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املقدمة
يف اخلام���س والع�ش��رين م��ن مار���س/اآذار 2019 وق��ع الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب 
اأم��رًا تنفيذي��ًا ين���س عل��ى اع��راف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة بال�ش��يادة الإ�ش��رائيلية عل��ى 
اجل��ولن ال�ش��وري املحت��ل، وذلك بح�شور رئي���س الوزراء الإ�ش��رائيلي بنيام��ن نتنياهو، الذي 
و�ش��ف اخلط��وة باأنه��ا »تاريخي��ة«؛ اإذ مل تْق��دم اأي اإدارة اأمريكي��ة �ش��ابقة عل��ى اتخاذه��ا من��ذ 

احت��ال اإ�ش��رائيل للج��ولن يف ع��ام 1967.
وعل��ى عك���س م��ا ح��دث يف مو�ش��وع الع��راف بالقد���س عا�شم��ًة لدول��ة الحت��ال، مل ي��اأت 
الع��راف بال�ش��يادة الإ�ش��رائيلية عل��ى اجل��ولن املحت��ل م��ن خال ت�ش��ريع اأمريكي من خال 
الكونغر���س، ب��ل ج��اء م��ن احلكوم��ة املركزي��ة الأمريكي��ة بقي��ادة الرئي���س الأمريك��ي دونال��د 

ترامب.

الق��رار ال��ذي �ش��بق النتخاب��ات الإ�ش��رائيلية و�ش��ف باأن��ه )قبل��ة حي��اة( لإنقاذ رئي���س الوزراء 
الإ�ش��رائيلي بنيامن نتنياهو، الذي واجه ثاث ق�شايا ف�ش��اد �ش��كلت تهديدًا حقيقيًا مل�ش��األة 
ف��وزه يف انتخاب��ات الكني�ش��ت الإ�ش��رائيلي، ورغ��م التربي��رات الأمني��ة الت��ي �ش��اقتها الإدارة 
الأمريكي��ة يف قراره��ا ب�ش��اأن اجل��ولن عار�ش��ت كل ال��دول العربي��ة والغربي��ة، اإ�شاف��ة اإىل 
ال�شن ورو�شيا واملوؤ�ش�شات الدولية، هذا القرار؛ بو�شفه �شابقة خطرية يف جمال العاقات 

الدولية. 

كم��ا �ش��كل الق��رار تهدي��دًا حقيقي��ًا للملف��ات احل�شا�ش��ة يف العاق��ات العربية-الإ�ش��رائيلية، 
والعاق��ات الفل�شطينية-الإ�ش��رائيلية؛ اإذ اإن مث��ل ه��ذا الق��رار ين�ش��ف كل جه��ود ال�ش��ام 
ال�ش��ابقة يف املنطق��ة، ويزي��د م��ن حال��ة الحتق��ان وال�شراع فيها، من جهة اأخرى ي�ش��كل هذا 
القرار بادرة خطرية لت�ش��جيع ا�ش��تخدام القوة بدًل من ال�شيا�ش��ة يف حل ق�شايا ال�شراع، ل 
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عل��ى م�ش��توى املنطق��ة العربية ح�ش��ب، ب��ل على م�ش��توى العامل. 

فما الدوافع ال�شيا�ش��ية وال�ش��راتيجية لهذا القرار اجلريء وتداعياته على الأمن الإقليمي 
وال��دويل؟ وم��ا اخلط��وات القادم��ة لوا�ش��نطن وتل اأبيب يف ظل عجز الق��وى الدولية والعربية 

عن وقف نهج الرئي�س الأمريكي وحليفه الإ�شرائيلي؟

خلفية عامة عن ق�شية )اجلولن(
ب�شع��ة ح��روف غ��رد به��ا الرئي���س الأمريك��ي دونالد ترامب جتاه ه�شبة اجل��ولن اأنهت جهود 
ن�ش��ف ق��رن م��ن ال�شيا�ش��ة الأمريكي��ة يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�ش��ط. الق��رار الأمريك��ي ال��ذي 
ق�ش��ى باع��راف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة بال�ش��يادة الإ�ش��رائيلية عل��ى ه�شب��ة اجل��ولن 
ال�ش��ورية، ج��اء �شم��ن �شل�ش��لة ق��رارات �شادم��ة وجدي��دة عل��ى ال�شيا�ش��ة امللتزم��ة للولي��ات 

املتح��دة الأمريكي��ة، خ�شو�ش��ًا فيم��ا يتعل��ق بال�ش��راع العربي-الإ�ش��رائيلي.

فالولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة احرم��ت من��ذ البداي��ة ق��رار جمل���س الأم��ن رق��م 242 ال��ذي 
�ش��در بع��د ا�ش��تياء اإ�ش��رائيل عل��ى اأر���س اجلولن بالق��وة بعد هزمية الع��رب يف حرب الأيام 
ال�شتة 1967. القرار ن�س على )عدم جواز ال�شتحواذ على الأر�س باحلرب(، و�شدد على 
اأن )ال�ش��ام الع��ادل والدائ��م( يتطل��ب ان�ش��حاب القوات امل�ش��لحة الإ�ش��رائيلية م��ن الأرا�شي 
الت��ي احتلته��ا. وبق��ي ه��ذا الن���س كاأ�شا���س يف املباحث��ات الاحق��ة املتعلق��ة بال�ش��راع العرب��ي 

الإ�شرائيلي.
ورغ��م التق��ارب الأمريكي- الإ�ش��رائيلي عملت القي��ادات الأمريكية املتاحقة على احرام 
ه��ذا الن���س، ومل تعل��ن تاأييده��ا و�ش��رعنتها للوج��ود الإ�ش��رائيلي يف اجل��ولن، ب��ل اتخ��ذت 
الوليات املتحدة الأمريكية موقفًا معار�شًا ل�شيا�ش��ة الأمر الواقع التي نفذتها اإ�ش��رائيل يوم 
�شم��ت ه�شب��ة اجل��ولن ل�ش��يادتها القانوني��ة والت�ش��ريعية بالق��وة ع��ام 1981. ورغم احتجاج 
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الرئي���س الأمريك��ي وقته��ا، رونال��د ريغ��ان، مل تن�ش��حب اإ�ش��رائيل م��ن اله�شب��ة، وبق��ي املوق��ف 
الأمريكي جتاهها بعد ذلك يف احلياد، لكن مل يقرر اأي رئي���س اأمريكي �ش��ابق اأن ينتقل اإىل 
خط��وة �ش��رعنة الوج��ود الإ�ش��رائيلي؛ لأن ذل��ك ميث��ل �ش��ابقة خط��رية عل��ى م�ش��توى العاق��ات 

الدولي��ة عموم��ًا، وعل��ى م�ش��توى اأمن منطقة ال�ش��رق الأو�ش��ط خ�شو�شًا.
ورغ��م امل�ش��احة ال�شئيل��ة للج��ولن جغرافي��ًا، اإذ يبل��غ ارتف��اع اله�شب��ة 1800 ك��م، وبط��ول ل 
يتعدى 74 كم وعر�س ل يكاد يبلغ 27 كم، فقد تكون الق�شة التي �شتغري املامح اجليو�شيا�شية 
يف املنطق��ة العربي��ة برمته��ا؛ فق�شي��ة اجل��ولن ل ترتب��ط مب�ش��احتها اجلغرافي��ة ب��ل باأهميتها 
اجليو�شيا�ش��ية، وكونها اإحدى اأهم ثاث ق�شايا ارتبطت بال�شراع العربي الإ�ش��رائيلي منذ 

