
نظرة عامة

أوَجَدت التطورات األخرية يف فلسطني والواليات املتحدة وما وراءهام 

اعتباراٍت جديدًة أمام التزام الواليات املتحدة الثابت بتقديم املساعدات 

العسكرية إلرسائيل. فقد حظي الفلسطينيون بدعٍم غري مسبوق من 

الناشطني وواضعي السياسات حول العامل وحتى يف أروقة الكونغرس 

بسبب انتفاضة الوحدة التي اندلعت عقب أعامل التطهري العرقي التي 

مارسها النظام اإلرسائييل بحق الفلسطينيني يف حي الشيخ جراح، والهجوم 

عىل املصلني يف حرم املسجد األقىص والعدوان الغاشم عىل غزة يف أيار/

مايو 2021. وهذا التحول الكبري يف الرأي العام والرأي السيايس العاملي أمٌر 

حاسم بالنسبة للنضال الفلسطيني، وميثل منفًذا سياسيًا ملعاقبة إرسائيل 

عسكريًا ومحاسبتها عىل جرامئها بحق الشعب الفلسطيني.

تُبني هذه الورقة السياساتية السياَق التاريخي للمساعدات العسكرية 

األمريكية إلرسائيل، وكيف أصبحت هذه املساعدات محوريًة يف الدينامية 

اإلقليمية بني إرسائيل والدول العربية، وبني الدول العربية وفلسطني. 

وتبني كيف بات التقارب األخري بني الحركات الشعبية العاملية وتضامنها 

املعلن مع فلسطني يتحدى طريقة العمل التي اعتادتها الواليات املتحدة، 

فام انفكت الجهود املتضافرة الساعية إىل فرض رشوط وعقوبات عىل 

املساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل ووقفها تكتسب زخاًم عامليًا يف 

الشارع العام وحتى يف أروقة السلطة.

تُقدم هذه الورقة توصياٍت أوليًة للناشطني واملنارصين وواضعي 

السياسات حول كيفية االستفادة من هذه اللحظة املفصلية يف تاريخ 

التضامن الفلسطيني، ألن تسخري هذا الظرف عىل نحو فعال سيُسهم يف 

الضغط كثريًا عىل الواليات املتحدة وإرسائيل وحلفائهام إلنهاء قمعهم 

املستمر للفلسطينيني يف فلسطني التاريخية.

التطبيع يف سياق اإلمربيالية العسكرية األمريكية

دت الواليات املتحدة عالقتها باملنطقة منذ قيام إرسائيل يف 1948 من  حدَّ

خالل استدامة أمن ونفوذ إرسائيل وداعميها، وذلك بالحفاظ عىل الهيمنة 

العسكرية اإلقليمية إلرسائيل من خالل التمويل املستمر، والتوسط يف 

صفقات “سالم” بني الدول العربية وإرسائيل تقتيض من الحكومات 

العربية دعَم إرسائيل سياسيًا واقتصاديًا، أو عىل األقل تجنب إدانتها يف 

العلن. 

تلقت إرسائيل منذ العام 2001 مساعداٍت أمنيًة تزيد قيمتها عىل 63 

مليار دوالر من الواليات املتحدة، وجاء متويل أكرث من 90% منها من 

خالل برنامج التمويل العسكري األجنبي التابع لوزارة الخارجية، واملعروف 

يف أوساط العامة باسم “الشيك املفتوح” إلرسائيل، وهو يستمد متويلَه من 

أموال الرضائب األمريكية ويتخذ شكل منح أسلحة. وقد أفادت مؤسسة 

كارنيغي للسالم الدويل يف أيار/مايو 2021 أن إدارة ترامب طلبت يف السنة 

املالية 2021 تخصيص 3.3 مليار دوالر من الربنامج إلرسائيل، وهو ما 

يشكل 59% من ميزانية الربنامج العاملية املطلوبة. 

أّما إدارة بايدن فقد طلبت تكرارها يف السنة املالية املقبلة 2022. ويُشاُر 

إىل أن االلتزام بالتمويل عىل هذا املستوى نشأ تحديًدا من خالل مذكرة 

تفاهم مدتها 10 سنوات وقعتها إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما. ويبني 

تقرير مؤسسة كارنيغي كذلك أن “إرسائيل تتلقى من التمويل العسكري 

األجنبي ما يفوق ما تتلقاه دول العامل األخرى مجتمعة.”

