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نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س قنبلة موقوتة

عبد الروؤوف اأرناوؤوط*

ربما 
�أرجاأ �لرئي�س �لأميركي دونالد تر�مب، قلياًل، نقل �ل�سفارة �لأميركية من تل �أبيب 

�إلى �لقد�س، غير �أن هذ� �لمو�سوع يبقى قنبلة موقوتة في �لعالقة �لفل�سطينية ــ 

�لأميركية �له�سة �أ�ساًل.

�لنتخابات  في  لتر�مب  �لمفاجىء  �لفوز  مع  �لق�سية  هذه  مخاطر  �إلى  �لفل�سطينيون  ه 
ّ
تنب

�لرئا�سية ف�سارعو� �إلى محاولة �لتو��سل مع طاقمه، لكن من دون جدوى.

في كانون �لأول/دي�سمبر 2016، قيل لوفد فل�سطيني رفيع برئا�سة �أمين �سر �للجنة �لتنفيذية 

ماجد  �للو�ء  �لعامة  �ل�ستخبار�ت  جهاز  ورئي�س  عريقات  �سائب  �لفل�سطينية  �لتحرير  لمنظمة 

�إن  �لأبي�س،  �لخارجية و�لبيت  �لم�سوؤولين في وز�رة  فرج، كان في زيارة لو��سنطن للقاء كبار 

عليهم �لنتظار �إلى ما بعد حفل تن�سيب تر�مب في �لع�سرين من كانون �لثاني/يناير للتو��سل 

مع فريقه.

قال عريقات لــ ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية'': ''لم نكن على معرفة باأحد من فريق �لرئي�س 

تر�مب، وبعد �أن ��ستمعنا �إلى هذ� �لجو�ب عدنا �أدر�جنا.'' لكن لدى عودة �لوفد �إلى ر�م �للـه و�سلت 

ر�سالة من خالل �أ�سدقاء، �إلى �لرئي�س �لفل�سطيني محمود عبا�س فحو�ها �أن ''تر�مب ينوي �إعالن 

نقل �ل�سفارة في يوم �لتن�سيب.''

وعلى �لرغم من �أن �لإعالن لم يتم في يوم �لتن�سيب، فاإن �لر�سالة كانت �سادقة تمامًا، �إذ 

روى �ل�سيناتور �لجمهوري بوب كوركر، رئي�س لجنة �لعالقات �لخارجية في �لكونغر�س، لمجلة 

�ل�ساعة  في  �ل�سفارة  لنقل  جاهزين  ''كانو�  تر�مب  فريق  �أع�ساء  �أن  لحقًا  �لأميركية  ''بوليتكو'' 

12:01 من يوم 20 كانون �لثاني/يناير، وربما حتى في �ل�ساعة 12 و30 ثانية، و�أن هذه كانت 

�ستكون �لخطوة �لأولى.''

وقال ثالثة م�سوؤولين فل�سطينيين لــ ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية'' �إن �لرئي�س �لفل�سطيني عبا�س 

حاول �لت�سال بتر�مب لتهنئته بالفوز و�إثارة مخاطر نقل �ل�سفارة معه، لكن من دون جدوى.

ه �لرئي�س عبا�س ر�سالة من �سفحتين في �لثامن من كانون �لثاني/يناير 
ّ

وفي �إثر ذلك وج

�أن ن�سعكم ب�سورة تبعات نقل �سفارة بلدكم  �أنه من و�جبنا  ''نرى  ��ستهلها بالقول:  �إلى تر�مب 

�ل�سديق �إلى �لقد�س.''

�لجديدة،  �لأميركية  �لإد�رة  �لعالقة مع  بد�ية  �سمة  �لمو�جهة  �أن تكون  �لفل�سطينيون  ِرد 
ُ
ي لم 

و�لعنف  �لتطرف  وزيادة  �لنفو�س،  لإثارة  ذريعة  ذلك  يكون  �أن  ''نخ�سى  عبا�س:  �أ�ساف  ولذلك 

وتحويل �ل�سر�ع من �سر�ع �سيا�سي �إلى �سر�ع ديني، موؤكدين مجدد�ً موقفنا �لثابت و�لر�ف�س 

لكل �أ�سكال �لعنف و�لإرهاب.''

