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  *حممود مصعب جميل
  األميركي اجلار عن االبتعاد: واليسار الالتينية أميركا

  فلسطين من اقتراب
  

 الفلسطينية، والقضية إسرائيل من الالتينية أميركا دول موقف على طرأت التي املتغيرات الكاتب يتعقب
 املتحدة بالواليات تربطها التي اخلاصة العالقة ضوء يف بإسرائيل الدول هذه عالقات ويعالج

 تلقي أن املقالة هذه وحتاول. واحدة قارة يف كدول معها املتشابكة املصالح ضوء ويف األميركية،
 إىل أدت والتي ،1973 أكتوبر/األول تشرين حرب بعد تفاعلت التي السياسية العوامل على كاشفة أضواء

 الالتينية أميركا وعالقة. معاً  إسرائيل ومن فلسطين قضية من الالتينية أميركا دول مواقف يف تعديالت
 املقالة وهذه. العرب الباحثون إليها تطرق قلما التي الشؤون من دائماً  كانت الفلسطينية بالقضية
 إىل فيها اليساريون وصل التي الدول يف سيما وال العالقة، هذه يف املفاجئة التحوالت لرصد حماولة
 مثل الدول لبعض السياسية احلياة يف الفلسطينية اجلوايل دور على عالوة وبوليفيا، فنزويال مثل السلطة
  .نيكاراغوا يف) ساندينيستا( الساندينية احلركةك الثورية باحلركات وعالقتهم تشيلي،

   
 املتحدة الواليات رأسها وعلى الغربية، الكتلة أن نالحظ كنا قريب، وقت وحتى املاضي القرن أربعينيات منذ

 يف لكن. الكبرى الصحراء جنوب فإفريقيا الالتينية أميركا تتبعها إلسرائيل، تأييداً األكثر هي األميركية،
 الغربية الكتلتان تتبعها إلسرائيل، تأييداً  األكثر هي الالتينية أميركا كتلة أصبحت والستينيات، اخلمسينيات

 إسرائيل مؤيدي أكبر من السبعينيات، خالل التأييد انحسار بعد حتى الالتينية، أميركا بقيت وقد. السوداء وإفريقيا
 ولذا،. القطيعة حد إىل قط معها اخلالفات تصل ومل ونيكاراغوا، كوبا باستثناء الثالث، العامل جمموعات بين

 املتخصصة الوكاالت من إسرائيل طرد إىل العربية الدعوات إلفشال الالتينية أميركا دول على إسرائيل اعتمدت
 وذلك الالتينية، أميركا دول أغلب يف السلطة واليمينية الدكتاتورية األنظمة استالم بعد وخصوصاً املتحدة، لألمم

 بسبب وذلك العالقات، هذه عناصر أهم األسلحة مبيعات وبقاء إسرائيل، مع العالقات أفضل إقامة أجل من
 اجلانبين بين العالقات ازدادت وتسعينياته، املاضي القرن ثمانينيات ويف. أُخرى وقضايا القارة داخل النزاعات

 العاملي، املستوى على األوحد القطب هي أميركا أصبحت أن وبعد االشتراكي، املعسكر انهيار بعد سيما وال متانة،
 اإلسرائيلي الود لكسب كله وذلك القدس، إىل أبيب تل من سفاراته بنقل يقوم الالتينية الدول بعض وجدنا ولذا

 أميركا دول أغلب يف السلطة اليسار قوى واستالم والعشرين، احلادي القرن من األول العقد بدايات ومنذ. واألميركي
 حتى مسبوق، غير بشكل الفلسطينية للقضية وتأييداً تعاطفاً  نالحظ بدأنا ديمقراطية، انتخابات خالل من الالتينية

 هوغو( فنزويال مع احلال هي كما إسرائيل، مع الدبلوماسية العالقات قطع إىل اليسار قوى ببعض األمر وصل
  ).موراليس إيفو( وبوليفيا) شافيز

 أمام أنه خاصة، الفلسطينية والقضية عامة، العربية القضايا من الالتينية أميركا دول ملواقف املتتبع يجد لذا،
 األخيرة تأييد يف كبيرة مساهمة ساهم الالتينية، أميركا ودول العربية الدول بين احلوار فقدان إن: اآلتية الفرضية

 الالتينية، أميركا دول على األميركية حدةاملت الواليات هيمنت كلما آخر، جانب ومن. صحيح والعكس إلسرائيل،
  .الفرضية هذه لبرهان حماولة يلي وفيما. أيضاً صحيح والعكس إلسرائيل، األخيرة هذه تأييد ازداد

  والصراع الالتينية أميركا
  :الصهيوين – العربي

  والتداعيات املواقف
 إذ الالتينية، أميركا أيدتها مثلما إسرائيل املتحدة والواليات الغربية أوروبا كتلة خارج دولة أي تؤيد مل تاريخياً،

 مع التماثل إىل وتميل كبيرة، درجة إىل النزعة غربية املاضي القرن أربعينيات يف كانت األخيرة هذه إن
 يعارضون كانوا الذين األوروبيين غير فلسطين سكان إىل تميل مما أكثر أساساً، أوروبيون هم الذين الصهيونيين

 قام الذي الدور يف تعبيره اإلسرائيلية الطموحات مع الالتينية أميركا تعاطف وجد وقد. املتنامية اليهودية السلطة
 إسرائيل نشوء إىل أدت التي املتحدة األمم يف الدبلوماسية املناورات خالل من الالتينية، أميركا بعثات رؤساء به
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 الفكرة دعم يف ملموسة مساهمة خاصة بصورة واألوروغواي غواتيماال فساهمت ،1948 مايو/أيار 14 يف
 قامت ملا لوالها التي التقسيم خطة تمرير يف فاعل بدور الالتينية أميركا قامت كما املتحدة، األمم يف الصهيونية

 األرض من فقط% 5.7 ويملكون فلسطين، سكان من% 35 من أقل الوقت ذلك يف يشكلون كانوا اليهود ألن إسرائيل،
 كوبا وكانت للتقسيم، مؤيداً صوتاً وثالثين ثالثة أصل من صوتاً 13 الالتينية أميركا ممثلو قدّم لقد. الفلسطينية