ويف الوقت نفسه، ضغطت الواليات املتحدة مبارشًة عىل الدول العربية 

ليك تُذعن للمصالح اإلرسائيلية وذلك من خالل التهديد بإلغاء حزم 

املساعدات العسكرية والحوافز املالية للتعاون. وكانت مرص أول دولة 

عربية تُطبع مع إرسائيل يف 1979 بفعل الضغط األمرييك، وهي اآلن ثاين 

أكرب متلٍق للمساعدات العسكرية األمريكية، ثم تالها األردن يف 1994 

الذي يُعدُّ ديناره من أقوى العمالت وأكرثها استقراًرا يف العامل بسبب 

الرتتيبات طويلة األمد املربمة مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. 
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ويف حني كان تطبيع العالقات بني الدول العربية وإرسائيل مبنيًا عىل األرض 

مقابل السالم، فإن اتفاقات آبرهام تُعدُّ إعالن تحالفات مدعومة بتبادل 

األسلحة والوعود بضامن القوة العسكرية.

يف العام 2020، استهَل الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب حقبًة جديدة 

من معاهدات التطبيع املربمة بوساطة أمريكية بني إرسائيل والدول العربية، 

وال سيام اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب. وجاءت اتفاقات آبرهام 

يف الوقت الذي كان يشهُد فيه الفلسطينيون أعنف االعتداءات عىل يد 

االحتالل اإلرسائييل، حيث كانت إرسائيُل ماضيًة يف تنفيذ خططها لضم 

ذ اعتقاالت جامعية بحق طالب جامعيني  املنطقة )ج( يف غور األردن، وتنفِّ

فلسطينيني، وتكثُِّف حمالت التطهري العرقي يف حي الشيخ جراح وسلوان 

ومناطق أخرى من الضفة الغربية. وعىل هذا النحو، تقوِّض االتفاقاُت 

املطالباِت الفلسطينيَة بتقرير املصري وتطبعُّ عنَف النظام اإلرسائييل املستمر 

ضد الفلسطينيني.

تنظر اإلمارات والبحرين إىل االتفاقات املوقعة يف أيلول/سبتمرب 2020 

كصفقة سالح من الدرجة األوىل بني حكومتني خليجيتني للحصول عىل 

أسلحة أمريكية. وفًقا لتقرير صادر عن مركز السياسة الدولية، هيمنت 

الواليات املتحدة عىل عمليات نقل األسلحة إىل دول الخليج من 2015 

إىل 2019، وال تزال املورد األكرب ألكرث من ثلثي دول املنطقة. وقد أشارت 

اإلمارات عالنيًة إىل أنها تتوقع الحصول عىل 50 طائرة مقاتلة من طراز أف-

35 و18 نظام طائرات بدون طيار من طراز ريرب كجزء من صفقة األسلحة 

البالغة قيمتها 23.37 مليار دوالر والتي وافقت عليها إدارة ترامب مقابل 

التطبيع. 

ويف حني أن الحكومة السودانية وافقت عىل التطبيع مع إرسائيل مقابل رفع 

العقوبات األمريكية عنها وشطب اسمها من قامئة اإلرهاب األمريكية، ويف 

حني أن املغرب طبَّع العالقات مقابل اعرتاف الواليات املتحدة بسيادته عىل 

الصحراء الغربية، طبَّعت اإلمارات والبحرين عالقاتهام مع إرسائيل من أجل 

تعزيز موقفيهام أمام الفاعلني اآلخرين يف املنطقة. باإلضافة إىل الضغط من 

أجل إبرام صفقات نووية تُحيِّد إيران، تسعى اإلمارات والبحرين إىل تحدي 

إيران من خالل املواجهة العسكرية بالوكالة، األمر الذي يتطلب تعزيز 

ترساناتهام العسكرية. 

وعىل سبيل املثال، أعربت البحرين رصاحًة عن توقعها بأن تقوم إدارة 

بايدن باستشارتها قبل الرشوع يف أي مفاوضات نووية. 

تسمح صفقة األسلحة أيًضا لدولة اإلمارات بتخزين احتياطات من الذخرية 

الستخدامها يف عدوانها العسكري والتكّسب غري املرشوع من السالح يف 

ليبيا، وتسمح مبشاركتها يف العدوان الذي تقوده السعودية عىل اليمن. تُعّد 

صفقات األسلحة التي جاءت بها اتفاقات آبرهام األكرب يف تاريخ اإلمارات، 

حيث وصلت قيمتها 10 مليارات دوالر، وتشري إىل تخزين احتياطات من 

الذخرية لألعامل العسكرية املستقبلية.

