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 وإسالمية عربية رؤية يدي بني

القدس بشأن األمريكي القرار ملواجهة
 ايطفاز٠ ْٚكٌ إلضسا٥ٌٝ، عاص١ُ احملت١ًّ بايكدع االعرتاف تساَب دْٚايد األَسٜهٞ ايس٥ٝظ قساز ُٜعّد

 عاّ ااحتالهل أعكاب يف ايطٝاضٞ ٚٚععٗا املد١ٜٓ بػإٔ ايتطّٛزات أبسش َٔ ايكدع إىل أبٝب تٌ َٔ األَسٜه١ٝ

َٚٔ ٖٓا فكد بادز َسنص دزاضات ايػسم األٚضط يف األزدٕ إىل دع٠ٛ زتُٛع١ َٔ ايطٝاضٝني  .1967

ٚقد ْتج عٔ ملطًٛب عسبًٝا ٚإضالًَٝا ملٛاجٗت٘. ا َاٖرا ايكساز ٚ تداعٝاتيٓكاش  األزدْٝني ٚارتربا٤ ٚاملدتضني

 ضٝاض١ٝ غدضٝات بػأْٗا ٚاضتػازصٝاغتٗا،  ع٢ً املسنص عٌُ كرتحاتٚامل سؤ٣ٖرا ايٓكاش زتُٛع١ َٔ اي

 .أٚهلُا تداعٝات ايكساز، ٚثاُْٝٗا بسْاَج َكرتح ملٛاجٗت٘ :تتغُٔ ٖرٙ ايسؤ١ٜ ستٛزٜٔٚ ،١أزدْٝ أنادمي١ٝٚ

 القرار تداعيات: ور األولاحمل
 ٌيكٛاعد اجتاّٚش ٖٚٛ َا ٜػّهٌ ،ايكساز األَسٜهٞ خسًقا يًٛعع ايكا٥ِ يف ايكدع َٓر احتالهلا ميّج 

ِٝ ٚاألَٔ تٗدّٜدا يًطًِٚ ايدٚىل ايكإْٛ ّٝ  ٖا.ٔ يف املٓطك١، نُا ُٜطِٗ يف عدّ اضتكسازايدٚي

 ُّٔ  يف ايٛاقع األَس ضٝاض١ فسضي ايتُادٟ ع٢ً إضسا٥ٌٝيف تػجٝع  عّدا ضٝاضّٝا خطرّياُبايكساز  ٜتغ

 ، ٚاييت ُُٜهٔ هلا إٔ تػٌُ:املكدض١ املد١ٜٓ

 َٔ ِٕختّطيف ايكدع ٚحٛهلا، حٝح فًطط١ٝٓٝ  أحٝا٤ ايتدًّط َٔ حدٚد ادتص٤ ايػرسقٞ  ج دِسُت ط إضسا٥ٌٝ أ

، ٚقبطر١،  ٚعاح١ٝ ايطالّ ،ٚشتِٝ غعفاط ،نفس عكب :أيف فًططٝين يف أحٝا٤ 220 َٔ ايكدع حٛايٞ

أيرف َطرتٛ ٔ إىل حردٚد ٖررا ادترص٤ َرٔ        150إضرسا٥ٌٝ حرٛايٞ    يف املكابٌ ضتغِٚ .ٚأبٛ َػريٟ، ٚب٦س ع١ْٛ

 جفعات ش٥ٝف.نفاز عتضٕٝٛ َٚعايٝ٘ أدَِٚٝ ٚ َطتعُسات نتٌاملد١ٜٓ، ٖٚٛ َا ٜػٌُ 

 ٚاعتبازِٖ ضهاّْا غري غسعٝني يف املد١ٜٓايكدعايفًططٝٓٝني يف  ٖٜٛات ع٢ً ضخبإضسا٥ٌٝ  قداّإ ،. 

 نُا  ا يًتٜٗٛداملهاْٞ متّٗٝدستاٚي١ ايتكطِٝ  عاد٠إا ، ٚزّبُقض٢املطجد األ دتٗدٜع٢ً  املطتٛ ٓني قداّإ

 .بساُٖٝٞ يف ارتًٌٝيف اذتسّ اإل

 تهٕٛ قد فضًت مشاٍ ايغف١ ايػسب١ٝ عٔ جٓٛبٗا، " ايكدع ايهرب٣"أّْ٘ بَا تعّسف٘ إضسا٥ٌٝ  بإقا١َ

حتت َط٢ُ  2007عاّ  إضسا٥ٌٝ عًٝ٘ صادقتَٔ خالٍ  سٜل  ٜٔأادتصبُٝٓا ٜضبح ايتٛاصٌ بني 

ايفًطط١ٝٓٝ حطب ايسؤ١ٜ  اذتاي١" سٜل ْطٝج اذتٝا٠" تكطع٘ دٚي١ االحتالٍ َت٢ غا٤ت. ٚبريو تضبح 