 ملصلحة باإلجماع دولة، 18 من املؤلفة الالتينية، أميركا كتلة صوّتت كما القرار، ضد صوّت الذي الوحيد البلد
 اعترافه التينياً أميركياً  بلداً عشرون ومنح)  1(املتحدة، األمم يف واخلمسين التاسع العضو إسرائيل قبول

 كانون يف الالتينية أميركا يف إلسرائيل دبلوماسية ممثلية أول افتتاح وتم. واحد عام خالل بإسرائيل الدبلوماسي
 يف والرابعة القارة، يف إسرائيلية ممثلية أول وكانت األوروغواي، عاصمة مونتيفيديو يف 1949 ديسمبر/األول

 السنة يف أبيب تل يف أرجنتينية وأُخرى األرجنتين، يف أيرس بوينس يف إسرائيلية قنصلية افتُتحت ثم امل،الع
 من كل وافتتحت ،1953 سنة يف املكسيك يف ثم البرازيل، يف لها ممثلية إسرائيل افتتحت 1952 سنة ويف. نفسها

  )2.(القدس يف لها ممثليات 1953و 1952 سنتَي خالل والبرازيل وغواتيماال األوروغواي
  )3:(اآلتية األسباب إىل الفترة تلك يف إسرائيل إىل الالتيني األميركي الدعم إرجاع ويمكن

 ولهذا الالتينية، أميركا دول وبين آنذاك القائمة العربية الدول بين عالقات وجود عدم عن الناجم العربي الغياب - 
 اجلمعية يف هاييتي مندوب يصوّت أن غريباً فليس لذا،. واألميركي الصهيوين اليهودي التأثيرين أمام الساحة خلت

 هاييتي كانت أن بعد عينه يف والدمعة األميركية املتحدة الواليات من بضغط التقسيم قرار ملصلحة العامة
  .االقتراح هذا دراسة املكلفة الفرعية اللجنة يف التقسيم تعارض

 واقتصادية جغرافية ألسباب الدول تلك يف السياسي القرار صناعة يف األميركية املتحدة الواليات تأثير - 
  .ومصلحية

  .الالتينية أميركا دول يف الصهيوين النشاط - 
  .الالتينية أميركا دول من العديد يف فاعلة يهودية جالية وجود - 
 لليهود إن تقول التي النزعة هذه الدول، تلك يف العام والرأي السياسي القرار صناعة يف احلقوقية النزعة تأثير - 

  .الشعوب باقي مثل دولة لهم تكون أن يف احلق
 يف عُقد الذي املؤتمر بعد سيما وال اهتمامها، الالتينية أميركا تويل إسرائيل بدأت املاضي، القرن ستينيات يف

 أميركا دول إىل التقنية املساعدة لتقديم والزراعة اخلارجية وزارتي من الرسميين بعض فأرسلت األوروغواي،
 سنة وبحلول ،1961 سنة يف بوليفيا مع هي الدول، تلك مع إسرائيل وقّعتها التي االتفاقيات أوىل وكانت الالتينية؛
  )4.(الالتينية أميركا بالد مع اتفاقية 18 يقارب ما لديها أصبح ،1973
 يف األميركي املوقف الدول هذه تبنت اخلارجية، ساتهاوسيا الالتينية أميركا دول على األميركية الهيمنة بسبب
 العربية األقطار أراضي إسرائيل احتلت عندما ،1967 سنة يف اإلسرائيلية – العربية احلرب خالل املتحدة األمم

 إىل قُدم الذي الالتينية أميركا قرار مشروع وكان. فلسطين أرض احتاللها جانب إىل) واألردن وسورية مصر(
 الواليات عليه وافقت الذي الوحيد هو 1967 يوليو/تموز يف عقدت التي العامة للجمعية االستثنائية الدورة

 إدانة من العامة اجلمعية مناقشات خالل امتنعت الالتينية أميركا بالد أن كما إسرائيل، ترفضه ومل املتحدة
 التينياً  أميركياً موقفاً  مبلورة البقاء، يف إسرائيل حق يؤكد موقفاً واتخذت العربية، لألراضي اإلسرائيلي االحتالل
 وكانت)  5).(املنحاز غير السوفياتي واملشروع األلباين املشروع( املنحازة غير البالد موقف مع تماماً يتناقض
 اجلانبين، بين احلرب حالة إنهاء قرار بتقديم التينية دولة عشرة ثماين إىل أوعزت األميركية املتحدة الواليات

 من اخلامس عدوان يف احتلتها التي العربية األراضي من إسرائيل انسحاب بربط مشروطاً جاء والذي
 إسرائيل مشروعها يف الالتينية أميركا دول وطالبت. الشرط هذا رفضت العربية الدول لكن ،1967 يونيو/حزيران
 احلرب حالة بإنهاء الصراع أطراف طالبت كما النزاع، ذلك نتيجة احتلتها التي األراضي من قواتها جميع بسحب
 أن يمكن ال القوة باستخدام التهديد على قائم نظام أي أن وأكدت اجلوار، حسن على قائمة للتعايش سبل وإيجاد

 مدينة وإعطاء املنطقة، يف الدولية املائية املمرات يف املرور حرية بضمان وطالبت املنطقة، إىل االستقرار يجلب
 لدول السياسي واالستقالل اإلقليمية السالمة وضمان كامل، بشكل الالجئين مشكلة وحل دولياً، وضعاً لقدسا

 تبعت التي اخلمس السنوات خالل إسرائيل إىل الالتينية أميركا دول جانب من النسبي االنحياز واستمر. املنطقة
 بالد منحت بإسرائيل، عالقاتها بقطع واآلسيوية اإلفريقية الدول أغلبية قامت الذي الوقت ويف. 1967 حرب
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 الكرة نصف خارج من لبلد تكريم وهو األميركية، الدول منظمة يف الدائم املراقب صفة إسرائيل الالتينية أميركا
  .الغربية أوروبا يف تقع أنها مع)  6(إسبانيا، إالّ به حتظ مل الغربي
 يف مؤيدة، 1973 أكتوبر/األول تشرين حرب اندالع سبقت التي املرحلة يف الالتينية أميركا دول مواقف كانت

