجس عمى أنيع مقيسػف دائسػف، وكأنيع 

ؼ إنيع ليدػا سكاًنا أصمييغ، بل إنيع حرمػا عمى تأشيخة دخػؿ إلى القجس؛ أ
مقيسػف زوار. وىحا يعشي إمكانية إلغاء ىحه اإلقامة، إذا تغيخ مكاف اإلقامة أو "نقل 
مخكد الحياة"، ألغخاض العسل مثاًل. وتبقي ىحه الحالة القانػنية السمتبدة الدكاَف 

 .001العخب األصمييغ في حالة مغ انعجاـ األماف واالستقخار
الخمط والزبابية السفيػمية، في تعخيف القجس عمى السدتػػ وقج ساىع 

الحجودؼ والجغخافي، في خمق إشكالية تخجـ دائسًا جانب االستيصاني اإلسخائيمي في 
تخسيخ فكخة "خرػصية القجس". فقج سعت الكتابات اإلسخائيمية لػضع ترػر 



 إبراهين يوسف عبيد د.                      دوافع وتداعيات القرار....           

 
 
 

              
 

50 

 

سيع الحجود لمقجس ضسغ شخط أغمبية ييػدية وأقمية فمدصيشية؛ وذلظ مغ خالؿ تخ 
لػضع كل الكتل االستيصانية داخل القجس، وتخؾ القخػ الفمدصيشية 

.ناىيظ عغ أساليب العشف واالرىاب التي واستعسمتيا إسخائيل في 000خارجيا
الديصخة عمى األرض مغ خالؿ قػانيغ انتداع األراضي "لمسرمحة العامة"، التي 

لمسدتػششات مدتقباًل،  يسكغ اعتبارىا مشاشق محفػضة أؼ خدانات أو احتياشياً 
وإحاشة التجسعات الفمدصيشية بالسدتػششات وتفتيتيا مغ خالؿ زرع بؤر استيصانية 

 فزال عغأو مشاشق خزخاء داخميا لتدييل الديصخة األمشية عمييا عشج الحاجة، 
ألف فمدصيشي خارج تعجاد القجس ...  051ججار الفرل العشرخؼ الحؼ جعل 

محاوالت متعسجة لتعقيج سياسات التخصيط والتقديع . وبشاء عميو، تػجج 007إلخ
الخاصة باألراضي الفمدصيشية، وكحلظ حخماف الدكاف الفمدصيشييغ مغ استغالليا؛ 
وكميا أمػر الغخض مشيا إجبار الفمدصيشييغ عمى الخحيل. فبعج أف احتمت إسخائيل 

 ية.القجس أصجرت ثالثة قػانيغ، وّسعت بسػجبيا مشصقة القجس وحجود البمج
 األمخيكية: -عمى صعيج العالقات العخبية .4

تعتبخ إدارة تخامب نفديا حميفًا قػيًا لمسسمكة العخبية الدعػدية واإلمارات العخبية 
الستحجة ومرخ، وتتعامل معيع كخكيدة مغ ركائد التحالف اإلقميسي ضج إيخاف. 

صعب. ، فإف نقل الدفارة يزع حمفاء واششصغ مغ العخب في مػقف حخج و اآلتيوب
في قجرة واششصغ عمى العسل بذكل  تجاه القجس لكغ ىل سيؤثخ السػقف األمخيكي

مباشخ ومخيح مع ىحه الجوؿ. أعتقج أف الجوؿ العخبية في ىحه السخحمة ليذ لجييا 
مغ التأثيخ )سياسيًا أو اقتراديًا( عمى الػاليات الستحجة لتجبخىا عمى تأجيل القخار 

ة إيخاف، اجة الػاليات الستحجة ليحه الجوؿ في مػاجيوليذ إلغاؤه. عمى الخغع مغ ح
وتصبيع العالقات بيغ  لسػاجية إيخاف، إدارة تخامب وففي الػقت الحؼ تدعى في

 الجوؿ العخبية، جاء ىحا القخار. واكتفت الجوؿ العخبية بالتشجيج واالستشكار.و إسخائيل 



 
 
 

                 
          

57 

 

 (41دراسات إقليوية  العدد )                     هركز الدراسات اإلقليوية         

العخبية، ثبت فيسا  ورغع التيػيل الحؼ رافق قخار نقل الدفارة مغ قبل األشخاؼ
األمخيكية عمى حاليا، وكأف  -بعج انو مجخد دغجة لمعػاشف بقيت العالقات العخبية

