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تجريبي

قلق عالمي من تبعات قرار ترامب ودعوات الحترام وضع القدس

الخمیس، ٧ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الفاتیكان، القدس المحتلة، بروكسل، موسكو، إسطنبول،
عمان، الرياض، بیروت، لندن - «الحیاة»، أ ف ب، رويترز 

دعا بابا الفاتیكان فرنسیس أمس، إلى احترام الوضع القائم في القدس والتحلي بـ
«الحكمة والحذر»، وذلك في رد فعل على قرار الرئیس دونالد ترامب االعتراف بالقدس

عاصمة إلسرائیل. وقال البابا إن «االعتراف بحقوق الجمیع» في األراضي المقدسة شرط
أساسي للحوار.

وأدلى البابا الذي تحدث مع الرئیس الفلسطیني محمود عباس بشأن األزمة أول من امس
بھذه التصريحات أمام مجموعة من الزوار الفلسطینیین المشاركین في حوار األديان مع

الفاتیكان، وقال: «ال يمكنني أن أكتم قلقي الكبیر حیال الوضع الذي نشأ في األيام
األخیرة» حول القدس، مضیفاً: «أوجه نداًء من القلب حتى يلتزم الجمیع باحترام الوضع

القائم في المدينة بما يطابق قرارات األمم المتحدة ذات الصلة».
 

بريطانیا
وأعرب وزير الخارجیة البريطاني بوريس جونسون أمس، عن قلق بالده حیال احتمال

اعتراف الرئیس األمیركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائیل. وقال لدى وصوله إلى
اجتماع للحلف األطلسي في بروكسل: «إننا ننظر إلى التقارير التي وردتنا بقلق ألننا نرى

أن القدس ينبغي بوضوح أن تكون جزءاً من التسوية النھائیة بین اإلسرائیلیین
والفلسطینیین، تسوية يتم التفاوض علیھا».

ودعا جونسون الواليات المتحدة إلى التقدم باقتراح إلحیاء عملیة السالم في الشرق
األوسط، معتبراً األمر «أولوية».

وأضاف قبل اجتماع مع نظیره األمیركي ريكس تیلرسون في مقر حلف شمال األطلسي،
أن قرار الواليات المتحدة المزمع نقل سفارتھا في إسرائیل إلى القدس «يجعل تقديم

المقترحات األمیركیة التي طال انتظارھا بشأن عملیة السالم في الشرق األوسط أھم من
أي وقت مضى و «ينبغي أن يكون لھذا األمر األولوية».

 
األمم المتحدة
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وأكد المنسق الخاص لعملیة السالم في الشرق األوسط نیكوالي مالدينوف في مؤتمر
في القدس أمس، أن «مستقبل القدس أمر يجب التفاوض علیه مع إسرائیل

والفلسطینیین، جنباً إلى جنب في مفاوضات مباشرة».
وبحسب مالدينوف، فإن األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیريش «تحدث عدة مرات
حول ھذه القضیة (...) وقال إنه يتوجب علینا جمیعاً أن نكون حذرين للغاية بما نقوم به

بسبب عواقب ھذه األعمال».
 

روسیا
وقال الكرملین امس إن روسیا تشعر بالقلق إزاء احتمال تأجیج الخالف بین إسرائیل
والسلطات الفلسطینیة نتیجة خطط ترامب نقل السفارة األمیركیة في إسرائیل إلى

القدس. وقال ديمتري بیسكوف الناطق باسم الكرملین في مؤتمر صحافي عبر الھاتف
«رغم ذلك لن نناقش القرارات التي لم ُتتخذ بعد».

 
ألمانیا

وقال زعیم الحزب الديموقراطي االشتراكي في ألمانیا مارتن شولتس، إن «ترامب يقوض
االستقرار الدولي بقراره المزمع نقل السفارة األمیركیة إلى القدس».

 
تركیا: «جنون تام»

ودعا الرئیس التركي رجب طیب أردوغان إلى قمة لقادة دول منظمة التعاون اإلسالمي
في إسطنبول في 13 كانون األول (ديسمبر) إثر إعالن البیت األبیض عزم ترامب االعتراف

بالقدس عاصمة إلسرائیل.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركیة إبراھیم كالین للصحافیین أمس: «لقد دعا رئیس

الجمھورية إلى قمة طارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلفساح المجال أمام الدول
اإلسالمیة للتحرك بشكل موحد ومنسق في مواجھة ھذه التطورات»، موضحاً أن ھذا

االجتماع سیعقد في 13 كانون األول في إسطنبول.
وتتولى تركیا حالیاً رئاسة منظمة التعاون اإلسالمي.