 تدين التي القرارات جلميع ومعارضةً اإلسرائيلي، – العربي الصراع لتسوية ولرؤيتها إسرائيل، ملصلحة معظمها،
 تكثيف أمام مصراعيه على الباب فتح الذي األمر ،1967 سنة بعد العربية األراضي احتالل يف إسرائيل استمرار
 مثل احلساسية بالغة قضايا ملصلحة تأييدها كسب يف طمعاً الالتينية، األميركية الساحة على الصهيوين النشاط
 األقصى املسجد حرق جريمة إزاء ساكناً الالتينية أميركا دول حترك مل فمثالً،. القدس يف املقدسة األماكن قضية

 ال أن" العامة اجلمعية يف وأعلنا إسرائيل جانب إىل وقفا وباراغواي كولومبيا مندوبي إن بل ال ،12/8/1969 يف
 وطالبا ،"األقصى املسجد حرق تعمدت قد احلريق يف مصلحة لها ليست التي إسرائيل حكومة أن لالعتقاد مبرر

 منظمة بمعارضة تكتف مل الالتينية أميركا دول أن كما." احلادث يف متحيز غير أو موضوعي حتقيق" بإجراء
 إنها بل فحسب، املتحدة لألمم العامة اجلمعية اجتماعات يف املراقب صفة منحها ومقاومة الفلسطينية التحرير

 وهو احلقوق، هذه إسرائيل وانتهاك الفلسطيني، اإلنسان بحقوق اخلاص القرار مشروع أيضاً، بشدة عارضت
. 1968 سنة يف طهران يف عُقد الذي اإلنسان حلقوق الدويل املؤتمر يف العربية اجملموعة قدمته الذي املشروع

 خاصة ثالثية جلنة يف املشاركة عضوية وأميركي، وصهيوين يهودي وبتأثير األرجنتين، رفضت ذلك، على عالوة
 وزير أن كما احملتلة، املناطق يف العرب للسكان املعيشية األحوال يف التحقيق ومكلفة العامة، اجلمعية تعيّنها

 إسرائيل بالده وناصرت البعثة، هذه إرسال لعرقلة سعى العامة للجمعية رئيساً آنذاك انك الذي غواتيماال خارجية
)  7.(17/3/1969 يف عليه اجلوية إسرائيل اعتداءات ضد األردن بها تقدم الذي الشكوى األمن جملس مناقشة عند

 وتصفهم الفلسطينيين عن تتحدث الالتينية األميركية اإلعالم وسائل بدأت الفلسطينية، املقاومة حركة ظهور وبعد
  .املنطقة يف الوحيدة الديمقراطية الدولة هي إسرائيل وأن للدماء، ومتعطشون إرهابيون بأنهم

  
  الفلسطينية والقضية الالتينية أميركا

  العشرين القرن من الثاين النصف يف
 الدول نظام ويف العاملي النظام يف جوهرية تغيرات حدثت سبعينياته، وأوائل املاضي القرن ستينيات أواخر يف

  )8:(وهي الفلسطينية، القضية ملصلحة التغييرات بعض حدوث إىل النهاية يف أدت العربية، املنطقة ويف األميركية
 على وتداعياتها فيتنام، حرب بسبب الالتينية أميركا يف األميركية السياسة تراجع: الدويل اجملال يف – 1

  .العاملي املستوى
 البترول أسعار تضاعف نتيجة للنفط املنتجة العربية للدول املالية القوة يف الهائلة الزيادة: العربي اجملال يف – 2

 الالتينية، أميركا دول من بعدد دفع الذي األمر الدولية، السياسة يف قوة العربي النفط اكتساب ؛1973 حرب بعد
 ما وهو للنفط، املنتجة العربية بالدول التجارية عالقاته حتسين إىل اقتصاداته، كاهل عن العبء تخفيف وبغرض

 الالتينية أميركا سياسات يف واضح تغيير إحداث ويف اجلانبين، بين التجارية التبادالت حجم زيادة يف ساهم
 اجلوايل نشاط والدويل؛ اإلقليمي اجملالين يف الفلسطينية الثورة حضور تنامي اإلسرائيلي؛ – العربي الصراع جتاه

  .الالتينية أميركا يف الفلسطينية وخصوصاً العربية،
 األميركية السياسية واألوساط الالتيني، األميركي العام الرأي لدى الوعي تزايد: الالتيني األميركي اجملال يف – 3

 اإلمبريالية ضد الالتينية أميركا شعوب نضال وتيرة تصاعد العربية؛ واحلقوق الفلسطينية القضية بعدالة الالتينية
 سياسة) نيكسون( الرئيس عهد يف األميركية اإلدارة انتهاج االنحياز؛ عدم حركة نحو وتوجهها الصهيونية، وضد
 من الالتينية أميركا واردات إعفاء اإلدارة هذه رفضت إذ القارة، بدول االقتصادية عالقاتها انحسار على تقوم

 ودفع الالتينية، أميركا باقتصادات كبيراً ضرراً أحلق الذي األمر ،%10 بنسبة الواردات جميع على اجلديدة الضريبة
 املنظمات إىل االنضمام وكذلك بينها، فيما اإلقليمي والتكامل االنفتاح من جدية سياسة تبني إىل القارة دول

  .الثالث العامل بالد من والتقرب االنحياز، عدم حركة سيما وال الدولية،
 وقد. وغيرها وتشيلي وفنزويال املكسيك يف" شعبوي ديمقراطي" اجتاه ذات حكومات ظهور كله، هذا جانب وإىل

 أميركا توجهات يف األساسية التغيرات بعض حدوث يف النهاية، يف واخلارجية، الداخلية املتغيرات هذه ساهمت
  .اإلسرائيلي – العربي الصراع إزاء الالتينية
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 فيما الوطنية مصلحتها واتبعت األميركية، السياسة على خرجت التي ينيةالالت أميركا دول أوائل من كوبا وكانت
 ،1974 سنة يف غويانا تبعتها وقد ،1973 سنة يف بإسرائيل كلها عالقاتها وبقطع الفلسطينية، بالقضية يتعلق