دفيخ الدعػدية في واششصغ "خالج بغ فالقخار لع يرجر، وفي إشار التيػيل العخبي، 
: "أؼ إعالف لمػاليات الستحجة عغ وضع القجس قبل الػصػؿ صخح قائاًل أف سمساف"

ية قج يكػف لو عػاقب ضارة، وقج يعدز مغ التػتخات في السشصقة، نيائ ةإلى تدػي
لكغ سياسة السسمكة كانت وما زالت مؤيجة لمذعب الفمدصيشي وقج تع إبالغ ذلظ 

 .002لإلدارة األمخيكية"
 وفي إشار الحجيث عغ الحداسية الجيػسياسية لمقجس لجػ العالع العخبي

رى، وثاني أكبخ مكاف مقجس لجػ واإلسالمي، تعتبخ السجيشة مػشغ السدجج األق
السدمسيغ، وبالخغع مغ البعج العاشفي ليحه السجيشة في قمػب العخب والسدمسيغ، إال 

تشاولتو الرحف األمخيكية التي  ما أف ردود الفعل لع تكغ بالحج الستػقع، وىػ
كذفت رضا الػاليات الستحجة عغ رَّدات الفعل العخبية واإلسالمية عمى قخار نقل 

ارة، والتي وصفت بأنيا خافتو، مع أف ىشاؾ وسائل إعالـ أمخيكية ومخاكد الدف
 بحثية ىػلت مغ ردة الفعل الذعبية في العالع العخبي واالسالمي، وىحا ما أكجه
"جيسذ زغبي" رئيذ السعيج العخبي األمخيكي قائاًل: "سػؼ يكػف األمخ مخوعًا إذا 

ألشخاص الحيغ تدببػا في تصػر لحجوث أعساؿ عشف، لكغ الخصأ يقع عمى ا
في  االستخاتيجية( لمجراسات CSIS. وفي دراسة لسخكد )004ضيػر ىحا العشف"

وانعكاساتيا عمى العالقة مع الجوؿ العخبية  االستخاتيجيةواششصغ، حػؿ التجاعيات 
 االستخاتيجيةواالسالمية، قالت الجراسة: "سيزخ بسرالح الػاليات الستحجة 

ة، وسيتدبب في مذاكل لحمفائشا العخب وسيديئ لسكانة وبسرالح إسخائيل األمشي
 .005الػاليات الستحجة ودورىا في الذخؽ األوسط"

ووفًقا لػسائل اإلعالـ األمخيكية فقج ححرت الخارجية األمخيكية جسيع سفاراتيا 
حػؿ العالع ودعتيع إلى تعديد الػضع األمشي تحدبًا ألؼ احتجاجات عقب إعالف 
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مل الدياسي األمخيكي بانخماف بالقػؿ: "القجس ليدت مجخد تخامب، وقج عمق السح
اإلسخائيمي فقط فمغ تفيع  -قزية فمدصيشية، إذا وضعتيا في سياؽ الشداع الفمدصيشي

أبجًا أىسية القجس، ىحا األمخ ربسا يدبب ضعفًا في مػقف اإلدارة األمخيكية، حيث 
وفي العالع اإلسالمي  يبجو أنيا ال تفيع كيف تؤثخ القجس في السشصقة بأكسميا

في  االستخاتيجية. وتعقيبًا عمى ىحا التححيخ، يقػؿ مخكد الجراسات 006كحلظ"
ج خالفًا مع حمفائشا في أوروبا، وسيداعج عمى تجشيج ػجِ (: "سيُ CSISواششصغ )

إرىابييغ ومتصخفيغ ججد، وسيسشح إيخاف وحدب هللا وروسيا الفخصة الستغالؿ ىحا 
 .007يع"الغزب واالنقداـ لسرمحت

عسػمًا، يبجو أف وسائل االعالـ األمخيكية واإلسخائيمية، ومعيا العخبية قج 
بالغت في ردة الفعل العخبية واإلسالمية تجاه قخار تخامب بشقل الدفارة األمخيكية مغ 
تل أبيب إلى القجس، لكغ يبجو أف صانع القخار في الػاليات الستحجة كاف متػقعًا 

 سالمي )رسسيًا وشعبيًا( عمى ىح القخار. لسحجودية الخد العخبي واإل
وعميو، فإف تجاعيات القخار األمخيكي وتأثيخه عمى العالقات العخبية مع 

يل أف ىشاؾ دواًل عخبية مؤثخة تتبشى ل، بجاليات الستحجة لغ يكػف لو تأثيخ ممسػسالػ 
 الخؤية األمخيكية بػضعيا الحالي تجاه حل القزية الفمدصيشية.
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 تسة:الخا
معطع بمجاف العالع رفزًا  تعمى الخغع مغ مػجة الغزب العاـر الحؼ اجتاح

