


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 الالتينية أمريكامع اإلسرائيلية العالقات 
 أ. د. وليد عبد احلي

 
 :مقدمة
عضائها، ويتشكل أمن  %11يف األمم املتحدة، يشكلون  دولة عضوا   33الالتينية  أمريكاتضم 
وأمريكا اجلنوبية،  ،وأمريكا الوسطى ،قاليم فرعية هي الكارييبأسياسي من ثالثة -قليم اجليوهذا اإل

مجايل الناتج احمللي العاملي إمن  %8.1من سكان العامل، و %8.4ه توتشكل يف جمموعها ما نسب
 International Monetary لتقديرات صندوق النقد الدويل ( طبقا  ppp)معادل القوة الشرائية 

Fund.1 
 

 الالتينية: أمريكا: اتريخ العالقات اإلسرائيلية مع أولا 
 

 مريكا الالتينية إىل عدة مراحل:أميكن تقسيم اتريخ العالقات اإلسرائيلية مع 

 
 

 2:وىل: العرتاف املتبادلاملرحلة األ
 

ل الالتينية يف الصراع العريب الصهيوين كان من خال أمريكابلوماسي لدول يد إسهامول ألعل 
، فقد كانت  1491 سنةممية اخلاصة بفلسطني اليت نظرت يف موضوع تقسيم فلسطني اللجنة األ

عضاء هذه اللجنة ومن أمن ضمن  Uruguay واألوروغواي Guatemala كل من غواتيماال
يدته من أ ،حدةمم املتتصويت يف األاملؤيدين بقوة لقرار التقسيم، وبعد عرض املشروع على ال

وارتفع العدد عند  دولة يف حينها( وعارضته دولة واحدة، 20)من أصل  دولة 13الالتينية  أمريكا
 3مريكية التينية.أدولة  11إىل  1494 سنةمم املتحدة يف األ "إسرائيل"التصويت على عضوية 
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بني  "سرائيلإـ"بلوماسية بييف مرحلة الحقة توالت االعرتافات الد
حكم  يف ظل   Argentinaرننتني الالتينية، وكانت األ أمريكادول 

قد امتنعت عن التصويت على مشروع  Juan Perón خوان بريون
فتحت  وىل بني دول أمريكا الالتينية اليتالتقسيم لكنها كانت الدولة األ

ما غواتيماال أوروغواي، األو  Brazil بيب، مث تلتها الربازيلأسفارة يف تل 
. ويف 1411 نةسبلوماسية هلا يف القدس يفكانت األوىل يف فتح بعثة د

يف  منها عشر بعثات "إسرائيل"سفارة لدول أمريكا الالتينية يف  19ات كان هناك يعقد الستين
ات ت والتونهنتيجة العالقا "إسرائيل"ثرت بعض عالقات دول أمريكا الالتينية مع القدس، وقد أت

ر الذي كان ماأل املشرتكة لبعض نظم أمريكا الالتينية مع التونهات الناصرية يف مصر، وهو
 4وما بعدها. 1411–1491وىل يف فرتة حكم البريونيني األ رننتنييف األ واضحا  

يف  "رائيلإس"التينية والمريكية أول توتر واضح بني دولة أوقع 
، عندما قامت املخابرات اإلسرائيلية بعملية اختطاف 1411 سنة

من  Adolf Eichmann أدولف آخيمان "الضابط النازي"
 مر لألمم املتحدة واليتاألوقامت األرننتني برفع  ،رننتنياأل

مة فيما بعد ز وصفت الفعل اإلسرائيلي بغري القانوين، وانتهت األ
خيمان وحرقت آ "إسرائيل"دمت أعن أ، بعد السنة نفسهاخالل 

 1411.5 سنةنثته ورمتها يف البحر 
ىل إ لالتينية مبشروع لألمم املتحدة يدعوادولة من أمريكا  20، تقدمت 1411وبعد حرب 

أن  ساس التعايش وحسن اجلوار، إالأهناء حالة احلرب بني الطرفني على إو  "إسرائيل"انسحاب 
 United دويلال منحد اخللفيات اليت بين عليها قرار جملس األأاملشروع مل يقبل، لكنه شكل 

Nations Security Council 191رقم  ،الشهري.  

 

 خوان بريون

 أدولف آخيمان

https://www.encyclopedia.com/people/history/german-history-biographies/adolf-eichmann
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 6:املرحلة الثانية: التذبذب يف العالقات
 

ة الدرنات نظمة السياسية ابجتاه نزعة يسارية خمتلفالالتينية مونة تغريات يف األانتاحت أمريكا 
األرننتني، و  ،Chile تشيليو  ،Peru ات يف كل من البريويإىل مطلع التسعين 1411خالل الفرتة من 

 Non-Aligned، ومالت هذه الدول ابجتاه حركة عدم االحنياز Nicaragua ونيكاراغوا

movement (NAM) إىل نانب كواب Cuba،  اليت ظهرت يف الكارييب  15الـ ومعها الدول اجلديدة
 كثر قراب  أصبحت سياسات هذه الدول يف جمملها معادية للسياسة اإلسرائيلية و أخالل الفرتة ذاهتا، و 

مريكا الوسطى مع دول أ خصوصا   "إسرائيل"من التونهات العربية والفلسطينية. لكن بعض عالقات 
لعسكري هلذه لتقدمي العون ا "إسرائيلـ"وترافق ذلك بتشجيع الوالايت املتحدة ل بقيت متماسكة،

 السلفادورو  ،عض عدم االستقرار الداخلي مثل نيكاراغواباليت عرفت تلك  خصوصا  الدول 
El Salvador، وهندوراس  ،وغواتيماالHonduras،  وكوستاريكاCosta Rica. 

يف مزيد  دورا   1413 نةسزمة النفط وأسعاره يف الفرتة ما بعد احلرب العربية اإلسرائيلية أولعبت 
" إسرائيل"ية مع بلوماسيمن التقارب العريب األمريكي الالتيين، وقطعت بعض الدول عالقاهتا الد

 (، وكان وراء ذلك عدة عوامل:1411ونيكاراغوا  ،Guyana 1419 وغوايان ،1413)كواب 
ن ألضمان  "لإسرائي"ن بعض دول أمريكا الالتينية اضطرت جملاراة السياسات العربية جتاه أ .أ

 الربازيل يف )وكان ذلك واضحا   زمة النفطيةأيخذ العرب مصاحل هذه الدول يف احلسبان يف األ
 وغريها من الدول غري النفطية(.

 ،Ecuador كوادورواإل  ،Venezuela )فنزويال ن بعض الدول النفطية يف أمريكا الالتينيةأ .ب
( وندت مصلحة هلا يف مزيد Mexico واملكسيك

الدول العربية من خالل منظمة الدول من التنسيق مع 
 Organization of theاملصدرة للبرتول )أوبك(

Petroleum Exporting Countries (OPEC) .  

https://www.encyclopedia.com/places/latin-america-and-caribbean/costa-rican-political-geography/costa-rica
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تعززت العالقات العربية مع أمريكا الالتينية من خالل دور نسيب لعبه العرب املهانرون هلذه  .ج
التيين يف شروع مريكي اللعريب األوجتلت نتائج هذه التحوالت والعوامل يف التقارب ا القارة،

 يكاراغوا، البريو،نو هذه الدول يف السماح بفتح مكاتب ملنظمة التحرير الفلسطينية )كواب، 
من دول أمريكا الالتينية ساندت  ن عددا  إبل  Bolivia)،7 ايبوليفو  الربازيل،و  املكسيك،و 

 ،واملكسيك ،ابوكو  ،)الربازيل مشروع القرار الدويل اخلاص ابعتبار الصهيونية حركة عنصرية
دولة،   11دول، بينما امتنعت عن التصويت  10وغوايان( وعارضته  ،Grenada وغرينادا

اليت هلا سفارات يف القدس استجابت لرفض جملس  12الـ ن دول أمريكا الالتينية أكما 
لكن بيب أ، ونقلت سفاراهتا إىل تل 1411 سنةمن الدويل قرار إسرائيلي بضم القدس األ

 8.(1419 سنةوالسلفادور  ،1411 سنة)كوستاريكا  عاد سفارته للقدسأمنها  بعضا  

 

 9مريكي الالتيين:املرحلة الثالثة: انعكاس التطبيع العريب على املوقف األ
 

 ،بلوماسي العريبيالتشقق يف اجلدار الد تزايد 1414 سنةمع عقد املعاهدة املصرية اإلسرائيلية 
ة الالتينية مريكيعذار للدول األر األما وف   ، وهوعربيا   "إسرائيل"مث اتسعت دائرة التصاحل مع 

كل ، حيث انفتحت دول أمريكا الالتينية على اإلسرائيليني بش"إسرائيل"ملرانعة مواقفها جتاه 
بح لدى صأو  متسارع، فبدأت زايرات متبادلة بني القادة اإلسرائيليني وبعض زعماء هذه املنطقة،

يف تقدمي  "إسرائيل"وبدأت  ،سفارة 18ات ييف أمريكا الالتينية مع بداية التسعين "إسرائيل"
يف يني الالتينيني مريكاستضافة املئات من املتدربني األيف و  ،املساعدات الفنية لبعض هذه الدول

 من أمريكا الوسطى والكارييب(. خصوصا  )خمتلف امليادين 
دور جفيأبق سن لوزير اخلارنية اإلسرائيلي األأويرى بعض الباحثني 

يف نقل مستوى العالقات  دورا  مهما    LiebermanAvigdor ليربمان
 ،، حيث زار الربازيل1114 سنةمنذ  "إسرائيل"مريكية الالتينية مع األ

وكان الدافع املركزي وراء  .Colombia وكولومبيا، والبريو ،واألرننتني
 دور ليربمانجفيأ
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مناسبة  يراين املتزايد يف تلك املنطقة"، مستغال  "جلم النفوذ اإل الزايرة هو
الذي ، 1449 سنةذكرى وقوع االنفجار يف مركز يهودي يف األرننتني 

عزز يران وحزب هللا فيه. و إمت واهتُ  ،فرادقتل فيه العشرات من األ
هذا التونه حيث قام خالل  Benjamin Netanyahuبنيامني نتنياهو 

 ال  مشلت دو  ،ربع مراتأبزايرة أمريكا الالتينية  1111–1111الفرتة 
 ،عديدة مع تركيزه على الدول املركزية يف أمريكا الالتينية كالربازيل

 10خل.إ...واألرننتني ،واملكسيك
للربازيل  رئيسا   Jair Bolsonaro ل وصول نايري بولسوانرووشك  

هذا  وظهر، "إسرائيلـ"نقطة حتول لصاحل التيارات اليمينية املساندة ل
يف القارة  وزان  مهية و أمريكية الالتينية األكثر التحول يف مواقف الدول األ

 Donaldترامب دوانلد مريكي مواقف الرئيس األ عندما أيد بولسوانرو

Trump،  ابعتبار القدس عاصمة موحدة
وتعهد بنقل السفارة الربازيلية  "،ئيلإسراـ"ل
على احنياز واضح  ، مؤكدا  1114 سنةيف  "إسرائيل"ليها، مث قام بزايرة إ

يف  متسقا   ،للموقف اإلسرائيلي والتحول عن املواقف الربازيلية التقليدية
كن ل .احملافظون الربوتستانت() جنيليذلك مع مواقف التيار اإل

ن نقل أرأوا  نمن االقتصاديني الربازيليني الذي وانه ضغوطا   بولسوانرو
ازيل حتتل صدارة ن الرب أ خصوصا   ،السفارة للقدس قد يضر مبصاحل الربازيل التجارية مع العرب

صل أمن  ،نواي  دوالر س اتمليار  مخسةقائمة دول العامل يف تصدير اللحوم للعامل العريب بقيمة 
ا مع مجايل جتارهتإزيد يال  وسط، بينماالشرق األجمموع صادراهتا إىل هي مليار دوالر  11

مونة التطبيع العربية  غري أن 11.وسطمجايل جتارهتا مع بقية الشرق األإمن  %3عن  "إسرائيل"
 12.يف هذا االجتاه لبولسوانرو وسع كثريا  أعطت هامش حركة أخرية األ

 بنيامني نتنياهو

 جايري بولسوانرو

 ترامبدوانلد 
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 :"إسرائيل"مريكية الالتينية مع مستقبل العالقات األاثنياا: 
 

الالتينية جتاه  مريكيةميكن حتديد املتغريات الرئيسية يف تشكيل التونهات السياسية األ
 13يف العوامل التالية: "إسرائيل"

 
 

 القوى السياسية املتنافسة داخل أمريكا الالتينية:  .1
 

والتيارات  ،واملؤسسة العسكرية ،Evangelicalismاإلجنيلي وتتمثل هذه القوى يف التيار 
 اليسارية. 

الكاثوليكي يف  "Liberation Theologyالهوت التحرير "وقد شكل ظهور تيار 
بعاد أ ن هذا التيار يركز علىأ خصوصا   ،للوالايت املتحدة ات القرن املاضي هانسا  يستين

جنيلي يار اإلعلى ذلك بدأ الت وردا   .اقتصادية وانتماعية ونزعة تراها الوالايت املتحدة يسارية
الرمسية  من اجلهات يف أمريكا الالتينية يتلقى دعما  

 أي(آي  سي)مريكية مبا فيها املخابرات املركزية األ
Central Intelligence Agency (CIA) هبدف 
 14.موانهة تيار الهوت التحرير واليساريني معا  

ملختلفة ن الدراسات اأال إن السمة العامة ألمريكا الالتينية هي الكاثوليكية، من أرغم على الو 
دول بنسب ترتاوح  11، ترانعت الكاثوليكية يف 1111–1441نه خالل الفرتة من أتشري إىل 

جنيليني ابجتاه اإل مهمةيف دول أمريكا الوسطى، بينما ذهبت نسبة  خصوصا   %34–11بني 
 ،(%31نيكاراغوا )و  ،(%34هندوراس )و  ،(%91) يف بعض الدول مثل غواتيماال خصوصا  

ول أصبحت غواتيماال هي أ(، و %11وكوستاريكا ) Panama وكل من بنما ،(%31الربازيل )و 
ات من القرن يسعينيات والتين)يف الثمان كثر من مرةجنيليون مقاليد السلطة فيها ألدولة يتوىل اإل

انهيك اثوليكية الكن ترانع ناذبية النظرية املاركسية، وترانع دور الكنيسة أويشار إىل  .املاضي(
لعسكرية، اخرى كفشل حماوالت الدمقرطة يف أمريكا الالتينية، واستمرار دور املؤسسة أعن عوامل 
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مهها التيار أ ،أخرى نتيةامع املساندة من تيارات بروتست خصوصا  جنيليني اإل يف تعزيز منو أسهم
غلب التوسع أو  pentecostalists-pentecostalists and neo.15 اخلمسيين واخلمسيين اجلديد

 16وسطى.يف أمريكا ال خصوصا  هلذه احلركة املسيحية يف العامل يتم يف أمريكا الالتينية 
ن خالل التطابق بني م ،هذا التيار اخلمسيين مع التقاليد اليهوديةخصوصا  جنيليون و ويلتقي اإل

 ىا يتجلم عادة بناء اهليكل، وهوومؤشرات عودته إل ،تصورات دينية مشرتكة مثل عودة املسيح
يف  ة"العنصر " وأ Pentecost وعيد اخلمسني Shavuot يف رمزية عيد العنصر اليهودي

 17املسيحية.
رائيلية، مريكية الالتينية تعارض السياسات اإلسلكن ذلك ال ينفي ونود تيارات بني النخب األ

ت ابمن القيادات السياسية واملفكرين الذي طالبوا بفرض عقو  311ما ظهر يف توقيع  وهو
 18ذا قامت بضم الضفة الغربية.إ "إسرائيل"اقتصادية على 
ة التيار مريكا الالتينية تتأثر بشكل كبري بطبيعأن العالقات اإلسرائيلية مع دول أواملالحظ 

 "إسرائيل"قطعت احلكومة البوليفية اليسارية العالقات مع  1111 سنةيف  السياسي احلاكم، فمثال  
بعد مغادرة الرئيس البوليفي اليساري  ،1114 سنةعادهتا أبعد العدوان اإلسرائيلي على غزة، لكنها 

 19اضطراابت سياسية. إثر ،إىل املكسيك للسلطة متونها   Moralesموراليس 
 

  العالقات القتصادية: .2

 20يف اآليت: "إسرائيل"تتمثل قنوات الرتابط التجاري بني أمريكا الالتينية و

، وقد تطورت هذه املنطقة إىل 1111 سنةمنطقة جتارية مع املكسيك نرى التوقيع عليها  .أ
 %311تصاعدت التجارة بني الطرفني مبعدل  1111 سنةسيسها إىل أت سنةنه من أ حد  

االتفاق على قيام شركة إسرائيلية ببناء  ت   1111 سنةمليون دوالر. ويف  111ليصل إىل 
  .1111 سنةللمشروع سيتم االنتهاء منه  حمطة حتلية مياه، وطبقا  
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وتضم  ،1111 سنة Mercosur السوق املشرتكة اجلنوبية مريكوسور اتفاقية جتارية مع .ب
 وابرغواي ،وروغواياألو  ،والربازيل ،األرننتني

Paraguay، 1111 سنةاليت انضمت  وفنزويال، 
مث توسعت بعد  1441 سنةوتشكلت هذه اجملموعة 
 1114 سنةنتانها احمللي إذلك، ويقدر جمموع 

 تريليون دوالر. 3.4 نحوب

 ال  يف التحالف الباسيفيكي الذي يضم ك مراقبا   عضوا   "إسرائيل"صبحت أ 1119 سنة يف .ج
 سنةذه الدول إىل ه "إسرائيل"والبريو، وبلغت صادرات  ،وكولومبيا ،وتشيلي ،من املكسيك

 مليون دوالر. 411 حنو 1119

 قرابةكسيك( )ابستثناء امل مجايل التجارة اإلسرائيلية مع أمريكا الوسطى واجلنوبيةإبلغ  .د
 .1111 سنةمليون دوالر عن  100بزايدة  ،1111 سنةمليار دوالر  1.5

 

  العالقات العسكرية:  .3
 

سواق  األيف جتاراي   خذ طابعا  ذا كانت الصناعة العسكرية اإلسرائيلية قد بدأت أتإ
ن هذه الصناعة تطورت بشكل متسارع مبساعدة غربية، إ، ف1411 سنةالدولية 

سرائيلية سواق هلذه الصناعة اإلبرز األأحد أوىل وشكلت أمريكا الالتينية يف املراحل األ
دولة  11مليار دوالر، ومشل ذلك  2–1.2ما بني  1411 سنةاليت بلغت قيمتها حىت 

 21من أمريكا الالتينية.

ترانعت مبيعات السالح اإلسرائيلي إىل  1111–1111ويف الفرتة ما بني 
مليون دوالر، ويعود ذلك إىل  111ماليني دوالر إىل  119أمريكا الالتينية من 

بني  ن االتفاق الذي ت  إإذ  ترانع مشرتايت كولومبيا اليت كانت األكثر شراء،
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احلكومة الكولومبية والقوات املسلحة الثورية 
 Revolutionary Armedولومبية الك

Forces of Colombia (FARC) 
ئيلي  املعارضة نعل احلانة للسالح اإلسرا

  ترتانع.
 يف وقت شهد يتن الرتانع اإلسرائيلي يف سوق السالح ألمريكا الالتينية أيأواملالحظ 

، 1111 سنةمليار  60.4وصل إىل  نفاق الدفاعي لدول أمريكا الالتينية ارتفاعا  فيه اإل
 وهي فنزويال وتشيلي ،نفاقيف اإل كثر تزايدا  دول هي األ ثالثن تكون أوتكاد 

من مبيعات السالح هلذه الدول خالل الفرتة من  "إسرائيل"كوادور، لكن نصيب واإل 
ويف  22،لتشيلي %3لفنزويال و %1نسبة متواضعة ترتاوح يف حدود  ميثل 1111–1113

اهتا مجايل مبيعإإىل أمريكا الالتينية من  "إسرائيل"كانت نسبة مبيعات   1111 سنة
 %9لكن هذه النسبة ترانعت إىل  23مليون دوالر. 911أي ما يعادل  %1العسكرية 