اإن�شاء الكيان ال�شهيوين يف فل�شطن عام 1948.
�ش��كلت الق�شاي��ا الث��اث )ق�شي��ة اجل��ولن، و�ش��يناء، وال�شف��ة الغربي��ة( مام��ح ال�ش��راع 
العرب��ي الإ�ش��رائيلي عل��ى م��دار ن�ش��ف ق��رن، وح�ش��رت يف خمتل��ف املب��ادرات واملفاو�ش��ات 
الت��ي �ش��عت حل��ل الق�شاي��ا الث��اث بعي��دًا ع��ن ال�شراع امل�ش��لح. ولع��ل مب��ادرة )الأر�س مقابل 
ال�شام( هي الأبرز يف هذا اجلانب؛ اإذ اأف�شت هذه املبادرة اإىل تطبيع العاقات امل�شرية- 
الإ�ش��رائيلية يف اتف��اق تاريخ��ي جم��ع ب��ن الرئي���س امل�ش��ري ال�ش��ابق اأن��ور ال�ش��ادات ورئي���س 
الوزراء الإ�شرائيلي حينها مناحيم بيجن، وكانت تلك التفاقية تو�شلت اإىل ا�شتعادة م�شر 

�ش��يناء مقابل ال�ش��ام بينها وبن اإ�ش��رائيل.

ورغ��م حماول��ة القي��ادات الأمريكي��ة املتعاقب��ة تطبي��ق نف���س املب��داأ م��ع �ش��وريا، ف��اإن �ش��وريا 
يف ظ��ل حك��م حاف��ظ الأ�ش��د تعامل��ت م��ع املب��ادرة عل��ى ح��ذر، ومل يت��م التو�ش��ل اإىل اأي اتف��اق 
ب��ن اجلانب��ن ال�ش��وري والإ�ش��رائيلي؛ اإذ عم��دت اإ�ش��رائيل اإىل فر���س الأم��ر الواقع يف ه�شبة 
اجلولن منذ 1981، يف حن التزم الأ�شد بعدم الدخول يف حرب مبا�شرة من اأجل ا�شتعادة 

الأر�س، ف�شًا عن اأن هناك حديثًا عن تن�ش��يق بن حافظ الأ�ش��د واإ�ش��رائيل.



تقدير موقف

5 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

القـرار األمريكي حول الجوالن 
السياقات واألهداف والتداعيات

وب�ش��بب الق��رار املفاج��ئ ل��اإدارة الأمريكي��ة ب�ش��م اجل��ولن ر�ش��ميًا لإ�ش��رائيل دخل��ت ق�شي��ة 
ال�شفة الغربية دائرة اخلطر، خ�شو�شًا اأن اأ�شوات اليمن الإ�شرائيلي ارتفعت وتريتها اأكرث 

بعد جتروؤ الإدارة الأمريكية واإعانها للقد���س عا�شمة لإ�ش��رائيل.

اجلولن يف ال�شراتيجية الأمريكية
تكم��ن اأهمي��ة اجل��ولن للجان��ب الأمريك��ي يف كونه��ا منطق��ة متث��ل خط��رًا عل��ى حليفته��ا 
اإ�ش��رائيل يف ال�ش��رق الأو�ش��ط، كم��ا اأنه��ا تع��د م�ش��درًا هام��ًا ل�ش��د الحتياج��ات الإ�ش��رائيلية 
م��ن امل��وارد. وم��ن هن��ا ا�ش��تند الق��رار الأمريك��ي جت��اه اجل��ولن اإىل البع��د الأمن��ي لإ�ش��رائيل 
من جهة، واأمن منطقة ال�ش��رق الأو�ش��ط من جهة اأخرى. ورغم اأهمية املوقع اجليو�شيا�ش��ي 
للج��ولن وتاأث��ريه يف الأم��ن الع�ش��كري لإ�ش��رائيل، ل يقت�ش��ر تركي��ز اإ�ش��رائيل- يف �ش��يطرتها 
على اجلولن- على تاأمن وجودها ع�شكريًا، بل ياأتي اأمنها املائي يف اأول القائمة؛ اإذ حت�شل 
اإ�ش��رائيل على 40% من احتياجها املائي من ه�شبة اجلولن، اإ�شافة اإىل م�ش��اريع التنقيب 
عن النفط التي ابتداأتها منذ 2014، كما اأن امل�شاريع ال�شياحية وال�شتثمارية اأخذت حظها 
من الن�ش��اط الإ�ش��رائيلي يف املنطقة، ويبلغ عدد امل�ش��توطنن اليوم يف ه�شبة اجلولن قرابة 