وتشجيجًا بشقل سفارة الػاليات الستحجة إلى القجس، ألف ذلظ القخار مشافيًا ومخالفًا 
لقػاعج القانػف الجولي وقخارات مجمذ األمغ واألمع الستحجة الخاصة بسجيشة القجس، 

أف القخار يتشافى مع اتفاقية أوسمػ بيغ إسخائيل  محتمة، كسا خ أراضٍ التي تعتب
 ومشطسة التحخيخ التي ارجأت الحجيث عغ القجس لسفاوضات الػضع الشيائي.

وعمى الخغع مغ السعارضة الجولية الكبيخة ليحا القخار، فيبجو أف الػاليات 
 الستحجة ماضية دوف تخاجع في تشفيح ىحا القخار، وىشاؾ مجسػعة مغ العػامل يسكغ

 ترشيفيا عمى الشحػ اآلتي: 
، لع يدجل عمى الػاليات الستحجة )تاريخيًا( أنيا ما يتعمق بالهاليات الستحجة -

تخاجعت عغ القخارات التي اتخحتيا عمى مدتػػ الدياسة الخارجية. ومثاؿ عمى 
ـ؛ 0872" الحؼ وضعو الخئيذ األمخيكي "جيسذ مػنخو عاـ وذلظ، "مبجأ مػنخ 

ة العدلة في الػاليات الستحجة األمخيكية في عالقاتيا ويشز عمى تصبيق سياس
الخارجية. ومع ذلظ تجخمت الػاليات الستحجة في قزايا الكثيخ مغ بمجاف العالع، 

ـ(، والثانية 0908-0904ومشيا عمى سبيل السثاؿ: الحخبيغ العالسيتيغ، األولى )
ى آخخ، أف مػنخو. بسعش-ـ(، دوف اإلعالف عغ إلغاء مبجأ العدلة0929-0945)

مشعيا مغ إلغاء قخاراتيا التي  غصخسة الػاليات الستحجة، وكبخيائيا، وتعاضع نفػذىا
 وف الخارجية.ؤ اتخحتيا في مخاحل سابقة، خاصة الستعمقة بالذ

، واألمثمة عمى ذلظ كثيخة ججًا، مع إسخائيل االستخاتيجيةما يتعمق بالعالقات  -
)بجوف استثشاء( الحفاظ عمى أمغ وتفػؽ مشيا تعيج اإلدارات األمخيكية الستعاقبة 

إسخائيل، ناىيظ عغ التجانذ الكبيخ القائع بيغ إدارة تخامب السشتسية لمتيار السديحي 
السترييغ والمػبي الرييػني والسجسع الرشاعي العدكخؼ األمخيكي، والحكػمة 
اإلسخائيمية اليسيشية الستصخفة. وكحلظ، تبيشي إدارة تخامب لسػاقف الحكػمة 
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اإلسخائيمية ولخؤيتيا لحل القزية الفمدصيشية وىي رؤية تتساشى فقط مع ما تخيجه 
إسخائيل، دولة فمدصيشية مقصػعة األوصاؿ، قابمة لمحياة مع التخكيد عمى البعج 
األمشي، ومغ العػامل التي تؤكج عجـ تخاجع اإلدارة األمخيكية عغ قخارىا بشقل 

 لى القجس.إالدفارة 
عاـ مغ  00ف مشح أكثخ مغ ػ ، يعاني الفمدصيشيالفمدطيشي ما يتعمق بالهاقع -

الحرار واالغالؽ الحؼ تفخضو إسخائيل عمى قصاع غدة، وقج ازدادت األمػر 
الفمدصيشي الحؼ انتيي بديصخة حخكة حساس عمى  -تعقيجًا بعج االنقداـ الفمدصيشي

كبيخًا غدة، والدمصة الفمدصيشية عمى الزفة الفمدصيشية، وىػ ما سبب ضخرًا 
إلى تخاجع الجعع والتعاشف الجولي مع القزية  لمسذخوع الػششي الفمدصيشي، وأدػ

كسا ساىع أيزًا في تأخيخ وتخاجع فخص الحل، وأعصى دولة االحتالؿ  الفمدصيشية،
اإلسخائيمي ىامذًا كبيخًا مغ السشاورة والتيخب مغ استحقاؽ التدػية، وتخاجعت معيا 