ًّا ٚاقتضادًّا  .)ناْتْٛات( اإلضسا١ًٝٝ٥ زتسد جتُعات ضها١ْٝ ستاصس٠ ٜطٌٗ ايطٝطس٠ عًٝٗا أَٓ

 تتجّسأ دٚي١حٝح  ;1967عاّ  احملت١ً ٞزاعشا٤ األإ ٥ًٝٞاساإلض -يكساز ضابك١ يف ايضساع ايعسبٌٞ اٜػّه 

ٚعدّ ايكساز تٓفٝر حاٍ  يفٚ .االحتالٍي١ عاص١ُ يدٚ احملت١ً ع٢ً اعتباز ايكدع٠ ٍّٚ َّسألٚ نرب٣

 اجملتُعَٛقف  عٔ اًيٜعين حتّٛقد ، َا ذات٘ جسا٤ع٢ً ايكٝاّ باإلأخس٣  اػجع دًٚيُٝضْ٘ إفَٛاجٗت٘ 

َٔ  كدع جص٤ًاباعتباز اي 487ٚ 338ٚ 242فل ايكسازات ٚ 1967 عاّ زاعٞ احملت١ًشا٤ األإ ايدٚيٞ

 .زاعٞ احملت١ًاأل
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 إىل  يف األزاعٞ احملت١ً يتعٗدات األَسٜه١ٝ باحملافظ١ ع٢ً ايٛعع ايكا٥ِعٔ ا تساجّعاٌ ايكساز ٜػّه

 ًفا٤ ايٛالٜات املتخد٠ يف املٓطك١.ذت اّجاحسٚإ، إٔ ُٜخَطِ باملفاٚعات ايٓٗا١ٝ٥

  ّٟ اعتباز يًخكٛم ايفًطط١ٝٓٝ يف ايكدع ٚيًدٚز األزدْٞ ارتاظ فٝٗا، ٚفل ٚثا٥ل ٜتجاٚش ايكساز أ

ّٞ صعب ال خٝاز هلُا فٝ٘ إال ايسفض ٝنيعدٜد٠، َا ٜغع نًًا َٔ ايفًططٝٓٝني ٚاألزدْ  أَاّ حتدٍّ ضٝاض

 .ٚاملٛاج١ٗ املػرتى
 

 األمريكي ملواجهة القرار برنامج مقرتح: الثاني احملور
ايكغ١ٝ ع٢ً ٚٚأًٖٗا شتا س ضٝاض١ٝ ٚٚاقع١ٝ ع٢ً ايكدع تداعٝات ٚإيٝ٘ ايكساز َٔ ٜؤدٟ يف ع٤ٛ َا 

ٚيًتعاٌَ َع٘ اييت أٚجدٖا، ثاز ١، ٚيف ع٤ٛ اآلٚاإلضالَٝعسب١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚع٢ً اذتكٛم ايفًطط١ٝٓٝ ٚاي

 :ايتاي١ٝ اإلجسا٤ات أَاّ األ ساف املتغسز٠ َٓ٘ سحكَتَُٜٚٛاجٗت٘ ٚصًٛيا إىل إٜكاف٘ ٚتعطٌٝ تٓفٝرٙ، 

 على الصعيد الفلسطيين

 فًطرطٝين  ٚ رين  َػرسٚع  صرٝاغ١ املضاذت١ ايٛ ١ٝٓ ع٢ً األزض، ٚ ٚحتكٝل االْكطاّ املطازع١ يف إْٗا٤ .1

تهٕٛ َطؤٚي١ عرٔ اختراذ قرسازات     ٚتػهٌٝ قٝاد٠ فًطط١ٝٓٝ َٛحد٠ ،ملٛاج١ٗ االحتالٍ تٛافكٞ جاَع

ٌّ اذترايٞ  تػٝري َٝرصإ ايكر٣ٛ   ياضرتاتٝج١ٝ  ٌ   املدتر ، َرع  َرٔ خرالٍ جبٗر١ َكاَٚر١ ٚ ٓٝر١      يضرا  إضرسا٥ٝ

 ايداخ١ًٝ ٚارتازج١ٝ. ١ٝفًططٝٓاي٦ٝات اهلبايتٓطٝل بني  األَسٜهٞ َأضط١ َٛاج١ٗ ايكساز

 حٝا٤ ارتٝازات األخس٣ يًػرعب ايفًطرطٝين يف ضرعٝ٘ الضررتداد حكٛقر٘ املػرسٚع١ ارا فٝٗرا املكاَٚر١         إ .2