ح بنسبة يف مبيعات السال عامليا   ةحتتل املرتبة الثامن "إسرائيل"ن أ علما   1114،24 سنة
 1113.25–1114عن معدل الفرتة من  %1وبزايدة  ،1111–1119خالل الفرتة من  1.3%

 اتمليار  9.2 من مضطردا   ترانعا   شهدت 1114و 1111و 1111 مع مالحظة أن السنوات
 هنأوامللفت للنظر  .دوالر على التوايل اتمليار  7.2دوالر إىل  اتمليار  7.5دوالر إىل 

تجسس هي نهزة الأ كانت  سلحة اإلسرائيلية ألمريكا الالتينيةمن بني بنود مبيعات األ
 26.%19إىل  %1من نفسها الوحيدة اليت ارتفعت قيمتها خالل الفرتة 

 
 

 أمريكا الالتينية: يفقليات العربية واليهودية دور األ .4
 

يتمركز  ا ،لفأ 911 وحنن عدد اليهود يف أمريكا الالتينية يبلغ إحصاءات املتوفرة فلإل طبقا  
على  1111 سنة ا  لفأ 911ن يتناقصوا إىل أغلبهم يف األرننتني والربازيل واملكسيك، وميكن أ
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ية إىل ذا تواصلت وترية هجرهتم احلالإ يف تلك البلدان، خصوصا  الزايدة السكانية من رغم ال
 27.على حاهلا "إسرائيل"

وقد أتثرت العالقات اإلسرائيلية مع أمريكا 
شران أ اليسار اليت حنوالالتينية مبونة التونه 

عليها  طلقأها، وقد انتاحت هذه املونة اليت يلإ
يف الفرتة من  Pink Tide مونة املد الَزهري

 ،وفنزويال ،مهمة كالربازيل دوال   1111–1444
 أبهنا من دول يف أمريكا الالتينية حاليا   1خرى، وتصنف حكومات أدولة  11واألرننتني و

 تلكؤ هذه املونة يف بداايت العقد الثاين من القرن احلايل،من رغم ابلو  28.حصاد هذه املونة
 ،واألرننتني ،وبنما ،يف املكسيك 1111–1111ن املونة عادت للظهور يف الفرتة من أال إ

 29،هودياللويب الي وأ "إسرائيل"أمام تنامي دور  وبوليفيا، وتشكل هذه التحوالت عائقا  
ات من القرن يمنذ الستين "إسرائيلـ"وقفه املعادي لانهيك عن املوقف الكويب املعروف مب

 املاضي.
وحتاول مجاعات الضغط اإلسرائيلية جلم التيار اليساري املساند للقضية الفلسطينية، ويربز 

والرابطة  ،Confederação Israelita do Brasil يف هذا النطاق االحتاد اإلسرائيلي الربازيلي
ومفوضية  ،Asociación Mutual Israelita Argentina األرننتينية اإلسرائيلية املشرتكة
 ،Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinasالروابط اإلسرائيلية األرننتينية 

 .Comunidad Judía de Chile ومجعية اجلالية اليهودية يف تشيلي
رتاوح عدادهم وبشكل كبري، إذ تأرقام خمتلف املصادر حول أما اجلاليات العربية فتتباين أ

 وفلسطينية إىل ،وسورية ،صول لبنانيةأغلبهم من أ 30،مليون نسمة 31–13التقديرات ما بني 
 ،لف(أ 300) معظمهم يف تشيلي ألف، 600 حنو نانب عرب آخرين، ويبلغ عدد الفلسطينيني

ما يقارب وهو  ألفا (، 50، والربازيل )حنو (ا  لفأ 80 حنو) وهندوراسألف(،  100والسلفادور )حنو 
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ن م كثر متاسكا  أ. لكن مستوى التنسيق بني اليهود لف نسمة(أ 111–911) عدد اليهود
 قل اعتناءأقرب إىل التيارات اليمينية، مما جيعلها أن الطبقة العليا من العرب هي أالعرب، كما 

