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الالتينية من نقل
موقف دول أمريكا
ّ
سفاراتها إلى القدس المحتلة
فتحت خطوة الرئيس األمريكي دونالد ترمب شهية عدد من دول أمريكا الالتينية لنقل سفاراتها

إىل القدس احملتلة ،لكن ما خلص إليه املشهد ّ
أكد ّ
أن نقل السفارة لن يكون بالسهولة اليت

ظ ّنها قادة بعض الدول .وميكن القول ّ
إن انزياح الدول الالتينية إىل اليمني ساعد على أن يكون
القرار ّ
احملصلة انفردت غواتيماال يف نقل سفارتها
حمل ترحيب من بعض هذه الدول ،لكن يف
ّ

واضحا ّ
أن
عبت دول أخرى عن اجتاهها إىل إنشاء مكاتب جتارية يف القدس بعدما بات
ً
فيما ّ

نقل السفارة دونه تبعات وأمثان .ويف ما يأتي أبرز املواقف اليت خرجت من دول أمريكا الالتينية
يف نقل السفارة.

غواتيماال
بعد إعالن ترمب اعرتاف إدارته بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ّ
السفارة
واتاهه إىل نقل ّ
األمريك ّية من «تل أبيب» إىل القدس احملت ّلة ،أعلنت دول أخرى أ ّنها ستتبع خطوته وستنقل

سفاراتها لدى دولة االحتالل إىل القدس احملت ّلة .وسارعت غواتيماال إىل تأييد اخلطوة

األمريكية وأعلن رئيسها جيمي موراليس أ ّنه سينقل سفارة بالده لدى «إسرائيل» إىل القدس
السفارة األمريك ّية ،وموراليس إيفنجليكاني فاز باالنتخابات ال ّرئاسية يف عام ،2015
بعد نقل ّ
وهو «صديق إسرائيل» ،وفق صحيفة «جريوزاليم بوست».
السفارة األمريك ّية يف القدس ،أعلنت غواتيماال افتتاح سفارتها يف القدس بعد
عقب افتتاح ّ

يومني من اخلطوة األمريكية ،وكانت بدأت بنقل املفروشات وال ّتجهيزات يف  ،12018/5/2بعد
وجه الرئيس األمريكي رسالة شكر إىل غواتيماال ،فيما قالت تقارير
نقل سفارة غواتيماالّ ،

صحفية ّ
إن إدارة ترمب تعمل على مكافأتها عرب تقويض عمل اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/ycjl97xn .2018/5/2 ،
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افتتاح سفارة غواتيماال يف القدس احملتلة يف 2018/5/16

من العقاب املدعومة من األمم امل ّتحدة حملاربة الفساد ال ّرمسي ،واملعن ّية بال ّتحقيق حول رئيس
وتتضمن التغيريات املقرتحة لتقويض عمل اللجنة تغيري
غواتيماال ،جيمي موراليس ،وعائلته.
ّ
مهامها وإعادة تعريف الفساد على حنو ض ّيق ،واحل ّد من صالحيات مف ّوض اللجنة وتعيني
نائب له تساعد غواتيماال يف اختياره.1

الباراغواي
يف  ،2018/5/21افتتحت الباراغواي سفارتها يف القدس احملتلة وشارك رئيسها هوراسيو
كارتيس ،صديق نتنياهو ،يف حفل االفتتاح .2وقال نتنياهو ،الذي حضر مراسم االفتتاح مع
إن «هذا يوم عظيم إلسرائيل ،وللباراغواي ،ولصداقتنا»ّ .3
زوجتهّ ،
واتذت سفارتا غواتيماال

مقرا هلما .لكن بعد فوز ماريو
والباراغواي من احلديقة ال ّتكنولوجية باملاحلة يف غرب القدس ًّ
 1صحيفة ماكالتشي األمريكيةhttps://tinyurl.com/ybz978t9 .2018/7/10 ،
هآرتسhttps://tinyurl.com/yc2qjbgl .2018/9/16 ،
 2قناة يورونيوز على موقع يوتيوبhttps://tinyurl.com/yahnshvt .2018/5/21 ،
 3ديوان رئيس الحكومةhttps://tinyurl.com/ydb3l84v .2018/5/21 ،
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عبدو بينيتز بالرئاسة يف
الباراغواي أعلن أ ّنه سيعيد
السفارة إىل «تل أبيب»
ً
قائل ّ
إن بالده ملتزمة
بالقانون الدولي ،فيما
قال وزير خارج ّيته لويس
ألربتو كاستيليوني ،يف
ّ ،2018/9/5
إن الباراغواي
تريد املساهمة يف تكثيف
اجلهود

الدّبلوماسية

افتتاح سفارة البارغواي يف القدس احملتلة يف  2018/5/21قبل إعادتها إىل
«تل أبيب» يف أيلول/سبتمرب

اإلقليم ّية لتحقيق سالم

ّ
الشرق
عادل ودائم يف

األوسط .1وميكن القول ّ
إن
األثر السليب لقرار إعادة
سفارة الباراغواي إىل «تل
أبيب» كان أكرب من األثر
اإلجيابي لنقلها إىل القدس
يف أ ّيار/مايو ،وقد أثار القرار
غضب اإلسرائيل ّيني ،وهو