ويف الوقت نفسه، أخذ الدعم الخليجي للفلسطينيني يتذبذب، حيث بات 

املانحون اإلقليميون يُعينون إرسائيل عىل تحقيق تطلعاتها بعد أن كانوا 

ال يدينون تلك التطلعات أو ال يعرقلونها. بل إن اإلمارات موَّلت يف اآلونة 

األخرية رشاء العقارات يف القدس الرشقية، من خالل أفراد فلسطينيني، 

ومن ثم باعتها ملستوطنني إرسائيليني. وفرتة التطبيع هذه مكلفٌة سياسيًا 

للفلسطينيني، ومع دخول اإلمارات والبحرين عامهام األول من التطبيع، 

فإن عالقتهام املتوطدة مع إرسائيل وعالقتهام التفضيلية مع الواليات 

املتحدة ستعوق حتاًم املقاومَة الفلسطينية ضد الفصل العنرصي واالستعامر 

االستيطاين واالحتالل العسكري اإلرسائييل.

االستجابات الترشيعية األمريكية واستدامة التفوق العسكري النوعي 

اإلرسائييل

أثارت اتفاقات آبرهام يف الواليات املتحدة ردوًدا مختلفة عىل الصعيد 

الترشيعي. ففي ترشين الثاين/نوفمرب 2020، اقرتح النائب يف الكونغرس 

براد شنايدر )دميقراطي - إلينوي( مرشوع قانون H.R. 8494 “ضامن 

التفوق العسكري النوعي اإلرسائييل،” بدعٍم من 19 نائب آخر. يضمن 

االتفاق التفوق العسكري النوعي إلرسائيل يف املنطقة من حيث التكنولوجيا 

ال للواليات املتحدة ودولًة تقوم  العسكرية واألسلحة بصفتها رشيًكا مفضَّ

برعاية املصالح األمريكية بالوكالة. وهذه مامرسة أمريكية ثابتة، منصوصة 

لها الكونغرس وفًقا لتقديره. ولكن  يف القانون األمرييك منذ 2008، ويُفعِّ

مرشوع القانون هذا كان أبرز ألنه اقرتح أن متتلك إرسائيل، وليس 

الكونغرس األمرييك، صالحية التقرير بشأن صفقات األسلحة األمريكية يف 

جميع أنحاء الرشق األوسط. 

طُرح مرشوع قانون شنايدر بالتزامن مع تعبريات القلق الصاخبة إزاء 

استمرارية التفوق العسكري النوعي اإلرسائييل يف ضوء مبيعات األسلحة 

األمريكية إىل دول الخليج. وكان هذا القلق متجذًرا إىل حٍد كبري يف االعتقاد 

بأن تعزيز مخزونات األسلحة عند الرشكاء العرب ميكن أن يهدد أمن 

إرسائيل يف املنطقة، عىل الرغم من البنود الواردة يف اتفاقات آبرهام التي 

تنص عىل أن الدول العربية لن تتفوق عىل إرسائيل عسكريًا. تُسهم اتفاقات 

التطبيع املربمة بوساطة الواليات املتحدة يف التفوق العسكري اإلرسائييل 

النوعي يف نهاية املطاف حيث تسمح إلرسائيل بتحصني املنطقة ضد عدو 

مشرتك متصوَّر، أال وهو إيران. وهكذا، فإن البحرين واإلمارات وإرسائيل 

تجد نفسها يف الجانب ذاته يف الجبهة العسكرية التي تقودها الواليات 

املتحدة والسعودية ضد إيران.  2
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“ضغطت الواليات املتحدة مبارشًة عىل الدول 
العربية ليك تُذعن للمصالح اإلرسائيلية وذلك 

من خالل التهديد بإلغاء حزم املساعدات 
العسكرية والحوافز املالية للتعاون.”
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إال أنه وبالرغم من املبادئ التوجيهية الواردة يف اتفاقات آبرهام، 

طرَح أعضاء لجنة العالقات الخارجية برئاسة رئيس روبرت مينينديز 

)دميقراطي - نيوجريس( يف ترشين الثاين/نوفمرب 2020 قراًرا مشرتكًا ضد 

بيع األسلحة لضامن التفوق العسكري النوعي اإلرسائييل. 

واحتجت النائبة إلهان عمر )دميقراطية - مينيسوتا( أيًضا عىل صفقة 

األسلحة مبوجب االتفاقات، واقرتحت صياغة أشّد لهجة تحظر البيع 

متاًما، بيد أنها استشهدت بانتهاكات حقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات، 

وليس برضورة ضامن التفوق العسكري النوعي اإلرسائييل. 