 يف بسرعة تتحرك كانت وبنما وفنزويال وتشيلي واملكسيك وبيرو البرازيل أن كما ،1979 سنة يف ونيكاراغوا
 ضد ما نوعاً متصلبة بمواقف احتفظت التي وحدها هي وباراغواي وهندوراس غواتيماال ظلت وبينما. ذاته االجتاه

 مكاتب بفتح وسمحت الفلسطينية، التحرير بمنظمة الالتينية أميركا دول أقطار أغلبية اعترفت الفلسطينيين،
 أكثر موقفاً يتخذ أصبح الغربية املؤسسات عليه تسيطر الذي اإلعالم وسائل بعض أن على عالوة لها، إعالمية

 وال" شيوعية منظمة" ال وطنية، حركة بأنها توصف الفلسطينية التحرير منظمة وصارت الفلسطينية، للقضية تأييداً
 السياسي املوقف معيار طبقنا ما وإذا)  9.(األحيان من كثير يف الصهيونية الدعاية تصورها كانت كما" رجعية"

 األمم يف الالتينية أميركا لدول التصويت أنماط وكذلك اإلسرائيلي، – العربي الصراع على السبعينيات، نهاية يف
 دولته وإقامة املصير تقرير يف حقه الفلسطيني؛ الشعب حقوق( الصراع بهذا املتعلقة القرارات بشأن املتحدة

 إىل استناداً  رئيسية، جمموعات ثالث إىل الالتينية أميركا دول نقسم أن نستطيع فإننا ،)القدس قضية املستقلة؛
 شكل بأنها الصهيونية وصف الذي ،)1975( 3379 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار على التصويت قوائم

  )10:(هي اجملموعات وهذه العنصرية، أشكال من
 توباغو؛ ترينيداد؛ بوليفيا؛ كولومبيا؛ املكسيك؛ فنزويال؛ البرازيل؛ كوبا؛: وتضم للعرب املؤيدة اجملموعة :أوالً 

  .سورينام باراغواي؛ اإلكوادور؛ نيكاراغوا؛ تشيلي؛
 دومينيكان؛ جمهورية بهاما؛ بربادوس؛ جامايكا؛ بليز؛ كوستاريكا؛: وتضم إلسرائيل املؤيدة اجملموعة :ثانياً 

  .كيتس سانت هندوراس؛ إلسلفادور؛ لويس؛ سانت فنسانت؛ سانت دومينيك؛
  .بنما هاييتي؛ غواتيماال؛ غرينادا؛ أوروغواي؛ األرجنتين؛: وتضم احملايدة اجملموعة :ثالثاً 

 اجملاالت يف تطوراً الالتينية األميركية – اإلسرائيلية العالقات فشهدت املاضي، القرن ثمانينيات يف أمّا
 بـ األسلحة، باستثناء ،1984 سنة يف الالتينية أميركا إىل إسرائيل صادرات قُدرت إذ والعسكرية، االقتصادية

 أميركا من إسرائيل واردات أمّا إسرائيل، صادرات إجمايل من% 1.6 آنذاك يعادل كان ما وهو دوالر، مليون 94.6
 واردات إجمايل من فقط% 1.7 يعادل كان ما أي دوالر، مليون 139.2 آنذاك فبلغت البترول، باستثناء الالتينية،

  )11.(الوقت ذلك يف إسرائيل
 حاجاتها، من% 42 ،1982 سنة يف لها املكسيك وفرت إذ إلسرائيل، للنفط مصدّر أكبر الالتينية أميركا أصبحت لقد
 العالقات يف املظاهر أهم األسلحة مبيعات تبقى ذلك، ومع. ذاته الشيء فعلتا واإلكوادور فنزويال أن كما

 قد الالتينية أميركا دول من دولة عشرة ثماين كانت ،1984 سنة نهاية لولفبح الالتينية، األميركية – اإلسرائيلية
 أميركا فإن كوفمان، إيدي القدس، يف العبرية اجلامعة يف ترومان مؤسسة رئيس وبحسب. عسكرية معدات اشترت

 غيرها عن أيضاً نوعياً  تختلف إنها بل فحسب، اإلسرائيلية لألسلحة الرئيسية اخلارجية السوق تشكل ال الالتينية
 اإللكترونية األجهزة إىل باإلضافة الضخمة، واألسلحة الطائرات تتضمن مشترياتها ألن األسواق، من

  )12.(واالتصاالت
  

  سوق الالتينية أميركا
  اإلسرائيلي للسالح
  :منها نذكر اإلسرائيلي، للسالح رئيسية سوقاً الالتينية أميركا تكون أن يف عوامل عدة ساهمت

 بشأن بريطانيا مع األرجنتين نزاع: هي اخلالفات وهذه :الداخلية واملنازعات األراضي بشأن اخلالفات – 1
 بين اخلالف بيغل؛ قناة جزر بشأن تشيلي ومع اإلقليمية، املياه بشأن أوروغواي ومع مالفيناس،/ الفوكالند

 باملثلث اإلكوادور مطالبة األمازون؛ أدغال يف أراضٍ بشأن البرازيل ومع املياه، استخدام بشأن وتشيلي بوليفيا
 غواتيماال ومطالبة احلدود، تخطيط شأن يف الوسطى، أميركا يف وإلسلفادور هندوراس بين اخلالف األمازوين؛

 السلمي، التفاوض طريق عن حُلّ املشكالت هذه من قسماً أن ومع. نيكاراغوا مع صراع يف جميعاً ودخولها ببليز،
 األرجنتين بين النزاع مثل الثمانينيات يف مفتوحة نزاعات إىل حتوّل بعضها إن إالّ  املتحدة، مماأل طريق عن أو

