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نقل السفارة األمريكية إىل القدس.. التأجيل سيد املوقف 

د. صبحي عسيلة 

عىل خطى أسالفه من الرؤساء األمريكيني، عرب العقدين املاضيني، وعد الرئيس األمريكي اجلديد خالل محلته االنتخابية 
بأنه سينقل السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل القدس، يف حال تم انتخابه رئيسا للواليات املتحدة. وفور فوزه يف االنتخابات، 
بدأ احلديث عن قدرة دونالد ترامب عىل تنفيذ الوعد االنتخايب الدائم لكل الرؤساء األمريكيني، منذ أن أقر الكونجرس يف 
عام 1995 “قانون سفارة القدس” الذي يعرتف بالقدس عاصمة أبدية إلرسائيل غري قابلة للتقسيم. بيد أن كل الرؤساء منذ 
اإلرسائيليون  ظل  ذلك،  ومع  القومي.  األمن  ومقتضيات  األمريكية  املصلحة  العتبارات  نظرا  التنفيذ،  أجلوا  التاريخ  ذلك 
حيلمون طوال تلك الفرتة بإمكانية أن يقِدم رئيس أمريكي عىل تلك اخلطوة ملا هلا من تأثري يف رشعنة أرسلة القدس لألبد كام 
الوزراء  برئيس  التي جتمعه  املميزة  للعالقات احلميمية  نظرا  ترامب،  اآلمال مع جمئ  تلك  تعاظمت  يظن اإلرسائيليون. وقد 
اإلرسائييل، نتنياهو. ذلك أن نتنياهو وترامب يتبادالن اإلعجاب الشخيص وقد دعم كل منهام اآلخر يف االنتخابات التي أدت 
ناجحًا،  “شخصًا مميزًا،  فيه  الذي رأي  ترامب،  انتخابات 2013 بدعم واضح من  نتنياهو يف  به إىل سدة احلكم. فقد حظى 
حيظى باحرتام اآلخرين، ويقدره اجلميع، لذلك عليكم أن ختتاروا بنيامني نتنياهو فهو رجل رائع، وزعيم ممتاز، وجيد ليكون 
رئيس حكومة إرسائيل”. أما نتيناهو فوصف ترامب فور فوزه يف االنتخابات بالصديق الكبري أو العظيم إلرسائيل، ثم أكد 
يف 10 ديسمرب 2016 أن ترامب لديه مشاعر دافئة جدا جتاه الشعب اليهودي والدولة اليهودية، وقال “أعرفه جيدا ومواقفه 
جتاه إرسائيل واضحة جدا، ليس هناك شك يف أن موقفه جتاه إرسائيل واليهود حمض إجيايب”. هذه العالقة الشخصية ستلعب 
دور املسهل catalyst  لعالقة أكثر إجيابية بني إرسائيل والواليات املتحدة، وتفهام أكرب ملواقف ووجهات النظر اإلرسائيلية يف 
العديد من امللفات. ويسعي اإلرسائيليون إىل استغالل ذلك التقارب، إلحداث اخرتاق يف ملف السفارة األمريكية بإرسائيل. 
بيد أن الرئيس األمريكي بمجرد وصوله إىل البيت األبيض كان قد أعلن أن الوقت ال يزال مبكرا ملناقشة كيفية تنفيذ قرار نقل 
السفارة األمريكية إىل القدس. وهو ما أصاب نتنياهو بخيبة أمل كبرية، ورصح قائال إن تأجيل نقل السفارة قرار يسهم يف إحياء 
األوهام الفلسطينية، وكأنه ليس للشعب اليهودي ولدولته أية عالقة بالقدس، مؤكدًا أن ما يسعي إليه، ليس فقط نقل السفارة 

األمريكية، بل نقل مجيع السفارات األخرى يف إرسائيل من تل أبيب إىل القدس.
ىف سياق متصل، يؤكد تراجع ترامب عن موقفه بشأن نقل السفارة أن ثمة اختالفات جوهرية بني املرشح والرئيس الفعيل. 
فاملرشح يطلق وعودا انتخابية لتأمني احلصول عىل أكرب قدر ممكن من األصوات، بينام الرئيس يكون حمكوما باعتبارات األمن 
القومي واملصالح األمريكية، وكلها حتى اآلن متثل قيدا قويا عىل إقدام أي رئيس أمريكي عىل خطوة نقل السفارة. ومع ذلك، 
فإن قضية نقل السفارة األمريكية إىل القدس تظل سيفا مسلطا عىل الفلسطينيني والعرب تستخدمها باألساس الواليات املتحدة 
نقل  تظل قضية  فيه فسوف  للجانب اإلرسائييل. ومما ال شك  التنازالت  من  مزيد  لتقديم  عليهم  الضغوط  مزيد من  ملامرسة 
السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل القدس وعدا انتخابيا لكل املرشحني القادمني يف االنتخابات األمريكية. وبكل تأكيد، فإن 
إدارة ترامب ستكون أكثر ميال من اإلدارات السابقة للتلويح بتلك الورقة يف مواجهة الفلسطينيني والعرب، خاصة يف إطار ما 

يتم التجهيز له من ِقبل تلك اإلدارة لوضع تصور الستئناف عملية التسوية السلمية املتوقفة منذ سنوات. 
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