 .املتاح١ ٚغريٖا َٔ أغهاٍ املكا١َٚ، ع٢ً إضسا٥ٌٝ ٚفسض ايعكٛبات ،كا ع١ٚحسن١ امل ،ايػعب١ٝ

ٌ ترردٜٔ املٛقررف األ أممٝرر١ اْتررصاع قررسازات   .3 ، يتػررهٌٝ زأٟ عرراّ دٚيررٞ َؤٜررد يًخررّل   َسٜهررٞ ٚإضررسا٥ٝ

 ضدازاضتاا يف ذيو ، َٔ إجسا٤ات إضسا١ًٝٝ٥ب٘ َٚا ضًٝخل  األَسٜهٞايفًططٝين ٚزافض يًكساز 

٘ ايكراْْٛٞ يًكرساز األَسٜهرٞ     ايٛعرع ٜربني  َٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ زأٟ اضتػازٟ  شتايًفرا   بٛصرف

ُّا يًعدٚإ ٚاالحتالٍ.ايًكإْٛ ايدٚيٞ ٚد  ع

 .بدعِ َٚػازن١ عسب١ٝ ٚإضال١َٝٚ ،بٝت أًٖٗاجتأضٝظ صٓدٚم ٚ ين فًططٝين ذتُا١ٜ ايكدع ٚت .4

ال ٜٓٗرٞ  ٕ ايكردع  أايتصاّ ادتاْب ايفًططٝين ٚايعسبٞ بعدّ تٛقٝع أٟ اتفام أٚ تفاِٖ َع إضسا٥ٌٝ بػر  .5

 .احتالهلا ٚاضتٝطاْٗا بايهاٌَ

 على الصعيد األردني 
ٚ  اضتُساز .1 متاضره٘ يف ايردٍٚ األزبرع عػرس٠ ايريت أّٜردت املػرسٚع ايعسبرٞ يف         تأنٝرد  اذتػد ايردٚيٞ 

ٚدعرِ َٛقرف    يف ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَرِ املتخرد٠،   املا١٥ ٚمثإ ٚعػسٜٔ ، ٚايدٍٚزتًظ األَٔ ايدٚيٞ

 ٜهٞ.ًكساز األَسياألزدٕ ايسافض 

دعِ املٛقف ايسمسٞ ٚمحاٜت٘ َرٔ  ي، ٚيف املًُه١ عد ايكسازايػعب١ٝ اضتُساز االحتجاجات تػجٝع  .2

 .عاف١ إىل ايتصاّ خطاب ٚ ين زمسٞ ٚغعيب جاَع جتاٙ ايكدع ٚفًططنيإ ،ارتازج١ٝ ايغػٛط

عرررّد ايكرررساز قرررف األزدٕ َرررع َٛ َٛاقفٗررراتتكرررا ع ايررريت قًُٝٝررر١ اإلعسبٝررر١ ٚاي رررساف األايتٓطرررٝل َرررع  .3

 .ٖا َٔ املًفات اإلق١ًُٝٝ األخس٣ٚأٚيٜٛتٗا ع٢ً غرياألَسٜهٞ 
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برني ايطرسفني أٚ يالتفاقرات االقتضراد١ٜ ايريت       ايطرالّ إداز٠ ايعالق١ َع إضسا٥ٌٝ دٕٚ االزتٗإ ملعاٖد٠  .4

 ."ْاقٌ ايبخسٜٔ"، ٚاتفاق١ٝ "ايػاش"اتفاق١ٝ  ، َجٌإضسا٥ٌٝ البتصاش األزدٕ ٚايغػط عًٝ٘ ٗاػًّقد تطت

 ايرردٚزتطررِٗ يف االعتردا٤ عًرر٢   قررد ٛاجٗرر١ أٟ رثراز ٚشتررا س قاْْٛٝرر١ ٚعًُٝر١ هلرررا ايكرساز   االضرتعداد مل  .5

ٚ  يف محا١ٜاألزدْٞ  يف عًُٝر١   األزدٕ إىليرتحٝرٌ املكدضرٝني    أٟ ستاٚير١ ايٛقرٛف يف ٚجر٘   املكدضرات، 

 تساْطفري جدٜد٠.

ٜطرِٗ يف صرُٛد املكدضرٝني يف    حتدٜح  سم اضتجُاز األٚقاف اإلضرال١َٝ ٚاملطرٝخ١ٝ يف ايكردع ارا      .6

 ممتًهاتِٗ.