 املتحدة الواليات تدخّل تعقيداً األمر زاد وقد ونيكاراغوا، إلسلفادور مع وهندوراس بيرو، مع واإلكوادور وبريطانيا،
 من كل أنفقت( التسلح سباق إىل املنطقة دفعت األراضي شأن يف اخلالفات كانت وإذا. األخيرة احلالة يف األميركية
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 سبعينيات أواخر يف احلدود على قواتهما ونشرتا جديدة، أسلحة شراء على دوالر مليار من أكثر وتشيلي األرجنتين
  )13.(الداخلية املعارضة قمع يف استُعمل السالح هذا معظم فإن ،)املاضي القرن

 على احلصول إىل وتميل والسبعينيات، الستينيات يف عسكرية التينية تحكوما عدة كانت :العسكر دور – 2
 إعجاباً  يكنّون كانوا الالتينية أميركا عسكريي أن كما وسطوة، هيبة العسكريين إىل تضيف أنها العتقادها األسلحة

 إىل ويميلون للشيوعية، العداء ويف العامل إىل نظرتها يف يشاركونها وكانوا العسكرية، إسرائيل بإجنازات مهنياً
 االحتاد من املدعومة العربية األنظمة وضد واليساريين، اإلرهاب وجه يف الغربية احلضارة حامية إسرائيل اعتبار

  )14.(الداخلي باألمن واإلخالل التمرد ملكافحة مالئمة كانت اإلسرائيلية األسلحة أن إىل إضافة السوفياتي،
 لغرض إمّا بديل، مصدر عن يبحثون كانوا الذين األميركي السالح لزبائن جيد بديل اإلسرائيلية األسلحة – 3

 أن وخصوصاً السالح، من مشترياتهم على تفرضها املتحدة الواليات كانت التي القيود بسبب وإمّا التنويع،
 يف املتحدة، بالواليات اخلاصة عالقتها وكانت الثورية، اليسارية احلكومات ضد منيعاً  حصناً  تعد كانت إسرائيل

 باحترام يفوز كي إسرائيل مع تعاونه باستغالل يأمل كان الشاري ألن إضافية، ميزة هي احلاالت، بعض
  .األميركية اإلدارة مع قضيته دعم أجل من أو الكونغرس، يف أصدقائها

 لدى كبرى أهمية األمر لهذا وكان مغرية، بأسعار تباع اإلسرائيلية األسلحة كانت :االقتصادية امليزات – 4
 من أرخص كانت) األسلحة( أنها كما ضاغطة، اقتصادية أزمة تعاين كانت التي الالتينية، أميركا يف األنظمة

 واألجهزة السالح توفير على املنطقة يف إسرائيل دور يقتصر ومل. عالية بتقنيات وتتميز الغربية املنتجات
 مثل العسكرية، املساعدات من طويلة سلسلة أيضاً يشمل كان لب فحسب، العسكرية واالتصاالت اإللكترونية

 اإلسرائيلية العسكرية الروابط فإن ذلك، على عالوة. واالستخبارات التمرد مكافحة شأن يف واملشورة التدريب،
 يف املناطق من غيرها يف توفرت قلما التي السياسية باألهمية مشحونة زالت، وال كانت، الوسطى أميركا بدول

 السالح زبائن مع تقليدياً  املتالزمة كلها باخلصائص الوسطى أميركا منطقة تتصف إذ الالتينية، أميركا
 االستقرار عدم حالة من مرتفعة نسبة اليميني؛ واالجتاه العسكري احلكم من ومتأصلة قديمة تقاليد: اإلسرائيلي
 وامليل العصابات، وحرب الداخلية، الصراعات بسبب وكذلك األراضي، بشأن واخلالفات احلوادث بسبب السياسي،

 إذا سيما وال العسكرية، وبأسلحتها إسرائيل باهتمام جديرة املنطقة جعل الذي األمر اإلنسان، حقوق خرق إىل
  )15.(آنذاك املنطقة تلك يف األميركي الوجود االعتبار يف أخذنا

 أحادي كقطب آنذاك املتحدة الواليات بروز إىل أدت التي الدولية املتغيرات بعد فإنه التسعينيات، مرحلة يف أمّا
 الهيمنة بسبب وذلك الفلسطينية، القضية من مواقفه الالتينية أميركا دول بعض غيّر الكوين، املستوى على

 سبيل على فاألرجنتين. فيه السياسي االستقالل وعدم االقتصادية، أزماته إىل باإلضافة العامل، على األميركية
 السابقة مواقفها عن تراجعت فيها،"*  اليهودي املركز" وتدمير التسعينيات يف االقتصادية أزمتها وبسبب املثال،

 ،1993 يناير/الثاين كانون 20 يف 48/94 القرار ضد املتحدة األمم يف ووقفت الفلسطينية، القضية تأييد يف
 49/149 القرار على التصويت من امتنعت كما واستقالله، مصيره تقرير يف الفلسطيني الشعب حق أكد والذي

 والذي ،1998 سنة يف 53/53 والقرار ،1996 سنة يف 51/23 والقرار ،1994 ديسمبر/األول كانون 23 بتاريخ
 األرجنتين على األمر يقتصر ومل)  16."(الفلسطيني للشعب اإلنسان حقوق تمس التي اإلسرائيلية املمارسات" شجب

 وبعض الصهيونية، واملنظمات املتحدة، الواليات ضغوط بفعل وذلك أيضاً، موقفها غيرت البرازيل إن بل فحسب،
 قرار إلغاء على البرازيل وافقت فقد. اليهود يملكها التي العمالقة الشركات عن فضًال إلسرائيل، املوالية الصحف

 نفسها هي كانت أن بعد العنصري، التميز أشكال من شكالً  الصهيونية باعتبار القاضي ،3379 املتحدة األمم
 الدولية واجلهود مدريد مؤتمر تأييدها أعلنت كما املتحدة، األمم إىل املشروع هذا قدمت التي الدول إحدى

  )17.(إلجناحه
 اهتمام أكبر احلاضر الوقت يف ويُسجَّل جداً، كبير الالتينية أميركا يف الفلسطينية اجلوايل عدد أن بالذكر وجدير

 السياسي والنفوذ العدد حيث من مهمة فلسطينية جوالٍ  فيها توجد التي الدول يف الفلسطينية بالقضية
 بين مكثفاً تعاوناً تشهد دول وهي واإلكوادور، وهندوراس ونيكاراغوا وبيرو تشيلي منها نذكر واالقتصادي،