م�ش��توطن.  األ��ف   20

بالن�ش��بة اإىل اجلان��ب العرب��ي تع��د ق�شي��ة اجل��ولن ق�شي��ة ح�شا�ش��ة يف م�ش��األة العاق��ات 
العربي��ة الإ�ش��رائيلية، اإذ بقي��ت ه��ذه الق�شي��ة معلق��ة عل��ى م��دار ن�ش��ف ق��رن؛ ب�ش��بب ع��دم 
التو�ش��ل اإىل ح��ل ع��ادل ير�ش��ي خمتل��ف الأط��راف. وبقي��ت م�ش��األة ع��دم العراف و�ش��رعنة 
الوج��ود الإ�ش��رائيلي فيه��ا تعط��ي لعملي��ة التفاو���س العرب��ي- الإ�ش��رائيلي زخم��ًا يف خمتل��ف 
الق�شاي��ا، لك��ن نتيج��ة للق��رار الأمريك��ي ال��ذي ن�ش��ف اأ�ش���س التفاو���س بحج��ة ع��دم وجود حل 
نهائي، �ش��يحكم على اأي عملية حوار اأو �ش��ام بالف�ش��ل امل�ش��بق؛ لنعدام الأ�ش���س التي ميكن 
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العتم��اد عليها.

ردود اأفعال دولية غا�شبة عاجزة
مل ي��اِق ق��رار نق��ل ال�ش��فارة الأمريكي��ة للقد���س والع��راف به��ا عا�شم��ة لإ�ش��رائيل نف���س 
النغم��ة الغا�شب��ة، عل��ى امل�ش��توين العامل��ي والإقليم��ي، كم��ا ح��دث م��ع ق��رار ترام��ب باإع��ان 
ال�ش��يادة الإ�ش��رائيلية عل��ى ه�شب��ة اجل��ولن الت��ي احتلته��ا بالق��وة يف 1967؛ اإذ ع��ده بع�شه��م 
امل�ش��مار الأخري يف نع���س مبادرة ال�ش��ام الأمريكي يف املنطقة، يف حن عده البع�س �ش��ابقة 
خط��رية تقو���س م��ا اأطل��ق علي��ه �ش��ابقًا بالنظ��ام ال��دويل، ال��ذي اأك��د �ش��رورة العتم��اد عل��ى 
التفاو���س واللغ��ة ال�شيا�ش��ية ب��دًل م��ن ال�ش��راع واللغ��ة الع�ش��كرية الت��ي ق��د تف�ش��ي اإىل ح��رب 

عاملي��ة ثالث��ة مدمرة.
واعت��رب النظ��ام ال�ش��وري- عل��ى ل�ش��ان وزي��ر خارجيت��ه ولي��د املعل��م- الق��رار الأمريك��ي 
ب�ش��اأن اجل��ولن اعت��داًء �شارخ��ًا على �ش��يادة ووحدة الأرا�شي ال�ش��ورية، وميث��ل اأعلى درجات 
الزدراء بال�ش��رعية الدولي��ة، و�شفع��ة مهينة للمجتمع ال��دويل، وُيفقد الأمم املتحدة مكانتها 
وم�شداقيته��ا م��ن خ��ال النته��اك الأمريكي ال�ش��افر لقراراتها بخ�شو�س اجلولن ال�ش��وري 
املحت��ل، وخا�ش��ة الق��رار 497 لع��ام 1981، ال��ذي يوؤك��د الو�ش��ع القان��وين للج��ولن ال�ش��وري 
كاأر�س حمتلة، ويرف�س قرار ال�شم لكيان الحتال الإ�شرائيلي، ويعده باطًا ول اأثر قانوين 