إن من األهمية أن نضع مرشوع قانون شنايدر يف سياقه، باملقارنة 

بقراري عمر ومينينديز املنفصلني، وعىل خلفية قانون ليهي الصادر 

يف 1977 واملسمى عىل اسم العضو يف مجلس الشيوخ باتريك ليهي 

)دميقراطي - فريمونت( والذي يحظر صفقات األسلحة واملساعدات 

العسكرية األمريكية لقوات األمن التابعة لدول أجنبية واملرتكبة 

النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وهكذا توجد سابقة قانونية يف 

الواليات املتحدة لوضع رشوط عىل تقديم املساعدات بناًء عىل انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي ترتكبها الدولة املعنية وذلك من خالل قانون 

املساعدات الخارجية، بينام يُجيزها مرشوع قانون شنايدر املقرتح. 

يشري صالح بوكر من مركز السياسة الدولية إىل أن إرسائيل هي البلد 

الوحيد يف العامل الذي ال متلك الواليات املتحدة فيه آليات تتبع ملعرفة 

أي الوحدات العسكرية ستؤول إليها األسلحة وأي أسلحة، وهذا 

يجعل إنفاذ قانون ليهي أمرًا مستحياًل يف حالة إرسائيل. يُعدُّ التهديد 

بفرض رشوط عىل املساعدات األمريكية املقدمة إلرسائيل قُبيل مؤمتر 

مدريد عام 1994، حني حجب وزير الخارجية السابق جيمس بيكر 

مؤقتًا ضامنات القروض عن إرسائيل ملنعها من استخدام األموال لبناء 

املستوطنات، املثاَل التاريخي الوحيد للمساعدات األمريكية املرشوطة 

إلرسائيل. ومن املؤكد أن الفلسطينيني هم من جعلوا ذلك ممكًنا بفضل 

االنتفاضة األوىل.

حتى صيف 2021، مل يُطرح مرشوع قانون شنايدر مجدًدا عىل 

الكونغرس، ولكن طرأت مستجدات مثرية لالهتامم يف أعقاب قرار 

مينينديز الصادر يف ترشين الثاين/نوفمرب 2020. فقد أعلن بايدن يف 

كانون الثاين/يناير أنه سرياجع جميع مبيعات األسلحة يف عهد ترامب، 

غري أنه أعلن يف نيسان/أبريل بأن الواليات املتحدة ستميض قدًما، كام 

وعدت، يف إبرام “صفقة أوسع مع دولة اإلمارات بقيمة 23 مليار دوالر.” 

وكان هناك جدٌل مستمر بني البحرين واإلمارات وإرسائيل وإدارة 

بايدن حول ما إذا كانت صفقة بيع طائرات أف35- ستمّر أم ال، لكن 

االسرتاتيجيات التي اعتمدها مينينديز وإدارة بايدن ليست معنية بسجل 

اإلمارات يف حقوق اإلنسان، وإمنا معنية بأساس األولويات اإلقليمية 

األمريكية، وهو الحفاظ عىل التفوق العسكري النوعي اإلرسائييل. 

تدعم املساعدات األمريكية سالَح الجو اإلرسائييل حيث تزوده بكميات 

من الوقود مبليارات الدوالرات يف إطار برنامج املبيعات العسكرية 

األجنبية بني الحكومات. 

وقد أنفقت الواليات املتحدة منذ العام 2015 ما يزيد عىل 5.4 مليار 

دوالر عىل وقود الطائرات ووقود الديزل والبنزين الخايل من الرصاص 

وطائرات التزويد بالوقود يف الجو. ومن املقرر أن ترسل الواليات املتحدة 

3.3 مليار دوالر من أموال برنامج املبيعات العسكرية األجنبية إىل 

إرسائيل يف العام 2021، وهو ما وافق عليه الكونغرس بحزبيه. 

ومن املقرر أن ترسل الواليات املتحدة أيًضا 500 مليون دوالر إضافية 

ألغراض البحث والتطوير ونرش أنظمة دفاع صاروخي مشرتكة بني 

الواليات املتحدة وإرسائيل. وكان من املتوقع أيًضا، يف حزيران/يونيو 

2021، أن تطلَب إرسائيل من الكونغرس األمرييك مليار دوالر أخرى 

لتجديد مخزون القبة الحديدية وتحديث النظام، وبذلك يصبح التمويل 

املستلم مبوجب برنامج املبيعات العسكرية األجنبية 4.3 مليار دوالر. 

وسوف تظل إرسائيل مركز املصالح األمريكية يف الرشق األوسط، 

وستواصل الواليات املتحدة معاملة اإلجراءات العسكرية اإلرسائيلية وفًقا 

ملعايري مختلفة عن تلك التي تطبقها عىل سائر الدول األخرى.