* �سحافي مقيم في �لقد�س.
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وتابع �لرئي�س �لفل�سطيني في ر�سالته: ''لقد عجز �لكثيرون عن �سنع �ل�سالم بيننا وبين �لإ�سر�ئيليين، 

ن ي�سنع �لتاريخ، ويحقق هذ� �لإنجاز �لكبير.''*
َ
و�إننا نتطلع لأن تكون �أنت م

غير �أن �لفل�سطينيين لم يت�سلمو� رد�ً على هذه �لر�سالة، وقال عريقات في حينه: ''لم نت�سلم رد�ً من 

�لجانب �لأميركي عليها.''

كانت تلك �لمرة �لأولى �لتي ينقطع فيها �لفل�سطينيون تمامًا عن �إد�رة �أميركية منذ تد�سين �لعالقة 

�لفل�سطينية ــ �لأميركية ر�سميًا لدى توقيع �تفاق �و�سلو في حديقة �لبيت �لأبي�س في �سنة 1993.

�لمتحدة،  �لوليات  في  وعبا�س  �لبن  بو�س  جورج  �لرئي�سين  بين  �جتماعات  �ستة  قدت 
ُ
ع لقد 

و�جتماعان �آخر�ن في ر�م �للـه في �ل�سفة �لغربية ومنتجع �سرم �ل�سيخ �لم�سري خالل �لفترة 2005 

.2008 -

ا في فترَتي وليَتي �لرئي�س بار�ك �أوباما )2009 - 2016(، فقد عقد �لأخير �ستة �جتماعات مع 
ّ
�أم

عبا�س في و��سنطن ونيويورك، و�جتماعًا �آخر في ر�م �للـه في �آذ�ر/مار�س 2013.

�ل�سفة  في  عبا�س  مع  ر�ي�س  كوند�لي�سا  �ل�سابقة  �لخارجية  وزيرة  عقدتها  �جتماعًا   19 وهناك 

 5 بعقد  كلينتون  هيالري  �ل�سابقة  �لخارجية  وزيرة  �أتبعتها   ،2008  -  2005 �لفترة  خالل  �لغربية 

�جتماعات معه في ر�م �للـه و�أبو ظبي وباري�س بين �سنَتي 2009 و2012.

وكان �لن�سيب �لأوفر من �لجتماعات لوزير �لخارجية �ل�سابق جون كيري �لذي عقد 23 �جتماعًا 

مع �لرئي�س �لفل�سطيني خالل �لفترة 2013 - 2015 في �ل�سفة �لغربية، و�لأردن، وفرن�سا، وبريطانيا، 

قدت بينهما في �لوليات �لمتحدة.
ُ
وتركيا، من دون �أن ي�سمل ذلك �لــ 43 �جتماعًا �لتي ع

�أي�سًا ع�سر�ت �لت�سالت �لهاتفية �لتي �أجر�ها روؤ�ساء ووزر�ء خارجية  ول ت�سمل هذه �لمعطيات 

�أميركيون مع �لرئي�س �لفل�سطيني.

ويوؤكد م�سوؤولون فل�سطينيون �أن �لرئي�س �لفل�سطيني كان �أول زعيم خارج �لوليات �لمتحدة يت�سل 

به �لرئي�س �لأميركي بار�ك �أوباما بعد فوزه في �لنتخابات في �سنة 2009.

�أخذ�ً بعين �لعتبار هذ� �لتاريخ �لحافل من �لجتماعات و�لت�سالت فاإن �نقطاع �لإد�رة �لأميركية 

�لجديدة عن �لقيادة �لفل�سطينية بد� م�ستغربًا ومثير�ً لل�سكوك.

بنيامين  �لإ�سر�ئيلية  �لحكومة  ورئي�س  تر�مب  بين  هاتفيتان  محادثتان  لت 
ّ
ج

ُ
�س �لمقابل  وفي 

نتنياهو في 9 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2016 و22 كانون �لثاني/يناير، و�جتماع في �لبيت �لأبي�س 

في 15 �سباط/فبر�ير، و�ت�سال من وزير �لخارجية �لأميركي ريك�س تيلر�سون بنتنياهو في 2 �سباط/

فبر�ير.