كاستيليوني يعلن يف أيلول/سبتمرب  2018عن إعادة سفارة بالده إىل «تل أبيب»

ربر إن إخذنا باالعتبار
غضب م ّ

أ ّنه تأكيد لعدم صواب ّية قرار نقل البعثة الدّبلوماس ّية إىل القدس احملتلة ،وعقب قرار بينيتز
 1الجزيرةhttps://tinyurl.com/y8ajjxyz .2018/9/6 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/yxq9nz6v .218/9/5 ،
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ريا
أصدر نتنياهو توجيهاته إىل وزارة اخلارج ّية إلغالق السفارة اإلسرائيلية يف الباراغواي ،مش ً
إىل ّ
أن هذا من شأنه أن يسيء إىل العالقة بني البلدين .1وكان ترمب حاول أن يثين الرئيس

اجلديد عن قراره ،وقال بيان صادر عن البيت األبيض إن مايكل بنس ،نائب ال ّرئيس األمريكي،
السابق بنقل السفارة
اتصل بالرئيس بينيتز وشج ّعه على املضي يف تنفيذ التزام الباراغواي ّ

كدليل على العالقة التارخيية بني الباراغواي من جهة ،وإسرائيل» والواليات امل ّتحدة من
جهة أخرى ،وقد شدّد بينيتز ،وفق بيان البيت األبيض ،على الشراكة بني بالده و»إسرائيل»،
وا ّتفق ّ
الطرفان على العمل من أجل ال ّتوصل إىل ّ
حل دائم للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين.2

بنما
حامسا يف
وما بني موقفي غواتيماال والباراغواي ،كان خوان كارلوس فاريال ،رئيس بنما،
ً

ّ
أن بالده ستبقي على سفارتها يف «تل أبيب» ،وجاء تصرحيه هذا يف أثناء زيارة إىل األراضي
احملت ّلة يف أيار/مايو  ،2018التقى فيها ًّ
كل من رئيس حكومة االحتالل ورئيس السلطة
الفلسطينية .وقال فاريال ّ
إن نقل سفارة بالده سيكون يف إطار عملية سالم بني اجلانبني

الفلسطيين واإلسرائيلي ،فامله ّم اآلن عودة حمادثات السالم ،وسيكون من بعد ذلك م ّتسع من
أن فاريال قال إ ّنه يف «إسرائيل» لدى وجوده يف ّ
الوقت ّ
التاذ قرار بشأن السفارةّ .إل ّ
الشطر

الغربي من القدس احملت ّلة ،األمر الذي يعين عمل ًيا اعرتافه بغرب القدس كجزء من دولة

االحتالل.

 1ديوان رئيس الحكومةhttps://tinyurl.com/y7p5y6ql .2018/9/5 ،
 2موقع البيت األبيضhttps://tinyurl.com/ybvflh9j .2018/9/6 ،
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هندوراس
السفارة إىل القدس
يف هندوراس ،أق ّر الربملان يف  2018/4/13مشروع قانون يقضي بنقل ّ
احملتلة ،1وعلى الرغم من املفاوضات بني هندوراس ودولة االحتالل حول نقل السفارةّ ،إل ّ
أن
األمر مل حيسم بعد ،وفق الناطق باسم اخلارجية اإلسرائيل ّية ،يف حني أشارت تقارير إعالم ّية
إىل ّ
السفارة إليه.2
أن املفاوضات دخلت مرحلة متقدّمة إذ حدّدت هندوراس املبنى الذي ستنقل ّ

وتطلب هندوراس يف مقابل نقل السفارة أن تبادهلا دولة االحتالل باملثل عرب رفع مستوى
التمثيل الدبلوماسي وإنشاء سفارة يف العاصمة تيغوسيغالبا ،إضافة إىل تعزيز العالقات

ال ّتجار ّية بني البلدين ،ومساعدة هندوراس يف حتسني عالقتها بالواليات امل ّتحدة .وبعد لقاء
ثالثي يف الربازيل على هامش حفل تنصيب الرئيس اجلديد مجع ًّ
كل من وزير اخلارجية
األمريكي ورئيس حكومة االحتالل ورئيس هندوراس ،قال مسؤول إسرائيلي ،يف ّ ،2019/1/2
إن
هندوراس ستنقل سفارتها إىل القدس يف غضون شهرين.
يف  ،2019/3/24قال بيان صادر عن احلكومة اهلندوراس ّية ّ
إن «خوان أورالندو هرنانديز ،رئيس
هندوراس ،أعلن اخلطوة األوىل وهي فتح مكتب جتاري يف القدس ،عاصمة إسرائيل ،على أن
يكون املكتب امتدادًا لسفارة البالد يف تل أبيب»3؛ ّإل ّ
أن املكتب مل يفتح بعد.

