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اعتراف بغرب القدس عاصمة لدولة االحتالل،
وافتتاح مكتب ّ
للتجارة والدفاع فيها

افتتحت أسرتاليا مكتب �ارة ودفاع يف الشطر الغربي من القدس احملتلة

تغريا يف املوقف املعلن من القدس ونقل السفارة
�ل تغيري رئيس احلكومة يف أسرتاليا ّ ً
األسرتالية لدى دولة االحتالل إىل املدينة احملت ّلة .فقد أعلن سكوت موريسون ،رئيس احلكومة
السفارة ،وقال يف بيان مشرت�
األسرتالية منذ آب/أغسطس  ،2018أ ّنه منفت� على خطوة نقل ّ

مع وزيرة خارج ّيته ماريز باين ّ
إن حكومته “ستدرس مزايا نقل سفارة أسرتاليا إىل القدس

الغرب ّية ،يف سياق دعمها ّ
حلل الدولتني .وسيخضع ّ
أي قرار لتقييم دقيق ل�ثر احملتمل ملثل هذه
اخلطوة يف مصاحلنا القوم ّية األوسع”ّ � .1كل هذا اإلعالن افرتا ًقا عن سياسة أسرتاليا حيال
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اعتراف بغرب القدس عاصمة لدولة االحتالل،
وافتتاح مكتب للتّ جارة والدفاع فيها

القدس إذ كانت جوليا بيشوب ،سلف موريسون ،رفضت نقل سفارة بالدها إىل القدس اقتداء

أن القدس هي من قضايا ّ
خبطوة ترمب على ال ّرغم من الضغوطات ،مشرية إىل ّ
احلل النهائي.1
لكن على ما يبدو ّ
فإن حسابات رئيس احلكومة اجلديد خبصوص القدس مل تتطابق مع

مصاحل بالده مع ّ
كل من ماليزيا وإندونيسيا إذ الحت بوادر أزمة بني أسرتاليا والبلدين على
السفارة األسرتال ّية إىل القدس ،ورفضت إندونيسا توقع اتفاق
خلفية احلديث عن احتمال نقل ّ

التجارة احل ّرة مع أسرتاليا للسبب ذاته ،فأعلن يف ّ 2018/11/12
أن حكومته مل ت ّتخذ قرارها
بعد يف ما يتعلق بنقل السفارة .2كذلك ،مل يطرح موريسون موضوع نقل السفارة يف أثناء
للصحفيني يف
قمة الـ 20يف األرجنتني يف حني أ ّنه كان قال ّ
لقائه بالرئيس األمريكي ترمب يف ّ

القمة عند لقائه باقي ال ّرؤساء ،مع العلم أ ّنه أثار املوضوع
 2018/10/16إ ّنه سيثري املوضوع يف ّ
ثان/نوفمرب .3 2018
مع مايكل بنس ،نائب ال ّرئيس األمريكي ،يف تشرين ٍ
يف كانون أول/ديسمرب  ،2018أرسلت جهات مسيح ّية ويهودية رسالة إىل رئيس احلكومة

السفارة إىل القدس ،وجاء يف ال ّرسالة ّ
أن “سيادة
األسرتالية حت ّثه على الوفاء بوعده ونقل ّ

إسرائيل ،أق ّله على الشطر الغربي من القدس ،بديه ّية ،وعليه ّ
السفارة واالعرتاف
فإن نقل ّ
إنا هو اعرتاف عملي حبقيقة قائمة فع ً
الفعلي بالقدس عاصمة إلسرائيل ّ
ال”ّ .4
لكن إعطاء
الوعود ال يشبه االلتزام بها ،فاألول قد يع ّزز عالقات رئيس احلكومة بدولة االحتالل ،ويرسل
أما تنفيذ الوعد فدونه ضرر كبري يلحق بالعالقات ال ّتجارية ألسرتاليا،
إليها رسائل طمأنة ّ

ال س ّيما كما هو بارز مع ماليزيا وإندونيسيا .وبني خيار “اإلحسان” إىل “إسرائيل” من جهة،

واإلضرار بالعالقات االقتصاد ّية ألسرتاليا من جهة أخرى ،رسا األمر على “جائزة ترضية”

لدولة االحتالل عرب إعالن موريسون ،يف ّ ،2018/12/15
أن حكومته تعرتف بـ “القدس الغربية”

عاصمة لدولة االحتالل ،يف حني ّ
ستؤجل.
السفارة
ّ
أن خطوة نقل ّ
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مؤسسـة القدس الدولية

ويف ضوء تأجيل نقل السفارة ،فقد افتتحت أسرتاليا يف آذار/مارس  ،2019مكت ًبا للتجارة والدفاع
يف الشطر الغربي من القدس احملتلة .ووفق ناطق باسم السفارة األسرتالية ّ
فإن املكتب ليس

امتدادًا للسفارة يف “تل أبيب” ،وليس له مكانة دبلوماسية .ومل يعلن عن اخلطوة على املواقع
احلكومية حلكومة أسرتاليا ومل حيضر االفتتاح مسؤولون كبار أسرتاليون أو إسرائيليون.1
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