له.
من جهتها اأعلنت دول اخلليج، وعلى راأ�ش��ها ال�ش��عودية، رف�شها التام وا�ش��تنكارها للقرار 
»ال��ذي ترت��ب علي��ه اآث��ار �ش��لبية كب��رية عل��ى م�ش��رية ال�ش��ام يف ال�ش��رق الأو�ش��ط«، كما دانت 
وزارة اخلارجي��ة الفل�ش��طينية الق��رار، وعدت��ه »متادي��ًا يف انق��اب الإدارة الأمريكي��ة عل��ى 
مواقف و�شيا�شة الإدارات ال�شابقة، وعدوانًا �شريحًا على احلقوق العربية، وانتهاكًا �شارخًا 
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لل�ش��رعية الدولية وقراراتها«.
م��ن جهت��ه دان الأردن الق��رار الأمريك��ي عل��ى ل�ش��ان وزي��ر خارجيت��ه اأمي��ن ال�شفدي، الذي 
اأكد »اأن القرار �ش��يزيد التوتر يف املنطقة، ول يغري حقيقة اأن اجلولن املحتل اأر�س �ش��ورية، 
يتطل��ب حتقي��ق ال�ش��ام ال�ش��امل والدائ��م اإنه��اء احتاله��ا وفق��ًا لق��رارات ال�ش��رعية الدولي��ة 
ومب��ادرة ال�ش��ام العربي��ة«. يف ح��ن اعت��رب لبن��ان اأن الع��راف الأمريك��ي ب�ش��يادة اإ�ش��رائيل 
عل��ى اجل��ولن ين�ش��ف كل جه��ود ال�ش��ام، واأك��د اأن »مب��داأ الأر���س مقاب��ل ال�ش��ام ي�ش��قط؛ اإذ 

عندم��ا ل تبق��ى م��ن اأر���س لتعاد ل يبقى من �ش��ام ليعطى«.
م��ن جهته��ا دان��ت جامعة الدول العربية، على ل�ش��ان اأمينه��ا اأحمد اأبو الغيط، القرار، وعدته 
»باط��ًا �ش��كًا ومو�شوع��ًا، ويعك���س حال��ة م��ن اخل��روج عل��ى القان��ون ال��دويل روح��ًا ون�ش��ًا، 

وتخ�ش��م م��ن مكان��ة الولي��ات املتحدة الأمريكية يف املنطق��ة، بل ويف العامل«.

و�ش��دد اأب��و الغي��ط عل��ى اأن »الع��رب يرف�ش��ون ه��ذا النه��ج، واإذا كان الحت��ال جرمي��ة ك��ربى 
ف��اإن �ش��رعنته خطيئ��ة ل تق��ل خط��ورة، فالق��وة ل تن�ش��ئ حقوق��ًا ول ترت��ب مزاي��ا، والقان��ون 
الدويل ل ت�شنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، ودميومة الحتال لفرة زمنية- طالت 

اأم ق�ش��رت- ل ت�ش��بغ عليه �ش��رعية«.

مل تقت�ش��ر الإدان��ات وال�ش��تنكار عل��ى ال��دول العربي��ة، ب��ل اإن معظ��م دول جمل���س الأم��ن؛ 
كاأملاني��ا وفرن�ش��ا واململك��ة املتح��دة وبلجي��كا وبولن��دا، اأعلن��ت رف�شه��ا للق��رار الأمريكي، وقال 
�ش��فراء ه��ذه ال��دول، طبق��ًا لق��رارات الأمم املتحدة: »ل نعرف ب�ش��يادة اإ�ش��رائيل يف املناطق 
الت��ي حتتله��ا من��ذ يونيو/حزي��ران 1967، مب��ا يف ذلك مرتفعات اجل��ولن«، التي »ل نعتربها 

ج��زءًا م��ن اأرا�شي دولة اإ�ش��رائيل«.
املوق��ف الرك��ي ج��اء وا�شح��ًا عل��ى ل�ش��ان وزي��ر اخلارجي��ة الرك��ي مول��ود ت�شاوو���س اأوغل��و، 
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ال��ذي اأك��د اأن الق��رار الأمريك��ي ب�ش��اأن اجل��ولن ه��و اأم��ر ي�ش��تحيل عل��ى ب��اده قبول��ه، واأنه��ا 
�ش��تتخذ اإج��راءات �ش��ده، حت��ى يف الأمم املتح��دة. ويف نف���س ال�ش��ياق ج��اء املوق��ف الإي��راين 

ال��ذي و�ش��ف الق��رار باأن��ه »ا�ش��تعماري بامتي��از«.