ـ �لأميركية حتى مطلع �سباط/فبر�ير، عندما �جتمع رئي�س �ل�ستخبار�ت  ا �لت�سالت �لفل�سطينيةـ 
ّ
�أم

بامبيو  مايك   )CIA( �لأميركية  �لمركزية  �ل�ستخبار�ت  وكالة  برئي�س  فرج  ماجد  �للو�ء  �لفل�سطينية 

�لقن�سل  على  فاقت�سرت  و��سنطن،  في  غرينبالت  جي�سون  �لأميركي  �لقومي  �لأمن  مجل�س  وع�سو 

�لأميركي �لعام في �لقد�س دونالد بلوم.

وفي 24 كانون �لثاني/يناير قال بلوم للرئي�س عبا�س في مقر �لمقاطعة �إن ''�لإد�رة �لأميركية ل 

تز�ل في �لمر�حل �لأولى من در��سة قر�ر نقل �ل�سفارة �لأميركية �إلى �لقد�س.''

* مرفق في نهاية هذ� �لتقرير �سورة لر�سالة عبا�س �لتي بقي ن�سها حتى �لآن طي �لكتمان، ولم ُيك�سف �سوى عن 
م�سمونها.
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 كثير من �لفل�سطينيين في هذ� تطمينًا، ول �سيما في �سوء تكر�ر ت�سريحات �لرئي�س �لأميركي 
َ
لم ير

تر�مب باأنه ل يز�ل يدر�س �لمو�سوع، و�أن هذ� قر�ر �سعب و�سيقدم عليه في �لوقت �لمالئم.

مقر  �إلى  بامبيو  مايك  �لأميركية  �لمركزية  �ل�ستخبار�ت  رئي�س  و�سل  �سباط/فبر�ير،   14 وفي 

�لأميركية  �لإد�رة  �إلى حين ترتيب  �ل�سبر قلياًل  �لفل�سطيني  �لرئي�س  �للـه وطلب من  �لمقاطعة في ر�م 

�أول  في  وذلك  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  تجاهل  تنوي  ل  �لجديدة  �لإد�رة  �أن  �إلى  م�سير�ً  �أمورها،  �لجديدة 

�ت�سال ر�سمي بين �لإد�رة �لجديدة و�لفل�سطينيين.

26 تو�سية يف حال نقل ال�سفارة

محمد  ''فتح''  لحركة  �لمركزية  �للجنة  وع�سو  وفرج  عريقات  �جتمع  �لثاني/يناير  كانون   5 في 

��ستيه ووزير �لخارجية ريا�س �لمالكي و�لم�ست�سار �لدبلوما�سي للرئي�س مجدي �لخالدي في ر�م �للـه 

�لقد�س،  �إلى  �لأميركية  �ل�سفارة  لنقل  �لمحتملة  �لت�سور�ت  لو�سع  عبا�س،  �لرئي�س  من  بطلب  وذلك 

و�لخطو�ت �لفل�سطينية �لمطلوبة في حال �إقد�م تر�مب على هذه �لخطوة.

و�للجنة  ''فتح''  لحركة  �لمركزية  �للجنة  من  �أع�ساء  مع  بالت�ساور  �لفل�سطيني،  �لفريق  و�سع  وقد 

�لتنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، 26 تو�سية للقيادة �لفل�سطينية.

و�أهم هذه �لتو�سيات هي:

و�سرورة  وباطلة  لغية  و�عتبارها  �لخطوة  هذه  لإد�نة  �لأمن  مجل�س  �أمام  قر�ر  م�سروع  طرح  ــ 

لجاأ �إلى �لجمعية �لعامة فور�ً، وتجري �لدعوة �إلى �جتماع 
ُ
�لتر�جع عنها، وفي حال ��سُتخدم ''�لفيتو''، ي

تحت مظلة �لتحاد من �أجل �ل�سالم.

ــ تقديم طلب �إحالة �إلى �لمحكمة �لجنائية �لدولية ب�ساأن �ل�ستيطان، و�لعدو�ن على غزة، و�لأ�سرى.