وحذر كالین من أن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل ونقل السفارة األمیركیة من تل أبیب
إلى القدس سیشكالن «خطأ فادحاً». واضاف «القدس ھي شرفنا، والقدس ھي قضیتنا
المشتركة وھي خطنا األحمر»، داعیاً اإلدارة األمیركیة إلى «العودة عن ھذا الخطأ الفادح

فوراً».
وحذرت تركیا أمس، من أن االعتراف بالقدس عاصمة السرائیل يمكن أن «يشعل»

المنطقة والعالم.
وكتب الناطق باسم الحكومة التركیة بكر بوزداغ على تويتر أن قرار ترامب المرتقب من

شأنه «أن يشعل المنطقة والعالم وال أحد يعلم متى ينتھي ذلك».
وأضاف «إعالن القدس عاصمة (إلسرائیل) ھو إنكار للتاريخ وظلم كبیر وانعدام كبیر للرؤية

وجنون تام».
وتابع: «أدعو كل شخص إلى التصرف بطريقة مسؤولة، واالمتناع عن تعريض السالم في
العالم للخطر لغايات سیاسیة داخلیة أو أخرى»، داعیاً: «المسلمین والدول اإلسالمیة إلى

صون شرفھم».
وكان الرئیس التركي حذر الثلثاء من أن وضع القدس يشكل «خطاً أحمر» للمسلمین،
متحدثاً عن احتمال قطع العالقات الديبلوماسیة مع إسرائیل إذا أقدمت واشنطن على

االعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.
ومن المقرر أن يكون موضوع القدس في صلب محادثات في أنقرة أمس بین أردوغان

والعاھل األردني الملك عبد هللا الثاني الذي تتولى بالده اإلشراف على المواقع اإلسالمیة
المقدسة في القدس.

ومن جھة أخرى، قال وزير الخارجیة التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إن نقل السفارة
األمیركیة في إسرائیل للقدس سیكون «خطأ جسیماً»، وأضاف أنه حذر وزير الخارجیة

األمیركي ريكس تیلرسون من الخطوة.
وقبل اجتماع ثنائي مع تیلرسون في مقر حلف شمال األطلسي، قال جاويش أوغلو إن
«(نقل السفارة األمیركیة) سیكون خطأ جسیماً، ولن يحقق أي استقرار... بل فوضى

وعدم استقرار».
وتابع: «العالم كل يعارض ھذه الخطوة»، قائالً إنه أبلغ تیلرسون بالفعل بوجھة نظره

وسیؤكدھا خالل اجتماع لوزراء خارجیة حلف شمال األطلسي.
 
أل



األردن
وصعد األردن من لھجة خطابه السیاسي المحذر من قرار الرئیس ترامب نقل سفارة

واشنطن إلى القدس خالل األيام الثالثة الماضیة، وأعلن الديوان الملكي في بیان قیام
ملك األردن عبدهللا الثاني بزيارة إلى تركیا أمس للبحث في تطورات القدس كأولوية

وملفات أخرى.
وتلقى العاھل األردني قبیل مغادرته إلى أنقرة للقاء الرئیس التركي رجب طیب أردوغان،

اتصاالً ھاتفیاً من الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا فیه تداعیات نیة الرئیس
األمیركي نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة.

وشدد العاھل األردني مراراً في تصريحاته أخیراً وفي مكالمته مع ماكرون، على أن القرار
«ستكون له تبعات خطیرة على أمن المنطقة واستقرارھا، وسیقوض جھود استئناف
العملیة السلمیة»، متمسكاً بأولوية تسوية ملف القدس ضمن إطار حل شامل يحقق

إقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس الشرقیة، لتعیش في أمن وسالم إلى جانب
إسرائیل.

وطالب عبدهللا الثاني بضرورة دعم الرئیس الفلسطیني محمود عباس والسلطة الوطنیة
الفلسطینیة لتمكینھما من إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة استناداً إلى حل الدولتین.
وأكدت األمانة العامة لھیئة كبار العلماء ما للقدس والمسجد األقصى من مكانة عظیمة في

الدين اإلسالمي الحنیف، وما يمثالنه من منزلة كبیرة في وجدان المسلمین كافة في
مشارق األرض ومغاربھا، مشددة على أن القدس وبیت المقدس أرض مباركة نص القرآن

الكريم على مباركتھا في أكثر من موضع، وھي دار القبلة األولى، وإلیھا مسرى نبینا محمد
علیه الصالة والسالم ومعراجه.

وأوضحت في بیان لھا أمس - بحسب وكالة األنباء السعودية - أنه في معالجة قضیة
فلسطین يجب أن يوضع في االعتبار ما للقدس من مكانة عظیمة ال تنفصل البتة عن
مشاعر المسلمین ووجدانھم العام، والسالم إنما يبنى على الحق والعدل واإلنصاف.
ونوھت األمانة العامة بجھود بالد الحرمین الشريفین المملكة العربیة السعودية تجاه

القدس والمسجد األقصى، الفتة إلى أن المملكة تأتي في مقدم الدول العربیة واإلسالمیة
التي تقوم بواجب العون والدعم السیاسي واالقتصادي واإلغاثي، وھي سیاسة ثابتة
لبالد الحرمین الشريفین منذ تأسیسھا على يد الملك عبدالعزيز، رحمه هللا، وإلى عھد
خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العھد نائب رئیس مجلس

الوزراء وزير الدفاع األمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
 

إيران
ونقل الموقع الرسمي للزعیم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي على اإلنترنت عنه

قوله أمس إن نیة الواليات المتحدة نقل سفارتھا للقدس عالمة على عجزھا وفشلھا.
وقال خامنئي «قولھم إنھم يريدون إعالن القدس عاصمة لفلسطین المحتلة يرجع إلى

عجزھم وفشلھم». وأضاف «أيدي (الواليات المتحدة) مكبلة في ما يخص القضیة
الفلسطینیة ولیس بإمكانھا التقدم باتجاه تحقیق أھدافھا».

وتابع قائالً إن فلسطین «سُتحرر» وسینتصر الشعب الفلسطیني، و «قال المسؤولون
األمیركیون أنفسھم إنه يجب إشعال حرب في المنطقة للحفاظ على أمن الكیان

الصھیوني». وزاد بالقول: «أياً كان ما تريده أمیركا فإنھا ستعمل ضد اإلسالم من أجل
تحقیقه».

وندد الرئیس اإليراني حسن روحاني بقرار ترامب، مؤكداً أن بالده لن تقبل بذلك. وقال
روحاني في خطاب أمام مسؤولین في طھران إن إيران «لن تقبل بانتھاك المواقع

المقدسة اإلسالمیة». وأكد أن «على المسلمین أن يبقوا متحدين في وجه ھذه المؤامرة
الكبرى»، متوجھاً إلى مسؤولین سیاسیین ودينیین من دول مسلمة مجتمعین في

العاصمة اإليرانیة.
 

الجامعة العربیة
وكانت الجامعة العربیة أعلنت موافقتھا على طلب من األردن والفلسطینیین أمس، عقد

اجتماع طارئ على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربیة لمناقشة القرار األمیركي حول
القدس.

وأفادت مذكرة رسمیة قدمتھا بعثة فلسطین لألمانة العامة في الجامعة، بأن االجتماع
سینظر في «التطورات الخاصة باإلعالن المرتقب لرئیس الواليات المتحدة بشأن اعتراف

بالده بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائیلي».
وأكد مسؤول ديبلوماسي عربي في القاھرة لـ «فرانس برس»، أن االجتماع سیعقد عصر
السبت المقبل. وقالت الجامعة إن االجتماع «سیناقش بحث التحركات العربیة الواجبة إزاء

أل ق ف



ھذا التغیر المحتمل في الموقف األمیركي الذي يمس بمكانة القدس ووضعھا القانوني
والتاريخي».

وفي لندن، قال كبیر المبعوثین الفلسطینیین لدى بريطانیا مانويل حساسیان أمس، إن
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائیل سیكون إعالن حرب.

وأضاف في مقابلة مع راديو «ھیئة اإلذاعة البريطانیة» (بي بي سي): «إذا قال ما ينوي
قوله وھو أن القدس عاصمة إلسرائیل فھذا يعني قبلة الموت لحل الدولتین. إنه يعلن
الحرب في الشرق األوسط ويعلن الحرب على 1.5 ملیار مسلم ومئات الماليین من

المسیحیین الذين لن يقبلوا بأن تكون األماكن المقدسة تحت ھیمنة إسرائیل بالكامل».
 

سورية
ودانت دمشق الثلثاء قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل، واصفة إياه بأنه

«خطوة خطیرة»، وفق ما نقل اإلعالم الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجیة السورية.
إلى القدس المحتلة واالعتراف بھا عاصمة لالحتالل اإلسرائیلي، والذي يشكل تتويجاًوقال المصدر: «سورية تدين بأشد العبارات عزم الرئیس األمیركي نقل السفارة األمیركیة

لجريمة اغتصاب فلسطین».
وأكد أن «ھذه الخطوة الخطیرة لإلدارة األمیركیة تبین بوضوح استھتار الواليات المتحدة

بالقانون الدولي». وأضافت أن «سورية تجدد الدعوة للجماھیر العربیة وقواھا الحیة إلى
النھوض للدفاع عن الحقوق والمقدسات والمصالح العربیة التي أصبحت في مھب الريح

بفعل السیاسات العدوانیة لإلدارة األمیركیة».

 
 