من جهة اأخرى فاإن مركز �ش��رانفور الأمريكي للدرا�ش��ات ال�ش��راتيجية والأمنية َعد قرار 
ترام��ب خط��وة حيوي��ة يف عملي��ة اإع��ادة ت�ش��كيل وا�ش��عة تق��وم به��ا الولي��ات املتح��دة للمعاي��ري 
املتفق عليها لإدارة النظام العاملي منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، واأهم هذه املعايري- يف 
النظام العاملي احلايل- هو اإجماع القوى الدولية على رف�س ال�شتياء على الأرا�شي بالقوة 

الع�شكرية.

وتن�ش��م خط��وة اإع��ان القد���س عا�شم��ة لإ�ش��رائيل، اإ�شاف��ة اإىل الق��رار الأخ��ري ب�ش��اأن ه�شبة 
اجل��ولن، اإىل العدي��د م��ن املقارب��ات الأمريكي��ة امل�ش��ابهة خ��ال العام��ن املا�شي��ن، والت��ي 
�ش��ملت نبذ التفاقات الدولية مثل اتفاقية باري���س للمناخ والتفاق النووي الإيراين، وتو�ش��يع 
احلروب التجارية، وا�ش��تخدام �ش��اح التعريفات ل �شد املناف�ش��ن فقط ولكن �شد احللفاء 

اأي�شًا.

وي�ش��ري داني��ال كريت��رز، ال�ش��فري الأمريك��ي ال�ش��ابق ل��دى م�ش��ر واإ�ش��رائيل، اإىل اأن اع��راف 
الولي��ات املتح��دة بال�ش��يادة الإ�ش��رائيلية عل��ى اجل��ولن ل��ن يفي��د امل�شال��ح الوطني��ة للولي��ات 
املتحدة، ولن يعزز الأمن الإ�شرائيلي ب�شكل ملمو�س، بل قد ي�شر عمليات ال�شام يف املنطقة 
ب�شكل عام. واأكد اأنه من الأف�شل للوليات املتحدة الأمريكية اأن تركز على »الأعمال العدائية 

للقوات الإيرانية والرو�ش��ية، ودعمهما حلكومة الرئي���س ب�شار الأ�شد«.
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تداعيات القرار على النظام والأمن الدولين
ميك��ن ق��راءة ف��وز رئي���س ال��وزراء الإ�ش��رائيلي بنيام��ن نتنياه��و بولي��ة خام�ش��ة- لي�شب��ح 
�شاح��ب اأط��ول رئا�ش��ة وزراء يف تاري��خ الكي��ان ال�شهي��وين- �شم��ن التربي��رات ال�شمنية التي 

�شاحب��ت التربي��رات الأمني��ة للق��رار الأمريك��ي جت��اه اجل��ولن.

اإذ اعت��رب بع���س املحلل��ن توقي��ت ق��رار �ش��م اجل��ولن للكي��ان الإ�ش��رائيلي اأ�ش��به بهدي��ة م��ن 
الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ل�شديق��ه املق��رب نتنياه��و، ال��ذي خا�س معرك��ة م�شريية 
يف انتخابات الكني�ش��ت الإ�ش��رائيلي ب�ش��بب ثاث ق�شايا ف�ش��اد كادت تطيح به لول اخلطوات 

ال�ش��تباقية م��ن قب��ل ترام��ب لتدعيم �ش��لطة �شديقه يف الكني�ش��ت الإ�ش��رائيلي.