املساعدات األمريكية إلرسائيل يف أعقاب انتهاكاتها املستمرة مل تَِحد 

إدارُة بايدن عن أجندة ترامب فيام يتعلق بتقديم الدعم األمرييك غري 

املرشوط إلرسائيل، وهذا ينسجم أيًضا مع مذكرة التفاهم العرشية التي 

وقعتها إدارة أوباما. فقد التزمت إدارة بايدن بدعم التوسع االستعامري 

اإلرسائييل املستمر. وتجىل ذلك يف أن واشنطن مل تُِدن التطهري العرقي 

السافر الذي متارسه إرسائيل يف القدس وجرائم الحرب املرتكبة ضد 

الفلسطينيني يف غزة يف أيار/مايو 2021. 
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“تُسهم اتفاقات التطبيع املربمة بوساطة 
الواليات املتحدة يف التفوق العسكري 

اإلرسائييل النوعي يف نهاية املطاف حيث 
تسمح إلرسائيل بتحصني املنطقة ضد عدو 

مشرتك متصوَّر، أال وهو إيران.”

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/33/text/is
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27Y2YO
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/33/text/is
https://omar.house.gov/sites/omar.house.gov/files/Arms%20Sales.pdf
https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/human-rights/leahy-law-fact-sheet/
https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-introduces-resolutions-banning-trump-s-arms-sales-uae
https://www.leahy.senate.gov/issues/human-rights
https://www.leahy.senate.gov/issues/human-rights
https://carnegieendowment.org/2021/05/12/bringing-assistance-to-israel-in-line-with-rights-and-u.s.-laws-pub-84503
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign%20Assistance%20Act%20Of%201961.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign%20Assistance%20Act%20Of%201961.pdf
https://prospect.org/world/us-taxpayers-invested-in-palestine-israel-conflict-military-aid/
https://www.jstor.org/stable/2537235
https://www.jstor.org/stable/2537235
https://www.jstor.org/stable/2537235
https://www.defensenews.com/global/2021/01/27/biden-admin-hits-pause-on-trump-foreign-weapon-sales-launches-review/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46580
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/israel-jp-8-aviation-fuel-diesel-fuel-and-unleaded-gasoline-0
https://www.thenation.com/article/world/israel-military-united-states/
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/israel-jp-8-aviation-fuel-diesel-fuel-and-unleaded-gasoline-0
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DxSwYLpF3nE&ab_channel=Reuters
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/05/20/bidens-bungled-response-on-the-israeli-palestinian-conflict/
https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290


أُخِطَر الكونغرس بتاريخ 5 أيار/مايو ببيع أسلحة دقيقة التوجيه إلرسائيل 

مبوجب صفقة تجارية بقيمة 735 مليون دوالر، وبدأت مهلة مدتها 15 

يوًما يحق فيها ألعضاء الكونغرس االعرتاض عىل الصفقة. ويف الفرتة ما بني 

5 و20 أيار/مايو، قصف النظام اإلرسائييل غزة وأودى بحياة 243 فلسطينيًا. 

وشنَّ اإلرسائيليون هجامٍت وحشيًة عىل الفلسطينيني يف جميع أنحاء الضفة 

الغربية والقدس وخرجوا يف حشود غوغائية ملهاجمة الفلسطينيني القاطنني 

يف أرايض 1948، بينام وقفت القوات اإلرسائيلية مكتوفة األيدي. 

وبعد الهجوم عىل غزة، ويف نهاية مهلة الخمسة عرش يوًما، اقرتح أعضاء 

مجلس النواب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز )دميوقراطية - نيويورك(، 

ورشيدة طليب )دميقراطية - ميشيغان(، ومارك بوكان ) دميقراطي - 

ويسكونسن( وبريين ساندرز )دميقراطي - فريمونت( صدور قرار مشرتك 

يف مجلس الشيوخ وقرار مشرتك يف مجلس النواب لوقف صفقة البيع. 

أثرت هذه الجهود يف ساسة الكونغرس، ودفعت دميقراطيني تقدميني 

ليقدموا عروًضا يف الكونغرس لدعم فلسطني، مستخدمني لغًة غري مسبوقة 

يف أروقته. ويف 13 أيار/مايو، أعرب أعضاء مجلس النواب مارك بوكان 

وإلهان عمر وأيانا بريسيل وكوري بوش ورشيدة طليب وأليكساندريا 

أوكاسيو-كورتيز عن تأييدهم العلني للشعب الفلسطيني داخل الكونغرس، 

وطالبوا بوضع حٍد لتمويل العدوان العسكري اإلرسائييل. ووصفت بريسيل 

وأوكاسيو-كورتيز إرسائيل بأنها “دولة فصل عنرصي” وحتى النائبة الجديدة 

ماري نيومان )دميقراطية - إلينوي( دعت وزارة الخارجية إلدانة التطهري 

العرقي يف حي الشيخ جراح باعتباره انتهاكًا للقانون الدويل.