 الغاية هذه أجل من الشباب هؤالء بعض أنشأ وقد. اآلباء وطن لقضية خدمة الفلسطينية األصول ذوي من شبابها
 بالقضية للتعريف" 2000 سنة تشيلي يف تأسس الذي الفلسطينيين، للطلبة العام االحتاد مثل خاصة، جمعيات

  )18.(املؤسسين أحد تعبير بحسب ،"الصهيونية قبل من عليه املسيطَر اإلعالم بسبب الفلسطينية،
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 نفسه الوقت ويف اإلسبانية، اجلالية بعد البلد هذا يف أجنبية جالية أهم ثاين تشيلي، يف الفلسطينية اجلالية وتُعد
 وسائل أن تعتبر اجلالية وهذه. االقتصادي والثقل العددية األهمية حيث من عربي غير بلد يف فلسطينية جالية أهم

 أيضاً، تتعداهما أن يجب بل فحسب، واملادي السياسي اجلانبين على تقتصر أالّ يجب الفلسطينية القضية معاضدة
 الدرجة دوري يف يلعب القدم لكرة فريقاً هناك الفلسطينيون أسس ولهذا، والرياضي، والفني الثقايف اجلانب إىل

 أن كما الفلسطينية، القضية عن للدفاع رمزاً  احلاضر الوقت يف ويُعتبر ،"الفلسطيني" اسم حتت تشيلي يف األوىل
 املباريات أثناء يف امللعب جنبات منه تخلو ال والذي نفسها، الفلسطيني العلم ألوان يحمل للفريق الرسمي القميص

  )19.(الفريق يخوضها التي
 إىل والوحيدة نوعها من األوىل تُعتبر ماناغوا، يف الفلسطينية التحرير ملنظمة سفارة بإنشاء الساندينيون سمح وقد
 خالفاً وذلك الفلسطيني، الشعب حلقوق وتفهمها نيكاراغوا اهتمام مدى تبين اخلطوة وهذه. الوسطى أميركا يف اآلن

 سفارتيهما املاضي، القرن ثمانينيات بداية يف نقلتا، اللتين وإلسلفادور كوستاريكا مثل املنطقة يف أُخرى لدول
 بإضفاء توصي التي املتحدة األمم ومواثيق يتعارض ذلك أن من الرغم على القدس، إىل أبيب تل من إسرائيل يف

  .املدينة هذه على الدويل الطابع
  

  الفلسطينية للقضية ودعمهم الالتينية أميركا يساريو
 واشنطن هيمنة من الالتينية أميركا دول معظم حترر وبعد والعشرين، احلادي القرن من األول العقد بداية يف

 ومن الدولية، القضايا من السياسية مواقفه بمراجعة الدول من كثير بدأ احلكم، إىل الدول بعض يف اليسار وصعود
 بل فحسب، اليسارية املسلحة احلركات وسط قائماً التعاطف يعد مل إذ الفلسطينية، القضية من املوقف ضمنها

 ظهرت التي الثورية احلركات إىل تعود يسارية جذور ذات وأغلبيتها ديمقراطياً، منتخبة حكومات إىل أيضاً، انتقل
  .السبعينيات يف

  
  الفلسطينية والقضية برازيليا قمة

 ضرورة على القادة شدد ،2005 سنة يف البرازيلية العاصمة يف عُقدت التي" الالتينية – العربية" القمة ختام يف
 ووفقاً  السالم، مقابل يف األرض مبدأ أساس على األوسط الشرق منطقة يف ودائم وعادل شامل سالم حتقيق

 لسنة 242: قراري وخصوصاً املتحدة، لألمم العامة واجلمعية األمن جملس أصدرها التي الصلة ذات للقرارات
 جلميع األمن حتقيق تكفل التي" العربية السالم مبادرة"و مدريد، مرجعية عن فضالً ،1973 لسنة 338و ،1967

 الوطنية احلقوق حتقيق إىل احلاجة وأكدوا ،"الطريق خريطة" لـ الكامل التطبيق أهمية أبرزوا كما. املنطقة دول
 دولة إنشاء وعلى ،2003 لسنة 1515 األمن جملس قرار تنفيذ على وشددوا الفلسطيني، للشعب املشروعة
 إسرائيل، دولة مع جنب إىل جنباً تعيش ،1967 يونيو/حزيران من الرابع حدود أساس على مستقلة فلسطينية

 وإزالة ،1967 يونيو/حزيران 4 حدود حتى احملتلة العربية األراضي جميع من إسرائيل انسحاب ضرورة وكذلك
 حمكمة أصدرته الذي االستشاري الرأي االعتبار يف أخذوا كما. الشرقية القدس مستعمرات ضمنها ومن املستعمرات

  )20."(الفاصل اجلدار لبناء القانونية العواقب" بشأن 2004 تموز/يوليو 9 تاريخ يف الدولية العدل
 لشرح الفلسطينية القضية من أفضل مثلٌ يوجد ال إنه قائالً سيلفا دا إيناسيو لويس البرازيلي الرئيس صرح وقد

 فلسطين قضية لكانت ،)الفيتو( النقض حق هناك يكن مل لو وإنه ديمقراطي، إصالح إىل األمن جملس حاجة
  )21.(1967 سنة منذ األقل وعلى عقود، منذ انتهت شعبها وعذابات

 الصراع إىل أو الفلسطينية، القضية إىل الالتينية أميركا دول نظرة يف التطور توضح مواقف ثالثة حالياً وثمة
  )22:(هي اإلسرائيلي، – العربي
 مارقة وعنصرية استعمارية دولة بأنها إسرائيل على احلكم يف ويتجلى الدويل، القانون على يرتكز :األول املوقف

 املوقف وهذا. املتحدة األمم منظمة قرارات تطبيق وترفض الدولية، الشرعية حتترم وال الدويل، القانون تخرق ألنها
 ورئيس ،)كوريا رافائيل( اإلكوادر ورئيس ،)شافيز هوغو( فنزويال رئيس مثل دولة رئيس من أكثر عنه أعرب