 ين العربي واإلسالمييَدعلى الصع 
ّٝرا ملٛاجٗر١ ايكرساز    ٚعع خط١ عٌُ ٚاعخ١ املعامل  .1 ايعسبٝر١   زدٕ ز٥رٝظ ايكُر١  تػرٌُ األ ، ٚزتدٚير١ شَٓ

َّٚاأل َهاتب ايس٥اض١ فسص١ يعٌُ ، َا ٜٛفسحايًٝا ضال١َٝاإل ٚتسنٝا ز٥ٝظ ايك١ُ ا،حايًّ ١ َا١ْ ايعا

، ٚاضرتدداّ  ايبخح يف ريٝات ايغػٛط ع٢ً ادتاْب األَسٜهٞٚ ،ٗات نٌ َُٓٗا ٚبتٓاضلتّٛجٚفل 

ّٝا بايتٓطررٝل َررع اجملتُررع ايرردٚيٞ َٚؤضطررات٘        مجٝررع األدٚات ٚايٛضررا٥ٌ املتاحرر١ يف ايتخررّسى دبًَٛاضرر

 كساز األَسٜهٞ ٚرثازٙ.اييتأنٝد بطالٕ 

١ٝٓ ٚخضّٛصررا جترراٙ ايكرردع، ٚٚقررف اضررتعاد٠ ايتغررأَ ايعسبررٞ ٚاإلضررالَٞ يرردعِ ايكغرر١ٝ ايفًطررطٝ  .2

 أعُاٍ ايتطبٝع أٚ ايتٓطٝل األَين َع إضسا٥ٌٝ.

ٌّ َٔ َضس ٚاألزدٕ َٚٓظ١ُ ايتخسٜس فسص١ ايكساز األَسٜهٞ ّٜٛفس  .3 ايطرالّ  يًتخًٌّ َرٔ اتفاقرات   يه

ٌّ إعاد٠ ايٓظس فٝٗا، أٚ جتُٝدٖا،  ًِّني ايٛالٜات املتخد٠ َط٦ٛي١َّٝع إضسا٥ٌٝ، أٚ ع٢ً األق  .ذيو ست

ّٝررا  ايكرردع يف  ايفًطررطٝينايعسبررٞ دعررِ ايٛجررٛد   .4 ّٝا ٚقاْْٛ ّٝررا ٚضٝاضرر ٚتجبٝترر٘ يف َٛاجٗرر١ محررالت  َاي

 ايتٜٗٛد ٚاالقتالع اإلضسا١ًٝٝ٥.

زاعررٞ احملتًرر١ عرراّ األ عًرر٢ذات ايطررٝاد٠ ايهاًَرر١ دٍٚ ايعررامل عًرر٢ االعرررتاف بدٚيرر١ فًطررطني   حررّح .5

ٍ  ٥ٝ١اضرتجٓ اال ١َٝاإلضرال أندت ايكُر١ اإلضرال١َٝ    َجًُا ٚعاصُتٗا ايكدع 1967  ايريت  ايكردع  حرٛ

 .13/12/2017 بتازٜذ ٓبٍٛطضإ يف ُعكدت

ٗ  فًطرطني  ٚدعِ األزدٕ تػهٌٝ غطا٤ عسبٞ إضالَٞ ٚاضرع ير   .6 باذتفرا    اُر حهَٛر١ ٚغرعّبا يف َٛقف

 .َٚٛاج١ٗ ذيو دٚيًٝا يكساز األَسٜهٞ،ٚزفض ا، ضال١َٝإع٢ً ايكدع عسب١ٝ 

ُ  إعرراد٠ االعتبرراز يترردزٜظ ايكغرر١ٝ ايفًطررط١ٝٓٝ      .7 ٝرر١ عًرر٢ املطررت٣ٛ   ٚقغرر١ٝ ايكرردع يف املٓرراٖج ايتعًٝ

 املدزضٞ ٚادتاَعٞ يف ايبالد ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ.

ذتُاٜر١ ايكردع   يًٛقٛف صرفاا ٚاحرّدا   ٚايك٣ٛ ايفاع١ً يهٌ ايك٣ٛ ٚاألحصاب  عسبٞ جاَعَؤمتس كد ع .8

 .يف إحد٣ ايعٛاصِ ايعسب١ٝ ٚايكغ١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ

)إضررسا٥ٌٝ أٚ ايٛالٜررات املتخررد٠ أٚ غريُٖررا( قررايف املٛقررف  عرردّ االعرررتاف بررأٟ قررساز َررٔ أٟ  ررسف   .9

تٗا اٜٚٓررتكط َررٔ عسٚبتٗررا َٚكدضرر  ايعسبررٞ ٚاإلضررالَٞ جترراٙ ايكرردع ٚاألزاعررٞ ايفًطررط١ٝٓٝ احملتًرر١  

 .ٚتساثٗا ٚضهاْٗا ٚأزعٗا

 اْت٢ٗ،،