ويف 15 نيسان/أبريل، طرحت النائبة بيتي ماكولوم )دميقراطية - مينيسوتا( 

مرشوع قانون H.R. 2590 “الدفاع عن حقوق اإلنسان لألطفال والعائالت 

الفلسطينية القابعني تحت قانون االحتالل العسكري اإلرسائييل،” وهو 

نسخة موسعة من مرشوع القانون نفسه التي طرحته سابًقا. وحظي بدعم 

28 عضًوا يف مجلس النواب. يهدف مرشوع قانون ماكولوم إىل ضامن 

عدم استخدام التمويل األمرييك لدعم نظام القضاء العسكري اإلرسائييل، 

والتهجري القرسي للفلسطينيني من خالل هدم منازلهم وطردهم، والضم 

غري القانوين لألرايض الفلسطينية. وبعدها بأيام، أكَّد النائبان بريين ساندرز 

وإليزابيث وارين )دميقراطية - ماساتشوستس( استعدادهام لفرض قيود 

عىل املساعدات األمريكية إلرسائيل أو حجب األموال عن أي مؤسسة 

إرسائيلية أو فرع عسكري إرسائييل مسؤول عن انتهاكات حقوق اإلنسان. 

والجدير بالذكر أن ساندرز حتى ذلك الوقت كان قد سحب معارَضته 

لصفقة بيع األسلحة التجارية. ويف 8 حزيران/يونيو بعثت أكرث من 100 

منظمة وطنية بارزة رسالًة إىل الرئيس بايدن تحثه عىل حجب الصفقة، 

بينام دعاه 73 دميقراطيًا من تيار الوسط إىل تصنيف املستوطنات 

اإلرسائيلية عىل أنها غري قانونية.

وخارج أروقة الكونغرس، نزلت حركات شعبية من الفلسطينيني وعرشات 

اآلالف من مؤيديهم إىل الشوارع يف كربى املدن األمريكية للمطالبة بالحرية 

للفلسطينيني واالحتجاج عىل استخدام النظام اإلرسائييل للقوة عىل نحو 

غري متناسب، والكشف عن ثغرات يف خطابات “السالم” البالية التي ترصف 

االنتباه عن العنف االستعامري اإلرسائييل. وقد استمدت هذه الجهود 

اإللهام من التعبئة غري املسبوقة التي شهدتها فلسطني التاريخية والعامل، 

والتي وّحدت الفلسطينيني يف مواجهة التطهري العرقي والعنف االستعامري 

االستيطاين والفصل العنرصي والحصار، عىل نحو يتحدى تشتتهم الجغرايف 

والسيايس. 

يواصل املنظِّمون يف الواليات املتحدة تسليط الضوء عىل التقاطعات 

الواضحة بني نُظم الرشطة املُعسَكرة املتنامية والعنف االستعامري والحرب 

والعنرصية يف الواليات املتحدة وإرسائيل، ما يُعزز النضال العاملي ملواجهة 

ه الحمالت عىل اإلنرتنت والناشطون عرب  جميع مبادئ الفاشية. وتوجِّ

منصات التواصل االجتامعي املختلفة انتقادات للواليات املتحدة عىل 

مساهمتها املبارشة يف االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق للفلسطينيني، ويطالبون 

ممثليهم السياسيني باتخاذ إجراءات مبا يف ذلك سحب الشيك األمرييك 

املفتوح إلرسائيل أو فرض رشوط عليه.

إن من الواضح أن الحال آخذٌة بالتغري يف الواليات املتحدة، حيث أفادت 

صحيفة لوس أنجلوس تاميز يف أيار/مايو 2021 نقاًل عن دراسٍة أعدتها 

مؤسسة غالوب يف نيسان/أبريل 2021 بحدوث طفرة عىل صعيد دعم 

فلسطني إبان العقد املايض، إذ صار معدل التعاطف مع فلسطني يف أوساط 

املواطنني األمريكيني واحًدا من كل أربعة بعد أن كان واحًدا من كل سبعة. 

وباإلضافة إىل ذلك، أظهر استطالع أجراه مجلس شيكاغو يف آب/أغسطس 

2021 أن 50% من األمريكيني يفضلون فرَض قيوٍد عىل املساعدات 

العسكرية إلرسائيل يف العمليات التي تستهدف الفلسطينيني، مقابل %45 

يعارضونها. أّما الدميقراطيون فيؤيدونها بأغلبية كاسحة بنسبة 62%. ومن 

املؤكد أن العديد من هؤالء املواطنني األمريكيني بدأوا يدركون شيئًا فشيئًا 

أن أموال رضائبهم تُسهم مبارشًة يف العدوان الواقع عىل الفلسطينيني.