  .إلخ والبرازيل، وباراغواي، واألرجنتين، ،)موراليس إيفو( بوليفيا
 يف الالتينية أميركا دول مساهمة ضرورة يف ويتمثل ،"األقطاب متعدد عامل" مفهومب مرتبط سياسي :الثاين املوقف
 موحدة كتلة تشكل االستثناءات، بعض مع املنطقة، دول أن على بناء اإلسرائيلي، – العربي للصراع حل عن البحث
 دا رئيسها أعرب إذ املوقف، هذا البرازيل وتتزعم. قطباً تصبح أن وتريد العامل، إىل رؤيتها يف كبير حد إىل متفقة
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 كلها، املعنية األطراف فيه تشارك دويل مؤتمر عقد ضرورة غزة، قطاع على اإلسرائيلي العدوان بداية خالل سيلفا،
  .الفلسطينية للقضية حل إليجاد ،"حماس" حركة وضمنها
 هنا ونذكر. عملية إجراءات إىل التعاطف من انتقلت التي وبوليفيا، واإلكوادور فنزويال عن صدر :الثالث املوقف

 بين الدبلوماسية العالقات وقطع كاراكاس، العاصمة من اإلسرائيلي السفير طرد تشافيز، فنزويال، رئيس قرار
 إيفو بوليفيا، رئيس قرار وكذلك غزة، قطاع يف اإلنسانية ضد جرائم ترتكب إسرائيل بأن ذلك مبرراً البلدين،

  .الدولية اجلنائية احملكمة إىل ضدها دعوى ورفع بإسرائيل، الدبلوماسية العالقات قطع موراليس،
  

  الفلسطينية والقضية الدوحة قمة
 البيان أكد ،31/3/2009 بتاريخ اجلنوبية، أميركا ودول العربية الدول بين قطر يف عُقدت التي الدوحة قمة يف

 قطاع يف األخير اإلسرائيلي العدوان وإدانته اإلسرائيلي، االحتالل وجه يف الفلسطيني الشعب صمود دعمه اخلتامي
 وال الفلسطينيين، حق يف" جرائم من ارتكبته عمّا" واملادية القانونية املسؤولية إسرائيل حتميل إىل ودعا غزة،
 الدمار عن فضالً ونساء، أطفال نصفهم جريح، 5400و شهيد 1400 من أكثر سقوط عن أسفر العدوان هذا أن سيما

 الشرق منطقة يف ودائم وعادل شامل سالم حتقيق إىل احلاجة على جمدداً  البيان وشدّد. القطاع أرجاء يف الواسع
 واجلمعية األمن جملس أصدرها التي الصلة ذات للقرارات ووفقاً  السالم، مقابل يف األرض مبدأ أساس على األوسط
 مدريد مرجعية إىل باإلضافة ،1973 لسنة 338و ،1967 لسنة 242: قراري وخصوصاً املتحدة، لألمم العامة

 وقمة ،2007 سنة يف الرياض قمة وأكدتهما 2002 سنة يف بيروت قمة أقرتهما اللتين العربية السالم ومبادرة
 خلريطة الكامل التطبيق أهمية وأبرزت املنطقة، دول جلميع األمن حتقيق كفلت التي 2008 سنة يف دمشق

  )23.(الطريق
 التطورات معرفة يتطلب األمر فإن الالتينية، أميركا دول جانب من الفلسطينية القضية جتاه اجلديد فاملوق ولفهم

  :هي أساسية عوامل ثالثة رصد خالل من وذلك املنطقة، يف السياسية
 حتمّل التي الالتينية أميركا دول أغلبية جانب من املتحدة الواليات سياسة جتاه الشديد العداء شعور :األول العامل

 سياسة إىل هذا العداء شعور امتد وقد. املنطقة دول جرّاءها عانت التي املآسي من العديد عن املسؤولية واشنطن
 إسرائيل تؤيد واشنطن أن وبما الالتينية، أميركا يف سياستها إىل فقط وليس العامل، مناطق خمتلف يف واشنطن

  .أيضاً  إسرائيل إىل امتدا والتنديد فاالنتقادات الدويل، القانون ضد
 الكتابات من كثيراً فإن ولهذا األميركية، لإلمبريالية امتداداً  إسرائيل يف يرى املنطقة دول معظم إن :الثاين العامل

 كامل بشكل موالية) كولومبيا( ألنها ،"الالتينية أميركا إسرائيل" بـ يصفها كولومبيا، انتقاد يريد عندما السياسية
 االستخبارات أجهزة بعض والثمانينيات السبعينيات إبان يف درّبت إسرائيل كانت ذاته، الوقت ويف. األبيض للبيت

 وصلوا معظمهم، يف املعارضين، هؤالء أن وبما واغتيالهم، السياسيين املعارضين تعذيب كيفية على املنطقة يف
 مناهضة سياسة الدول هذه تتبنى أن الطبيعي فمن وزراء، مناصب ومنها رفيعة، مناصب ويتولون اآلن، احلكم إىل

  .الدولية الشرعية يحترم ال كياناً تعتبرها التي إلسرائيل
 يف العام والرأي الدولية، القضايا يف ومواقفه العام رأيها حتترم املنطقة تلك يف دول عدة إن :الثالث العامل
 والتجمعات األحزاب عن صدرت وقد. الفلسطينية القضية رأسها وعلى العربية، للقضايا مؤيد الالتينية أميركا

 مل لكنها التظاهرات، عشرات شهدت املنطقة مدن أن كما بإسرائيل، املنددة البيانات عشرات والنقابية اإلعالمية
  .العربية اإلعالم وسائل يف كبيراً  صدى جتد
 رأس عدوان" بـ يُعرف ذيوال غزة، على اإلسرائيلي بالعدوان املنددة الالتينية أميركا دول مواقف أن يتضح هنا من

 الذي التطور بهذا العربية الدول موقف يتعزز حين يف الالتينية، أميركا منطقة إسرائيل خسارة عن تكشّف ،"السنة
  .أبيب تل ضد إجراءات إىل التعاطف يتجاوز