لمتدػية، بحجة أف الدمصة غيخ مؤىمة إلقامة دولة ما الػاليات الستحجة كخاجعية 
دامت غدة خارج سيصختيا وال تدتصيع استخدادىا. ناىيظ عغ االعتجاءات 
اإلسخائيمية الستكخرة عمى قصاع غدة والتي انتجت واقعًا مأساويًا في غدة نتج عشو 

 ازدياد األوضاع تعقيجًا وبؤسًا.
العخبية واقعًا صعبًا، فقج أرىقت العجيج  تعير الجوؿ ما يتعمق بالهاقع العخبي، -

مغ الجوؿ العخبية مثل، ليبيا وسػريا بحخوب داخمية فيسا يدسى "الخبيع العخبي" 
وأدخمت العخاؽ في صخاعات شائفية مدقتو وأضعفتو، وال تداؿ األوضاع في تػنذ 

ع ومرخ غيخ مدتقخة، أما اليسغ فتذيج مشح أكثخ مغ ثالث سشػات حخبًا شاحشة باس
"التحالف العخبي" ضج جساعة الحػثييغ السجعػمة مغ إيخاف، وال أحج يدتصيع التشبؤ 
بشياية ىحه الساسي. ناىيظ عغ الحخب اإلعالمية )التي تغحييا الػاليات الستحجة 

اصصفافًا مرصشعًا قدع العخب والسدمسيغ بيغ معدكخيغ،  وإسخائيل( والتي خمقت
إيخاف. بسعشى آخخ، أف الػاقع العخبي ُأشغل  سشي بقيادة الدعػدية، وشيعي بقيادة
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بقزاياه الجاخمية التي كبمتو، وأضعفت تحخكاتو، بل وأنيكت قػاه. فزاًل عغ 
أنطستو الخجعية السدتبجة التي فقجت التأثيخ في مجخيات األحجاث، وأصبح دورىا 

ء ىامذيًا عمى مدتػػ الدياسة الجولية، لجرجة اف الخئيذ تخامب ىاتف معطع رؤسا
ىحه الجوؿ وأخبخىع عدمو عمى إعالف قخار نقل الدفارة األمخيكية غمى القجس، وىحا 
مؤشخ قػؼ عمى اف الػاليات الستحجة لع تعج تعيخ أؼ اىتساـ أو أىسية ليحا الجوؿ. 

، لغ تدتصيع الجوؿ العخبية أف تؤثخ عمى اإلدارة األمخيكية وتجبخىا عمى اآلتيوب
 التخاجع عغ ىحا القخار.

ـ، والػاليات 0990مشح انييار االتحاد الدػفيتي تعمق بالهضع الجولي، ما ي -
الستحجة تييسغ وتتحكع بذكل كبيخ في مخخجات الدياسة الجولية، وتمعب دورًا 

 تػجيات الجوؿ فيسا يتعمق بدياستيا تجاه الذخؽ األوسط، فيواضحًا في التأثيخ 
لكبيخة التي واجييا قخار تخامب والسيسا القزية الفمدصيشية، وبالخغع مغ السعارضة ا

 بذأف القجس، إال أف ىحه الجوؿ لغ تجخل في صخاع دبمػماسي، أو مػاجو سياسية
في الييئات الجولية مع الػاليات الستحجة، وستكتفي ببيانات التشجيج واالستشكار. 
بسعشى آخخ، ما ىي السكاسب التي ستعػد عمى ىحه الجوؿ فيسا لػ عارضت سياسة 

الستحجة ووقفت ضجىا؟ أعتقج أف ىحه الجوؿ لغ تزحي بسرالحيا مع الػاليات 
الػاليات الستحجة لقاء مػاقف اندانية وترخيحات إعالمية، قج تشرف الفمدصيشييغ 

ف، وإدارات ػ عامًا احتالاًل ضالسًا يػاجيو الفمدصيشي 71الحيغ يعانػف مشح أكثخ مغ 
 حق الفمدصيشييغ.أمخيكية تجعع إسخائيل وتبخر جخائسيا وعجوانيا ب

ختامًا، اعتقج أف السشاخ الجولي العاـ يتالءـ ويتشاغع مع الدمػؾ األمخيكي تجاه 
الذخؽ األوسط، وأف إدارة تخامب، قج اختارت الدماف السشاسب إلصجار قخارىا 
الستعدف غيخ القانػني بحق القجس، كسا أف ىحا الدمػؾ يشدف كل جيج يسكغ أف 

 مقزية الفمدصيشية، وقزية القجس.يداىع في ايجاد حل عادؿ ل
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