البرازيل
كان يائري بولسونارو ،ال ّرئيس الربازيلي املنتخب يف تشرين أول/أكتوبر ( 2018حفل
ال ّتنصيب الرمسي يف  ،)2019/1/1قال يف مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» نشرت يف
ّ ،2018/11/1
التزاما بوعده الذي أعلنه
إن بالده ستنقل سفارتها من «تل أبيب» إىل القدس
ً
يف أثناء احلملة االنتخاب ّية ،فـ «إسرائيل هي من ختتار عاصمتها ،وليس الدول األخرى».
 1روسيا اليومhttps://ar.rt.com/k3tx .2018/4/13 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y6vo7mpe .2018/12/25 ،
 3رويترزhttps://tinyurl.com/y2v32rmq .2019/3/24 ،
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أعلن بولسونارو ّ
أن بالده ستفتتح مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة

لكن اندفاعة بولسونارو بدت متس ّرعة ،وأمله يف تعزيز عالقات بالده مع دولة االحتالل دونه
�اطر اإلضرار بالعالقات مع الدول العربية واإلسالم ّية .فعلى أثر تصرحيه أعلنت القاهرة
عن تأجيل زيارة لوزير اخلارجية البازيلي إىل مصر كانت مق ّررة بني  8و،2018/11/11

على خلف ّية ارتباطات جديدة طارئة لدى املسؤولني املصريني .كذلكّ ،
فإن العالقة

ال ّتجار ّية بني البازيل ودول املنطقة قد تتض ّرر إىل ح ّد كبري إذ ّ
إن البازيل هي أكب مصدّر
ل ّلحم احلالل إىل الدول اإلسالمية اليت قد تتخذ قرا ًرا �قاطعة البازيل يف حال إقدامها على
هذه اخلطوة.
ويف ّ
ظل التنازع بني رغبة الرئيس البازيلي يف نقل سفارة بالده إىل القدس احملتلة ،والضغو�

اليت حتول دون ذلك ،فقد عمد الرئيس إىل ّ
حل «وسط» عب إعالنه ،يف  ،2019/3/31عن
السفارة البازيل ّية يف
نيته افتتاح مكتب جتاري يف القدس ،على أن يكون املكتب جز ًءا من ّ

«إسرائيل» ،ويعمل املكتب على تطوير ال ّتجارة واالستثمار وال ّتكنولوجيا واإلبداع.1
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y64sgdjr .2019/3/31 ،
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خاتمة
من املمكن القول ّ
إن موجة االنزياح إىل اليمني اليت اجتاحت دول أمريكا الالتينية يف السنوات
القليلة املاضية ،ال س ّيما منذ عام  ،2015ساهمت يف تبلور موقف يعود إىل احتضان ّ
قوي

وتبن روايتها ومصاحلها ،مع اإلشارة إىل ّ
للعالقة مع دولة االحتاللّ ،
أن العالقة اجل ّيدة بني دول
أمريكا الالتينية ودولة االحتالل تعود إىل بداية تأسيس هذه األخرية .1كذلكّ ،
فإن عالقات

الصداقة بني رؤساء عدد من هذه الدّول ودولة االحتالل كانت حاضرة يف خلف ّية القرار ،عالوة
على السعي إىل اسرتضاء ترمب الذي قال إ ّنه سرياقب تصويت الدّول احلليفة على مشروع قرار

األمم املتحدة ض ّد إعالنه القدس عاصمة لـ «إسرائيل».
فإن املشهد يف أمريكا الالتينية رسا على نقل ّ
وعلى هذاّ ،
كل من الباراغواي وغواتيماال سفارتيهما
إىل القدس احملت ّلة ،وإعادة الباراغواي سفارتها م ّرة أخرى إىل «تل أبيب» بعد انتخاب رئيس
ولعل هذه اخلطوة انتكاسة لدولة االحتالل يف ّ
جديد ق ّرر االلتزام باملوقف الدّوليّ ،
ظل استعار
جهودها لتنقل املزيد من الدول سفاراتها إىل القدس احملتلة .عالوة على ذلكّ ،
فإن الدّول اليت

تف بوعودها بعد ،وهذا بدوره يوحي ّ
بأن اإلعالن عن فتح املكاتب
وعدت بفتح مكاتب جتار ّية مل ِ
هو إقرار بعدم إمكانية نقل السفارة إىل القدس ،ما يعين ّ
أن خطوة نقل السفارة ال تزال معزولة

إىل ح ّد بعيد ،ال س ّيما إذا أخذنا باالعتبار ّ
أن ًّأيا من الدول األوروبية مل تنقل سفاراتها إىل
القدس احملتلة ،فيما أق ّرت تلك الراغبة بنقل السفارة بعدم إمكانية اخلطوة عرب اإلعالن عن
افتتاح مكاتب جتارية أو ثقافية.2

تحول أمريكا الالتينية إلى اليمين :آثاره على فلسطين .شبكة السياسات الفلسطينيّة.2017/1/10 ،
 1سيسيليا بايزاّ :
https://tinyurl.com/y9acn65w

 2انظــر :عــام علــى نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس :كيــف يبــدو موقــف الــدول األروبيــة مــن نقــل ســفاراتها إلــى القــدس المحتلــة؟ ،موقــع مدينــة
القدسhttp://quds.be/vjx ،2019/5/10 ،
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