" التحوالت السياسية، هريابملوضوع الفلسطيين، وقد استثمرت منظمة التحرير يف فرتة "املد الز  
 Oslo Accords بعد اتفاق أوسلو خصوصا  بلوماسي ملنظمة التحرير يلكن ترانع النشاط الد

 د  التحوالت اليسارية اليت تواصلت بعد االتفاق. وتعمن رغم على الضعف هذا النشاط أ
حيث ظهر عدد  بعد االنتفاضة الثانية، خصوصا   كثر نشاطا  اجلالية الفلسطينية يف تشيلي األ

 Fundación Palestinaأو  1111بيلني  من هيئات اجملتمع املدين مثل مؤسسة فلسطني

Belen 2000 ، واالحتاد الفلسطيينFederación Palestina،  واجملموعة الربملانية الفلسطينية
من  111 حنو، وقد وقع The Chile-Palestine Inter-Parliamentary Group التشيلية

على عرائض تطالب ابالمتناع عن التعاون مع  1111 سنةكادمييني الربازيليني والتشيليني األ
مع حركة املقاطعة وسحب  خصوصا  بعد نهود قامت هبا هيئات خمتلفة  "،إسرائيل"

 Boycott, Divestment and Sanctionsاالستثمارات وفرض العقوابت )يب دي أس( 

(BDS) campaign مريكيني الالتينيني من غريي بني الطالب األأن استطالعات الر أ، كما 
من هؤالء الطالب يطالبون بوقف التعاون  %19–11ترتاوح بني  مهمةالعرب تشري إىل نسب 

مع نامعات إسرائيلية، كما تشري عدد من الدراسات إىل ضرورة تركيز النشاط السياسي 
 31.لالتينيةمريكية امن اخلاصة اإلسرائيلية يف جمتمعات الدول األشركات األالعريب على دور 
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 اخلالصة:
 

ث قوى هي: يف البنية السياسية ألمريكا الالتينية يف ثال "إسرائيلـ"تتمثل القوى السياسية املساندة ل
ومجاعات  ،والتيارات اليمينية العسكراترية ،جنيليوناإل

 "إسرائيل"ـل وتقابل هذه القوى معارضة .الضغط اليهودية
من رغم لى العمن التيارات اليسارية ومن النخب الثقافية، و 

ن دور إف ،مريكي يف هذه املنطقةللدور األالثقل الكبري 
 ودعم ،ومبيعات السالح ،التجارة اإلسرائيلية

ية منوتوظيف الشركات األ ،التيارات اليمينية
تعزز من النفوذ الصهيوين  كلها عوامل 32،اخلاصة
  هناك.
 

 التوصيات:
 س التالية:سعلى التيار املقاوم أن يضع اسرتاتيجية للتعامل مع هذه املنطقة على األ

 صوصا  خاجلسور مع التيارات اليسارية يف أمريكا الالتينية  مد   .1
قضاء ولعل يف تربئة ال .مهمةن هلذه التيارات قاعدة مجاهريية أ

لفا لوال دا سيلويس الربازيلي للرئيس الربازيلي السابق 
Lula da Silva Luiz  1111من هتمة الفساد يف آذار/ مارس ،

ما يفتح اجملال أمام احتمال عودته للمنافسة على الرائسة يف 
وهو ما يستونب  1111.33االنتخاابت الربازيلية القادمة سنة 

صوات الربازيليني من أصول عربية ملساندته ملوانهة أحشد 
 الرئيس بولسوانرو األكثر أتييدا  لـ"إسرائيل".

دا لول لويس 
 سيلفا
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ماكن متركز أيف  خصوصا   ها،العربية ودعمالعمل على تنظيم مجاعات الضغط واالحتادات  .1
تمعات واالسرتشاد بتصوراهتا لكيفية التعامل مع دول وجم ،والتواصل معها ،اجلاليات العربية
 حبكم اخلربة الطويلة للهيئات العربية املقيمة هناك. ،أمريكا الالتينية

ادي تصمن الضروري زايدة الدراسات املتخصصة يف متابعة النشاط السياسي واالق .3
نطقة سس اسرتاتيجية التعامل مع هذه املألوضع  ،والعسكري اإلسرائيلي يف هذه املنطقة

 سس علمية.أعلى 
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