ما املطلوب من أجل تقييد املساعدات

يتطلب اغتنام هذه اللحظة التاريخية يف سياق الدفاع عن حقوق 

الفلسطينيني ما ييل:
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“يواصل املنظِّمون يف الواليات املتحدة تسليط 
الضوء عىل التقاطعات الواضحة بني نُظم الرشطة 
املُعسكَرة املتنامية والعنف االستعامري والحرب 

والعنرصية يف الواليات املتحدة وإرسائيل.”

https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/05/24/palestinian-citizens-israel-like-me-are-facing-terrifying-new-attacks/
https://www.democracynow.org/2021/5/13/budour_hassan_israel_palestine
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-joint-resolution/19
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-joint-resolution/19
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/14/progressive-us-congress-members-speak-up-to-back-palestinians
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/in-tweet-us-legislator-aoc-calls-israel-apartheid-state
https://twitter.com/repmarienewman/status/1390058262544932874?lang=en
https://twitter.com/repmarienewman/status/1392558132954603524?lang=en
https://twitter.com/repmarienewman/status/1390058262544932874?lang=en
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2590/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2590/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2590/cosponsors
https://www.dci-palestine.org/rep_mccollum_introduces_historic_bill_supporting_palestinian_human_rights
https://mccollum.house.gov/HR-2590
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2590/cosponsors
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2590/cosponsors
https://mccollum.house.gov/HR-2590
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/israels-creeping-annexation/6C18D4A2686DBFDBD54FC0F5EC5FD12A
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/israels-creeping-annexation/6C18D4A2686DBFDBD54FC0F5EC5FD12A
https://www.middleeasteye.net/news/bernie-sanders-elizabeth-warren-aid-israel-jstreet
https://www.middleeasteye.net/news/bernie-sanders-elizabeth-warren-aid-israel-jstreet
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/sanders-drops-opposition-guided-bombs-sale-israel
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/sanders-drops-opposition-guided-bombs-sale-israel
https://www.fcnl.org/updates/2021-06/fcnl-joins-100-national-organizations-calling-biden-halt-weapons-sales-israel
https://www.jta.org/2021/06/24/politics/73-congressional-democrats-to-biden-reverse-more-of-trumps-israel-policies-and-call-settlements-illegal
https://www.jta.org/2021/06/24/politics/73-congressional-democrats-to-biden-reverse-more-of-trumps-israel-policies-and-call-settlements-illegal
https://www.jta.org/2021/06/24/politics/73-congressional-democrats-to-biden-reverse-more-of-trumps-israel-policies-and-call-settlements-illegal
https://palestinianyouthmovement.com/nakba-73
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/21/israel-gaza-conflict-biden-palestine
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/22/palestinian-solidarity-protests-marked-around-the-world
https://jacobinmag.com/2021/05/israel-palestine-third-intifada-uprising-occupation-general-strike-palestinian-unity
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://www.adalahjusticeproject.org/learn
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/13/palestinian-americans-react-respond-violence-israel-eid
https://www.latimes.com/politics/newsletter/2021-05-21/biden-confronts-shifting-u-s-views-of-israel-palestinians-essential-politics
https://www.latimes.com/politics/newsletter/2021-05-21/biden-confronts-shifting-u-s-views-of-israel-palestinians-essential-politics
https://news.gallup.com/poll/340331/americans-favor-israel-warming-palestinians.aspx
https://news.gallup.com/poll/340331/americans-favor-israel-warming-palestinians.aspx
https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/americans-split-military-aid-israel-say-political-status-quo
https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/americans-split-military-aid-israel-say-political-status-quo
https://www.warresisters.org/resources/pie-chart-flyers-where-your-income-tax-money-really-goes
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سبتمرب 2021

يجب عىل الناشطني وأعضاء جامعات الضغط أن يضغطوا عىل واضعي 	 

السياسات واملجتمع الدويل من أجل تقييد املساعدات العسكرية 

األمريكية إلرسائيل بشتى الوسائل مبا فيها العقوبات. وينبغي أن 

يدعموا مرشوع قانون ماكولوم وغريه من الترشيعات التي تفرض 

مة إلرسائيل، وأن يُطالبوا بترشيع يتتبع  رشوطًا عىل املساعدات املقدَّ

إنفاق ميزانية إرسائيل العسكرية. وينبغي أن يعززوا املنظامت الشعبية 

واملنظامت غري الحكومية التي كرَّست نفسها بالفعل لهذا العمل، 

ومنها الحملة األمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية، ومرشوع 

العدالة، ومنظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطني، ولجنة خدمات 

األصدقاء األمريكيني. 