 االبتعاد أو التخلص من الالتينية أميركا دول تمكنت كلما أنه فحواها نتيجة نستخلص أن يمكننا ذكر، ما ضوء يف
 استلمت كلما وأنه العربية، القضايا تخدم مستقلة سياسات اتخاذ استطاعت الثقيل، الشمايل جارها هيمنة عن

   .خاصة الفلسطينية والقضية عامة، العربية للقضايا تأييدها ازداد الالتينية، أميركا يف السلطة اليسارية القوى
   
  

  .السياسية العلوم كلية – بغداد جامعة يف أستاذ  (*)
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 إىل البناية حوّلت أيرس، بوينس يف إسرائيل سفارة مقر يف ناسفة عبوة انفجرت 1992 مارس/آذار 17 يف  (*)
 آنذاك يتم ومل اإلسرائيلية، الدبلوماسية البعثة أعضاء من عدد بينهم جريح، 200و قتيالً  22 وخلّفت ركام،

 اليهودية اجلالية ضد ثانية إرهابية عملية تنفيذ تم ،1994 يوليو/تموز 18 ويف. العملية مدبري عن الكشف
 ومل. خطرة حالة يف جريح 200و قتيالً 85 وخلّفت اإلسرائيلي، االحتاد مقر استهدفت أيضاً، أيرس بوينس يف
 اجلالية مارستها التي الضغوط من الرغم على وذلك العملية، مصدر عن اللثام إماطة أيضاً، املرة هذه تتم

 بالتفجير األوسط الشرق من أطرافاً  اتهمت األرجنتينية اإلعالم وسائل أن مع األرجنتين، يف النافذة اليهودية
 وآخرون، مورينو ألبيرتو خوسي: يف ،"األرجنتين يف العربية اجلاليات" مونتينيغرو، سيلفيا: أنظر. الثاين

 – الباراغواي – البيرو – البرازيل – التشيلي – املكسيك حاالت دراسة: الالتينية أمريكا يف العربية اجلاليات"
  .335 ص ،)2006 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت( أكمير الواحد عبد وإشراف ترجمة ،"األرجنتين

  
  املصادر

 دومينيكان؛ جمهورية كوستاريكا؛ البرازيل؛ بوليفيا؛: هي القرار أيدت التي الالتينية األميركية الدول  )1(
 القرار، كوبا عارضت وقد. فنزويال بيرو؛ أوروغواي؛ باراغواي؛ بنما؛ نيكاراغوا؛ هاييتي؛ غواتيماال؛ كوادور؛اإل

 حممد: أنظر. هندوراس إلسلفادور؛ كولومبيا؛ تشيلي؛ األرجنتين؛: وهي التصويت، من أُخرى دول امتنعت بينما
 83 العدد ،"الدولية السياسة" ،"اإلسرائيلي – العربي والنزاع األبارتايد وسياسة الالتينية أميركا" سليم، السيد

  .107 ص ،)1986 يناير/الثاين كانون(
 أسامة ترجمة هوفمان، ستانلي تقديم ،"العسكري البعد: الالتينية وأميركا إسرائيل" بتلر، وليندا بحبح بشارة  )2(

  .78 ص ،)1987 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: قبرص نيقوسيا،( البابا
  :اإللكتروين املوقع أنظر ،"الدولية احملافل يف القدس" القدس، لشؤون امللكية اللجنة األردن،  )3(

The Royal Committee for Jerusalem Affairs. 
  .84 ص ذكره، سبق مصدر بتلر، وليندا بحبح  )4(
  .108 ص ذكره، سبق مصدر سليم،  )5(
  .نفسه املصدر  )6(
  .ذكره سبق مصدر القدس، لشؤون امللكية اللجنة  )7(
  .109 ص ذكره، سبق مصدر سليم،: أيضاً وانظر. نفسه املصدر  )8(
 دراسات مركز: بيروت( الوهاب عبد عطا ترجمة ،"األمريكيين عقول يف العرب صورة" سليمان، ميخائيل  )9(

  .175 ص ،)1987 العربية، الوحدة
  .108 ص ذكره، سبق مصدر سليم،  )10(
  .85 ص ذكره، سبق مصدر بتلر، وليندا بحبح  )11(
  .87 ص نفسه، املصدر  )12(
  .111 ص نفسه، املصدر  )13(
)14(  Edy  Kaufman  and  Yorman  Shapiro  and  Joel  Barromi,  Israel‐Latin American 

Relations (New Brunswick. N.J: Transaction Books, 1979), p. 51 

)15(  Ibid., p. 106. 

: بغداد( منشورة غير دكتوراه رسالة ،"الالتينية األمريكية – اإلسرائيلية العالقات" حمزة، هادي خولة  )16(
  .119 ص ،)2002 السياسية، العلوم كلية بغداد، جامعة

  .100 ص ،)2002 احلكمة، بيت: بغداد" (عراقي دبلوماسي أوراق من: البرازيل" اخملتار، توفيق قيس  )17(
 خوسي: يف ،"الالتينية أمريكا يف العربي احلضور خصوصيات: تنفيذية خالصة" أكمير، الواحد عبد  )18(

 – التشيلي – املكسيك حاالت دراسة: الالتينية أمريكا يف العربية اجلاليات" وآخرون، مورينو ألبيرتو
 دراسات مركز: بيروت( أكمير الواحد عبد وإشراف ترجمة ،"األرجنتين – الباراغواي – البيرو – البرازيل
  .62 ص ،)2006 العربية، الوحدة

  .نفسه املصدر  )19(
  :اإللكتروين املوقع أنظر ،"الالتينية األميركية – العربية القمة: "راجع برازيليا، إعالن من ملقتطفات  )20(
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  www.Syria.news 

  .2005 مايو/أيار 10 اللبنانية،" السفير" جريدة  )21(
  .4/2/2009 ،"العربي القدس" ،"إسرائيل ضد الالتينية أميركا دول انتفاضة" جمدوبي، حسين  )22(
  :اإللكتروين املوقع أنظر ،30/3/2009 ،"الوطنية واملصاحلة البشير بدعم الدوحة قمة اختتام"  )23(

www.IsLamonLine.net    
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