م��ن جه��ة اأخ��رى ي��رى البع���س يف ق��رار ترام��ب حماول��ة ل�ش��تمالة الناخب��ن الإجنيلي��ن 
يف الداخ��ل الأمريك��ي يف النتخاب��ات الأمريكي��ة يف 2020، اإ�شاف��ة اإىل اأن ه��ذا الق��رار ياأت��ي 
�شم��ن ق��رارات ا�ش��تثنائية اتخذه��ا الرئي���س الأمريكي دونالد ترامب لري�ش��خ ح�شوره رئي�ش��ًا 

ا�ش��تثنائيًا يف تاري��خ الولي��ات املتح��دة.
اأي��ًا كان��ت التربي��رات الت��ي ي�ش��تند اإليه��ا املوق��ف الأمريك��ي جت��اه اجل��ولن، ف��ا اأح��د ينك��ر 
خط��ورة الو�ش��ع ال��ذي �ش��يخلفه مث��ل ه��ذا الق��رار عل��ى امل�ش��توين ال��دويل والإقليم��ي، وميك��ن 

فه��م الأبع��اد اخلط��رية له��ذا الق��رار م��ن خ��ال الركيز عل��ى النق��اط التالية:

يع��د ه��ذا الق��رار �ش��ابقة خط��رية يف جم��ال العاقات الدولي��ة، اإذ اإنه ي�ش��رعن عملية 	 
العت��داء عل��ى �ش��يادة ال��دول وال�ش��تياء بالق��وة عل��ى الأر���س، ويفت��ح املج��ال اأم��ام 

ح��دوث حرب عاملي��ة ثالثة.

�ش��يوؤثر هذا القرار على �ش��ري ق�شايا متعلقة مبلفات �ش��اخنة؛ اإذ اإنه يزيد من تعقيد 	 
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عدد من النزاعات احلدودية الكربى حول العامل، مثل ال�شتياء الرو�شي على �شبه 
جزي��رة الق��رم، واملطالب��ات ال�شيني��ة ب�ش��م بح��ر ال�ش��ن اجلنوب��ي. وب�ش��بب ق��رار 

ترام��ب �ش��ي�شعف املوق��ف الأمريك��ي اإذا عار�س �ش��رعنة هذه املطالب. 

النحياُز الأمريكي للجانب الإ�ش��رائيلي؛ واملتمثل باإعان القد���س عا�شمة لإ�ش��رائيل 	 
�ش��ابقًا واإع��ان ال�ش��يادة الإ�ش��رائيلية عل��ى ه�شب��ة اجل��ولن موؤخ��رًا، ي�شع��ف دور 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة كو�ش��يط يف مفاو�ش��ات ال�ش��ام ب��ن اجلانب��ن العرب��ي 

والإ�شرائيلي.

يع��د ه��ذا الق��رار ن�ش��فًا جله��ود ال�ش��ام الأمريكي��ة يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�ش��ط، اإذ 	 
ن�ش��فت تغري��دة ترام��ب ال�شيا�ش��ة املتاأني��ة للولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف الق�شاي��ا 
ال�ش��اخنة يف ال�ش��رق الأو�ش��ط؛ فالقرار الأمريكي املفاجئ ن�ش��ف القواعد الأ�شا�ش��ية 
الت��ي ا�ش��تندت اإليه��ا كل مفاو�ش��ات ال�ش��ام، وه��و م��ا يع��زز منط��ق الق��وة وا�ش��تمرار 

ال�شراع.

خامتة
يف ظ��ل التغ��ريات املت�ش��ارعة الت��ي ت�ش��هدها املنطق��ة العربي��ة بع��د الربي��ع العرب��ي م��ن جه��ة، 
وبع��د التاأث��ريات املرتب��ة عل��ى الق��رارات املته��ورة الت��ي اتخذه��ا الرئي���س الأمريك��ي دونال��د 
ترام��ب، دون اأن يراع��ي اأي م�شال��ح ا�ش��راتيجية للعاق��ات الأمريكي��ة يف املنطق��ة، من جهة 
اأخ��رى، ياأت��ي ق��راره الأخ��ري ب�ش��اأن اجل��ولن ليزي��د م��ن تعق��د الو�ش��ع الأمن��ي عل��ى م�ش��توين: 

اإقليم��ي يتعل��ق بال�ش��رق الأو�ش��ط، وعامل��ي يتعل��ق بالأم��ن وال�ش��ام الدولي��ن.