يجب عىل الناشطني وأعضاء جامعات الضغط وصناع القرار أن يدعموا 	 

حركة مقاطعة إرسائيل، التي تُعدُّ جزًءا من اسرتاتيجيٍة أشمل ملحاسبة 

املؤسسات والرشكات املتورطة يف صفقات السالح مع إرسائيل، مبا فيها 

رشكات رايثيون وبوينج ولوكهيد مارتن وجرنال دايناميكس ونورثروب 

غرومان وإلبيت سيستمز. ويجب أن ينضموا لحمالت ومبادرات 

أهلية، مثل حملة الرافضني من أجل سحب االستثامر يف املوت 

وذلك الستهداف الكيانات واألنشطة التي تُسهم يف انتهاك حقوق 

الفلسطينيني وغريهم يف املنطقة. 

يجب عىل واضعي السياسات الدوليني أن يعززوا الحركة املتنامية 	 

ملحاسبة إرسائيل عىل انتهاكاتها املستمرة - سواء يف أروقة الكونغرس 

أو عىل مستوى الرشكات أو حتى عىل مستوى الدولة - من خالل 

الترشيعات والرشاكات التي تحميهم وتُثني عليهم ومتولهم. يجب أن 

يصاحَب ذلك ضغٌط من أجل بذل جهود ترشيعية تجعل املساءلة عن 

حقوق اإلنسان رشطًا لتقديم املساعدات.

يجب عىل واضعي السياسات األمريكيني أن يُعلوا أصوات املواطنني 	 

األمريكيني الذين يتصلون مبمثليهم يف مجلس النواب عرب الهاتف 

والرسائل املكتوبة للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري األمرييك إلرسائيل. 

ينبغي أيًضا أن يستمروا يف توقيع العرائض بالتزامن مع الحمالت 

الوطنية.

يجب عىل واضعي السياسات الدوليني أن يعارضوا ويُطالبوا بإلغاء 	 

القوانني املناهضة لحركة املقاطعة التي تقمع انتقاد إرسائيل وتُجرِّمه 

وال سيام يف الواليات املتحدة. ويجب عليهم أيًضا أن يطالبوا التحالف 

الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست بسحب تعريف معاداة السامية 

الجديد الذي أقرَّه يف 2020 والذي يتضمن انتقاد إرسائيل، وهو 

التعريف الجديد الذي اعتمدته بالفعل العديد من الحكومات. إن هذا 

التعريف الجديد املثري للجدل يُهدد حرية التعبري، ويشكل تحديًا كبريًا 

أمام محاربة معاداة السامية الحقيقية وأمام تعزيز حقوق اإلنسان 

الفلسطيني. 

https://www.adalahjusticeproject.org
https://uscpr.org/
https://www.afsc.org/
https://www.ampalestine.org
https://www.adalahjusticeproject.org
https://www.afsc.org/
https://bdsmovement.net/ar
https://3ba8a190-62da-4c98-86d2-893079d87083.usrfiles.com/ugd/3ba8a1_822cf3a2aaac41dd866f56f06e186715.pdf
https://www.afsc.org/resource/us-corporations-complicit-military-attacks-gaza
https://www.instagram.com/wearedissenters/
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/20/norway-wealth-fund-excludes-firms-linked-to-west-bank-settlemen
https://www.benjerry.com/about-us/media-center/palestine-statement
https://secure.everyaction.com/_kHPWkzgEkWrC81anOoobg2
https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/23/329354
https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/23/329354
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/23/the-ihra-and-the-palestinian-struggle-for
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/23/the-ihra-and-the-palestinian-struggle-for
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/23/ihra-misrepresents-own-definition-of-anti-semitism-says-report
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نادية طنوس هي زميلة السياسات األمريكية الزائرة يف الشبكة يف صيف 2021. 

وهي منظمة مجتمعية شغوفة، ولدت وترعرعت يف شامل كاليفورنيا )أرايض 

األوهلوين(. تركز يف عملها عىل التثقيف السيايس، وبناء العالقات الحركية، 

ومكافحة العسكرة، وإعادة األرايض إىل شعوبها والشعوب إىل أراضيهم. 

نادية حاصلة عىل ماجستري يف دراسات الالجئني والهجرة القرسية من جامعة 

أكسفورد وبكالوريوس يف األنرثوبولوجيا واملعلومات العاملية ودراسات املشاريع 

االجتامعية من جامعة كاليفورنيا يف سانتا كروز.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/nadya-tannous/

