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االنطبــاع العــام الذي يؤخــذ عن الواليــات المتحــدة األمريكية أنها بلــد ديمقراطي 
ال مجــال فيــه لديكتاتورية القرار وأنه -طبًقــا لموجبات الديمقراطية- فــإن الرأي العام 
فيه هو المحرك األساســي للسياســة األمريكيــة ولكن الحرب األمريكيــة األخيرة على 
العراق كشــفت ســذاجة هذا التصــور ففي الوقت الــذي كان فيه المالييــن في الواليات 
المتحــدة ودول العالــم يتظاهرون ضد الحرب كان الرئيس األمريكي يعلن شــن الحرب 
علــى العراق في خطوة أولية لنشــر الديمقراطية في الشــرق األوســط، والواقع أن تفرد 
الرئيس األمريكي باتخاذ قرارات مصيرية دون االعتماد على أســاس شــعبي وجماهيري 
ليست سابقة في التاريخ األمريكي؛ فالرئيس األمريكي يتمتع بسلطات واسعة في مجال 
السياسة الخارجية وال يمكن تفسير سلطاته في هذا الشأن بالنظر إلى ما حدده الدستور 
للرئيــس األمريكي في مجال السياســة الخارجية فحســب، فالســلطات التــي حددها له 
الدستور في هذا الصدد محدودة إذا ما قورنت بالسلطات الواسعة التي يمارسها فعًال في 
الواقع، وتطبيًقا للمادة الثانية من الدستور فإن الرئيس يتمتع -بناًء على نصيحة وموافقة 
مجلس الشــيوخ- بســلطة إبرام المعاهدات وتعيين الســفراء والوزراء إال أنه بخالف ما 
ورد في هذه المادة ال توجد ســوى إشــارات قليلة في الدستور لسلطات الرئيس في مجال 

السياسة الخارجية. 
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ولكن عدة تشريعات من جانب الكونجرس 
ســاهمت في زيادة ســلطات الرئيــس في مجال 
السياســة الخارجية ومن األمثلــة في هذا الصدد 

قرار فاندنبرج عام ١٩٤٩م حيث أيد الكونجرس 
إقامــة حلف دائم بين الواليــات المتحدة وأوربا 
والذي عرف فيما بعد بحلف شمال األطلنطي، 
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كما أعطى الكونجرس للرئيس ســلطات واسعة 
فيما يتعلق بــدور الواليات المتحدة في الصراع 
الدولــي، وجــاء ذلــك علــى ســبيل المثــال في 
القرارات الخاصة بمضايــق فرموزا (١٩٥٥م) 
والشرق األوسط (١٩٥٧م) وكوبا (١٩٦٢م) 

وبرلين (١٩٦٢م).
 وأخيــًرا فــإن اتســاع ســلطات الرئيس في 
مجال السياسة الخارجية مرجعه أيًضا إلى قدرة 
الرئيــس على التحــرك في األزمــات التي تلت 
الحرب العالمية الثانية؛ فإن شعور األمريكيين 
بالحاجة إلى قيام الواليات المتحدة بدور نشط 
على مسرح السياسات العالمية دعا إلى المناداة 
بضرورة توافــر قيادة قوية مــن جانب الرئيس 
فــي مجــال السياســة الخارجية. ولقــد ترتب 
على الدســتور والتشريعات المختلفة والعرف 
والتقاليد تمتــع الرئيس األمريكي بســلطات 
واســعة في مجــال السياســة الخارجية، وتبدو 
هذه السلطات واضحة في العديد من المسائل 
فباإلضافــة إلى إبرام المعاهــدات واالتفاقيات 
الدوليــة كثيًرا مــا يعلن الرئيس عــن المبادئ 
التي تحكم اتجاهات السياسة الخارجية، ومن 
أمثلة هــذه المبادئ تلك التي أدلى بها ترومان 
وأيزنهاور وجونسون ونيكسون وكارتر، كما 
يقــوم الرئيس بدور مهم فــي االعتراف أو عدم 
االعتــراف بحكومــات الــدول األجنبيــة وفي 
إرســال القــوات العســكرية إلى الخــارج وفي 
إقامة القواعد العســكرية األمريكية في الدول 
األجنبيــة ويشــارك في غيــر ذلك من مســائل 
السياســة الخارجية حتى إنه يمكــن اعتبار أن 
الرئيس األمريكي هو الذي يعبر عن اتجاهات 

السياسة الخارجية األمريكية.
وإذا كان الرئيس األمريكي يتمتع بسلطات 
واســعة في مجــال السياســة الخارجية فكيف 
استخدم هذه السلطات في حل الصراع العربي 

اإلسرائيلي؟
 نعــرض هنــا لموقــف اإلدارات األمريكية 
-إزاء جانب واحد- فيما يتعلق بالصراع العربي 
اإلسرائيلي وهو قضية القدس لما تمثله لنا من 
أهمية وجدانية وعقائدية وتاريخية، وبالنسبة 
إلسرائيل فإن القدس أيًضا حجر األساس يبدو 
ذلك في رد بن جوريون على صحيفة يابانية في 
حزيران ١٩٦٧م حيــث لخص الموقف كامًال 
بقوله: «إن إسرائيل ستنسحب من شبه جزيرة 
ســيناء بعد توقيع ســالم مع مصر، واألمر ذاته 
سيحدث مع سوريا، أما في الضفة الغربية فإنه 
ســتقام دولــة تتمتع بحكم ذاتــي برعاية األمم 
المتحدة -لكننا سنحتفظ بالقدس إلى األبد- 
على الرغم من جميع القرارات التي ستتخذها 

األمم المتحدة...» 
نعــود إلــى موقــف اإلدارات األمريكية من 
قضيــة القدس؛ وإذا وضعنا في االعتبار التحيز 
األمريكي الواضح إلســرائيل فلــن يبدو األمر 
غريًبا إذا عرفنا أن معظم الرؤســاء األمريكيين 
يؤيدون اعتبــار القدس عاصمة إلســرائيل وال 
حق للفلســطينيين فيها والبعــض اآلخر يحبذ 
تأجيــل تحديــد القدس إلــى حيــن مفاوضات 
الوضــع النهائــي، ويرى نبيل محمد الســهلي 
أن  شــتاء٢٠٠٣م)  ع١١٦  عربيــة  (شــئون 
مواقــف اإلدارة األمريكيــة مــن قضيــة القدس 
يمكن تقســيمها خالل الفترة من (١٩٤٨ – 
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٢٠٠١م) إلى عدة فترات ففي أواخر ١٩٤٨م 
تم استصدار القرار رقم ١٨١ من األمم المتحدة 
الذي يوصي بجعل مدينة القدس كياًنا منفصًال 
خاضًعــا لنظــام دولــي خــاص وأيــدت اإلدارة 
األمريكيــة آنــذاك هذا القــرار، ولكنهــا فيما 
بعــد غيرت موقفها من القرار ١٨١ وشــرعت 
تتبنــى فكرة إنشــاء مجلس عربي/إســرائيلي 
مشــترك وتطالــب بتدويل األماكن المقدســة 

فقط وليست المدينة بالكامل.
 وفــي يونيــو ١٩٦٧م وبعد أســبوع واحد 
مــن وقف إطــالق النار حــدد الرئيــس ليندون 
جونسون مشروًعا بخصوص الموقف المشتعل 
في المنطقة، ويتبين من المشروع أن الواليات 
المتحدة ترفــض عودة إســرائيل إلى حدود ما 
قبــل الخامس من يونيو ١٩٦٧م فالمكاســب 
اإلقليمية مــن جراء الحــرب ال يمكن التخلي 
عنها، ولكــن األمم المتحدة أصدرت القرارين 
رقمي ٢٢٥٣ و ٢٢٥٤ في ١٩٦٧/٧/١٤م 
اللذين يطالبان إسرائيل بالتوقف عن أي إجراء 
يغير مــن وضع مدينــة القدس، وإلغــاء جميع 
مــا قامت به من إجــراءات فما كان من ســفير 
الواليات المتحدة في المنظمة إال أن امتنع عن 

التصويت على القرارين.
ومع مجيء الرئيس ريتشــارد نيكسون إلى 
م مبادرًة بــدت أكثر  الحكــم فــي ١٩٦٨م قــدَّ
تعاوًنا مع الجانب العربي عن سابقه جونسون 
حيث شــملت تعديالت على ما يتعلق بقضية 
القدس منها عــدم االعتراف بالقــدس عاصمًة 
إلسرائيل، وعدم نقل السفارة األمريكية إليها 
وبقيت الواليات المتحدة تعتبر القدس منطقة 

محتلــة خــالل الفتــرة (١٩٧٠ – ١٩٧١م) 
حيــث أكد ذلــك جورج بــوش األب الذي كان 
سفيًرا للواليات المتحدة في المنظمة الدولية 

بتاريخ ١٩٧١/٩/٢٥م.
 ثــم جاءت فترة الرئيس جيمي كارتر الذي 
أبرم اتفاقية كامب ديفيد مع الرئيس السادات 
ولم تتمكــن االتفاقية الشــهيرة مــن الوصول 
إلــى حــل بخصــوص القــدس، ولكــن بصفــة 
عامــة اتصفــت إدارة كارتــر بالثبات بالنســبة 
لهــذه القضية، وأكدت فصــل القدس عن بقية 
األراضــي المحتلــة، والتعامل معهــا على نحو 
منفصــل، وضمان حرية الوصــول إلى األماكن 
المقدســة لجميــع الســكان بغــض النظر عن 

طوائفهم.
 ثم جاء الرئيس رونالد ريجان  وكان األكثر 
تحيــًزا لصالح إســرائيل وأصدر عــدة بيانات 
فــي مناســبات مختلفة أكد خاللهــا أن القدس 
عاصمة دولة إسرائيل وأنه يجب أن تبقى دائًما 
تحت الســيادة اإلســرائيلية وأصــر ريجان في 
خطابــه بتاريــخ ١٩٨٢/٩/٥م على معارضة 
إقامــة الدولــة الفلســطينية وقــال بمــلء فيه: 
"ال دولــة فلســطينية فــي الضفــة الغربية لنهر 
األردن وقطــاع غزة"، أمــا جورج بوش (األب) 
فقد شــهدت فترة حكمه خالفات في وجهات 
النظر بيــن الواليات المتحدة وإســرائيل كان 
سببها التشــدد اإلســرائيلي بخصوص القدس 
ورغبة اإلدارة األمريكية في إيجاد حل تفاوضي 
بخصوصهــا ولكن هذا ال يمنع أن الكونجرس 
األمريكــي أصــدر قراًرا أثناء حكــم بوش األب 
وبالتحديــد فــي ١٩٩٠/٣/٢٢م نــص على 
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بقاء القدس عاصمًة موحدة إلسرائيل مع حفظ 
حقــوق (اآلخريــن)، ولكن ُيحَســب للرئيس 
َد صــرف ضمانات قروض  بــوش األب أنــه َجمَّ
للحكومــة اإلســرائيلية بقيمــة ٤٠٠ مليــون 
دوالر، وربــط صرفهــا بوقــف االســتيطان في 
األراضــي الفلســطينية بما فيهــا القدس، هذه 
النقطــة بالــذات انتقدهــا فيمــا بعــد  الرئيس 
كلينتــون في إطار حملتــه االنتخابية منافًســا 
لبوش كما تضمــن برنامج كلينتون االنتخابي 
تأكيد أن القدس هي العاصمة الموحدة األبدية 
إلســرائيل، ولدعم هــذا التوجه وافقــت إدارة 
كلنتــون فيمــا بعد علــى نقل ســفارتها من تل 
أبيــب إلــى القــدس المحتلة بشــرط أال يكون 
ذلــك قبل عــام ١٩٩٩م، وبحيث يرتبط ذلك 
بمفاوضــات الوضــع النهائــي بيــن الطرفيــن 
الفلســطيني واإلســرائيلي،  واالتفــاق علــى 
مســتقبل الضفة الغربية وقطــاع غزة والقدس 

الشرقية.
أمــا الــدور األمريكي فيما يتعلــق بالصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي خالل فترة الرئيس بوش 
االبن، فقد كان دوًرا هامشــًيا مقارنة باإلدارات 
الســابقة فــإدارة بــوش ركــزت علــى الجانب 
األمنــي عبر إرســال رئيــس جهــاز المخابرات 
األمريكيــة CIA إلى المنطقــة إلقامة اتفاقات 
أمنية إســرائيلية فلســطينية وتأجيل التفاوض 
السياسي إلى ما بعد إجهاض االنتفاضة وفرض 
األمر الواقع اإلســرائيلي، ولكــن انحياز بوش 
إلــى إســرائيل بدا واضًحــا بتوقيعــه على قرار 
الكونجرس باعتبار القدس الموحدة بشــقيها 
المحتــل عــام ١٩٤٨م والمحتل عام ١٩٦٧م 
العاصمــة األبديــة لدولــة إســرائيل وذلك يوم 

االثنين في ٢٠٠٢/٩/٣٠م.
واآلن يجــيء الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب ويتخذ قرارًا بنقل الســفارة األمريكية 
من تل أبيب إلى القدس، وآجال أو عاجال سيتم 
إلقاء هذا القرًار في صندوق القمامة كما حدث 

مع قرار كلينتون. 

���




