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هفته ی گذشته، دونالد ترامپ اعالم کرد قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 

به رسمیت می شناسد و قصد دارد سفارت ایاالت متحده را از تل آویو، به این شهر منتقل 

کند. این تصمیم ایاالت متحده، از جنبه های مختلف مورد اعتراض و انتقاد تمام کشورهای 

مهم جهان قرار گرفت. 

عمده ترین دلیل اعتراض بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی به 

این اقدام، ناامن شدن منطقه، ضربه زدن به روند صلح غرب آسیا و راه حل دو دولتی عنوان 

شد که چندین سال است از سوی اروپا، آمریکا و جریان های مسامحه کار عربی و فلسطینی 

دنبال می شود. بااین حال، برخی از کشورها، بدون اشاره به راه حل دودولتی، این تصمیم را 

ناعادالنه و خالف حقوق و موازین بین المللی )ازجمله قطعنامه های شورای امنیت و حقوق 

بنیادینی چون حق تعیین سرنوشت( خواندند. حتی برخی کشورها نظیر ترکیه، اعالم کردند 

در پی اعمال فشار به رئیس جمهور ایاالت متحده جهت بازنگری در این تصمیم هستند.

البته باید توجه داشت که مخالفت اروپا با تصمیم آمریکا، به منزله ی مخالفت دائم 

با رژیم صهیونیستی به پایتختی قدس و یا شناسایی قدس به عنوان پایتخت فلسطین نیست؛ 

بلکه این کشورها عمدتاً قدس را در چارچوب طرح دودولتی، پایتخت هر دو کشور به 

شمار می آورند.
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شورای امنیت سازمان ملل 

طی جلسه ای اضطراری، 14 عضو از 15 عضو این شورا، تصمیم آمریکا را در به 

رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی محکوم و آن را مخالف صلح و 

حقوق بین الملل خواندند.

سازمان همکاری اسالمی

رژیم  پایتخت  به عنوان  قدس  شناختن  رسمیت  به  بر  مبنی  آمریکا  اقدام  متعاقب 

صهیونیستی، سازمان همکاری اسالمی روز چهارشنبه جلسه ای اضطراری در سطح سران 

کشورهای عضو در استانبول تشکیل می دهد.

اتحادیه ی اروپا 

نگرانی  بیانیه ای،  اروپا طی  اتحادیه ی  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 

جدی این اتحادیه را از تصمیم اخیر آمریکا و تبعاتی که برای روند صلح دارد، اظهار داشت 

و اعالم کرد موضع آن اتحادیه در این زمینه تغییرپذیر نیست.

اردن 

پادشاه اردن اعالم کرد اقدام امریکا تبعاتی را در فلسطین، کشورهای عربی و اسالمی 

به همراه دارد و راه حل دو دولتی را با تهدید مواجه می سازد.
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اندونزی 

رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ی اندونزی، اقدام آمریکا را مبنی به به رسمیت 

شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی قویًا محکوم کرده و از این کشور خواستند 

در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

انگلیس 

نماینده ی انگلیس در سازمان ملل، اعالم کرد با تصمیم آمریکا موافق نیست و معتقد 

است مسئله ی قدس باید به وسیله ی مذاکره میان فلسطین و رژیم صهیونیستی به نتیجه برسد. 

انگلیس همچنین اعالم کرد هیچ تصمیمی جهت انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس 

ندارد.

ایتالیا 

نماینده ی این کشور در سازمان ملل، نگرانی خود را مبنی بر احتمال افزایش خطر 

ناآرامی و تنش در منطقه اعالم و اظهار داشت وضعیت قدس باید مورد مذاکره قرار بگیرد.

آلمان 

راه حل  از طریق  باید  قدس  مسئله ی  اینکه  دلیل  به  اعالم کرد  آلمان،  صدراعظم 

دو دولتی به سرانجام برسد، از تصمیم آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان 

پایتخت رژیم صهیونیستی، حمایت نخواهد کرد.
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تونس 

مجلس این کشور، طی یک جلسه ی اضطراری تصمیم آمریکا را محکوم کرد و آن 

را حمله ای به تمامی ارزش های انسانی، نقض فاحش منشور ملل متحد و حق مردم فلسطین 

جهت تعیین سرنوشت دانست.

چین 

سخنگوی وزارت خارجه ی چین، اظهار داشت تصمیم ترامپ می تواند تنش ها در 

منطقه ی غرب آسیا را شدت بخشد.

روسیه 

این کشور در قالب شورای امنیت تصمیم آمریکا را محکوم کرد. همچنین منابع 

دیپلماتیک تاکید کردند که روسیه قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت 

نمی شناسد.

ژاپن 

نماینده ی ژاپن در سازمان ملل نیز اعالم کرد دولت این کشور با هر اقدام یکجانبه 

در این موضوع مخالف است و چنین اقداماتی می تواند تنش را در منطقه افزایش دهد و به 

بحران های بیشتری ختم شود.
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سوئد 

نماینده ی این کشور در سازمان ملل، تصمیم آمریکا را در تقابل با حقوق بین الملل 

و قطعنامه های شورای امنیت خواند.

عربستان 

دربار عربستان نیز پیرو فضای بین المللی ایجادشده علیه تصمیم ایاالت متحده، تصمیم 

ترامپ را نادرست و غیرمسئوالنه خواند. بااین حال، برخی منابع، از دستور دربار خاندان 

سعودی به رسانه های وابسته، جهت عدم تمرکز بیش ازحد به این موضوع خبر داده اند.

فرانسه 

رژیم  نخست وزیر  با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  طی  فرانسه  رئیس جمهور 

صهیونیستی، اعالم کرد تصمیم آمریکا را در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 

رژیم صهیونیستی، تائید نمی کند. همچنین نماینده ی این کشور در سازمان ملل، تصمیم 

آمریکا را عاملی اثرگذار بر روند صلح و افزایش سطح خشونت ها دانست.

قطر 

این کشور نیز اقدام آمریکا را مردود و آن را تضعیف کننده ی راه حل دو دولتی 

دانسته است.
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ترکیه

رئیس جمهور اردوغان طی یک نطق تند، تصمیم ترامپ را بی پایه و نامعتبر دانست. 

طبق اعالم برخی منابع، وی همچنین بر سر فشار بر ترامپ به منظور بازنگری در تصمیم 

خود، با امانوئل ماکرون، توافق کرده است.

جمهوری چک 

جمهوری چک، تنها کشوری بوده است که از تصمیم آمریکا جهت به رسمیت 

شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی حمایت کرده و جهانیان و کشورهای 

اروپایی را به دلیل عدم حمایت از این رژیم، بزدل نامیده است.