ــ تتخذ �للجنة �لتنفيذية تو�سية ب�سحب �عتر�ف منظمة �لتحرير �لفل�سطينية بدولة �إ�سر�ئيل، وربط 

�لعتر�ف باأن يكون متبادًل بين دولة �إ�سر�ئيل ودولة فل�سطين.

و�عتبار   ،2012/19/67 �لعامة  �لجمعية  قر�ر  �أ�سا�س  على  �لدولة  �إلى  �ل�سلطة  من  �لنتقال  ــ 

 دولة فل�سطين، و�للجنة �لتنفيذية لمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية �لحكومة �لموقتة لدولة 
َ

�لرئي�س رئي�س

فل�سطين، و�لمجل�س �لوطني برلمان دولة فل�سطين.

�لجمعية  في  �لعمل  من  �إ�سر�ئيل  لمنع  �لمتحدة  لالأمم  �لعامة  �لجمعية  �أمام  قر�ر  م�سروع  طرح  ــ 

�لعامة لالأمم �لمتحدة.

ــ �لإعد�د لعر�س �لق�سية �أمام �لمحكمة �لعليا �لأميركية، من �أجل �عتبار قر�ر�ت �لكونغر�س ونقل 

�ل�سفارة مخالَفين للد�ستور �لأميركي، ويدخالن في �أمور خارجية لي�ست من �سالحياته.

�لدول، وخ�سو�سًا  قادة  �لعديد من  �إلى  ر�سائل  �لثاني/يناير  كانون  �لرئي�س عبا�س في 8  ه 
ّ

ووج

فيها  طالبهم  �لأوروبي،  و�لتحاد  و�ل�سين  رو�سيا  فيها  بما  �ل�سديقة  و�لدول  و�لإ�سالمية  �لعربية 

بالتحرك وح�ّس �لرئي�س �لأميركي على عدم نقل �ل�سفارة و�إ�سد�ر ت�سريحات علنية بهذ� �ل�ساأن.

و�أ�سدر �لأردن بيانًا حّذر فيه من مخاطر هذه �لخطوة قبل �أن يتوجه �لعاهل �لأردني �إلى �لوليات 

�لمتحدة لتحذير �لإد�رة �لأميركية �لجديدة من مخاطر هذه �لخطوة.

ولحظ مر�قبون �أنه فيما عد� �لتحرك �لأردني فاإن بقية �لدول �لعربية و�لإ�سالمية �لتزمت �ل�سمت 

ح �لرئي�س �لأميركي باأن �لقر�ر �سعب، ف�سدرت عدة بيانات عربية و�إ�سالمية.
ّ
�إلى حين لم

وفي هذ� �ل�سدد ر�أى عريقات �أن ''�إد�رة �لرئي�س تر�مب قد تغير مو�قف �لإد�ر�ت �لأميركية �لمتعاقبة 
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�سرعي  غير  �ل�ستيطان  و�عتبرت  �ل�سرقية،  �لقد�س  �سم  �إ�سر�ئيل  قر�ر  رف�ست  و�لتي   ،1967 �سنة  منذ 

ومخالفًا للقانون �لدولي، و�سددت على خيار �لدولتين على حدود 1967.''

5 خيارات لنقل ال�سفارة

لم يغلق تر�مب، حتى �لآن، �لباب نهائيا �أمام ما و�سفه بــ ''�لقر�ر �ل�سعب'' بنقل �ل�سفارة، م�سدد�ً 

في �أكثر من منا�سبة على �أنه ''جاد في �لقر�ر''، لكن من دون �أن يحدد موعد�ً للتنفيذ، �إّل �إن م�سوؤولين 

ومر�قبين فل�سطينيين حددو� 5 �سيناريوهات لحتمال نقل �ل�سفارة، وهي:

1 ــ نقل �ل�سفارة و�إنهاء دور �لقن�سلية �لأميركية �لعامة في �لقد�س.

في  �لعامة  �لأميركية  �لقن�سلية  على  �لإبقاء  مع  �لغربية  �لقد�س  �إلى  �لأميركية  �ل�سفارة  نقل  ــ   2

�لقد�س �ل�سرقية.

3 ــ �إبقاء �لو�سع على ما هو عليه بحيث تبقى �لقن�سلية �لعامة في �لقد�س �ل�سرقية، و�ل�سفارة في 

تل �أبيب.

4 ــ �إعالن �إطالق م�سروع بناء �ل�سفارة وهي عملية قد ت�ستغرق عدة �أعو�م مع �إبقاء �لو�سع، مرحليًا، 

على ما هو عليه.

5 ــ �إعالن خطة �سالم تت�سمن نقل �ل�سفارة.

اأيار/مايو.. �سهر حا�سم

يرى مر�قبون �أن �أيار/مايو �لمقبل �سيكون حا�سمًا في بلورة نيات �لرئي�س �لأميركي تر�مب ب�ساأن 

نقل �ل�سفارة، ففي هذ� �ل�سهر تنتهي فترة �لأ�سهر �ل�ستة للمذكرة �لتي وّقعها �لرئي�س �أوباما بتعليق نقل 

�ل�سفارة �إلى �لقد�س.

فمنذ قر�ر �لكونغر�س في �سنة 1995 نقل �ل�سفارة �لأميركية من تل �أبيب �إلى �لقد�س، درج �لرئي�سان 

�لجمهوري بو�س �لبن و�لديمقر�طي �أوباما على توقيع مذكر�ت كل 6 �أ�سهر بتعليق نقل �ل�سفارة �إلى 

�لقد�س.

وتتوجه �لأنظار �إلى �لرئي�س �لأميركي �لجديد في �أيار/مايو لمعرفة ما �إذ� كان �سيو��سل م�سيرة 

�سلَفيه بتوقيع مذكرة بتعليق نقل �ل�سفارة، �أم �إنه �سيخالف ذلك.

تاريخ القن�سلية الأمريكية يف القد�س

�أوَل قن�سل للوليات �لمتحدة في �لقد�س في �سنة 1844، وتم  ن جون تايلر �لرئي�س �لأميركي 
ّ
ي

َ
ع

لحقًا تاأ�سي�س وجود قن�سلي د�ئم في �سنة 1857 في مبنى د�خل باب �لخليل في �لبلدة �لقديمة، ثم 

�نتقلت �لقن�سلية �إلى خارج �لبلدة �لقديمة في �سنة 1912 �إلى موقعها �لحالي في �سارع �أغرون في 

�لقد�س �لغربية.

�لع�سرين،  �لقرن  �أو�ئل  في  �لثالثة  �إ�سافة  وجرى  فقط،  طبقتين  �لأ�سلي  �لقن�سلية  مبنى  �سمل 

و�لمبنى �ليوم ي�سم كل من مكان �إقامة �لقن�سل �لعام ومكاتب �لموظفين.

�لر�سمية  �لدبلوما�سية  �لبعثة  تمثل  وهي   ،1928 �سنة  في  عامة  كقن�سلية  �لبعثة  تحديد  تم  وقد 
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�إد�رة �لقن�سل �لعام كرئي�س  للوليات �لمتحدة في �لقد�س و�ل�سفة �لغربية وغزة كبعثة م�ستقلة تحت 

للبعثة، كما توفر �لقن�سلية خدمات لحاملي �لجن�سية �لأميركية في �لقد�س و�ل�سفة �لغربية وغزة.

وفي �سنة 1951، ��ستاأجرت �لحكومة �لأميركية موقعًا �آخر في �سارع نابل�س في �لقد�س �ل�سرقية 

�لأميركية  �لجن�سية  لحاملي  خدمات  ن 
ّ
يوؤم و�لذي  �لعامة،  للقن�سلية  �لتابع  �لقن�سلي  �لق�سم  ي�سم 

و�لتاأ�سير�ت، وبقيت هناك حتى �أيلول/�سبتمبر 2010 حين جرى �لنتقال �إلى حي �أرنونا في �لقد�س 

ثقافي  كق�سم  �لآن  �ستخدم 
ُ
ي وهو  نابل�س،  �سارع  في  مقرها  على  �لأميركية  �لقن�سلية  و�أبقت  �لغربية، 

يحمل ��سم'' �لبيت �لأميركي''. 
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