فالق��رار الأمريك��ي ب�ش��اأن اجل��ولن �ش��يعقد الو�ش��ع الأمني يف منطقة ال�ش��رق الأو�ش��ط ب�ش��كل 
كب��ري، كم��ا اأن��ه �ش��يوؤثر �ش��لبًا على اأي عملية �ش��ام يف املنطقة، خ�شو�شًا فيم��ا يتعلق بال�شفة 
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الغربي��ة، الت��ي تع��د- حالي��ًا- اأه��م مل��ف ينبغ��ي الركي��ز عليه يف املرحل��ة القادم��ة؛ اإذ اإن فوز 
نتنياه��و بالنتخاب��ات �ش��يعزز موق��ف اليميني��ن يف مطالبات��ه ب�ش��م مناط��ق م��ن ال�شف��ة 
الغربي��ة، م��ا مل تتوح��د اجله��ود م��ن اأج��ل ال�شغ��ط والت�شعيد فيم��ا يتعلق بالق�شايا ال�ش��ابقة؛ 
كنقل ال�شفارة الأمريكية للقد�س، واإعان �شيادة الحتال الإ�شرائيلي على ه�شبة اجلولن، 

قب��ل ب��دء اأي عملية حوار اأو �ش��ام.

اأم��ا عل��ى امل�ش��توى ال��دويل فلع��ل اأك��رب اأث��ر �ش��لبي �ش��يخلفه هذا الق��رار هو تربي��ر منطق القوة 
يف انتهاك �ش��يادة الدول بحجة حفظ الأمن وامل�شالح العليا للدول القوية؛ فالنظام العاملي 
الي��وم مل يع��د مت��وازن الق��وى بع��د �ش��قوط الحت��اد ال�ش��وفييتي، ورغ��م تفرد الولي��ات املتحدة 
الأمريكي��ة بالتف��وق الع�ش��كري عل��ى م�ش��توى الع��امل، يوج��د ق��وى اأخ��رى مناف�ش��ة. ولئ��ن كان��ت 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة القائم��ة على معايري النظام العامل��ي تخرق قيم النظام العاملي 

فاإنه��ا ت�ش��رعن بذل��ك لنته��اك قيمه مبربر القوة واحلف��اظ على امل�شالح.



مرك��ز م�ش��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ش��تقبلية، وي�ش��اهم يف �شناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ش��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�شال، اإ�ش��هامًا 

من��ه يف �شناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ري املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ش��ليم

الر�شالة
امل�شاهمة يف رفع م�شتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري ال�شراتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�شهام يف ن�شر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�شايا حمددة.

-  التاأ�شيل العلمي للق�شايا ال�شيا�شية امل�شتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��ريات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�شت�ش��ارات.

الو�ش��ائل
-  اإعداد الدرا�شات والأبحاث وال�شت�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�شل والتن�شيق مع املراكز واملوؤ�ش�شات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�شاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ش��ل ل�شروريات التعاي���س ال�ش��لمي، وامل�ش��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�شباب الباحثن املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�شات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ش��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ش�س 
املركز، وهي:

- الدرا�شات ال�شيا�شية.

- الدرا�شات املتخ�ش�شة يف التيارات الإ�شامية والفكرية.

-الدرا�شات احل�شارية والتنموية.

- درا�شات الفكر الإ�شامي.

ال�شت�شارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ش��عى املرك��ز لتق��دمي ال�شت�ش��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ش��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�شايا الفكرية والأحداث ال�شيا�شية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رف وُمتع��ِدّ

الن�شر:   .3

ي�شهم املركز يف ن�شر الدرا�شات والأبحاث عرب و�شائل الن�شر املتنوعة.

ع�شوية املركز يف املنظمات العاملية:




