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شكر وتقدير
الفضل أوالً وأخي اًر لرب العالمين على ما وفقنى فيه بإنجاز هذا العمل المتواضع.

ال يسععع ن ف ع هععذا المقععا ال أن أف ع ا بععاقب القععا ققععهف وذا الفضععل فضععله ف وأزج ع بجزيععل

الش ع ر والعرفععان وخععالن االمتنععان ل ع األسععتاذ ال ع تور الفاضععل  /أيمععن شععاهين شععا رً لععه جهععو ه مععن
خالل شرافه على رسالت هذه.
مععا ال يسعععن

ال أن أتقع بعوافر الشع ر والعرفععان لعى الع تور /نععاج شعراب والع تور /عبع النابععر

الف ار اللذان از ون شرفاً وتق ي اًر ف قبوله المشار ة ف لجنة الق

والمناقشة عل رسالت .

وشع ر موبعول ل افعة الععاملين فع جامععة األزهععر معن أ عا يميين وا اريعينف وأخعن بالعذ ر أسعر ليععة
االقتبا والعلو اإل ارية.
وأخي ار فإن ما ان ف هذه ال راسة من بواب فهو توفيقاً من اهلل وما ان بها من خطأ فهو من .

وما توفيق

لت هو نع المولى ونع النبير
ال باهلل عليه تو ُ
الباقثة /أمل الوزير

ج

الملخص
تناولت ال ارسعة العالقعات األمري يعة اإلسعراييلية وأثرهع ععا علع ععى القضيع ععة الفلسطينيع ععة  )0222 - 0222معن
خععالل التعععرى علععى م ارقععل تطععور العالقععات األمري يععة -اإلسعراييليةف و ور اللععوب البععهيون فع تطععور
العالقع ععات األمري ي ع ععة – اإلسعع عراييلية .وتع ع ع اعيات العالق ع ععة األمري يع ععة اإلس ع عراييلية عل ع ععى مس ع ععتقبل القض ع ععية
الفلسطينية خالل فتر ق
استعرض ععت أقع ع ا

الرييس بوش االبنف وق استخ مت الباقثة المنهج التاريخ قيع

أن ال ارسعة

يق مه ععا عام ععل الت يي ععر والتط ععور الت ععاريخ ف ل ععى جان ععب اس ععتخ ا الم ععنهج الوب ععف

التقليل ف وذلك من أجل راسة يفية تأثير العالقات األمري ية-اإلسراييلية على القضعية الفلسعطينيةف فع
األعع عوا  0222قتع ع  0222ف م ععا اس ععتخ مت الباقث ععة الم ععنهج االستشع عراف للتنب ععق بمس ععتقبل القض ععية
الفلسطينية ف ظل ه ذا عالقة بين الواليات المتق األمري ية و سراييل).
وخلبععت ال ارسععة لععى مجموعععة مععن النتععايجف ععان أهمهععا أن العالقععات السياسععية األمري يععة  -اإلسعراييلية
ترت ز على المبالح المتبا لةف فالشرا األوسط يمثل للواليات المتق األمري ية منطقة سعتراتيجية هامعة
تععقثر علععى األمععن القععوم األمري ع ف ععذلك فععإن س عراييل) طبق عاً لنظريععة األمععن اإلس عراييل تا ُع ع الواليععات

المتقع األمري يععةف هع القليععى اإلسععتراتيج الععذ تعتمع عليععه فع بعراعها مععع العععرب .مععا أوضععقت
ال ارسععة أن اللععوب البععهيون فع الواليععات المتقع ف اسععتطا أن يعقثر فع مقسسععات الع أر العععا وأجهععز
بنع القرار األمري

بما فيها مقسسة الرياسة ذاتهاف والى جانعب الت ل عل الواضعح للعوب البعهيون فع

مختلععى المقسسععات التع تشععترك فع بععنع القعرار األمري ع ف فععإن الوضععع اخععل وايععر الع أر العععا لععيس
بقععال أفضععل خابععة تجععاه العععال العربع  .مععا اتضععح مععن ال ارسععة أن الواليععات المتقع تقععو بشع ل اي ع
ومستمر بتق ي ال ع والمساع ات ف

افة المجعاالت إلسعراييل) وهعذا يعتبعر تجسعي اً للعالقعات الخابعة

الت ع ت عربط البل ع ينف ويعتبععر المقب ع مععن التعععاون األمري ع اإلس عراييل والمسععاع ات العس ع رية األمري يععة
إلسراييل) هو القفاظ على التفوا العس ر اإلسراييل ف الشعرا األوسعط .معا أثبتعت ال ارسعة أن عبعر
الم ارقععل التاريخيععة المختلفععة وجععو تجاهععل مععن اإل ار األمري يععة بش ع ل بيععر للقضععية الفلسععطينيةف وفععى
المقابل تأيي ها ال بير ومسان تها إلسراييل).

د

وخرجت ال راسة بمجموعة من التوبيات ان أهمها
 .1انجع ععاز ملع ععى المبع ععالقة الوطنيع ععةف وانهع ععا قالع ععة االنقسع ععا السياس ع ع ف بمع ععا يعع ععزز موقع ععى المفع ععاو
الفلسطين ف أ مفاوضعات مسعتقبلية .ألن ال ارعع للمفاوضعات هعو الواليعات المتقع ف فيجعب أن يظهعر
الفلسطينيون موق ون.
 .0يجا لوب فلسطين – عرب  -سالم

جماعة ض ط) من الجاليعات العربيعة واإلسعالمية الموجعو

ف الواليات المتق األمري ية للتأثير ف ال أر العا األمري ف ومقسسات بنع القرار األمري .
 .3العمل على االستفا من اإلعال العرب بش ل أفضلف من خعالل يجعا وسعايل ععال عربيعة ناطقعة
بالل ععة االنجليزيععةف بهع ى شععى الجعراي والممارسععات اإلسعراييلية بقععا الشعععب الفلسععطين ف و شععى الوجععه
الققيقع ع لالق ععتالل م ععا الع ععال ف للت ععأثير عل ععى الع ع أر الع ععا األمري ع ع فع ع مقاول ععة للضع ع ط عل ععى اإل ار
األمري ية لت يير سياساتها.


ه

Abstract
The study dealt with US-Israeli relations and their impact on the Palestinian
issue (2000 - 2008) by identifying the stages of the evolution of U.S. - Israel
relations , and the role of the Zionist lobby in the evolution of U.S. - Israel
relations . The repercussions of the US-Israel relationship on the future of the
Palestinian cause during the reign of President George W. Bush , The
researcher used the historical method , where the study reviewed the events
governed by a factor of change and historical development , as well as the use
of descriptive analytical method , in order to study how the U.S. - Israel
relations on the case Palestinian , in the years 2000 to 2008 AD , as the
researcher used the forward-looking approach to predict the future of the
Palestinian issue in light of such a relationship between the United States and
Israel.
The study found a range of results , was the most important: that political
relations , U.S. - Israel based on mutual interests , the Middle East,
representing the United States of America region an important strategic
impact on U.S. national security , as well as the (Israel) , according to the
theory of Israeli security is the United States of America , is a strategic ally on
which it relies in its conflict with the Arabs . The study also showed that the
Zionist lobby in the United States , was able to affect the institutions of public
opinion and decision-making bodies the U.S. , including the institution of the
presidency itself, in addition to penetrate clear to the Zionist lobby in the
various institutions involved in the American decision-making , the situation
within the circles of public opinion is not better off especially towards the
Arab world . As it turns out from the study that the United States permanently
and continuously provide support and assistance in all areas ( of Israel) and
this is considered the embodiment of the special relations between the two
countries , and is the destination of U.S. cooperation of the Israeli and U.S.
military aid ( to Israel) is to maintain Israel's military superiority in the
Middle East . The study proved that through different historical stages and
ignore the existence of the U.S. administration largely to the Palestinian cause
, and in return their support and great support ( to Israel (
The study was a set of recommendations , including:
1. Accomplish national reconciliation file , and end the state of the political
divide , so as to enhance the position of the Palestinian negotiator in any
future negotiations . Because the sponsor of the negotiations is the United
States , you must show the Palestinians are united .
2. Creation of a Palestinian lobby - Arabic - Islamic ( lobby ) of the Arab and
Muslim communities in the United States to influence public opinion in the
U.S. , and the U.S. decision -making institutions.

و

3.Working to take advantage of the Arab media better , by finding and Arab
media speaking English , with the aim of detecting crimes and the Israeli
practices against the Palestinian people , and revealed the true face of the
occupation of the Imam of the world , to influence American public opinion
in an attempt to put pressure on the U.S. administration to change its policies .
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 4.4المقدمة
ب أت العالقات األمري ية اإلسراييلية قبل أ ثعر معن خمسعة عقعو ف علعى أثعر الت ييعر العذ قع
السياسة البريطانية تجاه نشاط الو الة اليهو يةف عن ما قامت السفن القربية البريطانية بإعت ار
المهععاجرين عبععر البقععر األبععي
أع ت خبيباً لذلك .قي

فع
اليهو

المتوسععط لععى فلسععطينف واقتجععازه ف ع جزيععر قبععرن ف ع معس ع رات
أ ر عت القر عة البعهيونية أن السياسعية البريطانيعة لعن تفضعل أ مبعالح

أخععرى علععى مبععالح بريطانيععا العظم ع ف فق ع سعععت الق ومععة البريطانيععة آنععذاك لععى يجععا قلععى عرب ع
بريطعان يضع ملععك األر نف وملعك الععرااف وملعك السعععو يةف ضعافة لعى بلع ان الخلعيج العربع فع ظععل
الوجععو القععو والمععقثر للق ومععة البريطانيععة فع ذلععك الوقععت فع المنطقععة العربيععة .قيع

ععان السععبب فع

هذا التقول ف السياسية البريطانية تجعاه الععرب هعو ر بعة بريطانيعا فع ضع الععرب لعى جانعب القلفعا
ف ع القععرب ض ع ال ولععة العثمانيععة وألمانيععاف قي ع

عرفععت تلععك االتبععاالت برسععايل الش عريى قسععين– 1

م ماهون.2
عن ع ها تقولععت أنظععار القر ععات والمنظمععات اليهو يععة والبععهيونية لععى الواليععات المتق ع

األر

الج ي ف وبإن ال القرب العالمية الثانيةف ت فقت موجات الهجر اليهو يعة ب ثافعة لعى الواليعات المتقع ف
باعتبارها المعالذ اآلمعن العذ يعوفر الوقايعة معن خطعر العع ا للسعاميةف وأيضعاً يتعيح م ازيعا القبعول علعى
المال وقرية التجار .
منععذ مطلععع سععتينيات القععرن الماض ع ف ب ع أت التجمعععات اليهو يععة البععهيونية بالت ل ععل ف ع السياسععة
األمري يةف واستطاعت أن تتم ن من التأثير على اإل ا ارت األمري ية المتعاقبة.
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الشريى قسين هعو شعريى م عة والعذ

عان زععي الععرب بسعبب انتمايعه لعى عايلعة األشعراى الهاشعميين واقامتعه فع م عةف وبسعبب تمثيلعه للععرب

فع اآلسععتانة عابعمة البععاب الععال العثمعان  .ععان يتمتعع الشعريى بم انععة عاليعة لع ى العععرب و عان بمثابععة القايع المقبععول مععن قبعل أ لععب المثقفععين
وقا ال أر والعايالت المتنفذ .
2م ماهون هو سفير بريطانيا ف مبر ف ذلك الوقت.

0

العالقة بين الواليات المتق األمري ية و سراييل) ليست عالقة ثناييةف وانمعا هع عالقعة معن ثالثعة
أضال ف عالقة بعين الواليعات المتقع األمري يعة و سعراييل) واليهعو األمعري يين اللعوب البعهيون فع
الواليععات المتقع ) .وقع أسععهمت الثقافععة األمري يععة سععهاماً أساسععياً فع ميععل شعريقة بيععر مععن المعواطنين
األمري يين لى سراييل) واالرتباط بها وتأيي هاف وذلك من خالل التععاطى معع اليهعو العذين اسعتطاعوا
أن ي ونوا ألنفسه بور يجابية ف المجتمع األمري ف انع ست بالتال على سراييل).
مععا يععقثر اليهععو تععأثي اًر فععاعالً فع السععلوك األمري ع ف لععيس علععى المسععتوى السياسع فقععطف بععل علععى
افععة المسععتوياتف فهع يسععهمون فع المسععتوى المقلع بخ مععة القضععايا النبيلععة اخععل المجتمععع األمري ع ف
مثععل قر ععة الققععوا الم نيععةف و ععذلك مشععار ته ف ع قضععايا البييععة و يرهععا لععذا فععإن الم عواطن األمري ع
العا

الذ ال يعل ال ثير عن السياسعة الخارجيعةف يععرى المعواطن اليهعو

ف المجتمع األمري

ويقتعر مسعاهمته ووجعو ه

يقبل منه ف رته عن سراييلف ون مراجعة.
ومن ثا ف يببح من السهل أن ا

ن العالق ععات األمري ي ععة -اإلسع عراييليةف والع ع ع األمري ع ع له ععا بمختل ععى أشع ع اله اقتب ععا يا وعسع ع رياً
وسياسياًف يظهر وجو روابط ذات نوعية خابة بين البل ا ينف فالعالقات بينهما يم عن وبعفها بالخابعة
والمتميععز ف ف ع ضععو ثافععة المبععا الت بععين البل ع ا ين علععى البعععي الق ععوم واالجتمععاع واالقتبععا ف
باإلضافة لى ال ع الالمق و إلسراييل.
وتق الواليات المتقع األمري يعة أن مبعالقها فع الشعرا األوسعط مرتهنعة بتققيعا أمعن سعراييل)
وقماية بقايهاف من منظور أن وجو ها – أ

سراييل) – يمثل عنب اًر أساسياً ورييسياً ف تققيعا أمعن

واسععتقرار المنطقععة مععن خععالل الخ ع مات الت ع يم ععن أن تق ع مها س عراييل) للواليععات المتق ع األمري يععة.
وتقاول سراييل) قنا واشنطن أنها األج ر بالقيا بمهمة الشرط ف المنطقة.
على الر من أن المت يرات القا فرضت نفسها على المنطقة والعال خعالل العقعو الماضعيةف ال
أن العالقععات مععا بععين الواليععات المتق ع األمري يععة و س عراييل)ف ارتبطععت بمقومععات رييسععية تبناهععا النظععا
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السياس ع ع األمري ع ع ذاتع ععه .وعلع ععى ذلع ععك اسع ععتمرت العالقع ععات الفري ع ع بع ععين الواليع ععات المتق ع ع األمري يع ععة
و سراييل)ف وربمعا قع ثت أزمعات فع بعع
مععا وبععفها "هنععر

األقيعانف ول عن سعرعان معا

تع قلهعا بأسعلوب هعا ف أو

يسععنجر" وزيععر الخارجيععة األمري ع األسععبا ف ع وبععفه للخععالى الععذ ق ع

ال ولتاين عا 1975ف نتيجة للتش اإلسراييل أثنا مباقثات ف

بععين

االشتباك الثان ف سينا ف "أنه ان

مثل خالى عايل ".
والقععول ن بع اقة الواليععات المتقع األمري يععة إلسعراييل) هع تعهع قععوم ف وأن التعامععل بينهمععا يععت
علععى أسععاس عععايل هععو توبععيى ج ي ع ف ع العالقععات ال وليععة ين ع ر ق وثععه أو ت ع اررهف وخبوب عاً أن
الواليات المتق األمري ية ف عالقاتها الخارجيعة ال تهعت ال بمبعالقها اإلسعتراتيجيةف ومع ى معا يم عن
ولة من ول العال .

تققيقه لمسان تلك المبالح خالل التعاون مع أ

وفع ظعل النظعا الععالم الج يع ف وانفع ار الواليععات المتقع األمري يعة بالسعيطر علعى الععال ف خابععة
فتععر واليععة ج ععورج بععوش االبععن George W. Bushف أبععبقت س عراييل) هعع الربععي األمري ع ع
األساسع فع منطقعة الشعرا األوسعطف ومعن ثع از ا ت قاعع توسعيع التععاون اإلسعتراتيج بعين البلع ا ينف
خابة ف ضو السياسة األمري ية الج ي بإعالن القرب على اإلرهاب.
فقع اسععتمرت واشعنطن فع

عع سعراييل عسع رياً بأقع

ذل ععك مس ععان تها فع ع مجل ععس األم ععن باس ععتخ ا ق ععا ال ععنق

مععا تنتجعه الترسععانة األمري يعةف عععالو علععى
ضع ع أ مقاول ععة إل ان ععة سع عراييل)ف و ع ع

الطرى عما ترت به سراييل) من مجازر وممارسات يعر أخالقيعة فع قعا الشععب الفلسعطين ف وانفع ار
سع عراييل) بالتسع ععلح النعععوو و عع ع قاع ع ع التبعععنيع القربع ع اإلس ع عراييليةف و ع ع ع اقتب ععا ها معععن خعععالل
التسعععهيالتف والهبع ععاتف وال ع ع ع المع ععال ف والتجعععار ف بمع ععا يعععق

لعععى تققيع ععا التف ععوا العس ع ع ر النعععوع

والت نولععوج المطلععا إلس عراييل وضععمان تعزيععز ق ع راتها االقتبععا ية بمععا يققععا لهععا األمععن والقمايععة ف ع
المنطقة.
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 4.4مشكلة البحث
بن ععت الواليع ععات المتق ع ع األمري يع ععة سع ععتراتيجيتها منعععذ منتب ععى القع ععرن العش ع عرين علعععى أسعععاس و ارثعععة
اإلمب ارطععوريتاين البريطانيععة والفرنسععية وأخ ععذ م انهمععا بمنطقععة الشععرا األوس ععط ومنععذ ذلععك القععين انتقل ععت
الهيمنة من ال ول ال ربية لى الواليات المتق األمري ية ببفة مطلقة وأخذت م انهعا علعى قمعة النظعا
الرأسمال العالم ف خابة بعع امتال هعا للقع رات النوويعةف وأبعبقت اإلسعتراتيجية األمري يعة فع منطقعة
الشرا األوسط يق مها مب أ توازن القوى أو التوازن ال ول الذ أببح يتق
رجة بير بقي

أببح عامالً قاسماً للتق

ف العالقات ال ولية لى

ف مبير السال أو القرب.

التقت اإلسعتراتيجية األمري يعة معع الع ور اإلسعتراتيج اإلسعراييل فع منطقعة الشعرا األوسعطف والعذ
يستطيع أن يققا المبالح األمري ية من خالل التوافا المشترك بينهماف قي

سان ت الواليات المتق

األمري يععة سعراييل) ثيع اًر فع مواقفهععا ضع الفلسععطينيين و انععت الع اع الع اي لهععا فع المقافععل ال وليععةف
قي

أثر ذلك على المستقبل السياس للفلسطينيين.
لق استمر الرييس بوش االبن ف انتهاج نفس سياسة الرقسا السابقين للواليات المتقع األمري يعة

تجاه سراييلف وذلك على أسعاس أنهعا مبعلقة أمري يعة ومعن ثع

انعت ار بعوش االبعن قريبعة ايمعاً

على أمن سراييل) .فه امت ا اً للمبالح األمري ية فع الشعرا األوسعط التع قع ت عون سعراييل نفسعها
جععز اً منهععا .وبالتععال فععإن العالقععة بععين الواليععات المتقع األمري يععة و سعراييل) هع فع األسععاس عالقععة
الت از أمن وقضار وسياس تجاه سراييل.

5

من خالل ما سبا نستطيع أن نق مش لة ال راسة بالتساقل الرييس التال
كيف استطاعت إسرائيل أن تؤثر على القضية الفلسطينية من خالل عالقتها مع الواليات المتحدة
فترة حكم الرئيس بوش االبن؟
ومن خالل التساقل الرييس السابا تنبثا مجموعة من األسيلة الفرعية التالية
 .1ما ه مراقل تطور العالقات األمري ية -اإلسراييلية؟
 .0يى لعب اللوب البهيون

و اًر ف تطور العالقات األمري ية  -اإلسراييلية؟

 .3أيععن ت مععن مجععاالت االتفععاا واالخععتالى فع

ععل مععن السياسععات األمري يععة واإلسعراييلية تجععاه القضععية

الفلسطينية؟
 .3مععا م ع ى ت ع اعيات العالقععة األمري يععة اإلس عراييلية علععى مسععتقبل القضععية الفلسععطينية خععالل فتععر ق ع
الرييس بوش االبن؟
 .5ل أ م ى تتأثر وتوثر العالقات األمري ية  -اإلسراييلية بالت يرات اإلقليمية وال ولية؟

 4.4فرضيات الدراسة
تنطلق الدراسة من الفرضيتين التاليتين
 .1ال ع األمري

إلسراييل ساه ف

ع مواقى سراييل ف مواجهة الفلسطينيين والعرب.

 .0يقثر اللوب البعهيون بشع ل مباشعر و بيعر فع السياسعة األمري يعة تجعاه سعراييل وتطعور العالقعات
بينهما.
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 1.4أهمية البحث
تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية
 .1تقع ع ي ب ععور ج يع ع واضعععقة ع ععن طبيع ععة العالق ععات والتقالفع ععات السياس ععية ب ععين الوالي ععات المتق ع ع
األمري ية واسراييل.
 .3نها تعمل على مال النسا البقث المتعارى عليه أيضاً باست مال ما وقفت عليه ال راسة السعابقة
قول أثر التعاون والعالقات األمري ية-اإلسراييلية على القضية الفلسطينية.
 .3سع ال راسة لوضع ضافة ج ي للت ار النظر والمي ان قول العالقات األمري ية – اإلسراييلية.
 .3مساهمتها ف ق

الباقثين إلج ار مزي اً من ال راسات الت ت شعى ععن تلعك العالقعات ومعا تع سعه

على المنطقة وقضاياها وخابة القضية الفلسطينية.

 1.4أهداف البحث
ته ى ال راسة القالية ل التال
 .1لقا الضو على ققيقية العالقات األمري ية  -اإلسراييلية.
 .0توضيح ور اللوب البهيون ف تطور العالقات األمري ية  -اإلسراييلية.
 .3التع ععرى عل ععى مجع ععاالت االتف ععاا واالخ ععتالى ف ع ع السياس ععات األمري ي ععة واإلس ع عراييلية تج ععاه القضعععية
الفلسطينية.
 .3التع ععرى عل ععى تع ع اعيات العالق ععة األمري ي ععة اإلسع عراييلية خ ععالل فت ععر ق ع ع الع عرييس ب ععوش االب ععن عل ععى
مستقبل القضية الفلسطينية.
 .5ال شى عن موقع القضية الفلسطينية ف العالقة مع الواليات المتق األمري ية.
 .6توضيح م ى تأثير ال ع األمري

إلسراييل على الب ار الفلسطين  -اإلسراييل .
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 1.4منهجية الدراسة
ف مقاولة لإلجابة عن تساقالت هذه األطروقة والت ت ور قول العالقات األمري يعة  -اإلسعراييلية
وتأثيرها على القضية الفلسطينيةف ستعتم ال ارسعة علعى تجميعع وتبعنيى المعلومعات وتفسعيرها معن أجعل
اإلجابة عن تلعك التسعاقالتف وألجعل هعذه ال ايعة فعإن المعنهج التعاريخ هعو أنسعب المنعاهج ل ارسعة مشع لة
ال ارسععة قي ع

سععتقو ال ارسععة بتتبععع تطععور العالقععات األمري يععة  -اإلس عراييلية منععذ نشععأتهاف و ور اللععوب

البع ععهيون ف ع ع تطعععور تلعععك العالقع ععاتف مع ععا سعععتقو ال ارسعععة بإسعععتع ار

مجع ععاالت التعع ععاون األمري ع ع

اإلسراييل ف الفتر الزمنية لل راسةف مبينة أثرها على القضية الفلسطينية.
ما أن ال راسة ستستخ المنهج الوبف التقليل .وهو أسلوب من أساليب التقليعلف يرت عز علعى
معلوم ععات افي ععة و قيق ععة ق ععول ظ ععاهر أو موض ععو مقع ع خ ععالل فت ععر زمني ععة معلوم ععةف وذل ععك م ععن أج ععل
القبول على نتايج علميةف وتفسيرها بطريقة علمية بمعا ينسعج معع المعطيعات الفعليعة للظعاهر  .قيع
تس ععتعر

ال ارس ععة بالتفب ععيل التع ععاون األمري ع ع اإلسع عراييل فع ع المج ععاالت السياس ععيةف واالقتب ععا يةف

والعس ع ريةف واألمنيععة المختلفععةف ومععن خععالل المعلومععات والبيانععات ال ثيععر والمتع ع ف سععنقاول بالتقليععل
معرفععة يععى أثععرت هععذه العالقععات علععى القضععية الفلسععطينيةف فع األععوا  0222قتع  0222ف ومععن
هنا فعإن هعذا المعنهج سعيقو نا لعى اسعتخ ا المعنهج االستشعراف للتنبعق بمسعتقبل القضعية الفلسعطينية فع
ظل ه ذا عالقة بين الواليات المتق األمري ية و سراييل).
وسععتراعى ال ارسععة المقعوالت اإللزاميععة لضععبط المت يعرات المت اخلععةف وذلععك لتنععو المت يعرات البقثيععة
األخععرىف وهععى للتععذ ير المت ي عرات "المسععتقلةف والثابتععةف والمت اخلععة"ف وتفسععير أه ع المت ي عرات الت ع أثععرت
علععى العالقععات األمري يععة  -اإلسعراييلية خععالل الفتععر مععا بععين  0222 – 0222وانع اسععات تلععك العالقععة
على القضية الفلسطينيةف والنجاز ذلك سيت االستعانة بالمبا ر والمراجع وال وريات المتبلة بموضو
ال راسة.
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 1.4حدود الدراسة
الحد الموضوعي :تقتبر ال راسة على التععرى علعى العالقعات األمري يعة  -اإلسعراييلية و تأثيرهعا علعى
القضية الفلسطينية.
الحددد الامدداني :ت ع اسععتع ار

فتععر واليععة ال عرييس األمري ع جععورج بععوش االبععن مععن عععا 0222-0222

فتر زمنية لل راسة.

 1.4الدراسات السابقة
مصطفى ،نور الدين توفيق (" )4141السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية(4114د
")4112
تناولت هذه ال راسة التجليات الرييسية للسياسة الخارجية األمري ية تجاه القضية الفلسطينية خالل
الفتر  0221ع 0229ف على ضو العالقة المميز القايمة بين الواليات المتق األمري ية و سراييل).
وش ت خالله على لقظات االنعطاى أو االنقطا ف تلك السياسة ما ق
 )0222واالنتفاضة الثانية  )0222بعو المقافظين الج
المتق

ف قمة امب يفي

لى سلطان ال ولة ف

الواليات

 0222ع  )0221عا االقتالل العس ر اإلسراييل ألراض السلطة الفلسطينية )0220

قمة بوش ع شارون نيسان/ابريل  )0223عا

انتخاب بوش االبن لوالية ثانية )0229 -0225

والقرب على ز .)0229 - 0222

وق أوضقت ال راسة عن النتايج التالية
 .1شفت السياسة الخارجية األمري ية ف فترت والية الرييس جورج بوش االبنف أن الجالية اليهو ية
ومقسساتها ف

الواليات المتق

األمري يةف تش ل جزً عضوياً من المجتمع األمري ف وتخضع

لسلطان ال ولةف وتساه ف رف مبالقها القوميةف واعا
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نتاج النظا السياس األمري

.

 .0ف
والسياس

ظل مخططها الرييس
والثقاف

الشرا األوسط ال بيرف توخت اإل ار تفتيت النسيج االجتماع

للوطن العرب ف وتقويله لى فيات وجماعات عرقية ومذهبية و ينية متناقرف
تر يبها على ش ل ويالت مت اربة

ومقرومة من أية ثقافة سياسية وطنية أو قوميةف ومن ث عا
ومنسجمة مع سراييل) .

وأوبت ال راسة بالع ي من التوبيات من أهمها
 .1متابعة البق
 .0البق

ف

السياسة الخارجية األمري ية تجاه الشرا األوسط وتق ي ا القضية الفلسطينية.

ف العالقة المميز بين سراييل والواليات المتق

األمري ية وآفاقها ووقعها على القضية

الفلسطينية.

 .3بق

اثر وعواقب السياسة الخارجية إل ار الرييس أوباما على الشعب الفلسطين ف ف

طار العقي

األمري ية “بنا امة”ف وتشابه سياسته الخارجية مع سياسة سلفه جورج بوش االبن.

عداام ،صدديا (" )9002دور اللددوبي الصددهيوني بالسياسددة الخارجيددة األمريكيددة الشددرق أوسددطية"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجا الوطنية ،نابلس.
يهع ى هععذا البقع

التعععرى علععى اللعوب البععهيون ومع ى تععأثيره علععى السياسعة الخارجيععة األمري يععة

الشععرا أوسععطيةف مععا يتنععاول التعريععى بمقسسععات اللععوب البععهيون

اخععل الواليععات المتق ع األمري يععة

و يفية عمل هذه المقسساتف واآلليات الت يتخذها هذا اللعوب بالضع ط علعى بعانع القعرار السياسع
األمري

ما سع البق

لى ال شى عن ور اللوب البهيون ف ال ون رس األمري

وانع اسات

هذا ال ور ف مقسسات بنع السياسة األمري ية قتى يستطيع التوبل لى ور اللوب البهيون فع
عع ع قض ععايا مر زي ععة وم ععن أهمه ععا الع ع ور ال ععذ لعب ععه الل ععوب الب ععهيون فع ع الق ععرب عل ععى لبن ععان فع ع
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تموز/يوليو 6002ف والقرب على العراا آذار/مارس  6002ف والع وان المت رر على زف و ت من
بالعالقة القميمة بين سراييل والواليات المتق األمري ية وهذه العالقعة ناتجعة ععن الع ور

مش لة البق

الععذ يلعبععه اللععوب البععهيون

اخععل الواليععات المتقع األمري يععة وخبوبععا بالسياسععة الخارجيععة الشععرا

أوسطية تجاه ل من فلسطين ولبنان والعراا وايران وسورياف وهل للوب البعهيون

ور بعارز فع هعذه

القضععايا وخبوبععا بع ع القععروب الت ع ق ع ثت ف ع تلععك البل ع انف واز يععا الض ع وط علععى ععل مععن ي عران
وسوريا.
لق تبين ما يل
 أن الواليععات المتق ع األمري يععة و س عراييل) تربطهمععا عالقععات واسعععة مععن المبععالح وهععذه العالقععاتيقو ها اللوب البهيون بتوجيهات من القا االسراييلين.
 ن اللعععوب البع ععهيون لع ععه نفع ععوذ واسع ععع اخع ععل الواليع ععات المتق ع ع األمري يع ععة وخبوبع ععا بع ععال ونجرساألمري ع

مععا ويقععاول التععأثير علععى وسععايل اإلعععال واله ع ى مععن ذلععك هععو توجيععه سياسععات الواليععات

المتق األمري ية لبالح سراييل).
 ن ق ععو الل ععوب الب ععهيون ونف ععوذه بالوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة تتمث ععل بع ع ع القم ععالت االنتخابي ععةللمرشقين ف المنابب الهامة قتى أبعبح المتنافسعون فع االنتخابعات يتسعارعون ل سعب رضعا اللعوب
البهيون .
 ن اللععوب البععهيون لعععب ور بععارز ف ع الض ع وط علععى اإل ار األمري يععة التخععاذ ق ع اررات قاسععمةيعتبرها اللوب أنها لمبلقة سراييل) ما أن نموذج العراا شاه علعى أن القعرب علعى الععراا قامعت
ألجل قماية سراييل من النظا العراق السابا.
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 -لعب اللوب البهيون

ور بير بالض ط علعى اإل ار األمري يعة لتوجيعه ضعربات عسع رية ل عل معن

النظععا اإلي ارن ع والنظععا السععور

ونهمععا يمععثالن ته ي ع علععى س عراييل والقجععة ه ع امتال همععا ألسععلقة

ال مار الشامل.
 عع اللععوب البععهيون العع وان علععى ععز أواخععر عععا  6002عععن طريعا اإلعععالاستب ار قرار من ال ونجرس األمري

مععا عمععل علععى

على انعه يقعا إلسعراييل) الع فا ععن نفسعها والقعا اللعو علعى

المقاومة.
فيلشددلر ،دان ( )4112بعن دوان " :تح دوالت اللددوبي ائس درائيلي بالواليددات المتحدددة ،حدددود القددوة و فدداق
التغيير"،بوتوماك بوك ،الواليات المتحدة .
تم نت لجنة العالقات العامة األمري ية اإلسراييلية  )AIPACعلى م ار فتر طويلة من االنفع ار
بععالتعبير عععن موقععى اليهععو األمعري يين مععن قضععايا منطقععة الشععرا األوسععطف وهععو مععا أ ى لععى تهمععيش
مواقع ععى اليهع ععو األم ع عري يين مع ععن ذو المواقع ععى الليبراليع ععة لبع ععالح المواقع ععى اليمينيع ععة المتش ع ع

لقع ععا

 .AIPACوارتععبط ذلععك بتبععاع االنتقععا ات لع ور تلععك المنظمععة وتمع نفوذهععا فع واشععنطن بشع ل لع
يألف ععه النظ ععا السياسع ع األمري ع ع فع ع

ور جماع ععات الضع ع طف الس ععيما فيم ععا يتعل ععا بضع ع وطها عل ععى

مقسسععات بععنع السياسععة الخارجيععة األمري يععة واسععتقطابها لع ع
المبالح اإلسراييلية وفا رقية أقطاب اليمين المتش ف

بيععر مععن أعضععا ال ععونجرس ل ع ع

سراييل)ف بل وقيامها بالتجسس ف بعع

األقايين على المقسسات األمنية والعس رية األمري ية لبالح سراييل).
يبع ع أ فليش ععلر ارس ععته بالتس ععاقل ق ععول م اني ععة قي ععا ل ععوب ج يع ع يق ععو عل ععى التوفي ععا ب ععين مب ععالح
س عراييل) والمبععالح األمري يععة ولععيس هععذا فقسععب بععل وم ارعععا الققععوا المشععروعة للفلسععطينيين بمععا
يققا تسوية ايمة للب ار الفلسعطين اإلسعراييل  .أو بمعنع آخعر تشع يل لعوب أمري ع يضع اليهعو
و يععر اليهععو المعنيععين بتسععوية الب ع ار الفلسععطين اإلس عراييل ببععور عا لععة .ويتسععا ل الباق ع
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فع

المق مععة لمععاذا تسععيطر  AIPACاليمينيععة المقافظععة علععى تمثيععل اليهععو ف ع الواليععات المتق ع علععى
البيععة يهععو الواليععات المتق ع لتوجهععات ليبراليععة معت لععة؟ و يععى يم ععن تمثيععل مواقععى

الععر مععن تبنع

اليهععو الليب عراليين ف ع الواليععات المتق ع بمععا ي عوازن نفععوذ  AIPACوتأثيرهععا علععى السياسععة الخارجيععة
األمري ية.
ويفسر فليشلر تباع نفوذ  AIPACبشب ة العالقات الت تربط لجنة العالقات العامة األمري ية
اإلسراييلية بالقوى السياسعية اليمينيعة فع

سعراييل والواليعات المتقع وتقعالى قعا وأعضعا المقسسعات

المنضوية تقت لوا  AIPACمع قيا ات قزبية واعالمية تتبنى االتجاه المقافظف ال أنه ععا ليق ع
أن " "AIPACال تمث ععل س ععوى شع عريقة مقع ع و م ععن اليه ععو األمع عري يين المع عرتبطين ب ععالقوى السياس ععية
المقافظة منتق ً ا توظيى قا تها لمعا ا السامية آلية لمنع انتقا سراييل أو نفوذ  AIPACالسياس .
وتوقععع الباقع

أن يتالشععى تع ريجياً نفععوذ  AIPACالسياسع نتيجععة لعع عوامععل أهمهععا تأييع العرييس

أوباما وقيعا ات التيعار الليب ارلع لت ييعر نهعج السياسعة الخارجيعة األمري يعة تجعاه منطقعة الشعرا األوسعطف
وج ية أوباما ف

ع التوبل لتسوية بين الطرفين اإلسراييل والفلسطين وهو ما يتطلب ق اًر ما من

التعوازن فع المواقععى األمري يععة تجععاه الطعرفين وهععو مععا فععع العرييس أوبامععا النتقععا التوسععع االسععتيطان
اإلسراييل ف الضفة ال ربية .ضافة لى ما يطلا عليه ال اتب الخالفات الهي لية ف التوجهات بعين
البية اليهو األمري يين وقا " "AIPACاليمينيين.
ويختععت الباق ع
مفا ه

استع ارضععه ألوجععه الخلععل ف ع السياسععة الشععرا أوسععطية للواليععات المتق ع بتسععاقل

يى يم ن أن يققا انتهاك ققوا اإلنسان ف األراض الفلسعطينية والقبعار واإل عالا أمعن

سع عراييل) أو المب ععالح األمري ي ععة فع ع منطق ععة الش ععرا األوس ععط؟ ولم ععاذا تقجع ع المقسس ععات اليهو ي ععة
المرتبطععة "ب "AIPACعععن انتقععا تلععك الممارسععات الال نسععانية؟ ويععذ ر الباقع

أن منظمععة "بيتسععيلي "

اإلسعراييلية المعنيععة بققععوا اإلنسععان تبع ر تقععارير وريععة عععن انتها ععات ققععوا اإلنسععان فع األ ارضع
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الفلسطينيةف ف قين تقج نظيرتها األمري ية عن ع ا تقارير مماثلة .مست الً بالتقرير المثير للج ل
ال ععذ أبع ع رته "بيتس ععيلي " ق ععول قع عرار  %52م ععن الجن ععو اإلسع عراييليين فع ع المع ععابر ونق ععاط التفت ععيش
اإلسعراييلية بالمشعار ة فع انتها ععات لمع نيين فلسعطينيين أو علعى األقععل مشعاه نظعرايه يعتع ون علععى
فلسطينيين.
الحسددن ،يوسددف (" )4111البعددد الددديني فددي السياسددة األمريكيددة تجدداه الص د ار العربددي ائس درائيلي"،
مركا دراسات الوحدة العربية،بيروت.
اختلفت اآل ار وتنوعت االجتها ات ف تفسير ال افع من و ار السياسة األمري ية المتقيز ايما لعى
سراييل) ما بين عطايها بع اً عقاي ياً أيع يولوجياً وبعين تسعطيقها وجعلهعا مسعألة مبعالح مشعتر ة فقعط
بععين الواليععات المتقع األمري يععة و سعراييل) وقع قععا الباقع

بتوضععيح ذلععك البعع العقايع

ثيععر مععن المقللععين لتتضععح البععور أ ثععر ف ع هععذا األمععر وتق ع

الباق ع

ال ايععب عععن

عععن جععذور البععهيونية ف ع

التاريخ األمري ف فت ل عن تعاطى المسيقيين مع الف ر البهيونية منذ الوجو األوروب ف الواليات
المتق ف واستمرار هذا التعاطى قتى خل قيز التنفيذف بقيا مقسسات وجماعات ض ط مسيقية تقي
الف ععر البععهيونيةف مثععل "البعثععة العبريععة نيابععة عععن س عراييل) بقيععا "وليععا بال سععتون"ف و يرهععاف وممععا
أضاى قو هذه المقسسات قيا ال ولعة العبريعةف فعآمن المسعيقيون البعهاينة بتققيعا النبعو ات التوراتيعة.
ث ت لع ععن جعذور البعهيونية فع ال نعايس البروتسعتانتيةف فيبعين أنعوا ال نعايس البروتسعتانتيةف وموقعى
عر ت لع عععن االتجاهععات البععهيونية وال نيسععة ال اثولي يععةف قيع
ععل منهععا مععن القضععية البععهيونية .وأخيع اً
بين موقى ال نيسة ال اثولي ية الراف

للمشعرو البعهيون ف ومقعاوالت اليهعو فع

عل فتعر ت ييعر ذلعك

الموقىف أو است اللهُ لبالح المشرو البهيون .
واسععتعر

الباق ع

"البععهيونية المسععيقية األبععولية األمري يععة المعابععر "ف وبع أ بالق ع ي

أهمية ال نيسة ف المجتمع األمري ف يتق

فيععه عععن

ال اتب عن وضعع الع ين فع السياسعة األمري يعة الق يمعةف
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من اعتما ال ولة على النن التورات "أعط ما لقيبر لقيبرف ومعا هلل هلل"ف واسعتمرت هعذه العبعار فتعر
مععن الععزمن ه ع الت ع تق ع السياسععة ال اخليععة األمري يععةف ت ع خاللهععا تقجععي ور ال نيسععة ف ع ال ولععةف
وظهععور مععا يسععمى بالع ين المع ن ف ول ععن لنمععو تععأثير القر ععة المسععيقية األبعولية ف ع الواليععات المتق ع
أخ ععذت السياس ععة بعع ع اً آخ ععرف وه ععو ظه ععور الع ع ين عنب ععر ري ععيس فع ع العناب ععر السياس ععيةف وظه ععر فع ع
خطابععات ثيععر مععن الرقسععا ف والععذ اسععت لته البععهيونية مععن خاللععهف بمععا لهععا مععن جععذور ف ع القر ععة
المسععيقيةف فأبععبقت أمري ععا ه ع ال ولععة الراعيععة لل ولععة البععهيونية س عراييل)ف ث ع ت ل ع عععن أثععر قععرب
قزيران/يوني ععو  1967فع ع

قي ععا ب ععهيونية القر ععة المس ععيقية األب ععوليةف قيع ع

اعتُب ععر نب ععر اليه ععو

تققيقًععا لنبععو ات التععو ار ف ممععا از مععن يمععان البععهيونية المسععيقية بهععاف ث ع خععت الفبععل بالق ع ي
عوامل نهو

القر ة المسيقية األبولية المعابرف والت

عععن

ان من أبرزها انتبار سعراييل فع قعرب

قزيران/يونيععو  1967ف واقععتالل م ينععة القع سف و ععذلك وبععول العرييس األمري ع "جيمع

ععارتر" ع ذو

الخلفية ال ينية ع لى الق ف و يرها من العوامل األخرى.
أثبععت الباقع

األبعععا ال ينيععة لمسععان قر ععة المسععيقية األبععولية للقر ععة البععهيونيةف وعع بعع

العوام ععل األمري ي ععة اإلسع عراييلية التع ع س ععاهمت فع ع نه ععو
الوسايل المستخ مة ف ذلك النهو

القر ععة المس ععيقية األب ععوليةف وبعضع عاً م ععن

ف وق رقيته أن العالقة بين القر ة المسيقية األبولية والقر ة

البهيونية مرشقة لمزي من التعاونف وخطة عمل لمواجهة البهيونية ف القر ة المسيقية األبعولية
المعابععر تعتم ع مب ع أ الق عوارف وعق ع المععقتمرات المختلفععةف أسععاس لمواجهععة هععذا الم ع البععهيون ف ع
القر ة المسيقية.
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وولددت ،سددتيفن و جددون ميددر شددايمر (" )4111اللددوبي "ائسرائيلي"والسياسددة الخارجيددة األمريكيددة"،

فارار ،وستراوس وجيرو ،الواليات المتحدة.
واضعععا هععذه ال ارسععة همععا أ ا يميععان أمري يععان األول هععو سععتيفن وولععت* أسععتاذ العلععو السياسععية ف ع
جامعة هارفار ف والثان هو جون مير شايمر* أستاذ العلو السياسية ف جامعة شي ا وف وفيه ي شفان
عععن سععر العالقععة االسععتثنايية بععين الواليععات المتقع و سعراييل)ف و ور اللععوب البععهيون فع السياسععات
األمري ية.
بع ع نشععر ال ارسععةف ر ع علميته عا وقيا يته عاف تعععر

األسععتاذان لععى قملععة ع اييععة منظمععة وواسعععة

ألنهمععا اقتربععا مععن مقظععورات تمععس عالقععة ريبععة بععين الواليععات المتق ع و س عراييل) ال مثيععل لهععا ف ع
عارز قيع
اإلسعراييل ) و اًر بع اً

التععاريخف لعععب فيهععا اللععوب

تم ععن مععن اإلمسععاك بمفابععل القعرار األمري ع

وتقويل السياسة األمري ية لى سياسة “ سراييلية”.
وبين ععت ال ارس ععة أن أث ععر الل ععوب فع ع
بمسععان أجن ع توسعععية تسععاع

سع عراييل) ععان س ععيياف فمقع ع ر سع عراييل) عل ععى قن ععا واش ععنطن

س عراييل) علععى ا تنععا الفععرنف الت ع

انععت سععتقفظ أرواق عاً س عراييلية

وتقلن أع ا المتطعرفين الفلسعطينيينف ومعن بعين تلعك الفعرن توقيعع معاهع سعال معع سعوريا والتطبيعا
التععا والفععور التفاقيععات أوسععلو .ول ععن قرمععان الفلسععطينيين مععن ققععوقه السياسععية المشععروعةف لع يجعععل
س عراييل) قطعععا أ ثععر أمن عاًف والقملععة الطويلععة الواسعععة لقتععل أو تهمععيش جيععل مععن الزعمععا الفلسععطينيين
* البروفيسور ستيفن والت  )Stephen Waltول ف  0تموز/يوليو )1955ف هو أستاذ العالقات ال ولية ف جامععة هارفعار  .شعارك معع جعون
ميرشعايمر فع تععأليى ونشعر بقع

عععن القعو التع التضععاهى للعوب اإلسعراييل فع أمير عا و وره الرييسع فع رسع السياسععات الخارجيعة األمير يععةف

وخابعة فع الشععرا األوسععط .تع عمععل البقع

لبععالح جامععة هارفععار ال أن البقع

جوبععه بالع يع مععن االنتقععا ات مععن قبعل اللععوب اإلسعراييل فع

الواليات المتق األمري ية والمتعاطفين مع سراييل مما فع جامعة هارفر لى سقب سمها عن ال راسة.
* لبروفيسور جون ميرشايمر  )John Mearsheimerول ف
شارك مع ستيفن والت ف تأليى ونشر بق

انون األول /سيمبر )1937ف هو أستاذ العلعو السياسعية فع جامععة شعي ا و.

ععن القعو التع التضعاهى للعوب اإلسعراييل فع أمير عا و وره الرييسع فع رسع السياسعات الخارجيعة

األمير يةف وخابة ف الشرا األوسط.
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ش ع ت أزر الجماع ععات المتطرفععة مث ععل "قمععاس"ف وقلل ععت عع ع الزعمععا الفلس ععطينيين ال ع ار بين فع ع قب ععول
تسوية عا لةف والقعا رين علعى جعلهعا تعمعل فع الوقعت ذاتعه .ويثيعر هعذا المسعار شعبح اقعتالل سعراييل)
ذات يو لوضععية ال ولعة المنبعوذ ف التع
أفريقيا .ومن المفارقعات أن

انعت ذات يعو ق ع ار علعى ول التمييعز العنبعر مثعل جنعوب

سعراييل) ذاتهعا انعت سعت و فع وضعع أفضعل لعو عان اللعوب اقعل سعطو

ولو انت سياسة الواليات المتق أ ثر نبافاً.
ول ن هنالك ببين أملف فعلى الر من أن اللوب يظل قو ش ي ف الً أن اآلثار الع سية لنفوذه
يبعععب خفاقهععا ببععور مت ازي ع ف وال ع ول القويععة تسععتطيع القفععاظ علععى السياسععات الت ع يعتريهععا العيععب
والنقن بعع

الوقعتف ول نعه ال يم عن تجاهعل الواقعع لعى األبع  .ولعذلكف فعإن معا تمعس القاجعة ليعه هعو

ج ع ار ق عوار نزيععه وب عريح قععول نفععوذ اللععوب ف وق عوار أ ثععر ب عراقة وانفتاق عاً بشععأن مبععالح الواليععات
المتق ف هذه المنطقة القيوية .و ون سراييل) ف بقة وعافيةف ق ى هذه المبالحف ول عن لعيس
منهععا اسععتمرار س عراييل) ف ع اقععتالل الضععفة ال ربيععةف أو تطبيععا أجن ع تها األوسععع ف ع المنطقععة .وسععوى
ي شى النقاش البريح العلن ق و ال فا االستراتيج واألخالق لل ع األمري
الواليععات المتق ع

المتقيعزف وقع ينقعل

لععى موقععى أ ثععر انسععجاماً مععع مبععلقتها القوميععةف ومععع مبععالح ال ع ول األخععرى ف ع

المنطقةف ومبالح سراييل) بعي الم ى ذلك.
الضدديعان ،ضدديف ا

(" )4111العالقددات األمريكيددة ائيرانيددة الوج د األخددر،جامعددة الملددك سددعود ،

المملكة العربية السعودية.
يشعر المراقب للقرب اإلعالمية بعين الواليعات المتقع األمري يعة وايعران بعأن قربعا شعاملة توشعك أن
تن لع بين ال ولتينف ول نه ما يلب

أن ي رك أن و ار األ مة تاريخاً طعويالً معن التفاهمعات والتععاونف بعل

والتقالى أقياناً بينهماف و ل منهما ينطلا بنا على مبالقه اإلستراتيجية.
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ومنذ ربع قرن والعالقات األمري ية  -اإليرانية تشه تقالفات وتعاوناً خابة بع أن لعبت الواليات
المتق األمري ية ال ور األ بر ف نجاح ثور الخمين ف وما ان يتبور نجاح الثور بمنأ عن ال ع
األمري .
وتع فضيقة – يران جيت -ا بر برهان على ققيقة ال ع العس ر األمري  -اإلسراييل إليران
ما ت شى ال راسة ف قضية الملى النوو اإليران عن طبيععة العالقعات األمري يعة اإليرانيعة فالواليعات
المتقع ع األمري ي ععة ض ععت الط ععرى ع ععن األنش ععطة اإليراني ععة النووي ععة طيل ععة عقع ع م ععن ال ععزمنف ثع ع بع ع أت
المخاوى األمري ية على مبالقها اإلستراتيجية ف منطقة الخليج ال نيعة بمبعا ر الطاقعةف فضعالً عمعا
يمثله النشاط النوو اإليران من خطر.
هارفرد (": )7002دور اللوبي الصهيوني في القرار األمريكي"االنتقال من التأثير إلى "الوصاية.
تشعير هععذه ال ارسععة بوضعوح وعمععا لمجريععات عمعل اللععوب البععهيون وتعأثيره فع الواليععات المتقع ف
وهععذا األمععر لععيس مفاجي عاً مععن قي ع

المب ع أف ل ععن التطععرا ليععه بهععذا الوضععوح يق ع أن ال ع ع األمري ع

س ع عراييل) خبوبع ععا ض ع ع الع ي ع ع مع ععن " ول الشع ععرا األوسع ععط" ي ع ع خل ضع ععمن المشع ععرو اإلس ع عراييل -
األمري ع ف ال ارمع

لععى تعزيعز ور سعراييل) وتفتيعت الع ول العربيعة واإلسععالمية التع تشع ل خطعر علععى

امن ال يان البهيون ف هذا األمر بطبيعة القال و ما هو م رج ف ال راسة يثبت أن هذا المشعرو هعو
م ععن األل ععى ل ععى الي ععا لب ععالح ال ي ععان الب ععهيون ومب ععالقه ول ععيس م ععا يب ععور ال ععبع
األمري

أن التع ع خل

ف منطقتنا هو لقمايعة المبعالح األمري يعة ونشعر ال يمقراطيعةف ألن هعذه المبعالح هع أيضعا

ف خ مة المبلقة اإلسراييلية) أوالً وأخي اًر.
وقسب ما ور ف هذه ال ارسعة تضع نعوا اللعوب البعهيون اليهعو األمعري يين العذين يبعذلون جهع ا
مهمععا ف ع قيععاته مععن أجععل تقويععل السياسععة األمري يععة الخارجيععة بمععا يققععا مبععالح ولععة س عراييل)ف
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ويتجع ععاوز هع ععذا الجه ع ع مجع ععر التبع ععويت للمرشع ععقين األم ع عري يين الم ع ع افعين عع ععن س ع عراييل) لع ععى تابع ععة
الخطاباتف باإلضافة لى التبرعات المالية و ع المنظمات الموالية سراييل).
وتجز ال راسة أن " "AIPACه أقوى المنظمعات اليهو يعة وأشعهرها وهع التع بعنفها ال عون رس
األمري ع ف ع المرتبععة الثانيععة مععن اليقععة أقععوى اللوبيععات الموجععو ف ع واشععنطن بع ع "االتقععا األمري ع
للمتعاق ين"ف ويض اللوب البهيون قسب ما ور فع ال ارسعة شخبعيات مسعيقية نجيليعة بعارز مثعل
ععار بععويرف جيععر فالويععلف ارلععى ري ع ف بععات روبرتسععونف يععك ارمععبف طععو يععال )ف باإلضععافة لععى
المق ععافظين الجع ع أمث ععال الممث ععل الع ع اي للوالي ععات المتقع ع فع ع مجل ععس األم ععن ج ععون بولت ععون) ومق ععرر
بععقيفة "وول سععتريت جورنععال"ف روبععرت بععاريل ف ولععي بنيععتف جععورج ويععلف ويععقمن ععل ه عقال "أن بع ع
سراييل هو جز من نبو ال تاب المق س" وبالتال فأن أ تب لها يعن "معارضة ر بة اهلل"!
فيما خن ستراتجية اللوب للض ط على ال ون رس يتبع اللوب
الواليععات المتق ع

ستراتجيتين من أجل التق

بع

إلس عراييل)ف األولععى تر ععز علععى الض ع ط علععى ععل مععن ال ععون رس والق ومععةف والثانيععة

على وا البور االيجابية إلسراييل) ل ى ال أر العا ف أيضاً فعإن فاعليعة اللعوب فع الواليعات المتقع
يرت ز فع تعأثيره علعى ال عون رس قيع
المقر ف وجو بع

تقظعى " سعراييل" بمناععة ضع االنتقعا ف وي معن أقع أسعباب هعذا

األعضا "المفاتيح" ف ال ون رس ممن تبفه ال راسة األمري ية بع "المسقيين

الب ععهاينة"ف أمث ععال ي ععك ارمع ع ال ععذ ق ععال فع ع أيلع عول ع ععا 5005ف أن الع عرق  1فع ع أولوي ععات للسياس ععة
الخارجية هعو قمايعة سعراييل)ف وهعو معا تعلعا عليعه ال ارسعة بعالقول ن المعر لعيظن أن األولويعة األولعى
أل عضو ف ال ون رس األمري

يجب أن ت ون لقماية سراييل).
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الشددديل خليدددل ،نهددداد (" )4114العالقدددات األمريكيدددة  -ائسدددرائيلية وأثرهدددا علدددى مسدددتقبل القضدددية
الفلسطينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غاة.
يتقع ع

الباقع ع

عل ععى أن العالق ععات األمري ي ععة  -اإلس ع عراييلية فع ع المع ع ى المنظ ععور ي ععر مرشعععقة

للت ارجعععف وأن سعراييل) ال ازلععت القليععى الشعريك ال امععل للواليععات المتقع فع المنطقععة .وأن سعراييل)
تست ل هذه العالقات لى أبع م ى ف ممارسة ع وانها على الشعب الفلسطين .
مععا أن سعراييل) فع هععذه المرقلععة تعمععل علععى تقليع الواليععات المتقع األمري يععة فع

ععل خطواتهععا

لمقاربععة "اإلرهععاب" قتععى لععو اقتععاج األمععر سععقاط نظععا ق ع بععالقو العسع رية والتع خل السععافر فع بنععا
نظا ب يل له ما ق

ف العراا .ولهذا تُرجح ال راسة أن ي ون الهع ى معن و ار القملعة ضع العرييس

عرفععات هععو تف يععك الوق ع اإل اريععة والسياسععية بععين الضععفة والقطععا ف وفععتح المجععال أمععا تطبيععا رقيععة
شارون للقل السياس والمتمثلة ف

قامة ق

ذات موسعع فع قطعا

عزف وتقاسع وظيفع فع الضعفة

ال ربية.
ل ن على الم ى البعي فإن هنالك الع ي معن المقشعرات التع تفيع بعأن عوامعل الضععى بع أت تع ب
ف

سراييل) ف واإلسراييليين أنفسه ب أوا يشعرون بهاف وليس أ ل على ذلك من مقعال ريعيس ال نيسعت
اإلسراييل ) أب ارهعا بعورا العذ نشعره فع بعقيفة يع يعوت أقرونعوت وفع الع يع معن البعقى العربيعة

والعالميع ععة فع ع ع منتب ع ععى أيلول/س ع ععبتمبر  0223وأش ع ععار فيع ععه ل ع ععى مظ ع ععاهر الض ع عععى وبع ع عوا ر االنهي ع ععار
اإلسراييل ) ف الجوانب االقتبا ية واالجتماعية.
ل ن المالقظ أيضاً أن المقسسات اإلسعراييلية) تع رك هعذا ال عال وتجتهع لبعذل الجهعو التع تطيعل
أمع بقععا وقععو هععذا النظععا  .فععإذا قلنععا أن المنظععور التععاريخ للب ع ار هععو فع بععالح الشعععب الفلسععطين
واألم ععة العربي ععة واإلس ععالميةف ف ععإن الواق ععع السياسع ع يق ع ع أن الممارس ععة السياس ععية للفلس ععطينيين والع ععرب
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والمسع ععلمين ال تققع ععا له ع ع التق ع ع علع ععى بع عععي االسع ععتع ا السع ععتثمار وتفعيع ععل عوام ع عل ضع عععى ال يع ععان
البهيون .
وتبقععى اإلم انيععة قايمععة للسععير علععى طريععا تققيععا النبععر التععاريخ علععى المشععرو البععهيون فععإلى
جان ععب المقشع عرات أنف ععة ال ععذ رف يم ععن للش عععب الفلس ععطين وقع عواه المختلف ععة أن يقق ععا قع ع اًر م ععن التنس ععيا
والتعععاون واالتفععاا علععى برنععامج وطن ع مشععترك يعتم ع المقاومععةف وبهععذا سععيققا مجموعععة مععن الم اسععب
الهامة الت تتمثل ف االستفا من التناقضات اخل المجتمع اإلسراييل ف وابقا ال يان البهيون فع
قالععة مععن االسععتنفار واالرتبععاك واالسععتنزاى الع اخل

لععى أن تقععين لقظععة البعععو السياسع والقضععار

لألمة العربية واإلسالمية.
الشقباوي صالح (" )4114فرضية االنحياا األمريكي ئسرائيل دراسة تحليلية لنمط العالقدة األمريكيدة
ائسرائيلية في المخيالين الديني والتاريخي  ،قسم الفلسفة،جامعة الجاائر ،الجاائر.
يفسععر ال ثيععر م ععن الساسععة العععرب والمف ع عرين نمععط العالقععة األمري ي ععة  -اإلس عراييلية المتميععز لق ع ع
اليه ععو للوالي ععات المتق ع ع األمري ي ععة وتع ععأثير الل ععوب الب ععهيون ف ع ع ب ععنع الق ع عرار السياسع ع األمري ع ع
ولضق

ذلك الب لنا ثبات أن فرضية االنقياز األمري

إلسراييل هو انقياز الهوت تلمو

ثقاف

خععالن وال يخضععع للمبععالح اإلسععتراتيجية أو تععأثير اللععوب البععهيون فععنقن نعععيش فع زمععن المسععيقية
األمري ية المتهو ذات الجذور البروتسعتانتية التع تعتبعر نفسعها بعاقبة مهمعة مق سعة فع بعع

اليهعو

وقيا ته لى أورشلي .
و خطععو ضععرورية تسععبا مج ع

المسععيح الثععان لععيق

العععال مععن جبععل بععهيون ف ع األلععى عععا

السعي خابة ذا علمنا أن البروتستينيين قع أينععت معهعا المسعيقية المتهعو ف فعان المهعاجرين األوايعل
مععن أوروبععا لععى الواليععات المتق ع ف ع القععرن السععابع عشععرف ق ع قمل عوا معه ع لععى العععال الج ي ع مسععيقية
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متهو ف فبع أن س نوا الواليات المتق وقضوا على شععبها اعتبروهعا سعراييل الج يع ) و عانوا يبعلن
بالل ة العبرية الت اعتبرها "مارثن لوثر" ل ة العبا والطقوس ال ينية للمسيقية الج ي الت انشقت عن
المسيقية األ "ال اثولي ية" لذا فق أببح االعتقا بالبع

اليهو

ف فلسطين يش ل جانبا قويا ومهما

مععن الالهععوت البروتسععتنت األمري ع الععذ عععاش بععقو ينيععة شععه تها الواليععات المتقع األمري يععة فع
منتبععى الق عرن الماض ع ف فق ع أطلقععت المسععيقية األمري يععة اليهو يععة قر ععة بععهيونية مسععيقية سععبقت
بععهيونية هرتععزل و انععت بقيععا "ويليععا بال سععتون" الععذ طالععب ال عرييس األمري ع "هاريسععون" بإعععا
اليهععو لععى فلسععطينف قي ع

رف ع

عععو هرتععزل لععى قامععة وطععن قععوم يهععو

ف ع قبععرن أو أو ن ع ا

وأرسل له نسخة من التو ار وق عل على بفقاتها الفقرات الت يزع انه تق أن فلسطين ه الوطن
المختععار والشعععب المختععار فع الوقععت الععذ

ععان فيععه هرتععزل يطالععب بإقامععة ولععة يهو يععة فع م ععان مععن

العال ون أن ي ون فلسطين هو ذلك الم ان.
از ا تععأثير االنتمععا البععهيون فع الهععوت و ثقافععة الواليععات المتقع
و عموا وتقمسوا لقيا

ففقع سععان وا بعع بلفععور مععا

سراييل) وقماية وجو ها والقفاظ عليه وذلك ما نلمسه اليو ف بهيونية ثير

من أعضا ال ون رس .ف الختا أق أن سراييل) ف الخيال و الوج ان والعقل األمري

ه وطن

األجع ع ا ال ععذين تس ععر ق ععايته الت ععو ار وال ععذين ألهمع عوا ال ععروا األواي ععل ال ععذين اس ععتوطنوا الوالي ععات المتقع ع
بمعنعى آخععر أن هنععاك ارتبعاط عضععويا بععين سعراييل و التعو ار والثقافععة األمري يععة مععن جهعة ثانيععة وهععذا مععا
يق ه موش

يفز "التو ار ف المعتق ات األمري ية ه مب ر اإليمان ول تها وخياالتهعا وتشع ل جعز ا

ال يتج أز من الشخبية األمري ية .واألنبيا وال فار والملوك والعامة العذين عاشعوا فع
منذ قرون ع ي ق نهضوا للقيا بأ وار معابر ف التاريخ األمري ".
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سعراييل) الق يمعة

التعقيب على الدراسات السابقة
عتعر
يبععرز مععن اسع ا

األ بيععات السععابقة أنهععا تناولععت بال ارسععة الشععأن األمري ع ف ع جوانبععه المختلفععة

خاب ععة موض ععو العالق ععات األمري ي ععة اإلسع عراييليةف و ور الل ععوب الب ععهيون فع ع تط ععور ه ععذه العالق ععات
بجوانبهععا المتع ع

السياسععية واالقتبععا ية واألمنيععة والعس ع ريةف مععا استعرضععت مجععاالت التعععاون بععين

الج ععانبين األمري ع ع واإلسع عراييل واألم ععور المثي ععر للجع ع ل بينهم ععاف ووجه ععات النظ ععر المتض ععاربة بينهم ععاف
وتناولععت بع ع

مععن ال ارسععات السععابقة أثععر العالقععة األمري يععة  -اإلس عراييلية علععى القضععية الفلسععطينيةف

بش ل جزي وليس أساسع  .وهنعا فعإن ال ارسعة سعتر ز علعى األثعر العذ أوج تعه والعالقعات األمري يعة -
اإلسراييليةف على القضية الفلسطينيةف وخبوباً ف ققبة الرييس بوش االبن وه الققبة الت شعه ت
تطو اًر بي اًر ومهماً ف العالقات األمري ية لبالح سراييل).
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الفصل األول
خلفية تاريخية عن العالقات األمريكية  -ائسرائيلية
المبحث األول :أهمية إسرائيل بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية والمراحل التي مرت
بها العالقات األمريكية -ائسرائيلية
المبحث الثاني :تطور األحداث خالل الحرب العالمية الثانية والتحول الصهيوني تجاه
الواليات المتحدة األمريكية
المبحث الثالث :مرحلة الص ار

العربي د ائسرائيلي والدور ائستراتيجي ئسرائيل في

الشرق األوسط
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الفصل األول
خلفية تاريخية عن العالقات األمريكية  -ائسرائيلية
 4.4مقدمة
نشأت العالقات األمري ية  -اإلسراييلية منذ أ ثر من خمسين عاماًف وتطورت هذه العالقعات بشع ل
بيععر بع ع قععرب قزي عران يونيععه 1967ف فمععع توجععه السياسععة األمري يععة لععى الخيععار اإلس عراييل ف از ا ت
م انة سراييل) وأهميتها للواليات المتق ف قي

ب أت تلعب و اًر رييسياً ف

طعار المبعالح األمري يعة

ف الشرا األوسط .وف ضو المت يرات الت شه تها المنطقة بع قرب أ توبر1973ف از ا ت قناععة
بععانع الق عرار األمري ع بأهميععة ربععط ور س عراييل) اإلسععتراتيج باأله ع اى األمري يععة ف ع المنطقععةف
وأببقت تقالفاً م توباً خالل عق الثمانينيات وتباع هذا التقالى لى قمته منذ ب اية القعرن القعا
والعشعرينف قي ع

اسععتأثر بخبوبععية مععقثر ف ع السياسععة الخارجيععة األمري يععة وش ع ل مسععاقة بيععر مععن

السياسة ال اخليعة والشعقون العامعة اخعل الواليعات المتقع ف أ ثعر معن قلفايهعا فع أوروبعا أو جيرانهعا فع
ن ع ا و ول أمري ععا الالتينيععة .وترجععع الم انععة اإلس عراييلية ف ع هععذا التقععالى لععى قععو اللععوب البععهيون
وارتباطععه بععالقوى اليمينيععة المقافظععة ف ع الواليععات المتق ع األمري يععةف مععع ق رتععه علععى التععأثير ف ع

وايععر

بنع القرار .مطرف )99 1995

وتُ اع الواليات المتق األمري ية  -ف ضو هذه العالقات -ه المسان الرييسع
خ ععالل التأييع ع السياسع ع المطل ععا والع ع ع

إلسعراييل)ف معن

ي ععر المقع ع و للقع ع رات العسع ع رية وتع ع بير المطال ععب الض ععخمة

لإلنف ععاا العسع ع ر ال بي ععرف والتموي ععل لسياس ععات الهج ععر واالس ععتيطان فع ع األ ارضع ع المقتل ععةف والمعامل ععة
التفضيلية ال املة ف

طار العالقات التجاريةف ما أن هناك التزاماً أمري ياً واضقاً بأمن سراييل) معن

قبل اإل ارات األمري ية المتعاقبة.
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 4.4المبحث األول
أهمية إسرائيل بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية والمراحل التي مرت بها العالقات
األمريكية  -ائسرائيلية
أبععبقت س عراييل) ه ع الربععي األمري ع ف ع منطقععة الشععرا األوسععطف ف ع ظععل النظععا العععالم
الج ي ع ف وانف ع ار الواليععات المتق ع األمري يععة بالسععيطر علععى العععال ف وف ع ظععل اإل ار األمري يععة برياسععة
ج ععورج ب ععوش االب ععن George.W.Bushف وم ععن ثع ع از ا ت قاعع ع توس ععيع التع ععاون اإلس ععتراتيج ب ععين
البل ا ينف خابة ف ضو السياسة األمري ية الج ي بإعالن القرب على اإلرهاب.
لقع ع م ععرت العالق ععات ب ععين سع عراييل) والوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة بعع ع م ارق ععلف لع ععب فيه ععا الل ععوب
البععهيون

و اًر بال عاً ومععقث اًر ف ع توجهععات السياسععة األمري يععة تجععاه الب ع ار العرب ع  -اإلس عراييل ف ع

الشرا األوسط ب اً من قبل عالن ولة سراييل عا  1932وقتى اآلن.
 4.4.4المطلب األول
أهمية إسرائيل بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية
ال شك أن اللوب البهيون ف الواليات المتق ف استطا أن ُيوسع من اير تعأثيره فع مقسسعات
الع أر العععا وأجهععز بععنع القعرار األمري ع بمععا فيهععا مقسسععة الرياسععة ذاتهععاف وهععو أمععر لععيس بج يع علععى
العالقات بين البل ا ين منذ سنوات طويلةف ال أن التطورات ف قج ونوعية هذا الت ل ل اتخعذت منقنعى
مهع فع السعنوات األخيععرف معن خععالل سعيطر هععذا اللععوب علعى أهع أجهعز الرياسععة األمري يعة بععل وأيضعاً
ر ز المالية واالقتبا ية المهمة جول نبيرجف .)93 1992
على وسايل اإلعال المختلفة والم ا

والى جانب الت ل ل الواضح للوب البهيون ف مختلى المقسسات التع تشعترك فع بعنع القعرار
األمري ع ف فععإن الوضععع اخععل وايععر ال ع أر العععا لععيس بقععال أفضععل خابععة تجععاه الععوطن العرب ع ف مععا

06

تعتم

سراييل) على ع من هذه المنظمات معن أهمهعا منظمعة AIPACف والمنظمعة البعهيونية فع

الواليععات المتقع األمري يععةف واالتقععا البععهيون األمري ع ) التع تنتشععر اخععل الواليععات المتقع علععى
ش ع ل شععب ة ت ط ع مجموعععة المبععالح اإلس عراييلية وتفععر

سععيطرتها بمختلععى األسععاليب علععى م ار ععز

بععناعة واتخععاذ القع اررات التع تععقثر فع تلععك المبععالح سعوا

اخععل الواليععات المتقع األمري يععة أو علععى

مستوى العالقات األمري ية -اإلسراييلية بوجه عا  .وتُ اع

سعراييل) ربعي اً سعتراتيجياً للواليعات المتقع

األمري ية ف ضو العوامل التالية
 4.4.4..الموقع الجغرافي
أ  .ميزات موقع سراييل) الج راف يق ها جميع الم افعين عن ف ر ون سراييل) ربي اً ستراتيجياً
لواشععنطنف و مععا علععا "ماي ععل هان ع ل" ع وهععو متخبععن ف ع الشععقون اإلسععتراتيجية اإلس عراييلية -أن
سراييل) قاع انطالا مثالية لتنفيذ عمليات ف

افة االتجاهاتف ويم ن بلو ها بسهولة بطرا بقرية

قبير عبر البقر المتوسط.
ب .تُ اع ع األ ارض ع الت ع تقتلهععا س عراييل) موقع عاً متمي ع اًز للتخ عزين المسععبا للعتععا ف والععذ يسععمح بسععرعة
تع خل القعوات األمري يععة لمواجهععة األزمععات فع منطقععة الخلععيج العربع أو فع منطقععة الشععرا األوسععط أو
قت ف

أوروبا جارو ف .)53 1996

 4.4.4.4البنية التحتية
تمتلك سعراييل) أفضعل التسعهيالت وأ ثرهعا تقع ماً فع المنطقعة ولع يها أفضعل الععاملين تع ريباًف

معا

لع يها تسععهيالت معاونععة مععن الطعراز األولف تسععتطيع بهععا أن تععوفر للقعوات األمري يععة مععا تقتععاج ليععه مععن
م انععات بععيانة واسععتع ا قتععال ف ذ أن الم عوانا اإلسعراييلية قععا ر تمامعاً علععى خ مععة ومعاونععة ععل سععفن
األسععطول السععا س األمري ع بمععا ف ع ذلععك قععامالت الطععايرات الت ع تسععير بالطاقععة النوويععةف و ععذا الق ع ر
على فتح قواع ها الجوية أما القوات الجوية األمري ية فيل مانف .)122 1996
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 4.4.4.4التجارب والبحث والتطور
تُ اع ع أنشععطة البق ع

والتطععوير اإلس عراييلية ذات أهميععة بععرى لواشععنطنف بسععبب الت امععل الوثيععا بععين

اإلس عراييليين والشععر ات األمري يععةف قي ع

تُ اع ع اإلج ع ار ات اإلس عراييلية المتعلقععة باألبقععا

والتطععوير أ ثععر

مرونة وأقل بيروقراطية وأقل ت لفة مما هع فع الواليعات المتقع األمري يعةف ولعذا فعإن مشعار ة الترسعانة
اإلسع عراييلية فع ع العق ععو األمري ي ععة يت ععيح للوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة القب ععول عل ععى نت ععاج ن ععوع جيع ع
رخين الثمن ف المجاالت الت بل ت سراييل فيها فا

ت نولوجية عالية فيل مانف .)122 1996

 1.4.4.4التعاون االستخباراتي
تُ اعع ع مس ععاهمة سع عراييل) فع ع التجس ععس السياسع ع قج ععة ض ععافية لتبري ععر وره ععا رب ععي س ععتراتيج
للواليات المتق األمري ية ف الشرا األوسطف فل ى اإلسراييليين الذين جا وا من مختلى ول المنطقة
الق ر على معرفة الل ات واألف ار الالزمة أل تقليل للمعلومات.
 1.4.4.4القدرة على التدخل
ن أهميععة القع ر اإلسعراييلية بالنسععبة للواليععات المتقع األمري يععة تجعععل منهععا شعري اً مر وبعاً فيععه لععى
أقبع ع قع ع ف وي ععذهب أر " الي ععن" المع ع ير المس ععاع الس ععابا لو ال ععة االس ععتخبارات المر زي ععة األمري ي ععة
 C.I.Aلععى راج س عراييل ضععمن مععا يسععميه "تقععالى عمععو المقيطععات" الععذ تقععو ه الواليععات المتق ع
األمري يععة ويشععمل ن ع ا وبريطانيععا وفرنسععا وألمانيععا وايطاليععا واليابععان وأسععتراليا ونيوزيلن ع ا وتععايوان فيل ع مانف
.)123 1996

 1.4.4.4أسس وتطور العالقات األمريكية -ائسرائيلية:
مرت العالقات بين سراييل) والواليات المتق األمري ية بع مراقلف لعب فيها اللوب البهيون
و اًر بال اً ومقث اًر ف توجهات السياسة األمري ية تجاه الب ار العرب  -اإلسراييل ف الشرا األوسط
ب اً من قبل عالن قيا ولة سراييل) عا  1932وقتى اآلن.
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بنيععت العالقععات األمري يععة -اإلس عراييلية علععى ع ع أسععس يم ععن ذ ععر أهمهععا ف ع اآلت ع

جععارو ف 1996

:)61
سع عراييل) والقناع ععة بالنظ ععا الع ع يمقراط به ععا ال ععذ يشع ع ل االمتع ع ا القض ععار

 .1ض ععمان أم ععن وبق ععا
والت نولوج ال رب .

 .0سراييل) ه الشريك اإلقليم القا ر على تققيا المبالح األمري ية ف الشرا األوسط.
 .3قا سراييل) ف القبول على تعويضات إلقامة ونمو الوطن القوم لليهعو والقفعاظ علعى بقايعه
وفا لما تعر

له اليهو من اضطها على ي النازيين.

 .3التفوا العس ر اإلسراييل وما لعه معن ميعز ت نولوجيعة فع مواجهعة أ ايعتالى عربع ف هعو ضعمان
تققيا االستقرار ف منطقة الشرا األوسط.
 .5التعاون اإلستراتيج اإلسراييل  -األمري ف أببح يستن لى تبا ل المبالح المشعتر ة معع ضعمان
تققيع ععا التفعععوا المطلع ععا إلس ع عراييل علع ععى جيرانهع ععاف والتعع ععاون الثقع ععاف بع ععين البل ع ع ا ين لمواجهع ععة الته ي ع ع ات
المشتر ة.
 .6ضععرور اعت عراى ال ع ول العربيععة بقععا س عراييل) ف ع الوجععو اخععل ق ع و آمنععة والمععرور اآلمععن ف ع
المم ارت البقريةف وع الض ط على سراييل) لالنسقاب من األراض العربية المقتلة.
 .7استمرار االلت از األمري

تجاه سراييل) ب عمها سياسعياً واقتبعا يا وعسع رياً وتأييع ها فع المقافعل

ال ولية لتققيا أه افها التوسعية بالمنطقة واستخ امها عامل ر

ض ال ول العربية.

 4.4.4المطلب الثاني
مرحلة بدء تكوين اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية
شه ت الفتر الت أعقبت فر
تباع ت فيها أق ا

االنت اب على فلسطين قتى عالن قيا

سراييل) وه الفتر الت

التمييز ض اليهو ف أوروباف ت ثيفًا ألنشطة القر ة البعهيونية اخعل الواليعات
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المتقع ف مسععت لة موجععة السععخط التع سععيطرت علععى األمعري يين تجعاه ممارسععات الفاشععية والنازيععة ل سععب
تعاطفه مع مطالبه ف

قامة يان يهو

نشاطها اخل المجتمع األمري

ف فلسطين السروج ف .)329 0225توافا ذلك مع ت ثيى

من خالل انتهاجها سياسة ستراتيجية للتأثير ف ال أر العا األمري

تجععاه طموقاتهععاف فاإلم انععات الما يععة واللوجسععتية الت ع تمل هععا
االنتشارف م نتها من ب

مفاهيمها وأف ارهعاف وأطروقاتهعا تجعاه قامعة ولعة لليهعو فع

 .)0223فق ع نجقععت القر ععة البععهيونية ف ع
تطلبععت رف ع

ععامتالك وسععايل عععال مختلفععة واسعععة

سععب ع ع اإل ار األمري يععة ف ع

فلسعطين البعا اف

ثيععر مععن المواقععى الت ع

المطالععب العربيععة الت ع تق ع مععن طموقاتهععا ف ع فلسععطينف أو ف ع ممارسععة ض ع وط علععى

بريطانيا من أجل السماح بهجر أع ا من اليهو لى فلسطين أبو ل ف .)302 1996
لعب اللوب البهيون

معا يعرى "جعون ميرشعيمر" و"والعت" و اًر فع

خعال القضعية الفلسعطينية لعى

السياس ععة األمري ي ععةف م ععن خ ععالل عم ععه ل ثي ععر م ععن أعض ععا ال ععون رسف وأعض ععا القع عزبين الع ع يمقراط
والجمهععور ف ععذلك مععن خععالل لعبععه و اًر ف ع

ثععار الشععار األمري ع للتعععاطى مععع أه ع اى البععهيونية

ومب ععالقهاف ونش ععر ثقاف ععة عام ععة فع ع المجتم ععع األمري ع ع ق ععول م ان ععة سععراييل) ال يني ععةف وأن مب ععلقة
الواليعات المتقع تعرتبط بمبعالح سعراييل بالضعرور  .)Mearsheimer & Walt, 2006 :58فقع أوجع
اللوب البهيون لجان نشاط سياسعية ع يع عبعر الواليعات المتقع تقعو بعالترويج ألف عاره وأطروقاتعهف
والعمععل علععى سععب ع ع المرشععقين لالنتخابععات مععن خععالل ع ع القمععالت االنتخابيععة للمرشععقين مععن
يمقع ع عراطيين وجمه ع ععوريين عل ع ععى قع ع ع سع ع عوا الم ربع ع ع ف  .)12 0220ويش ع ععير المراقب ع ععون ل ع ععى أن النش ع ععاط
البهيون هذا فع ب ثير من السياسيين األمري يين لعى الميعل بشع والتعأثر بأف عار القر عة البعهيونية
وتوجهاتهاف وش ل عامالً مهماً ساه بوقوى السياسعة الخارجيعة األمري يعة لعى جانعب طموقعات القر عة
البهيونية ف فلسطينف ولعل هذا التأثر يم عن لمسعه بالتأييع العذ أبع اه العرييس "ولسعون" لوعع بلفعورف
و عمه لطموقات البهيونية ف

فلسطين)Rashid, 2005: 118-119 .
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مععا أن هنععاك تبععور أمري ع يقععو علععى أسععاس أن س عراييل) تجسععي ل ولععة ج ي ع يجععب عمهععا
وترجع جذور هذا التبورف من الناقية التاريخيةف لى ما قبل نشو ولة سعراييل .معا أنعه معن الناقيعة
الموضوعيةف يع س التطورات الت لققت بالرقية األمري ية لليهو ف وه تطورات لهعا يجابيعة معا أن
ه ععذه التط ععورات ال ترج ععع فق ععط ل ععى التع ععاطى األمري ع ع
المتع

از االض ععطها الن ععاز لليه ععو ف أو للنجاق ععات

الت أقرزها اليهو ف الواليات المتق األمري ية تيفننف .)29 1929

ول نها ترجع أساساً لذلك التشابه ال بير بين نشأ سراييل ونشأ الواليات المتقع األمري يعة نفسعهاف
مععن ناقيععة االعتمععا علععى االسععتعمار االسععتيطان لت ععوين ال ولععة ومععن هنععا ععان اإلعجععاب األمري ع
الش ي بالجهو اليهو ية من أجل نشو ولة سراييل)ف ومن ث

ان التأيي والع ع معن جانعب الواليعات

المتقع ع األمري ي ععة لتش ععجيع الهج ععر اليهو ي ععة ل ععى فلس ععطين إلنج ععاح األم ععل المنش ععو فع ع ت ععوين ول ععة
سراييل .تيفننف )29 1929

وه ععذا االعتق ععا األمري ع ع ه ععو ال ععذ جع ععل الع عرييس "تروم ععان" يع عرف

ف فع ع  02تشع عرين أول/أ ت ععوبر

1932ف مطالبع ععة الملع ععك عب ع ع العزيع ععز آل سع عععو بوقع ععى الهجع ععر اليهو يع ععة لع ععى فلسع ععطينف والعمع ععل علع ععى
اسع ععتيعابه ف ع ع

ول العع ععال األخع ععرى .و ع ععان ر ال ع عرييس "ترومع ععان" يق ع ع التبع ععور األمري ع ع لمسع ععتقبل

سعراييل) ف وتقععول بعع

فقعرات الرسععالة التع بعع

بهععا "ترومععان" لععى "الملععك عبع العزيععز" " ن وضععع

اليهو المفجعف وخابة من بقوا بع اضطها النازيين فع أوروبعاف يشع ل قضعية ذات أهميعة وتعأثيرف ال
يم ن أناساً ذو نية طيبة وطبيعة نسانية أن يتجاهلوها ن ق ومة الواليات المتق األمري ية وس انها
عابروا مفهو الوطن القعوم اليهعو

فع فلسعطينف منعذ انتهعا القعرب العالميعة األولعىف التع أثمعرت

ف تقرير الشرا األ نىف ومن ضمنه فلسطينف وانشا ع من ال ول المستقلةف الت ه أعضعا فع
هييععة األم ع اليععو ف والواليععات المتق ع األمري يععة ه ع الت ع سععاهمت ف ع ال ع فا عععن تقريععر الشعععوبف
واتخذت الموقعى العذ ال تعزال ملتزمعة بعهف فع تهييعة هعذه الشععوب للق ع العذات ف ووجعوب نشعا وطعن
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قوم للشععب اليهعو

فع فلسعطين .وقع

عان معن الطبيعع أن تشعجع خعول عع

بيعر معن المشعر ين

اليه ععو فع ع أوروب ععا ل ععى فلس ععطينف ال ليجع ع وا هن ععاك ملج ععأف ب ععل ليتم نع عوا أيضع عاً م ععن المس ععاهمة بمع عواهبه
وجهو ه ف سبيل تشيي الوطن القوم اليهو " ياسينف .)103 1992
و م ععا ه ععو واض ععحف ف ععإن رس ععالة "تروم ععان" تقم ععل الع يع ع م ععن الم الط ععات التاريخي ععةف وتقم ععل أيضع عاً
تطلعات أمري ية تجاه المنطقة .فليس هنعاك أ أسعاس قعانون ف يبعيح انتهعاك قريعة ولعة و زوهعا بهجعر
أجنبيععة لععيس لهععا أ

خععل فيهععا ول ععن ب ع عوى المسععقولية ال وليععة .ول ععن الواليععات المتق ع األمري يععةف

تظهععر مععن خععالل الرسععالة التعععاطى القععا مععع ال ولععة اليهو يععةف واإليمععان بالقع رات الخالقععة للشخبععيات
اليهو ي ععة وب ععذلك أب ععبقت سع عراييل) تجس ععي اً آلم ععال وطموق ععات القومي ععة اليهو ي ععة فع ع

قي ععا القوميع عة

اليهو ية.
وربما ان هذا التبور األمري

يب و أنعه يمثعل مرقلعة تاريخيعة مقع ف فقع ت تأثيرهعا فع الم ارقعل

التالية .ول ن الواقع يخالى ذلكف ذ أن اإل ارات األمري ية المتعاقبة طورت من ارتباطاتها بإسراييل).
 4.4.4المطلب الثالث
العالقات األمريكية ائسرائيلية عند نشأة إسرائيل
عن ع قيععا

س عراييل) اتجهععت اإل ار األمري يععة لععى المبععا ر بععاالعتراى بهععاف واظهععار التزامهععا تجععاه

ضعمان اسعتمرارها .ومععن خعالل مسععاهمة الواليعات المتقع فع قيعا

سعراييل) يم عن فهع

يعى أبععبقت

القضية الفلسطينية تأخذ قي اًز من اهتمامات الواليات المتق ف فقع أخعذت أوجعه الضعمانات التع قع متها
الواليات المتق تجاه سراييل) أش ال مختلفة فمنها معا جعا معن خعالل تقع ي عع سياسع لهعا اخعل
أروقة األم المتق للقبول بعضعويتها تعارف أو معن خعالل ممارسعة ضع وط عليهعا لوقعى بع ار قع اررات
ت ينها بسبب ممارساتها تجاه الس ان الععرب فع فلسعطين .وشع ل آخعر جعا اقتبعا يا معن خعالل تعوفير
أش ال مختلفة من ال ع المال والفن والعلمع ف سعوا ععن طريعا تقع ي قعرو
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أو تسعهيالت ايتمانيعةف

أو معنحف وشع ل ثالع

جععا عسع رياف فمععروى أن اسععتمرار وجععو

سعراييل) اقتععاج لععى قعو بععرى تقععى

خلفهاف وهذا ما أظهرته اإل ار األمري ية من تعاون عس ر ساه ف تثبيت سراييل) قو قعا ر علعى
قماية نفسها السروج ف .)313 0225

وهنععا يبععرز ور اللععوب البععهيون مععر أخععرىف فمنععذ نشععا

ولععة س عراييل) أبععبح اله ع ى ال عرييس

الذ يسعى ليه اللوب البهيون ف الواليات المتق هعو توجيعه السياسعة األمري يعة لع ع هعذه ال ولعة
ومسععان تهاف وقع

ععان ذلععك بفضععل المنظمععات البععهيونية المتعع

العاملععة فع السععاقة األمري يععةف والتع

ت ل لع ععت ف ع ع من ع عاق القيع ععا افع ععةف وان ع ععان أشع ععهرها "اللجنع ععة األمري يع ععة اإلس ع عراييلية للشع ععقون العامع ععة
" "AIPACومقتمر رقسعا المنظمعات اليهو يعة األمري يعة ال بعرى"ف والتع نشعطت اخعل أروقعة النظعا
السياس األمري

من خالل ترشيح أنبارها ليس على مستوى الق ومة الفي رالية فقطف وانما أيضا ف

ارات ومجعالس الواليعات والمع ن األمري يعةف والضع ط علععى الق ومعة لتعيعين هعقال فع الم ار عز القيا يععة
ف اإل ار المراشق ف .)0223
والواقع ن انقياز السياسة الخارجية األمري ية لبالح سعراييل يععزوه بعع

المف عرين ومعنه "جعون

ميرش ععيمر" ل ععى العالق ععة الخاب ععة التع ع تع عربط الوالي ععات المتقع ع بإسععراييلف وتع ععو بشع ع ل بي ععر ألنش ععطة
اللعوب ف معا ذ رنععا سعابقاف الععذ يعمعل بشع ل علنع علعى فععع السياسعة الخارجيعة األمري يععة باتجعاه تأييع
س ع عراييل)ف وت فعع ععه لتبن ع ع مواقع ععى اعمع ععة إلس ع عراييل) اخع ععل ال ع ععون رس

Mearsheimer &Walt,

.)2006:58
ال أن مف عرين وسياسععيين آخ عرين ومععنه نععس روسف وشععلومو بععن عععام ف يععرون ع ععس ذلععكف فه ع
يتفقععون علععى أن اللععوب البععهيون العععب مه ع ومععقثر ف ع السياسععة الخارجيععة األمري يععةف مععتق

فع

السياسة الخارجية األمري يةف ال أنه ليس بتلك الهالة الت يبفها اآلخرون بل يرون أن قج المبالح
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المشتر ة بين سراييل)والواليات المتق ف والبع االستراتيج ف العالقة بينهما هو المعيار الذ يق
عالقة ال الطرفين وتوجهات السياسة األمري ية .) Ben-Ami ,2006 :60
وال نقب هنا أن نقبر العوامل المقثر ف السياسعة الخارجيعة األمري يعة فقعط بعاللوب البعهيون ف
ل ععن نريع اإلشععار مععن ذلععك لععى الع ور المهع الععذ يلعبععه هععذا اللععوب فع التععأثير فع السياسععة األمري يععة
تجععاه الشععرا األوسععط مععن جهععةف والقضععية الفلسععطينية مععن جهععة أخععرى ذ يعتقع أنععه مععن الخطععأ تبععوير
والقاس ع ف ع رس ع السياسععة الخارجيععة األمري يععة بش ع ل عععا ف

ور اللععوب البععهيون علععى أنععه المععتق

وتجععاه القضععية الفلسععطينية والب ع ار العرب ع اإلس عراييل بش ع ل خععان وال ن ععار ألهميتععه)ف ألن تقلععيال
هذا يضع سياسعة الواليعات المتقع فع

طعار ضعيا معرتبط بالبع ار العربع  -اإلسعراييل

ون وضععه

ف سياا منظومة سياسية أوسع وأشمل تخضع العتبارات المبلقة األمري ية ف سياا عالم يه ى
لى ق ا السيطر على العال  .فهناك تالقياً وتقاطعاً بيرين بين أهع اى القر عات البعهيونية وأهع اى
الواليات المتق ف الشرا األوسط .وهذا يعزز االعتقا بأن السياسة الخارجية األمري ية تجاه الب ار
العربع ع اإلسع عراييل ل ععن تختل ععى ثيع ع ار ذا افترض ععنا ي ععاب الل ععوب الب ععهيون ع ععن الت ععأثير فع ع السياس ععة
األمري ية.

 4.4المبحث الثاني
تطور األحداث خالل الحرب العالمية الثانية والتحول الصهيوني تجاه الواليات المتحدة
األمريكية
ل ع ي ععن للواليععات المتق ع األمري يععة أ سياسععات واضععقة تجععاه منطقععة الشععرا األوسععط بع ع انتهععا
القعرب العالميععة األولععىف ول ععن ععان لهععا بعع

المواقععى المقيع لليهععو ف فعلععى سععبيل المثععال أيع العرييس

األمري ع ويلسععون وعع بلفععور فع آب/أ سععطس عععا  1918والععذ يععنن علععى قععا اليهععو فع وطععن
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ق ععوم عل ععى أر

فلس ععطينف وتع ع بع ع ار قع عرار م ععن ال ععونجرس االمري ععى فع ع  11أيلول/س ععبتمبر ع ععا

 1922بهعذا الخبععون .ولع تعلععا وزار الخارجيععة األمري يععة علعى هععذا القعرار بععالر مععن قعرار مجلععس
الشيوخ بالعزلة ف السياسة الخارجية سععو ف .)99 1926
ن الواليععات المتق ع األمري يععة بنععت سياسععتها تجععاه المنطقععة العربيععة قتععى ان ع ال القععرب العالميععة
الثانية على أساس قماية ققوقها التجارية والمالية ومبالح رعاياها ف المنطقة العربيةف باإلضافة لى
تجنب التورط سياسياً ف بال

انت تعع ها ايمعاً منطقعة نفعوذ أوروبع بال رجعة األولعىف وظلعت الواليعات

المتق األمري ية متمس ة بهذه السياسة قتى السنوات األولى من القرب العالمية الثانيةف عن ما خلت
الواليع ععات المتق ع ع القع ععربف وأبع ععبقت طرف ع عاً فيهع ععا لع ععى جانع ععب القلفع ععا ف فع ععاز ا ت التزاماتهع ععا السياسع ععية
والعس ع ريةف واهتمععت بش ع ل بيععر بالمنطقععة العربيععةف ول ع يع ع ورهععا السياس ع ف ع المنطقععة قبععل القععرب
يرض مبالقها المتنوعة ويعبعر ععن تطلعاتهعا تجعاه المنطقعة العربيعةف فبقثعت لنفسعها ععن طعار ج يع
لسياسععة ج ي ع وخابععة تجععاه المنطقععة العربيععةف وذلععك بمععا يتناسععب مععن المت يعرات الت ع خلقتهععا القععربف
ألنها أببقت قو عظمى .) Hare, 1972

 4.4.4المطلب األول
التحول الصهيوني تجاه الواليات المتحدة األمريكية خالل الحرب العالمية الثانية
لمععا وضعععت القر ععة البععهيونية برنامجهععاف سعععت لععى تققيقععه عععن طريععا القبععول علععى مسععاع
الق وم ععة البريطاني ععةف و ععان للوالي ععات المتقع ع

ور بي ععر فع ع تققي ععا أول المطال ععب الب ععهيونيةف والتع ع

تقققععت بفضععل وع ع بلفععورف هععذا الوع ع الععذ ل ع يب ع ر ال بع ع اتبععاالت بععين الق ععومتين البريطانيععة
واألمري يةف قي

انت موافقة الواليات المتقع

علعى الوعع ضعروريةف و عان علعى رأس السعلطة آنعذاك

الرييس "ويلسون" الذ أعلن عن تأيي ه لمنح اليهو وطناً قوميعاً فع فلسعطينف فقع بعرح عشعية بع ور
الوع ع بقولععه "لععن تبععبح فلسععطين مقهلععة لل يمقراطيععة ال ذا امتلععك اليهععو فلسععطين مععا سععوى يمتلععك
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العرب شبه جزيرته أو البولونيون "بولونية"ف ما أنه ل يتوان عن تأيي ه لهذا العه بع ب وره واعالن
موافقته عليه .وق عبر ويلسون عن ذلك ف آب/أ سطس  1912بقوله "أعتق أن األم القليفة قعررت
وضع قجر األساس لل ولة اليهو ية ف فلسطين بتأيي تا من ق ومتنا وشعبنا" الطويلف .)73 1997
و ان الرييس ويلسون م فوعاً لتققيا آمال اليهو انطالقاً من خلفيته ال ينيعةف قيع
البروتس ععتانتية التع ع ت ععقمن ب ععالنبو ات التوراتي ععةف و ععان يس ععع ه أن ي ععون ل ععه ور فع ع
فلسطينف وذلك ف قوله " ن ربيب بيت القسيس ينب

تربعى علعى التععالي
ع ععا اليه ععو ل ععى

أن ي ون قا اًر على المساع ف

ععا األر

المق سة ألهلها" التويجر ف .)0223
وق سار على هذه السياسة خلفا ويلسونف فق عبر الرييس األمري

هار نج ف عا  1901ععن

تعاطف ععه م ععع القر ععة الب ععهيونية وتأييع ع ه الشع ع ي إلنش ععا ب ععن وا فلس ععطين .وفع ع ع ععا 1900ف اتخ ععذ
ال ون رس األمري

ق ار اًرف وقع عليه الرييس هار نج جا فيه "بأنه نتيجة للقربف أعطى اليهو الفربة

الت ع قرم عوا منهععا منععذ أم ع بعي ع إلقامععة قيععا وثقافععة يهععو يتين مثم عرتين ف ع األ ارض ع الفلسععطينيةف وان
ون رس الواليات المتق يوافا على قامة وطن قوم ف فلسطين للشعب اليهو " التويجر ف .)0223
بع أن أب رت بريطانيا ال تاب األبي

ف عا 1939ف والذ ق من الهجر اليهو ية لى فلسعطينف

قابل الزعما البهاينة والمتعاطفون معه هذا ال تاب بالرف

واالستن ارف وب أوا يشعرون أن بريطانيا

ب أت تتخلى عنه ولو جزيياً بسبب ظروى القرب العالمية الثانيةف هذا التقول فعع الزعمعا البعهاينة
لتر ي ععز جه ععو ه نق ععو الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة .وقع ع

ت ععب "ب ععن وري ععون" فع ع ع ععا  1932يب ععى

مشاعره ف هذه الفتر ف فقال "أما أنا فل أ ن أشك ف أن مر ز الثقعل بالنسعبة لعملنعا السياسع
انتقل من بريطانيا لى الواليات المتق ف الت

انت ق اقتلعت المرتبعة األولعى فع الععال

عان قع

ولعة بعرى".

وعن ما اجتمع الزعما البهاينة ف مقتمر "بلتيمور" ف عا 1930ف قرروا نقل جهو ه لى الواليعات
المتقع

ل ع تسعاع ه فع تققيعا مطعالبه  .فقع أعلععن "بعن وريعون" أمعا المععقتمرف أن اليهعو لع يعع
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باسععتطاعته االعتمععا علععى اإل ار البريطانيععة فع تسععهيل نشععا الععوطن القععوم اليهععو
وف عا  1933انعق مقتمر "بور مو ا" بت خل قو وض وط مباشر من الرييس األمري

فع فلسععطين.
"روزفلت"ف

وهو المقتمر الذ فتح أبواب الهجر لى فلسطين على مبراعيها أما اليهو القسنف.)63 1926
الواقعع أن البععهيونية العالميععة لع تنقععل نشععاطها لعى الواليععات المتقع األمري يعة بععان القععرب بسععبب
ال تاب األبي

فقسبف بل ألنها شععرت بانتهعا

ور بريطانيعا الععالم خعالل القعرب واقعالل الواليعات
ارت خعالل معقتمر "بلتيمعور" فع أربعينيعات القعرن

المتق األمري ية مقلها .وف أثنا المناقشات الت

الماض ف أوضح يفي بن جوريون أن نشا ق ومة ثنايية ف فلسطينف أو نشو أ ق

يض العرب

واليهو أمر يعر مم عنف وأنعه لعيس هنعاك ال قعل واقع هعو نشعا ال ولعة اليهو يعة فع فلسعطينف واتخعذ
المععقتمر ثمانيععة ق ع اررات هامععة عرفععت ببرنععامج بلتيمععورف تععنظ العمععل ف ع تلععك المرقلععة وتسعععى لتققيععا
أه ع اى البععهيونيةف وأبععبح برنععامج بلتيمععور بععذلك البرنععامج الرسععم للقر ععة البععهيونية وق ع بععاقبه
ظهععور تع ع يل ف ع

سععتراتيجية القر ععة البععهيونيةف فالقر ععة البععهيونية تعتم ع علععى الواليععات المتق ع

األمري يععة بال رجععة األولععىف وب ع أ البععهاينة ف ع التقععرك ل سععب رجععال السياسععة األم عري يين لععى جععانبه ف
بير من أعضا مجلس الشيوخ ومجلس النعواب

وتجلى هذا التأيي المطلا ف المذ ر الت ق مها ع

األمري ع عععا  1930بمناسععبة الععذ رى الخامسععة والعشعرين لوعع بلفععورف مقيع الععوطن القععوم اليهععو
ف فلسطين وممه إلنشا

ومنولع

يهعو ف معا أبع ر عع

بيعر معن الهييعات التشعريعية األمري يعة

قع ع ع اررات فع ع ع مب ع ععلقة الب ع ععهيونيةف وتس ع ععابا المرش ع ععقون للرياس ع ععة ل ع ععى نش ع ععر الوع ع ععو والق ع ععا الخط ع ععب
والتبريقات و لها ف مبلقة اليهو القسنف.)63 1926
وف ع

ععانون ثان /ينععاير 1933ف التقععى من ع وبون عععن  30منظمععة يهو يععة لرس ع ق ع و ال ع ور الععذ

تضععطلع بععه اللجنععة األمري يععة اليهو يععة ف ع عععر

مطالععب اليهععو بع ع القععرب والمسععاع علععى نشععا

ال ولععة اليهو يععة ف ع فلسععطينف وف ع آب/أ سععطس  1933عق ع أول مععقتمر أمري ع يهععو
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يض ع 36

جماعععة يهو يععةف قي ع

تر ععزت اتجاهععاته علععى ع ع البععهيونية وتب عريقات مععقتمر بلتيمععورف وه ععذا

أبعبح للجماععة اليهو يعة األمري يعة "لعوب بعهيون " م تمعل النمعو .ومعن أجعل تعوفير الضع ط السياسع
فع ع

ط ععار المنظم ععة الب ععهيونيةف ُأنش ععا "مجل ععس طع عوار ب ععهيون " يتع عولى اتخ ععاذ القع ع اررات الهام ععة فع ع

المواقى العاجلة وتعبية اليهو األمري يين ف

قر ة جماهيرية يهو ية ال مر ف .)92 0221

ما القى البهاينة تأيي اً بي اًر من مختلى األوساط األمري يةف فق وقع  5آالى قسيس بروتستنت
أمري ع عريضععة رفعوهععا لععى الق ومععة األمري يععة وال ععونجرسف يطععالبون فيهععا بفععتح أبعواب فلسععطين علععى
مباريعها للهجر اليهو يةف هعذا فضعالً ععن أن شعر ات األنبعا ومقطعات اإلذاععة والبعقافة األمري يعة
اضطلعت ب عاية واسعة النطاا لل عو لمشرو نشا ال ولة اليهو ية ال مر ف .)92 0221
وخععالل ال ع ور االنتخابيععة لعععا 1933ف وع ع "روزفلععت" بالمسععاع علععى نشععا
ال تععاب األبععي
ع ععر

ولععة يهو يععة وال ععا

ف مععا وع ع بزيععا المعونععة لليهععو ف ع فلسععطين ذا مععا نجععح ف ع انتخابععات الرياسععة مععا

عل ععى ال ععونجرس األمري ع ع مش ععرو قع عرار يطال ععب بف ععتح فلس ععطين للهج ععر ي ععر المقيع ع لليه ععو ف

وتأسيس ولة يهو ية قر ف فلسطينف وج الرييس "روزفلت" بع انتخابه رييسعاً للواليعات المتقع فع
مطلععع عععا  1935تعه ع ه لليهععو بمسععاع ته علععى نشععا

ولععة يهو يععة ف ع فلسععطين يععر أن معارضععة

مبعر والممل عة العربيععة السععو ية وبخابععة بعع لقععا الملعك "عبع العزيعز آل سعععو " والعرييس "روزفلععت"ف
والععذ عععر

فيععه الملععك "عب ع العزيععز" علععى ال عرييس األمري ع تطععورات القضععية الفلسععطينيةف فععأعطى

"روزفلت" الملك "عب العزيز" وع اً بع اتخاذ قرار ض مبلقة العرب ال مر ف .)96 0221
وبعع النجععاح العذ أقععرزه البعهاينة فع الواليعات المتقع األمري يعةف وبعع أن ضعمنوا تأييع ق ومععة
واشععنطن له ع قععرروا أن يخوض عوا مععع سععلطات االنت ع اب البريطععان ف ع فلسععطينف معر ععة مواجهععة ض ع
ق عوانين تق ي ع الهجععر اليهو يععة فب ع أوا يباشععرون نشععاطاً عس ع رياًف تشععار ت فيععه منظمععات بععهيونية منهععا
"شععتيرن" و" ر ععون تسععفا ليععوم "ف فعم ع ت لععى نسععى الجسععور وخطععى الجنععو البريطععانيين واع ع امه .
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ومولعت هعذه الهجعرات بواسعطة
وأخذ ع اليهو يتزاي يوماً بع يو ف فلسطينف معا از ا ت أمال هع ف ُ
بار الرأسماليين اليهو معن أسعر "روتشعيل "  Rothschildو عذلك البعارون " ى هيعرش" ال معر ف 0221

.)96

 4.4.4المطلب الثاني
التحول الصهيوني تجاه الواليات المتحدة األمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية
ف أعقاب القرب العالمية الثانية وفعى ضعو األقع ا

التع توالعت فع فلسعطين خعالل ععا 1935

وأوايل عا  1936وتزاي الهجرات اليهو ية لى فلسطينف اقترقت بريطانيا تش يل لجنة تققيا مشعتر ة
نجليزية – أمري ية تتقعرى المشع لة اليهو يعة  -األوروبيعة وتعيع النظعر فع القضعية الفلسعطينيةف وقبلعت
الق ومة األمري ية االقتراح البريطان وأعلنعت الق ومتعان ععن أسعما أعضعا لجنعة التققيعا اإلنجليزيعة
– األمري ي ععةف واس ععتمعت اللجن ععة ل ععى آ ار المهتم ععين بالمشع ع لة فع ع واش ععنطن ولنع ع نف وزارت معسع ع رات
الالجيين اليهو فع ألمانيعا وبولنع ا وتشي وسعلوفا يا والنمسعا وايطاليعا واليونعانف معا جالعت فع فلسعطينف
وزارت ذلك عواب سورية ولبنان والعراا والممل ة العربية السععو ية وشعرا األر نف وأبع رت تقريرهعا
ف  02نيسان/أبريل  1936متضمناً ثال

توبيات رييسية عطا هللف )72 0220

أ .ضععرور بقععا االنتع اب البريطععان فع فلسععطين لقععين االتفععاا علععى تنفيععذ وبععاية األمع المتقع علععى
فلسطين مع ع تقسيمها لى ولة يهو ية وأخرى عربية.
ب .السماح فو اًر بإ خال  122ألى الجا يهو

من ضقايا اضطها النازية والفاشية لى فلسطين.

ج .ل ععا الق عوانين المتعلقععة بانتقععال مل يععة األ ارض ع واسععتب الها بق عوانين تسععتن لععى سياسععة قععر ف ع بيععع
األ ارضع وايجارهععا واالنتفععا منهععاف ببععرى النظععر عععن الجععنس أو الملععة أو العقيع ف مععع قمايععة بع ار
المالك والز ار المستأجرين.
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ير أن الق ومتين األمري ية والبريطانية ل ترفضا توبيات اللجنة ولع تقبالهعا عذلكف أم ععا الععرب فق ع
رفضوا توبيات اللجنة خالل اجتما مجلس الجامعة العربية ف

ورته ير العا ية ف بلو ان بسورية

ف قزيران/يونيه  1936عطا هللف .)72 0220
وأسععرعت الق ومتععان األمري يععة والبريطانيععة ف ع قزي عران /يولي عو 1936ف لععى تش ع يل لجنععة تققيععا
نجليزية – أمري ية ج ي ف ل

تتقرى األوضا بالنسبة لمش لة الهجر اليهو ية والوضع اليهعو

فع

أوروباف وتضع تقري اًر ف م  102يوماًف و انعت اللجنعة المشعتر ة الج يع تتعألى معن معوظفين رسعميين
بع عس اللجنعة األولعىف وتضعمنت توبعياتها مشعروعاً ععرى بمشعرو "جع ار

 -موريسعون" القسععنف1926

.)63
و عععا المشععرو لععى نشععا

ولععة اتقا يععة فع فلسععطين مععن العععرب واليهععو مععاًف علععى أن تضع هععذه

ال ولة مناطا أربع وهى منطقة عربية وأخرى يهو ية ومنطقة الق س ومنطقعة النقعب .وأن ت عون القع و
بينها مجر ق و

اريةف تق المنطقة الت يسمح فيها بإيجا هيية تشريعية مقلية وأن تنشأ بهعا هييعة

تنفيذيععة تتععولى تنفي ععذ الق عوانينف علععى أال ي ععون لهععا أ مسععاس بمس ععايل ال ع فا والجمععارك والمواب ععالت
والعالقات الخارجية الت يقتفظ بها للق ومة المر زيةف وينشأ ف

ل مقاطعة مجلس تشريع منتخعبف

وتت ون هيية تنفيذية من رييس وز ار ومجلس وز ار يعينه المن وب السام ف وبالنسبة لمشع لة الهجعرف
اقترح مشرو "ج ار  -موريسعون" أن تجعر الهجعر اليهو يعة لعى فلسعطين بموافقعة الععرب واليهعو مععاًف
ال تزي الهجر على طاقة االستيعاب االقتبا

بقي

وعلى أ قال فق تق الوف ان البريطان واألمري

القسنف.)63 1926
باقتراح يتضمن خال  122ألى يهو

لعى

المنطقة اليهو ية على أال ينفذ ذلك ال بع أن يتقعرر تنفيعذ البنعو ال سعتوريةف واقتعرح الوفع األمري ع أن
يطلعب العرييس األمري ع "هعار ترومعان" Harry Trumanمعن ال عونجرس تشعريعاً يقضع بتقع ي معنح
وقرو

تبل لى  322مليون والر وترب لتطوير فلسطين اقتبا ياً جول نبيرجف .)65 1992
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وف  7أب/أ سطس 1936ف رف
الذ

الرييس ترومان الخطة البريطانية – األمري ية الج يع ف فع الوقعت

انت بريطانيا ش ي التخوى من آثار خال الع 122ألى يهو

المنطقععة العربيععةف ومععن ث ع أعلنععت بريطانيععا تمس ع ها بخطععة نشععا
اإل ار ف ل ونها أقسن وسيلة إل خال ع
رفع ع

تروم ععان الع ععرو

لى فلسعطين علعى وضععها فع

ولععة اتقا يععة مععع االسععتقالل الععذات

بير من اليهو لى فلسطين جول نبيرجف .)65 1992

البريطاني ععة فع ع  10أب/أ س ععطس 1936ف ثع ع ق ععررت الوالي ععات المتقع ع

األمري يععة السععير ف ع طريععا منفبععل عععن بريطانيععا وع ع االشععتراك ف ع المرقلععة التاليععة الخابععة بعق ع
مععقتمر عربع – بريطععان فع لنع ن لمناقشععة خطععة االسععتقالل الععذات اإل ار ف فقع آثععر ترومععان رضععا
األقلية اليهو ية األمري يةف وذلك باإلبرار على خال الع 122ألى يهو
فلسطين ف أقرب وقت ون أ

معن بعع

ول أوروبعا لعى

قسبان لمخاوى بريطانيا من نتايج اتخاذ هذه الخطعو ارانجيعاف 1922

.)27
استمر أر بريطانيا على أسعاس نشعا

ولعة اتقا يعة ذات اسعتقالل ذاتع

ار معع االقتفعاظ بقعا

بريطانيا ف وضع قواتها بفلسطينف ول ن الق ومة األمري ية تمس ت بالتقسي ل ونعه أسعهل القلعول معن
قيع ع

التنفي ععذ وأقله ععا ض ععر اًرف وان ععان وزي ععر الخارجي ععة األمري ع ع " ي ععن أتشيس ععون "Acheson Dean

أوض ععح أن ق ومت ععه عل ععى اس ععتع ا لمس ععان

ول ععة "ثنايي ععة" للتقس ععي ف ذا م ععا فش ععلت بريطاني ععا فع ع

نش ععا

القبعول علععى موافقعة ععل معن العععرب واليهعو ف ورفع

عل مععن الععرب والبععهاينة تلعك القلععول ارانجيععاف

.)27 1922
وف  0نيسان /أبريل 1937ف ومع تباع االضطرابات ال مويعة بعين الععرب واليهعو فع فلسعطينف
طلب ععت بريطاني ععا عقع ع ور خاب ععة للجمعي ععة العام ععة لألمع ع المتقع ع وا راج قض ععية فلس ععطين فع ع جع ع ول
أعمالهاف وعينت الجمعية العامة لألم المتق لجنة خابة لبق

مش لة فلسطينف الت قع مت تقريرهعا

عروعينف أق ع هما يوب ع بنشععو ولتاععين عربيععة
ف ع  31آب/أ سععطس  1937واش عتمل التقريععر علععى مشع ا
31

ويهو يعة واآلخععر يوبع بنشععو ولععة اتقا يععة مسعتقلةف وتبنععت الجمعيععة العموميععة لألمع المتقع مشععرو
التقسععي ف ع جلسععتها المنعق ع ف ع  09تش عرين ثععان /نوفمبر 1937ف ولعبععت الواليععات المتق ع األمري يععة
و اًر سياسع ععياً هام ع عاً لتققيع ععا األ لبيع ععة لمشع ععرو ق ع عرار التقسع ععي هي ع ععلف  .)52 1992مع ععن خع ععالل الض ع ع وط
السياسية واالقتبا ية على أعضا الجمعية العمومية لألم المتق ف والرشاوى الما ية الت ق مت لهذه
الع ع ول ورقس ععا وفو هع ععاف م ععا ور فع ع معععذ رات الع عرييس األمير ع ع األسع ععبا ه ععار ترومع ععان عو اهللف
.)0227
وف  10شعباط /فب اريعر 1932ف عرضعت المسعألة علعى مجلعس األمعن القعوم األمري ع ف العذ

لعل

فيه "جيمس فورسعتال"  James Forrestalوزيعر الع فا األمري ع علعى أن أ مقاولعة تبعذلها الواليعات
المتق األمري ية لفر
اتفاا عا على وجوب ع

التقسي ال ب أن تستتبع تعبية جزيية للقوات المسلقة ف الوقت الذ وج فيه
رسال القوات األمري ية لفر

التقسي هي لف .)52 1992

وف  03شباط /فبراير  1932خاطب "وارين أوستن"  -رييس الوف األمري

ف األمع المتقع -

مجلس األمن ال ول ف وبعين أن ميثعاا المنظمعة ال وليعة ال يمعنح المجلعس بعالقية فعر

قعرار الجمعيعة

العامة الخان بالتقسي ف واقترح أن يتفا ممثلو ال ول األعضا الخمس ايمة العضوية بمجلس األمنف
على ما يجب عمله بع ذلك وعلى العر معن أن أوسعتن لع يعتعر

قينيعذ علعى التقسعي بوجعه خعانف

وبوت مجلس األمعن بالموافقعة علعى اقتعراح "أوسعتن"ف ال أن ممثلع الع ول الخمعس ال بعرى لع يتوبعلوا
لععى اتفععاا جمععاع علععى الععر مععن تق ع ممثل ع الواليععات المتق ع األمري يععة والبععين الوطنيععة وفرنسععا
للمجلس بمعذ ر جعا فيهعا أنعه ال يم عن تنفيعذ التقسعي سعلمياًف ومعن ثع

عان االقتعراح بالتوبعل لعى ه نعة

مققتة بوضع فلسطين تقت الوباية المققتةف وقينما جا ت اللقظة القاسعمةف التع تم عن فيهعا "قعايي
وايزمان" من أن ينعال موافقعة العرييس ترومعان علعى تأييع ه قعرار التقسعي أثنعا لقعا بيعنه فع آذار/معارس
1932ف قتععى ععان يععو  13أيار/مععايو عععا  1932الععذ أعلععن فيععه " افي ع بععن جوريععون" نشععو ال ولععة
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الب ععهيونية فع ع فلس ععطين تق ععت اسع ع

سع عراييل) ولع ع ت ع ع تمضع ع

ق ععايا معع ع و قت ععى ب ععا ر تروم ععان

لالعت عراى به ععاف وه ععذا ققق ععت جه ععو البععهيونية أهع ع افها الت ع اس ععتمرت نب ععى قععرن .وأعلن ععت نجلتعع ار
تبميمها على االنسقاب من فلسطين يو  15أيار/مايو  1932عب القلي ف .)65 1999
ونتيجة لهذا المشرو سعا االضعطراب وقع

المزيع معن أعمعال العنعىف ول عن األمعور انعت تسعير

لمبلقة البهيونية على النقو التال
أ .وجو تعاطى من الرييس هار ترومان مع قضية اليهو المشر ين.
ب .وجععو بع ع

الشخبععيات الت ع

المساع السابا للرييس األمري
استشارته ف

انععت السععالح السععر للبععهيونية ف ع البيععت األبععي
"روزفلت"ف فل ي ن الرييس األمري

ف مثععل "نععايلز"

ينشر شعيياً أو يلقع خطابعاً ون

ل معا يخعن اليهعو أو قضعية فلسعطين بعل نعه أبعع العسع ريين المعارضعين للبعهيونية

عن وزار الخارجية.
ج .مقاولع ععة التع ععأثير علع ععى أب ع ع قا ال ع عرييس األمري ع ع "ترومع ععان" المعارضع ععين للبع ععهيونية ف ع ع اللجنع ععة
األمري يععة البععهيونية و ععذا مستشععاريه المق عربين ومععنه وزيععر الخارجيععة "مارشععال"ف قتععى ا تسععب تأيي ع ه
للبهيونية عب القلي ف .)65 1999

المبحث الثالث
مرحلة الص ار العربي -ائسرائيلي والدور ائستراتيجي ئسرائيل في الشرق األوسط
منععذ مطلععع الخمسععينيات تعاملععت اإل ار األمري يععة واالتقععا السععوفيت
اإلسراييل من منطلا براعهما على فر

سععابقاً) مععع الب ع ار العرب ع

سيطرتهما على مواطن القو ف الشرا األوسعطف وقع قعت

ذل ععك عل ععى الوالي ععات المتقع ع أن تتعام ععل م ععع البع ع ار بإتج ععاهين األول توطيع ع ع ععاي ال ول ععة الج يع ع
سراييل) وقمايتها .ومقاولة قنا العرب والفلسعطينيين بعأن وجعو
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سعراييل) بعات أمع اًر واقعيعاً .والثعان

ب ع ا االسععتع ا لإلسععها ف ع معالجععة قضععية الالجيععين الفلسععطينيين قضععية نسععانية أفرزهععا قيععا ولععة
سراييل قام ف .)32 0229

من هذه الناقيعةف ونتيجعة لزيعا التقعارب األمري ع اإلسعراييل ف قعازت سعراييل) علعى عع سياسع
وعس ر من الواليات المتق جعلها تعرف

تطبيعا قع اررات األمع المتقع 030ف 332وتفسعرها بطعرا

متنوعة تتناسب مع مبالقها .وق از ا هذا االرتباط ف سنوات العرييس األسعبا "رونالع ري عان" التع
عر معن الع ع السياسع والعسع ر لهعاف والسعيما أن بعنا السياسععة فع
قملعت ثي اً
إلسراييلف فق

ارتعهأظهعروا عمهع

ان للساسة " يك تشين " و "ورونالع "ف والمقعافظون الجع " ريتشعر بيعرل وبعول وولفعونز

و رامسععفيل " تععأثيره علععى موقععى اإل ار األمري يععة تجععاه الشعععب الفلسععطين ف فش ع ل ذلععك طععا علععى
ممارسععات سعراييل ضع الشعععب الفلسععطين ف و ضععت الطععرى عععن مبععا رتها لأل ارضع الفلسععطينية فع
الضععفة ال ربيععة وقطععا

ععز ف وبنععا المسععتوطنات واجتياقهععا للبنععان عععا  1920واخعراج منظمععة التقريععر

منه .) Rashid, 2005,p 132

والواقع أن الواليات المتق األمري ية ق بنت ستراتيجيتها منذ منتبى القرن العشرين على أسعاس
وراثة اإلمبراطوريتاين البريطانية والفرنسية وأخذ م انهما بمنطقة الشرا األوسط ومنذ ذلعك القعين انتقلعت
الهيمنة من ال ول األوروبية لعى يع الواليعات المتقع األمري يعة ببعفة مطلقعة وأخعذت م انهعا علعى قمعة
النظا الرأسمال الععالم ف خابعة بعع امتال هعا للقع رات النوويعةف وأبعبقت اإلسعتراتيجية األمري يعة فع
منطقععة الشععرا األوسععط يق مهععا مب ع أ ت عوازن القععوى أو التعوازن ال ع ول الععذ أبععبح يععتق
ال ولية لى رجة بير بقي

أببح عامالً قاسماً للتق
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ف مبير السال أو القرب.

ف ع العالقععات

 4.1.4المطلب األول
تعايا المعلومات ائستراتيجية ائسرائيلية-األمريكية ()4211 – 4211
خالل الفتر من ""1932 – 1937ف انت ار الواليات المتق لألزمة بين العرب واسعراييلف ار
معق ع ومتععر ف قي ع
قي

انععت تخشععى أن يفض ع مشععرو تقسععي فلسععطين لععى نتععايج سععلبية تععقثر عليهععاف

تخوفت اإل ار األمير ية من ر و الفعل العربية تجاه هذا القرارف ومن ث قذرت التقارير البا ر

ع ععن و ازرتاع ع الخارجي ععة والع ع فا األمع عري يتاين خ ععالل ععانون ثانى/ين ععاير وش ععباط/فبراير  1932م ععن أ
مشار ة أمري يعة فع تنفيعذ التقسعي علعى األر  .وعلعى العر معن ذلعك فإنعه انعت هنعاك آمعال عريضعة
ف نجاح واقرار التقسي ونشو ال ولة اليهو ية بفلسطينف وذلك ما ور ف المذ ر السرية الت وجههعا
وزيععر الع ع فا األمري ع

ل ععى مجلععس األم ععن القععوم األمري ع ع ف ع  16أيار/م ععايو  1939تقععت عنع عوان

المب ععالح اإلس ععترايتيجة األمري ي ععة فع ع

سع عراييل) قيع ع

تب ععين أن إلسع عراييل) عالق ععات وثيق ععة بالوالي ععات

المتق ع األمري يععة نتيجععة وجععو أ لبيععة يهو يععة أمري يععة بيععر وقويععة النفععوذف وق ع ور بهععذه المععذ ر أن
سراييل) تمثل أهميعة سعتراتيجية بعرى معن المنظعور األمري ع فيمعا يتعلعا بموقعهعا المر عز الهعا فع
الشرا األوسط ياسينف .)63 1992

وت ش ععى تط ععورات النب ععى األول م ععن الخمس ععينيات م ععن الق ععرن العشع عرينف تأ يع ع الوالي ععات المتقع ع
األمري ية على أهمية سراييل ف اإلستراتيجية األمري ية وتأ ي هذا المفهو للجانب العربع وذلعك معن
خالل عب القلي ف )123 1999

أ .اعتع از الواليععات المتقع األمري يععة القفععاظ علععى تفععوا سعراييل) اإلقليمع الع ار

فع مواجهععة الع ول

العربيععةف علععى الععر مععن أنهععا انععت تتمنععى التوبععل لععى مبععالقة عربيععة -س عراييليةف تسععته ى تعبيععة
الطرفاين ض االتقا السوفيت .
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ب .تبنعى العرييس األمري ع

هععارى ترومععان) فع  19أيععار/مععايو  1952تقريع اًر سعرياً بععا اًر عععن مجلععس

األمععن القععوم األمري ع رقع  )3/65يوبع بععالنظر بعععين العطععى للطلبععات التع يم ععن أن تتقع بهععا
سراييل) لش ار تجهيزات أسلقة ت ف لر

هجو يأتيها من و ار الق و .

ج .تب عريح جععون فوسععتر االس وزيععر الخارجيععة األمري ع ف ع اجتمععا عق ع بالبيععت األبععي

برياسععة

العرييس األمري ع "أيزنهعاور" عععا  1956بقولعه "ال تسععتطيع الواليعات المتقع األمري يعة االنضععما لععى
قلى ب ا ون أن تعط
 .ع اعت ار

إلسراييل) ضمانة أمنية.

الواليات المتق األمري ية على تزوي

سراييل) بالسالح من ن ا وفرنسا أو أ

ول

أخرىف بينما أب ت اعتراضاً عن عق بفقة أسلقة تشي وسلوفا ية مع مبر عا . 1955
وترى الباقثة أن الواليات المتق بتلك المواقى انت تسع

لى تعزيز م انة سعراييل) قعو عسع رية

ف منطقة الشرا األوسط ف مقابل ال ول العربية األخرى.
هع .التخلِّ عن أولوية قلى األطلس ف القبول على طايرات ميستير الفرنسية لمبلقة سراييل).
و  .نقععل الخبععر البععناعية األمري يععة لععى البععناعة العسع رية اإلسعراييليةف علععى أسععاس أنععه مع خل لنقععل
ت نولوجيعا نتعاج األسعلقةف ععالو علعى وجعو نسعبة بيعر معن الخبع ار العسع ريين معن اليهعو األمعري يين
بالجيش اإلسراييل .
ز .اسععتمرار التعععاون علععى مسععتوى االسععتخباراتف فق ع

ععان الموسععا اإلس عراييل ف ع نيسععان/أبريل عععا

1956ف أول من ق لو الة االستخبارات المر زية األمري ية نسخة معن خطعاب خروشعوى السعر العذ
بشهرين ف مقتمر القزب الشيوع السوفيت العشرين.
ان ق ألقاه قبل ذلك
ا
ح .الض ع ط األمري ع علععى س عراييل) لتققيععا انسععقاب س عريع مععن منطقععة قنععا السععويس وسععينا بع ع
الع وان الثالث على مبر عا 1956ف قي

قذر الرييس األمري

"أيزنهاور" من أنه ذا ان هنعاك

تععالا ف ع المبععالح بععين س عراييل) وبععين بريطانيععا وفرنسععاف فععإن مسععتقبل س عراييل) وق ع رتها مرتبطععان
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بالوالي ععات المتقع ع األمري ي ععةف وفع ع س ععبيل ذل ععك قب ععلت سع عراييل عل ععى الت ععرخين البع عريح الخ ععتالس
اليورانيعو المخبععب مععن مبععنع أبولعو فع بنسععلفانيا السععتخ امه فع برنامجهعا النععوو ف عععالو علععى قععا
مرور سفنها ف خليج العقبة.
ويم ن القول أن مواقى ار الرييس "أيزنهاور"  )1961 – 1953ق

لبت فيها المبالح القومية

األمري يععة علععى األهع اى البععهيونيةف ول ععن مععع تبععاع تيععار القوميععة العربيععة وتعععاظ القععو الثوريععة فع
مبرف ومع تباع القرب البار بين واشنطن وموس وف بورت النخبعة القا معة  -وخابعة أعضعا
ال ونجرس  -سراييل) ف بأنها القليى الوقي للواليات المتق األمري يعةف والعذ يم عن االعتمعا عليعه
للمقافظععة علععى المبععالح األمري يععة ف ع الشععرا األوسععطف ف ععان ذلععك نقطععة تقععول ف ع سياسععة الواليععات
المتقع األمري يععة تجعاه سعراييلف بعل ُعع األسعاس الععذ

بنيعت عليععه عالقاتهمعا خععالل تلعك الفتععر عطععاهللف

.)72 0220
 4.1.4المطلب الثاني
مرحلة التعاطي السلمي مع الص ار العربي ائسرائيلي ما بعد عام 4211
ب أت الجهو األمري ية لتسوية الب ار العرب  -اإلسراييل تأخذ ش ل المبا رات السلمية بع قرب
 1967ف واعتبع ععرت مبع ععا ر "ولع ععي روجع ععرز" وزيع ععر الخارجيع ععة األمري يع ععة بعه ع ع ريتشع ععار ني سع ععون أولع ععى
المقععاوالت األمري يععة للتع ع خل المباشععر فع ع الب ع ار العرب ع  -اإلسععراييل  .قي ع
إلفش ععال اجتم ععا القم ععة العربي ععة المرتق ععب فع ع الرب ععاطف قيع ع

تع ع اقتراقهععا من ععاور

تض ععمنت المب ععا ر اعتب ععار القع ع و اآلمن ععة

إلسعراييل) و أنهععا مقاربععة لمععا ععان يسععمى بخععط اله نععة عععا  1939ف بمععا يعنععى ع ع القبععول األمري ع
بمبع أ االنسععقاب ال امععلف واختلععى الوضععع بالنسععبة لمبععرف قيع

تضععمنت المبععا ر االنسععقاب ال امععل

من سينا واعتبار الق و اآلمنة إلسعراييل) هع القع و ال وليعة لمبعر معع سعراييل)ف معع عع ععو
ز لإل ار المبريةف وع عو شر الشيخ للسيطر المبعرية وعع اسعتبعا وضعع شعر الشعيخ تقعت
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ش عراى ق عوات وليععة ف واقترقععت واشععنطن تبععا أسععلوب رو س عععا  1932ف ع المفاوضععات ب ع ال مععن
المفاوضات المباشر .ورفضت سراييل) عل بنعو هعذه المبعا ر وتقفظعت بالنسعبة لمبعر قيع

طالبعت

سراييل) بضعرور أن ت عون سعينا منزوععة السعالحف وأن ت عون المفاوضعات مباشعر  .واتفعا جمعال عبع
النابر مع األر ن علعى اإلبقعا علعى القعوار معع واشعنطن وعع
بالب ععمت بالنس ععبة للمب ععا ر وبع ع ون أ تعلي ععا ُيظه ععر الع عرف
سراييل برف

عالا البعاب أمامعهف معع التع از مبعر

أو القب ععول له ععا ف وخاب ععة بعع ع أن ب ععا رت

المبا ر ف وانعق ت القمة العربية ف الرباط ف  02انون أول /يسمبر  1969من أجل

تققيا قومية المعر ة واشتراك جميع ال ول العربية فيها ق ار ف مذ رات السنوات المضطربةف .)0222

ال أنه بع قرب عا  1973از ا ت هذه الجهو تباعا لتعأثيرات القعرب علعى المبعالح األمري يعة.
ععان ظععاه ار وببععور جليععة أن التوجععه األمري ع بع ع قععرب  1973سععوى يسعععى لععى القيلولععة ون

فقع

ت رار استخ ا العرب للعنفط سعالح فع البع ار العربع  -اإلسعراييل  .ويبع و أن هعذا التطعور لععب و ار
عععا تشع يل الواليععات المتقع رقيتهععا للمنطقعةف والععى عععا تعريفهععا لمبععالقها القيويععةف ومبععا ر

فع

ته ي ها .والواضح أن الواليات المتق ا تشفت أن تعقي ات الب ار العرب اإلسعراييل يم عن أن تلقعا
ضععر ار بي ع ار بمبععالقها اإلسععتراتيجية بالمنطقععة .وعليععه ععان لهععا توجععه يه ع ى لععى الفبععل بععين الععنفط
والب ار العرب اإلسراييل ف وع السماح بإستخ امه ورقة ض ط على الواليعات المتقع

نافععةف 0223

.)76
لق ع وج ع ت الواليععات المتق ع األمري يععة نفسععها تقععو ب ع ور يععر مجععز وهععو مقاولععة تشععجيع ج ع ار
مقا ثات سال عربية سراييلية .فق عانت ل ق ومة منذ ق ومة لين ون جونسون مشاا وهع تقعاول
تقفيععز اإلس عراييليين والعععرب المتععر ين علععى الجلععوس ل ع ماي ع السععال  .ول ععن ال ع أر العععا األمري ع
عموماً ي ركف على ما يب وف أن الجه يستقا القيا به على الر من ونه مورثاً لإلقباط .ومق أن
المنجعزات الممتععاز التفاقيععات امععب يفيع ف ومعاهع البععلح المبعرية اإلسعراييلية قع قظيععت بمسععتويات
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عاليععة مععن التأييع مععن الجمهععور وال ععونجرس .وفع

ععل عععا تطلععب اإل ار ويوافععا ال ععون رس علععى نقععو

خمسة باليين والر من قبيل المساع ات إلسراييل ومبر بإعتبار ذلك جز من الجه المبذول للقفاظ
على السال ف الشرا األوسط مر ز األه ار للترجمة والنشرف.)73 1990
فع ع ض ععو ه ععذه التط ععوراتف وجع ع ت الوالي ععات المتقع ع نفس ععها أم ععا ض ععرورات ث ععال

يتوج ععب تهيي ععة

الظ ععروى الالزم ععة للقيلول ععة ون قع ع وثها األول ععى نش ععوب ق ععرب عربي ععة  -سع عراييلية أخ ععرىف والثاني ععة
اسععتقطاب الشععرا األوسععط بععين القععوى العظمععى .والثالثععة ارتبععاط الععنفط بالبع ار العربع اإلسعراييل  .أمععا
ان ال قعرب ج يع فعذلك لعن ي عون مواتيعا لبعالح الواليعات المتقع ف بعاألخن ذا أفضعت لعى مواجهعة
مباشععر مععع االتقععا السععوفييت ف أو قتععى لععى تععوترات عربيععة-أمري يععة تتععيح اسععتخ ا سععالح الععنفط مععن
ج ي  .وبالنسبة الستقطاب ال ول العربية بين ال ول العظمى ف الشرا األوسط ان توجهها يسعى لى
استقطاب هذه ال ول لى المعس ر األمري

ب يل عن تقالفها معع االتقعا السعوفييت ف فلع يعع أمامهعا

أن تتجاهععل الخطععر المباشععر الععذ بععات يه ع مبععالقها عقععب قععرب عععا  .1973وعععن ققيقععة ارتبععاط
ال ععنفط بالبع ع ار العربع ع  -اإلسع عراييل ف فم ععن الواض ععح أن التب ععور األمري ع ع

ععان يهع ع ى ل ععى وج ععو

منطقتععين سععتراتيجيتين منفبععلتين ف ع الشععرا األوسععطف منطقععة الن ع از العرب ع  -اإلس عراييل ف ومنطقععة
ال ععنفطف وبالض ععرور أن تبق ععى هات ععان المنطقت ععان منفب ععلتين ع ععن بعض ععهما وأن ال تتع ع اخال مي ععلف 1992

.)136
لق لمسعت الواليعات المتقع ضعرور التععاط السعلم معع البع ار العربع  -اإلسعراييل معن منطلعا
أن يجععا قععل ترضععى عنععه أطعراى البع ار ف سععوى يقععو نفوذهععا فع الشععرا األوسععطف ويعطيهععا فربععة
لقمايععة مبععالقهاف وفععر

سععيطرتها .وأنععه ذا مععا سععيطرت علععى هععذه المنطقععة فإنهععا سععتمتلك قععو تفععوا

جميع قلفايها ومنافسيهاف وسوى ت ون ف موقع التأثير على أسعار النفط ومستوى نتاجهف وف الوقت
نفسه تعط قو ج ي القتبا ها لمواجهعة جميعع الع ول المتق معة .معا أن تعامعل الواليعات المتقع معع
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الب ع ار العرب ع  -اإلس عراييل بأسععلوب المبععا رات السععلمية جععا وسععيلة أخععرى لمقاربععة الم ع الشععيوع ف
ومقاول ععة لتف ي ععك تقالف ععه م ععع الع ع ول العربي ععةف والس ععيما ذات الش ععأن المباش ععر بالبع ع ار م ععع سع عراييل).
والجان ععب اآلخ ععر م ععن ه ععذا المنطل ععا ععان اهتمامه ععا بت ععوفير األم ععن واالس ععتقرار إلسع عراييل) عب ععر طري ععا
وعنبر مهماً ف الشرا األوسط قام ف.)30 0229
التسويةف ببفتها العباً استراتيجيا
اً
ولعل توقيع معاه " امب يفي " بين مبر و سراييل) يتعيح لنعا فهع هعذه التوجهعاتف فعال أر العذ
تسععوية بععين ال ع ول العربيععة واس عراييل سععوى يبع ع هععذه

سععا ف ينظععر ف ع أن طععالا مبععا رات سععال ُ تق ع

ال ول عن مسرح المواجهة مع سراييل)ف وسوى يقي وجو االتقا السوفيت فيها .وابععا مبعر علعى
وجه الخبونف يقمل أهمية بسبب م انتها اإلسعتراتيجية فع البع ار السعوفييت  -األمري ع ف ول ونهعا
أ بر ال ول العربية المعقثر فع المنطقعة .وأن ذلعك بقع ذاتعه سعوى يعنع س علعى الع ول العربيعة األخعرى
ومنهععا القضععية الفلسععطينية .فق ع انطلقععت اإل ار األمري يععة م عن افت ع ار
العربية يساع على اقتوا

أن اقت عوا مبععر

بععرى ال ع ول

ول أخرىف ويقو لى اتفاقات معهاف وتبرفها عن تش يل ته ي إلسراييل.

 1.4خالصة
يم ن القعول أن العالقعات األمري يعة -اإلسعراييلية تأسسعت علعى الع يع معن الر عايز الفريع فع ععال
اليو ف قي

من المعروىف أن ولة سراييل) نشأت من خالل االستيال على أر ف ونزوح مهعاجرين

متعب ععبين لي ِّونع عوا ول ععته عل ععى تل ععك األر

عل ععى مس ععمع ومع عرأى م ععن الع ععال أجم عععف وبمس ععاع

ول

االستعمار المهيمنة على المنطقة ف ذلك الوقت.
ولق

انت الواليات المتق األمري ية ه األخرىف ولة نشأت معن نعزوح مهعاجرين يسعتوطنون فع

أراض ال يرف ُي ْنشيوا ولته عليهاف ويبي وا الشعوب األبلية الت تس ن تلك األر ف فيما بين القرانين
السا س عشرف والثامن عشرف ولتأت

سراييل ف القرن  02لت رر ما فعلعه المهعاجرون األوروبيعون فع

الواليات المتق األمري ية.
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ور ايز العالقات السياسعية األمري يعة -اإلسعراييلية تعتمع علعى المبعالح المتبا لعةف فالشعرا األوسعط
يمثل للواليات المتق األمري ية منطقة ستراتيجية هامة تقثر على األمن القوم األمري ف عذلك فعإن
سراييل -طبقاً لنظرية األمن اإلسراييل تا ُع الواليات المتق األمري يةف ه القليى اإلستراتيج الذ
تعتم عليه ف براعها مع العرب.
ومرت العالقات األمري ية -اإلسراييلية بع مراقل اآلت
 .1مرقلععة ال ع ع المسععتتر والتشععجيع علععى الهجععر لععى فلسععطينف وب ع أت بع ع ق ع اررات مععقتمر بععازل عععا
 1296قتى عا 1900.
 .0مرقلة ال ع إلنشا ال ولعةف وبع أت ببع ور قعرار ال عونجرس األمري ع بع ع نشعا ال ولعة اليهو يعة
وقتى االعتراى بها ف  15مايو 1932.
 .3مرقلة التعاطى وال ع الما

والمعنو ف من عا  1932وقتى نهاية عا 1956.

 .3مرقلة التقالى اإلستراتيج وب أت ف أعقاب العع وان الثالثع علعى مبعر ععا 1956ف واسعتمرت
قتى اآلنف مع تعزيز هذا التقالى على مر الوقت.
تعتمع ع

سع عراييل) عل ععى عع ع م ععن ه ععذه المنظم ععات مث ععل لجن ععة AIPACف واالتق ععا الب ععهيون

األمري ) الت تنتشعر اخعل الواليعات المتقع

علعى شع ل شعب ة ت طع مجموععة المبعالح اإلسعراييلية

وتفر

سيطرتها بمختلى األساليب علعى م ار عز بعناعة واتخعاذ القع اررات التع تعقثر فع تلعك المبعالح

سوا

اخل الواليات المتق األمري ية أو على مستوى العالقات األمري ية -اإلسراييلية بوجه ععا ف بمعا

يسم اللوب البهيون وهذا ما سوى نناقشه خالل الفبل التال .
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الفصل الثاني

دور اللوبي الصهيوني في تطور العالقات األمريكية  -ائسرائيلية
 4.4مقدمة

يتميععز النظععا السياس ع األمري ع بالتعقي ع والتشععابك الععذ لععيس لععه مثيععل ف ع أ مععن المجتمعععات

ال يمقراطيعة األخععرى .وينبععع هعذا التشععابك والتعقيع معن تع اخل ع يع معن المقسسععات واألجهععز والو ععاالت
الرسمية و ير الرسمية ف بعناعة القعرار السياسع األمري ع ف مشعار ة أو تعأثيرا .وضعمن هعذه المعا لعة
يأت اللوب البهيون ف الذ يبفه ثيعرون اخعل واشعنطن وخارجهعا بمقولعة مفا هعا "لعيس لهعذه القالعة
اللوب البهيون بواشنطن) نظير ف التاريخ السياس األمري

" عب العاط ف.)0229

ذ ان للوب أثر بير ف توجيه المساع ات االقتبا ية األمري ية لى سراييل)ف فإن تأثير هذه
المسععاع اتف وهع قيمععة بععالطبعف ال يبع و مزعجععا وال يم نععه أن يلعععب و ار مععقث ار فع مجمععل السياسععات.
ل ععن اللععوب يعمععل ععذلك علععى تش ع يل العنابععر الجوهريععة "المقوريععة" للسياسععة الخارجيععة األمري يععة ف ع
الشععرا األوسععطف وق ع عمععل اللععوب بنجععاح إلقنععا القععا األم عري يين ب ع ع
المستمر للفلسطينيينف وباسته اى أع ا

س عراييل) ف ع قمعهععا وقهرهععا

سراييل) اإلقليميين الرييسيين يران والعراا وسوريا ميرشيمرف

والتف .)0226

ن ال ع ع ع األمري ع ع

إلس ع عراييل) بع ععات مسع ععلما بع ععه ومع ععن المعع ععروى أن و ار هع ععذا ال ع ع ع ال بيع ععر

إلسراييل) هو اللوب البهيون ) ف الواليات المتق األمري يةف ل ن من ير المعقول أن ي ون هذا
الع ع الععذ تتالقععاه س عراييل ب ع ون مقابععل تق مععه س عراييل) للواليععات المتق ع األمري يععةف ال أن هععذا هععو
الواقعععف ن اللععوب البععهيون ير ععز علععى مفهععو معععا ا السععامية لمععن ينتقع

سعراييل) وهععو مرت ععز يقععو

اللوب البهيون بإشاعته عن ما يج أن هناك أشخابا ض السياسات اإلسراييلية ف الشرا األوسعط
أو عن ما يوضح ور اللوب ف السياسة األمري ية.
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 4.4المبحث األول
مرحلة بدء تكوين اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية
تع ع الواليععات المتق ع األمري يععة واق ع مععن ال ع ول الفري ع علععى مسععتوى نظامهععا السياس ع ف والععذ
يسععمح بممارسععة جماعععات الض ع ط عملهععا بش ع ل علن ع به ع ى اسععتمالة الساسععة والمشععرعين األم عري يين
لمبالقه  .وف هعذا السعيااف يعأت اللعوب البعهيون فع الواليعات المتقع األمري يعة علعى رأس الهعر
ف اللوبيات الساعية لتققيا مبالقها الخابة.
يسع اللوب البهيون ف الواليات المتق األمري يةف ل التأثير على أعضا ال عون رس معن
أجععل اسععتمالته لمبععالقهاف وأن األمععر ذاتععه ينسععقب علععى العالقععات األمري يععة  -اإلسعراييلية .سععيما أن
األمععور ال تع ور فع الخفععا ف وانمععا بطريقععة معلنععة ومشععروعة .فععاللوب البععهيون فع واشععنطن قع عمععل
على توجيه السياسة األمري ية ف الشرا األوسط وفقاً للمبالح اإلسراييلية فقطف وأن عملياتعه ال تتعلعا
فقط بالشقون ال اخلية األمري ية ومبالح الشر ات ال بعرىف بعل يتعع ى ذلعك لعى مسعتوى الع ولف ليبعل
األمعر فع بعع

األقيععان لعى فععع أمعوال طايلععة مععن أجعل أن يععت تمثيعل مبععالقها فع واشععنطن .ول ععن

بالنسبة إلسراييل)ف فإن الق ومة األمري ية تستشعر م ى ضرور عع

سعراييل) وأهميعة التقعالى بعين

البل ينف ما ي فعه للعمل على تمثيل مبالح سراييل) ف المقسسات األمري ية المختلفة.
 4.4.4المطلب األول
مفهوم اللوبي الصهيوني
ن ما يعرى عا باللوب البهيون أو اليهو
الهي ععل الع ععا لق ععوى الضع ع ط اليه ععو

أو اإلسراييل أو المنابعر إلسعراييلف يتمثعل فع

اخ ععل الوالي ععات المتقع ع األمري يع عة والتع ع تت ععولى ال عاي ععة لع ع ع

سعراييلف باسع الطايفععة اليهو يعة األمري يععةف ععالو علععى لجعان العمععل السياسع المنابععر إلسعراييل التع
ضع السياسات التع تتفعا معع أهع افهاف ععالو علعى توجيعه المسعاهمات الماليعة للمرشعقين
من خاللها تُ ْو ا
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السياسععيين ومععقتمر رقسععا المنظمععات اليهو يععة األمري يععة ال بععرى الت ع تمثععل البععوت الرسععم ليهععو
الواليات المتق األمري يعة فيمعا يخعن سعراييل فع
لشقون األمن القوم الذ

اليهو

عال الميع اانين القعوم والع ول ف ضعافة لعى المعهع

يسته ى البنتاجون والمقسسة العس رية موسوعة مقاتل معن البعق ار ف

.)0213

ت ل لمة "لوب "  )Lobbyعلى أنها لمة انجليزية تعن "الرواا" او الر هة األمامية فى فن ا"
وتطلععا ععذلك علععى الر هععة ال بععر فععى مجلععس العمععو البريطععان ف ومجلععس الشععيوخ األمري ع ف بقي ع
يستطيع األعضا أن يقابلوا الناسف وأببقت ال لمة تطلا على جماعات الض ط التى يجلس ممثلوها
فععى الر هععة ال بععر ويقععاولون التععأثير علععى أعضععا هييععة تش عريعية مععاف مثععل مجلععس الشععيوخ أو مجلععس
النواب .الموسو ف )0 0223
هناك الع ي من التعاريى ل لمة لوب ل ن الموسوعة البريطانية تعرفه بأنها مجموعة من العمال
النشطا الذين له مبالح خابةف ويمارسون الض وط على الموظفين الرسميين خبوبا المشرعينف
وذلك للتأثير عليه أثنا ممارسة عمله ف ويتألى جسع اللعوب البعهيون معن اليهعو األمري عان العذين
يقومون بمجهو بير ف قياته اليومية لقلب وتوجيه السياسة الخارجية األمري ية

توافعا المبعالح

اإلسراييلية مجلة تقوالتف.)0229
يت ععون جععوهر اللععوب مععن يهععو أم عري يين يبععذلون جه ع ا بي ع ار ف ع قيععاته اليوميععة مععن أجععل ثن ع
السياسععة الخارجيععة األمري يععة ف بقي ع

ت ع ع مبععالح س عراييل) وتتجععاوز نشععاطاته بمجععر التب عويت

لمرشع ععقين م ع عوالين ل س ع عراييل)ف لع ععى تابع ععة الرسع ععايل واإلسع ععهامات الماليع ععةف و ع ع ع المنظمع ععات المواليع ععة
ل س عراييل) .ول ععن لععيس ععل األم عري يين اليهععو جععز ا مععن اللععوب ف ألن س عراييل) ليسععت قضععية بععارز
للع ي منه  .فف مسح أجر سنة  ٤٠٠٢على سعبيل المثعالف قعال نقعو  % ٦٣معن األمعري يين اليهعو
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نه ما ير مرتبطين ج اً ب سراييل) عاطفياًف أو ير مرتبطين بها عاطفياً بعالمر  .مر عز ال اشعى
للمتابعة وال راسات اإلستراتيجيةف )05 0222
عر اً وشخبععيات وقر ععات ال تنقبععر فقععط فع الطوايععى
ويضع اللععوب البععهيون فع بععفوفه أفع ا
والمنظمععات اليهو يععةف بععل تععأثيره القععو

ععان بفضععل المسععيقيين البععهاينةف ف ع ال ع ول الت ع انتشععر فيهععا

المذهب البروتستانتى مثل بريطانيا والواليات المتق

وهولن ا و يرهاف الذين عملوا منذ أ ثر معن أربععة

قرون على تققيا األهع اى البعهيونيةف وبعذلوا جهعو اً جبعار فع سعبيل ذلعك .وبفضعل تعأثير هعقال فقعط
يم ن الق ي

عن لوب بهيون يقثر ف السياسة ال ولية" الطويلف )00 0211

أمعا لجنعة  )AIPAC American Israel Public Affairs Committeeوهع جعز معن
اللوب البهيون ل نهعا الالععب الرييسع فيمعا يشعار ليعه فع بعع
تقالى يض

األقيعان "بعاللوب البعهيون " وهعو

برى الجماعات اليهو يةف من مف ر المقافظين الج والمسيقيين البهاينة .وبعالقاتها

المتنفذ بين أعضا مجلس الشيوخ والنوابف والقواع الشعبية المقثرف وبالتها الوثيقة بالمتبرعين من
األ نيا موقع سال يل ف .)0229

 4.4.4المطلب الثاني
أهداف اللوبي الصهيوني بالسياسة الخارجية األمريكية
ن من أه أه اى هذا اللوب هو التق

بعملية وضع السياسات األمري ية من خعالل قرمعان أ

ش ععخن يخ ععالفه الع ع أر م ععن فرب ععة شع ع ل منب ععب م ععقثر فع ع اإل ار األمري ي ععةف واس ععتبعا أ خي ععارات
سياسع ع ععية أخع ع ععرى يم ع ع ععن أن يلجع ع ععأ ليهع ع ععا بع ع ععانعو السياسع ع ععة األمري يع ع ععة سع ع ععوى تلع ع ععك الت ع ع ع يفضع ع ععلونها
ه روبرتسف.)0229
م ععا أنهع ع يقوم ععون بالضع ع ط عل ععى ال ععونجرس للقب ععول عل ععى مس ععاع ات مالي ععة فع ع الميزاني ععة
األمري يععة أو عفععا ات ضعريبية اسععتثنايية مقع و أو لتققيععا مبععالح اقتبععا ية أو قليميععةف واألهع هععو
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ضععمان التأيي ع األمري ع لقععروب س عراييل الع اييععة ض ع ال ع ول العربيععة والعمليععات العس ع رية اإلس عراييلية
عليها االزرق ف .)0229
ن أقع أعمع فاعليعة اللعوب هعو نفعوذه فع ال عونجرسف قيع

تهعيمن سعراييل) فع واقعع األمععرف

وهذا بق ذاتعه وضعع فريع ف ألن ال عونجرس ال يتجنعب أبع ً ا القضعايا الشعاي ة .وسعوا
اإلجها

ف أو العمل االيجاب

انعت القضعية هع

زيا نسبة تمثيل الم أر واألقليات ف الوظايى الرسمية أو الجامعات..

لععخ)ف أو الرعايععة البععقيةف أو الرفععاهف فععال ب ع أن ي ععون هنالععك نقععاش ق ع لهععا ف ع ال ععونجرس .ول ععنف
قيثما ي ون األمر متعلقًا ب سراييل)ف يخي البمت على الجميعف وال ي ا ي ون هنالك نقاش أب ا.
وي من أق أسباب نجعاح اللعوب معع ال عونجرس فع أن بعع

أهع األعضعا بعهاينة مسعيقيون

مثل يك آرم ف الذ قال ف سبتمبر /أيلول  ٤٠٠٤أن “أولويت رق واق فع السياسعة الخارجيعة هع
قماية سعراييل)ف وقع يظعن أن األولويعة رقع واقع أل عضعو فع ال عونجرس سعت ون “قمايعة الواليعات
المتق ”ف ول ن ذلك ل ي ن ما قاله آرمع  .وهنالعك أيضعا سعيناتوراتف وأعضعا

عونجرس يهعو يعملعون

على جعل السياسعة الخارجيعة األمري يعة تع ع مبعالح سعراييل) .مر عز ال اشعى للمتابععة و ال ارسعات
اإلستراتيجيةف )02 0222
لق ع جن عى قععا

س عراييل فواي ع

بععرى مععن النش عاط الععذ يقععو بععه اليهععو األم عري يين اخععل الواليععات

المتق ع ف ويطلععب ه عقال القععا مععن يهععو الواليععات المتق ع

ايمععا الض ع ط علععى الساسععة األم عري يين مععن

أعضععا السععلطتين التنفيذيععة والتش عريعية مععن اجععل م ارعععا مبععلقة س عراييل وال ع فا عنهععا أمععا بععانع
القرار من الق ا ورجال اإل ار األمري يةف وينسا اليهو األمري يين جهعو ه إلقنعا زعمعا ال عونجرس
البارزين بأن سراييل ايماً على قاف وانه يجب على ال ونجرس أن يقي ها ف جميع األقوال ون أ
اعت ع ار

ف ز علععى ذلععك فععأنه يععزو ون س عراييل بالهبععات والتبرعععات السععخية بإسععتمرار عب ع السععال ف0225

.)123-120
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م ععا يق ععاول اللعععوب الب ععهيون وبشع ع ل مسعععتمر رب ععط األم ععن الق ععوم األمري ع ع ب ععاألمن القعععوم
اإلسعراييل ف قتععى يبععبح الشعععور السععاي أن هععذا العرابط ال يم ععن قطعععه أو فبععله وأن المبععالح واقع .
وباعتراى مسيولين أمري يين بار سابقين فان منظمات اللوب البهيون وخابة " "AIPACتقرن
ايما على توجيه العال بطرقها الخابة والمميز نقو تق يات تعتبرها تق يات ته أمعن سعراييل وأمعن
العال بقيفة المنارف .)0210
 4.4.4المطلب الثالث
مراحل تطور اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة
هاجر اليهو لى الواليات المتق عبر ثال

مراقل المرقلة األولى هجعر اليهعو السعفار ي معن

أسععبانيا والبرت ععال فععى الق ععرن الخععامس عشععرف والثاني ععة هجععر اليهععو األلم ععان بع ع  1232ف ث ع الهج ععر
ال برى من أوربا الشرقية بع عا  1222ف ث ت اثر اليهعو قتعى وبعل عع ه بقلعول ععا  1902ف
لى ثالثة ماليين ونبى المليعونف ومنعذ ذلعك الوقعت بع أ اليهعو بتأسعيس الجمعيعات األخويعة والو عاالت
االجتماعيععة والمعاب ع والم ع ارس وقععاموا بتطععوير المنظمععات البععهيونية مععن أجععل السععع لتققيععا القل ع
البعهيون بإقامععة وطععن قععوم لليهععو فع فلسععطينف ولعبعوا و ار أساسععيا فع ت ذيععة البععهيونية السياسععية
منذ ظهورها المومن ف .)0210

لقع قععرن اللععوب البععهيون فع الواليععات المتق ع

علععى نشععا مجتمعععات خابععة به ع و يانععات

قوميععةف مععع ب عراز قربععه علععى المبععالح اإلسععتراتيجية للواليععات المتق ع األمري يععة هععذا القععرن تع ع
ترجمتععه بموافقععة البيععت األبععي

وال ععون رس األمري ع علععى وع ع بلفععورف قي ع

بع ع

ال عرييس األمري ع

وو رو ولسععون فع  31آب/أ سععطس عععا  1912مععذ ر لععى القاخععا سععتيفن وايععز يعلمععه فيهععا موافقتععه
على وع بلفور مبيضين وتي ف.)30 0223
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لق عم اللوب البهيون جاه اً لل عايعة اليهو يعة ل سعب تععاطى المجتمعع األمري ع معع اليهعو ف
ويم ن تتبع ذلك منذ عا  1933عن ما استل أبا هليعل سعلفرف وهعو قاخعا معن أوهعايوف رياسعة مجلعس
الطوار األمير
سلفر ف

البهيون ف أ جهعاز ال عايعة فع القر عة البعهيونية األمري يعة .قيع

عان أسعلوب

سب ال ع للمخططعات البعهيونية فع فلسعطين أسعلوبا مباشع اًر ونشعطاً و يعر متعوترف بع عس

أسععلوب الزعمععا اليهععو اآلخعرين مثععل قععايي وايععزمن .فقع أعلععن سععلفر فع رسععالة لععى وايزمععان تبهععا فع
آذار/مارس  1933انه يرف

ال بلوماسعية البعامتة ألنهعا يعر فعالعة .وقع شعرح القاخعا سعلفر قاع تعه

ف النجاح للزعما اليهو ف رسالة عا  . 1933تعب يقعول"ال تتر عوا مسعتقبل قر تنعا فع أيع

أفع ار

مهم عا ععانوا مقبععين ومهمععا ععانوا عظمععا ف اتجه عوا لععى الجمععاهيرف تق ع ثوا لععى الواليععات المتق ع

لهععاف

قومعوا ب عايععة تثقيفيععة نشععيطة فع مقععيط تععأثير وبععين أبع قاي

ومععارف  .وسععوى يععنع س أثرهععا علععى

ال واير العليا" وق نفذت ال عاية البهيونية منذ  1932أف ار سلفر لها نخلةف .)132 1971
است ل اللوب البهيون ال أر العا األمري

بنجاحف وخابة "الجماهير" والنخبة الت يم نها أن

تقثر تأثي اًر بي اًر على األقويا وذو النفوذ ف النظا السياس األمري ع  .لقع قطعى اللعوب البعهيون
مععن خععالل ال عايععة اليهو يععة ف ع الواليععات المتق ع ثمععار النجععاح ف ع أوسععاط فععرو الق ومععة األمري يععةف
قيع

أقععا الزعمععا اليهعو اتبععاالت فعالععة فع واشعنطن مععع مجلععس الشعيوخ والبيععت األبععي

ومقسسععات

تنفيذية أخر ف ألن هقال الزعما قاموا ب ع موقى مق مة الع ل العليا للواليعات المتقع العذ اتخذتعه
عا  1967والقاض بإعطا قا الجنسية المز وجة لليهو نخلةف .)102 1971
لق ع اسععتطاعت منظمععات اللععوب البععهيون المختلفععة ف ع الواليععات المتق ع
م انيععات يهععو الواليععات المتق ع

آنععذاك أن تسععتفي مععن

للقبععول علععى ال ع ع الععالز إلس عراييل) قععين نشععأتهاف س عوا علععى

المسععتوى الشعععب أو الرسععم ف ومععن العوامععل الت ع سععاع ت هععذه المنظمععات علععى تققيععا هععذه ال ايععة.
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مخطط ال عاية البهيونية العذ خطتعه لنفسعها ب قعة بعع ارسعة طبيععة ت عوين المجتمعع األمري ع العذ
يقو على
 -1الربط المستمر بين الوسايل ال عايية وبين طبيعة التر يبة االجتماعية للمجتمعع األمري ع وير عزون
ببفة خابة على مخاطبة م ار ز القو فيه.
 -0تقسععي ال ع أر العععا األمري ع

لععى ثععال

قطاعععات األول يمثععل األ لبيععة السععاققة الت ع ال تهععت وال

الش

يمثل أقلية ضييلة ج اً تبنع

تعلاف والثان يمثل أقلية تعرى بع
أر األقلية الت تعرى بع

واهتماماتها متفاوتة والثال

الش .

 -3تر يععز االهتمععا علععى القيععا التع تبععنع ال ع أر وتشع ل الخععط السياسع مععع االهتمععا باألقليععة الت ع
تتابع األمور من خالل ما تفعله األقلية الت تمثل القيا ف المجتمع المبر ف .)66-65 0227

 4.4المبحث الثاني
دور اللوبي الصهيوني في دعم العالقات األمريكية  -ائسرائيلية
على الر من أن اليهو يش لون نقو  %3من س ان الواليات المتق ف ال نه نجقوا ف جععل
ب ععوته مس ععموعاً عل ععى نط ععاا واس عععف ول ععيس م ععن ش ععك فع ع أن الجماع ععات اليهو ي ععة األمري ي ععة الموالي ععة
إلس ع ع ع عراييل ه ع ع ع ع مع ع ع ععن الجماعع ع ع ععات األفضع ع ع ععل تنظيم ع ع ع عاً وتمع ع ع ععويالًف ومع ع ع ععن أ ثع ع ع ععر جماعع ع ع ععات المبع ع ع ععلقة
فاعلية السلطانف.)313 0220
وطبقعاً لقععانون  1936البععا ر ف ع الواليععات المتق ع فععإن اللععوب يقبع بععه تلععك المجموع عة الت ع
تعمل على التأثير ف

جع ار ات القعرار التشعريع العذ يبعنع فع ال عون رس) واسعتنا اً لعى هعذا القعانون

ش لت من معقتمر رقسعا المنظمعات البعهيونية األمري يعة اللجنعة اإلسعراييلية-األمري يعة للشعيون العامعة
المعروف عة بإسع ع " " AIPACالتع ع ه ع بمثاب ععة الل ععوب الوقي ع المس ععجل والم ل ععى مععن الناقي ععة الرس ععمية
بمهمععة ال عايععة ل ع ع

س عراييل) بإس ع اليهععو األم عري يين منظمععة تأسسععت ل ععر
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التععأثير ف ع السععلطة

التشع عريعية لتقس ععين العالق ععات األمري ي ععة – اإلسع عراييليةف مس ععجلة بموج ععب ق ععانون الل ععوب هع ع فها الرس ععم
المقافظ ع ع ع ع ععة وتقس ع ع ع ع ععين عالق ع ع ع ع ععات البع ع ع ع ع ع اقة والخي ع ع ع ع ععر الع ع ع ع ع ععا ب ع ع ع ع ععين سع ع ع ع ع عراييل)والواليات المتقع ع ع ع ع ع
األمري ية السلطانف.)313 0220
ت ع عرتبط الواليع ععات المتق ع ع األمري يع ععة بعالقع ععات متنوعع ععة مع ععع جميع ععع ول العع ععال ف ال أن عالقاتهع ععا
بإسراييل) ه عالقات خابة ج اًف فق اعتم ت سراييل)منذ ب اية نشعأتها علعى تقالفهعا االسعتراتيج
مع الواليعات المتقع بهع ى ضعمان أمنهعا أوالً وفعى مرقلعة الققعة معن هعذا التقعالى تم ينهعا معن تققيعا
تفوقهععا النععوع علععى ال ع ول العربيععة .ععان للععوب اليهععو

الناشععط ف ع الواليععات المتق ع

توجيععه السياسععة الخارجيععة األمري يععة وتوطي ع ها مععع س عراييل فع مختلععى المجععاالت بقيع

و اًر مععقث اًر ف ع
ال تبتع ع عععن

المب ع ععالح اإلسع ع عراييلية م ع ععن خ ع ععالل م ع ععا تمارس ع ععه األقلي ع ععة اليهو ي ع ععة ومنظماته ع ععا الفاعل ع ععة فع ع ع الوالي ع ععات
المتق المشاقبة وشلب ف .)031 0210
يعتبععر اللععوب البععهيون الضععلع الثال ع

ف ع العالقععة الخابععة مععا بععين س عراييل والواليععات المتق ع

األمري يةف فإسراييل) ما انت تستطيع أن تقب

ل الثمعار الناضعجة والطيبعة فع الشعجر األمري يعةف

ل ع ع عوال ور اللعع ععوب البع ع ععهيون ف ع ع ع الواليعع ععات المتق ع ع ع ف والع ع ععذ

ع ععان يعمع ع ععل بنش ع ععاط وتنظعع ععي لبعع ععالح

سراييل)ابت ا من عه الرييس "هار ترومان" ف أواخعر األربعينيعاتف وعبعر عل اإل ارات األمري يعةف
خابة الت تجاوزت فيها عل القع و المعقولعةف فع مسعان
ألراض

سعراييل) قتعى ولعو انعت معت يعة ومقتلعة

يرهاف مثل لنع ون جونسعون معا قبعل فع قعرب 1967ف وريتشعار ني سعون والجسعر الجعو

الذ أقامه لينتقل لى سراييل)ف نفس اليو السالح ف قرب  1973ال مر ف .)32 0221
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 4.4.4المطلب األول
أسباب قوة اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية
ن من أسباب قو اللوب البهيونى هو ث ار اليهعو األمعري يين المميعز وسعيطرته علعى ثيعر معن
ف ع الواليععات المتق ع األمري يععةف فععإنه

أوجععه النشععاط االقتبععا

ععذلك أ بععر مجموعععة أمري يععة تقععو

بععالتبر للمنظمععات الخيريععةف ز علععى ذلععك فععإنه منظمععون تنظيم عاً فعععاالً ويشععتر ون ف ع جميععع األنشععطة
السياسعية لألقعزاب األمري يعةف بعر أنهع يشع لون  %3فقعط معن سع ان الواليعات المتقع ف ال أن %92
منه يبوتون ف انتخابات الرياسة األمري ية مقارنة بالمتوسط العا للتبويت الذ ال يزيع بعأ قعال
عن  %52عب السال ف .)120 0225
مععا يسععتم اللععوب البععهيون قوتععه مععن خععالل نجاقععه ف ع

ععرس االعتقععا ل ع ى ععل األم عري يين

ولجميع وسايل اإلعال ف بأن سراييل) ف ق ذاتها مبلقة قيوية للواليات المتق  .و ذلك التععاطى
النفس الذ استق

ر فعل للهولو وست أو مذابح النازيعة ضع اليهعو أثنعا القعرب العالميعة الثانيعةف

باإلضافة لى ققيقة ستراتيجية قايمة بالفعلف وهى أن الشرا األوسط ان خالل سنوات القرب البار
على الخط األمام للمواجهة مع الع و السوفيت ف ولهعذا عان تععاطى اليهعو األمعري يين معع سعراييل)
منسجماً مع المسار العا للتف ير السياس األمري
وب ععالنظر ل ععى الثق ععل االقتب ععا

ب ون وجو اى تناق

معه ال مر ف .)32 0221

ليه ععو الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة نجع ع أن ععه س ععاع عل ععى نج ععاح

المخطط الع عاي البعهيون ل عون اليهعو مسعيطرين علعى بعناعة األفعال واإلععال فيهعاف فهع يمل عون
البيعة الشعر ات السعينمايية ال بعر باإلضعافة لعى عع

بيعر معن شعر ات اإلذاععة والتلفزيعون وعع معن

الب ععقى األمري ي ععة الب ععارز فضع عالً ع ععن عع ع م ععن و ععاالت األنب ععا ف يض ععاى ل ععى ذل ععك س ععيطرته عل ععى
اإلعالن التجار والتوزيعف ولما انت البقافة ف
فق أببح الض ط اليهو

البهيون

ل م ان عبار ععن عمعل تجعار فع المقعا األول

ر المبر ف .)66 0227
عليها مباش اً
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ولغرض تحديد قوة اللوبي المؤيد ئسرائيل البد من الوقوف على ما يلي
 .1ن هععذا اللععوب هععو جععز ال يتج ع أز مععن اإل ار األمري يععة ومبععالقها وجععا ت ازي ع قوت عه متزامن عاً مععع
ميع ار الواليععات المتقع االسععتعمارين الفرنسع والبريطععان فع الشععرا األوسععط بعع القععرب العالميععة
الثانية.
 .0ن ارتبععاط اللععوب البععهيون مرهععون بم ع

ارتبععاط س عراييل) بالواليععات المتق ع وتماثععل مبععالح

البل ين معاً.
 .3ن ما يقال عن نفوذ اللوب البهيون ف االنتخابات الرياسية للواليات المتق والتأثير عليها ق
ال ي ععون مبععالب فيععه بععالر مععن أن نسععبة ع ع اليهععو ال تزي ع عععن  %3مععن ع ع س ع ان الواليععات
المتق وأنه ال يبعوتون بشع ل موقع ال أن ارتبعاط اللعوب ي عون قويعاً فع مجعال السعالح والعنفط
ذات المبلقة ال بر ف تسليح سراييل) المشاقبة وشلب ف .)030 0210
 4.4.4المطلب الثاني
تأثير اللوبي الصهيوني في الكونجرس األمريكي
ن ت ازيع قععو اللععوب البععهيون ونجاقععه فع خلععا م ار ععز النفععوذ اخععل مقسسععات ال ولععة الرييسععية
وأجهععز ووسععايل اإلعععال جعععل س عراييل الطفععل الم ع لل الععذ ال ي عرف

لععه طلععب والقليععى االسععتراتيج

الذ يستقيل أن يرت ب األخطا  .و معا قعال بعول فنع ل عضعو ال عون رس األمري ع السعابا "أبعبقت
ل األعمعال التع تقعو بهعا سعراييل ينظعر ليهعا تبعرفات فع مبعلقة الواليعات المتقع

" ربيعع ف1992

.)119

يهت اللوب البهيون أساسا بالتعأثير علعى أعضعا ال عونجرس العذين يشع لون لجعان هامعة معقثر
على مبالح سراييلف وف ال الب ما ي ون هقال األعضا قبل اقتالله لهذه المواقع بعي ين لعى قع
بي ععر ع ععن واي ععر العالق ععات ال ولي ععة والسياس ععة الخارجي ععة األمري ي ععة والتع ع ي ل ععب عل ععى األمععري يين عع ع
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االهتما بها .وما يق

ف العا هو أن منظمات اللوب البهيون تسر بع

ل انتخابات تشعريعية

ب راسة مواقى أعضا ال ونجرس الموجو ين ألول مر ف مواقع قساسة ث تب أ ف التعأثير علعيه معن
خععالل شععب ة عالقاتهععا بالنععاخبين والمتبععرعينف وف ع العععا تععنجح ألسععباب ع ي ع مععن أهمهععا يععاب ور
عرب ع واسععالم م عواز ل ع ور اللععوب البععهيون بيععوم ف .)0229بقي ع
الرييس للوب اإلسراييل

تعتبععر لجنععة  AIPACالمبعععو

لى ال ون رس .ول ن ف

ثير من القعاالتف أبعبقت لجنعة  AIPACأ ثعر

مععن مجععر لععوب آخععرف فقع نجقععت بعملهععا هععذا فع

قشع تأييع ال ق ع و لععه لبععالح سعراييل سععال يلع ف

.)0229
وبالنسبة آلليات عملهعا اخعل ال عونجرسف فعإن  AIPACتقع تقريع ار ل عل عضعو بعال ونجرس ععن
يفيععة التبععويت لبععالح سعراييل وتععزو األعضععا بالبيانععات والوثععايا الخابععة بالمواضععيع التع تعععر
عل ععى ال ععونجرس والتع ع تهع ع سع عراييل وتع ع ع وجه ععة نظره ععاف م ععا أنه ععا تع ععزز ذل ععك بالم الم ععات الهاتفي ععة
والزيارات الشخبية والتعو
أجل عر

لعى مععاون أعضعا ال عونجرس العذين يقومعون بع ور مهع و ار السعتار معن

مواقى خابة واجع ار اتبعاالت لممثلعيه ف وتر عز " "AIPACأيضعا علعى األعضعا العذين

ينتمععون لععى اللجععان الرييسععية للمسععاع ات الخارجيععة أو السياسععيةف وعلععى يععره مععن األعضععا النافععذينف
وهع تقععتفظ بقايمععة أسععما أعضععا مجلععس الشععيوخ والنعواب الملتععزمين بالتبععويت وفقععا لتعليمععات اللععوب
البهيون قي

ينال هقال الثنا الفور ف منشعورات اللعوب ف وباإلضعافة لعى ذلعكف تقع ""AIPAC

مسععاع ات أخععرى ألعضععا ال ععونجرس مثععل تابععات الخطابععات الرسععميةف مععا أنهععا تقععو بععإج ار بقععو
له موقع معراجف.)0229

ويق ع ذلععك قع ي

السععناتور لو ععار ريععيس لجنععة العالقععات الخارجيععة فع مجلععس الشععيوخ األمري ع

خالل الفتر  1926-1923عن ما سيل عن رأيه ف نفوذ وأساليب اللوب البهيون ف قال ن التبرعات
الت يق مها ذلك اللوب من أجل المساهمة ف تمويل القمالت االنتخابية ألعضعا ال عون رس تعع معن
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أه العوامعل التع تع فع العبع
المعونععة اإلسعراييلية .ن "مقيع

لعى همعال وجهعة نظعر الق ومعة األمري يعة عنع ما تتععار
سعراييل فع الواليععات المتقع

معع طلبعات

يعتبععرون مععن القععوى النشععطة ذات القع ر

علعى ثععار المشععا ل لألعضععا الععذين يخععالفونه الع أر ف ولععذلك يقععاول األعضععا تجنععب االخععتالى معهع
ق ر اإلم ان" ربيع ف.)101 1992
تش ع ل “ ”AIPACجععوهر نفععوذ اللععوب ف ع ال ععونجرس .ويرجععع نجععاح “ ”AIPACلععى مق ع رتها
عل ععى م اف ععأ أعض ععا الهيي ععة التشع عريعية ومرش ععق ال ععونجرس ال ععذين يس ععان ون أجنع ع تهاف ومعاقب ععة م ععن
يتق ونهاف وتتققا لجنة  AIPACمن أن أب قا ها يقبلون على ع مال قو من ع هايل معن
لجععان العمععل السياس ع المواليععة إلس عراييل) .أمععا الععذين يعتبععرون معععا ين إلس عراييل)ف مععن جهععة أخععرىف
فينب ع ع أن ي ونع عوا عل ععى ثق ععة م ععن أن لجن ععة “ ”AIPACس ععوى توج ععه تبرعاته ععا للقمل ععة االنتخابي ععة ل ععى
خب ععومه السياس ععيينف م ععا ت ععنظ  AIPACقم ععالت تاب ععة رس ععايلف وتقع ع

مق ععرر الب ععقى عل ععى

الموافقة على المرشقين الموالين إلسراييل) مر ز ال اشى للمتابعة و ال راسات اإلستراتيجيةف .)09 0222
مععا أن هنالععك وسععيلة مععقثر بي ع اللععوب البععهيون وذات تععأثير فاعععل ف ع االنتخابععات األمري يععة
تتمثل بتوجيه اتهامات العنبرية والمععا ا للسعامية "الالسعامية" أل مرشعح أو عضعو فعى ال عون رس أو
أ شخبية بارز ف المجتمعع السياسع األمري ع ينتقع

سعراييل) أو عع الواليعات المتقع األمري يعة

لها .بما يعنع س سعلباً علعى مسعألة وبعوله أو فعوزه بالوبعول لعى عضعوية ال عون رس أو ععا انتخابعه
مر أخرى المسير ف .)173 0221
وتتضح قو اللوب البهيون ف ال عون رس معن خعالل االنتخابعات التشعريعية أوالًف وبعنع القعرار
اخععل ال ععون رس ثاني عاًف فععاليهو بأع ع ا ه القليلععة ال يمثلععون قععو انتخابيععة قععا ر علععى ت ييععر المع ع الت
االنتخابيعة فع الواليعات المتقع وذلععك ال يل ع تعأثير قعو البع ى اليهعو ) فع االنتخابعات فععاليهو ال
يعتمع ون علعى األبعوات اليهو يععة فقعط علعى الععر معن مشعار ته الواسععة فع االنتخابعات فع الواليععات
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المتقع مقارنععة مععع بععاق الفيععات والشعرايح االجتماعيععة األخععرىف ذ يقع ر مشععار ة اليهععو باالنتخابععات ب ع
 %92منه ف فه قريبعون عل القعرن علعى المشعار ة فعى االنتخابعات .فعاللوب البعهيون يلجعأ لعى
ع مرشقين يعر يهعو ول عنه مشعهورون بتأيع ه للبعهيونية وقعا سعراييل) فع الوجعو ومسعتع ون
لل فا عنها ومن المالقظ أن اللجنة اإلسراييلية األمري ية ت رس أ بعر وقتهعا فعى ال عابتولف فع مقاولعة
التععأثير ف ع أعضععا ال ععون رس فيمععا يتعلععا بععاألمور ذات األهميععة بالنسععبة للجنععة بععاألخن فيمععا يخععن
القضايا المتعلقة بإسراييل وهذه اللجنة تضع

عل مقيع إلسعراييل) ب ع

ليها المرشح لالنتخابات لير ز بال رجة األساس على م

النظعر ععن الجهعة التع ينتمع

تأيي ه إلسراييل) اوبراينف .)179 1926

 4.4.4المطلب الثالث
دور اللوبي الصهيوني في دعم إسرائيل
يتمتععع اللععوب البععهيون ف ع الواليععات المتق ع األمري يععة بقععو بيععر ف ع السياسععية األمري يععة وف ع
تععأثيره علععى ال ععون رس .ال أنععه مععن الواضععح تمام عاًف أن المسععان األمري يععة إلس عراييل) تتجععاوز ق ع و
مجموععات اللععوب ف وهععذا مععا أ ع ه ريععيس الععوز ار اإلسعراييل السععابا " سعقاا اربععين"ف أثنععا عملععه سععفير
إلسراييل ف واشنطنف قي

قال "أعتق أن ارتباط الشعب األمري

وا ارته بإسراييل يفوا وزن الجاليعة

اليهو ية ونفوذها" .قهوج ف )26 1979

اسععتطا اللععوب البععهيون علععى م ع ار السععنوات السععابقةف مقاربععة أعضععا ال ععون رس األم عري يين
الذين قاولوا الوقوى لى جانب القا العرب ف فلسطين ف ويتهمون عضو ال عون رس العذ يقعى لعى
جانععب القععا الفلسععطين بمعا اتععه للسععاميةف و ععذلك فع مناهضععة سعراييلف ونجععح اللععوب البععهيون فع
بعا المشرعين األمري يين ععن زيعار البلع ان العربيعةف بقع ر نجاقعه فع ععر

وجهعات نظعر سعراييل)

ون سعواهاف ويسععتخ اللععوب البععهيون عبععر منظماتععه الع يع ف ع الواليععات المتق ع ف المععال السععتمالة
بع

أعضا ال ون رس لعى جانعب سعراييلف واسعتطا هعذا اللعوب علعى الع وا الضع ط علعى اإل ارات
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األمري ية ورفع قج المساع ات األمري يةف لى  )22مليعار والر خعالل الفتعر  )0221-1951منهعا
 )%61على ش ل مساع ات عس رية السهل ف .)0211

ضععافة لععى أهميععة اللععوب البععهيون ف ع بنععا عالقععة خابععة بععين الواليععات المتق ع األمري يع ع ععة
واسعراييلف أ ع بعع
الباق

البععاقثين األمعري يين فع القضعايا اإلسععتراتيجية اإلسعراييليةف وخابععة ماي عل هانع ل

ف جامعة هارفر األمري يةف بأن سراييل ه قاع انطالا مثالية من أجل القيا بعمليات ف

االتجاهععات افععةف ويم ععن بلو هععا بسععهولة بطععرا بقريععة قبععير عبععر البقععر األبععي

المتوسععط السععهل ف

.)0223

يضاى لى ذلك أن الق رات العس رية اإلسراييلية تتيح إلسراييل) المساهمة ف تق ي قماية قو
تع خل أمري يعة فع الشعرا األوسععطف والسعبب فع ذلعك قسعب مسععاع وزيعر الخارجيعة األمري ع فع عهع
جونسعون "يعوجين روسعتو"  )Eugene Rostowهعو أنهعاف أ

سعراييلف نقطعة النفعاذ الوقيع التع لع ينا

بين أوروبا ال ربية و شعر اينا فع الشعرا األقبعى اسعترالياف نيوزلنع اف وريعا الجنوبيعة واليابعانف وبتعبيعر
أخععر فععإن سعراييل خالفعاً لع ول أخععرىف تقع تسععهيالت لقععو تع خل أمري يععة مثععل ينيععا وعمععانف أو قتععى
مبر) السهل ف .)0223
ومن األهمية بم ان اإلشار لى العوامل الت ساع ت اللوب البهيون ف الت ل عل فع المجتمعع
األمري ف قي

يم ن جمالها بالتال

العامل األول البع ال ين ف قي

تعتبر القر ة البهيونية قر ة عنبرية تنعا

بوق ع ونقعا الشععب

اليهععو ف وتعتق ع بوجععو قوميععة يهو يععةف وت ع عو البععهيونية اليهععو ف ع جميععع أنقععا العععال للعععو
فلسطينف وق

انت الظروى مواتية ف الواليات المتق لطرح هذه المقع ع عوالت.
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لععى

العامععل الثععان

طبيعععة النظععا القععر ف ع الواليععات المتق ع

قي ع

أتععاح النظععا األمري ع لليهععو تاريخي عاً

الترق ع االجتمععاع واالقتبععا ف وعمععل ومععا ي عزال يعمععل ببععور تتفععا مععع مبععالقه وقععيمه مععع أنه ع
متماس ون ف
العامل الثالع
المتق ف

ر ات فعله على المسايل المر زيةف مسألة التعلا بإسراييل) السلطانف .)310 0220

تقعاطع المبعالح األمري يعة واليهو يعة فع منطقعة الشعرا األوسعط قيع
سراييل) ضالتها لتققيا أه افها ف

وجع ت الواليعات

الشرا األوسط السلطانف .)097 0220

 1.4المبحث الثالث
أثر المنامات اليهودية األمريكية على السياسة األمريكية لمصلحة إسرائيل
ب اي ععة ال بع ع م ععن اإلش ععار ل ععى أن المنظم ععة الب ععهيونيةف هع ع التع ع تس ععيطر عل ععى ععل المنظم ععات
اليهو يةف وتقر هاف من أجعل خ معة األف عار البعهيونيةف وتقع شعتى أنعوا المسعاع ف وبمختلعى السعبل
إلسعراييل)ف وقع بع أ ظهعور المنظمعات اليهو يعة فع الواليعات المتقع منعذ معقتمر بعال فع عععا 1297ف
قيع

أسسععت رو از سوتشععن مععن شععي ا و "المجلععس القععوم للمع أر اليهو يععة" الععذ يشع ل األسععاس لقر ععة

"ق ع اش" النس ععاييةف وف ع ع ععا  1299تأسععس ب ععن وا االسععتعمار اليه ععو ف الععذ اش ععترك فيععه االتق ععا
البععهيون لع ع ع الب ععن وا الق ععوم اليه ععو ف وفع ع ع ععا  1962تأسس ععت "اللجن ععة األمري ي ععة اليهو ي ععة"
ومهمتهععا تقع ي المسععاع ات لليهععو فع العععال ف ولعبععت المنظمععة النسععايية اليهو يععة األمري يععة و اًر أساسععياً
ف تأسيس منظمات المساع الطبية األولية ليهو فلسطينف قي

ت تأسيس الوق الطبية البهيونية

األمري ية عا  1916لتأمين الرعاية البقية لليهو قم انف .)103 1995

وفع عععا  1913تأسسععت لجنععة التضععامن اليهععو

األمري ع "جونيععت"ف التع نشععأت إلنقععاذ يهععو

روسيا القيبرية ث وسعت نشاطهاف ليشمل يهو أوروبا وتقو "جونيت" اليو بتوقي جهو

ار اإلنقعاذ

األمري يععةف وهييععة البععليب األقمععرف ولجنععة اإلنقععاذ الشععرا أوسععطية .وفع عععا  1912ظهععر ال ععون رس
اليه ععو

األمري ع ع ف ال ععذ س ععيطرت علي ععه القر ععة الب ععهيونية ع ععا 1900ف وظه ععرت فع ع ع ععا 1930
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"اللجنععة االقتبععا ية األمري يععة مععن أجععل فلسععطين"ف و عمععت نشععا المعامععلف ف ع المنععاطا اليهو يععة ف ع
فلسععطينف وق ع خلععت هععذه اللجنععة ضععمن اقتبععا الو الععة اليهو يععة عععا 1951ف مععا تأسسععت المقسسععة
الثقافيعة األمري يععة ععا 1939ف وهع فت لعى تعميععا الثقافعة اليهو يععة فع المجتمععع األمري ع ف ثع تقولععت
الى طريا تعبر فيه عن األف ار البهيونية بين اليهو والمجتمع األمري
المععذ ورف مجععالس ون عوا ف وجميعهععا تقععو بمسععاع
االتقا اليهو

وق ه ف

مع عاًف وتبع نشا المنظمات

س عراييل) مععن خععالل جم عع التبرعععاتف قي ع

جمععع

عا  1967ماية مليون والر لبالح سراييل) قم انف .)105 1995

ن ال ور الذ يقو به اليهو األمري يين ف السياسعات األمري يعة هعو ور يفعوا قعوته الع يعة لعى
ابع ع م ع ىف وقععوته تنبععع أساس عاً مععن فهمه ع الممتععاز للعمليععات االنتخابيععة زيععا علععى اهتمععامه ال بيععر
بالشيون العامة وإلقامته لمنظماته على أسس فعالة .ويزي من قوته عطايه جعز بيعر معن قيعاته
ألعمال البر ف المجتمع األمري ف وي ع ترابطه شععوره فع فتعرات سعابقة بشع
تمارسه ض ه بع

قطاعات المجتمع األمري

معن التمييعز العذ

عب السال ف .)120 0225

 4.1.4المطلب األول
المنامات اليهودية والصهيونية في الواليات المتحدة األمريكية
ف ع سععنة 1951ف أعععا المععقتمر البععهيون الثععان والعشععرون بععيا ة مهمععة البععهيونية فجعلهععا
"توطيع ولععة سعراييلف وتجميععع المثقفععين فع أر

سعراييل)ف وتعزيععز وقع "الشعععب اليهععو " .وعنع ما

وقعت قرب يونيه 1967ف اجتاح التأيي إلسراييل فيات المجتمع اليهو
يهو المنظمات لى العمعل لع ع

األمري ع ف قيع

اتجعه جميعع

سعراييل)ف وبع أت المقسسعات والو عاالت اليهو يعة الج يع التع سعم

أتباعها البهيونيين الج ف تأخذ على عاتقها أعبا العالقات العامعةف و سعب التأييع وجمعع المعال نيابعة
عععن س عراييل)ف وهع المهععا الت ع
عنها بع نشا

انععت المنظمععة البععهيونية ف ع الواليععات المتقع األمري يععةف مسععيولة

ولة سراييل).ومن أه المنظمات اليهو ية ف الواليات المتق األمري ية
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 4.4.1.4االتحاد الصهيوني األمريكي ودوره في دعم إسرائيل
«االتقععا البععهيون األمري ع » هععو المظلععة التنظيميععة الت ع تض ع

ععل المنظمععات البععهيونية ف ع

الواليععات المتقع ف وقع تع تأسيسععه عععا  1972بنععا ً علععى قعرار بععا ر عععن المععقتمر البعهيون السععابع
والعشرين  )1962ي عو لى تقوية القر ة البهيونية من خالل نشا منظمات أو اتقا ات بهيونية
قطرية ف جميع بال العال  .وتعو جذور االتقعا لعى لجنعة الطعوار للشعيون البعهيونية التع تأسسعت
عععا  1939لتوقيع ع جهععو المنظم ععات البععهيونية للضع ع ط علععى الق وم ععة األمري يععة لب ععالح المش ععرو
الب ععهيون فع ع فلس ععطين .وقع ع أُعيع ع تنظيمه ععا ع ععا  1933تق ععت اسع ع «مجل ععس الطع عوار الب ععهيون »
تقت قيا أبا هليل سيلفرف ث تقولعت لعى المجلعس البعهيون األمري ع ععا  1939لت عون

األمري

الجه ععة المنس ععقة للمنظم ععات الب ععهيونية األمري ي ععة موس ععوعة المس ععير ف مر ععز المعلومعععات ال ععوطن الفلسعععطين ف

.)2013
يتععألى االتقععا مععن سععت عشععر منظمععة بععهيونية فع الواليععات المتقع األمري يععة وأهمهععا المنظمععة
البهيونية ف الواليات المتق األمري ية والمنظمة البهيونية النسايية فع الواليعات المتقع األمري يعة
"اله اسععا" و يتععولى االتقععا البععهيون األمري ع تنفيععذ برنععامج يهع ى لععى يجععا استقسععان أ بععر للثقافععة
اليهو ية ف المجتمع اليهو
بوبفها الوطن اليهو

األمري ف وتعزيز استمرار القيا اليهو يعة والمر زيعة الروقانيعة إلسعراييل

موسوعة مقاتل من البق ار ف .)2013

 4.4.1.4المنامة الصهيونية في الواليات المتحدة األمريكية
منظمة بهيونية أمري ية تأسست عا  1292باس اتقا البهاينة األمري يينف وذلك ف أعقاب
انعقععا المععقتمر البععهيون األول  .)1297وق ع انتُخععب "ريتشععار جوتهيععل*" والقاخععا "سععتيفن وايععز*"

*رتشاردجوتهيل()1936-1260ولدفىبريطانياعام1960وهورئيساالتحاداألمريكيللصهاينة.
بالق وقاي بهيون توطين ُ .ول ف بو ابست وارتقل مع أسرته لى الواليات المتق
* سععتيفن وايععز  )4111-4781قاخا أمري
وعمره  48شه اًر .أببح قاخاماً عا 4111ف وقبل على ال توراه من جامعة ولومبيا عا .4111
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سع رتي اًر شعرفياً .وقع ُولع ت المنظمععة ضعععيفة وهزيلععة ووجع ت بعععوبة فع فععر

سععلطتها المر زيععة علععى

المجموع ععات الب ععهيونية المنتمي ععة له ععاف وذل ععك نتيج ععة الخالف ععات التع ع نش ععأت ب ععين القي ععا المنتمي ععة ل ععى
البورجوازية اليهو ية المتأمر ة ذات األبول األلمانية والقاع الت تألفت من المهاجعرين اليهعو الفق ار
القععا مين مععن شععرا أوربععا ذو الثقافععة الي يشععية .وق ع اتجهععت المنظمععة لععى العمععل ال ع عاي البععهيون
وأب ع رت عععا  1921أول مجلععة ب ععهيونية أمري يععة رسععمية بالل ععة اإلنج ععليزية ث ع جري ع ي يشععية ع ععا
1929ف مععا أنشععأت معاه ع بععهيونية .وق ع اهتمععت بالشععباب وبتعلععي الل ععة العبريععةف ونش ععطت لب ععالح
البنع ع وا القععوم اليه ععو

واالتقععا اليهععو

االسععتعمار ف مععا تب ع ت للعنابععر اليهو يععة األمري يععة

الممثلععة بش ع ل أساس ع ف ع
المناهضععة للبععهيونية و ُ

القر ععة اإلبععالقية اليهو يععة موسععوعة المسععير ف مر ععز

المعلومات الوطن الفلسطين ف .)2013
وتتععولى المنظمععة ال عايععة إلس عراييل وتق ع مب ع اقية السياسععة اإلس عراييليةف وتشععجع علععى االرتبععاط
التا بين الواليعات المتقع األمري يعة واسعراييل قعول مقعور القريعة وال يمقراطيعةف معا سعاع ت المنظمعة
ف ع تأس ععيس ول ععة سع عراييلف وت ي ععر وره ععا اآلن لي ععون "الع ع فا ع ععن سععراييل"ف م ععن خ ععالل بععراز أهمي ععة
بهيونيتها السياسيةف فموقفها ليس مجعر تأييع إلسعراييلف ول عن العمعل علعى عع العالقعات األمري يعة-
اإلسراييليةف و عع التقعالى اليهعو  -اإلنجيلع ف و عع العالقعات بعين سعراييل واليهعو األمعري يينف معا
تمث ععل قاعع ع الوقع ع اليهو ي ععة الققيقي ععة اخ ععل الوالي ععات المتقع ع

األمري ي ععة موس ععوعة مقات ععل م ععن الب ععق ار ف

.)2013

وتربع المنظمععة البععهيونية فع الواليععات المتقع األمري يععة أنشععطة ال ععونجرس األمري ع والبيععت
األبععي

ف وم اتععب الق ومععة ف ع واشععنطنف مععا تععوز المنظمععة عبععر و االتهععا اإلخباريععة علععى أعضععايها

العراعين لهععاف نشععر خباريععة أسععبوعية تشععمل موضععوعات متعلقععة بإسعراييلف وتوزعهععا علععى مععوظف ال ولععة
والبقافةف عالو على رشا ات ألسعلوب التقعرك والعمعلف وتعته الع ول العربيعة والفلسعطينيين باإلرهعاب
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وق

القار

على االنضعما للمنظمعة "لمقاربعة اإلرهعاب"ف وتقعى المنظمعة فع تعبعب تعا لعى جانعب

سعراييل وتجععر اللقععا ات مععع القيععا ات اإلسعراييلية لشععرح الموقععى اإلسعراييل وال عايععة ضع الفلسععطينيين
ووب المنظمات الفلسطينية باإلرهاب الشرقاو ف .)11 1923
 4.4.1.4لجنة الشؤون العامة األمريكية ائسرائيلية AIPAC

تع ع لجنععة  AIPACمععن أبععرز منظمععات اللععوب البععهيون تععأثي اًر ف ع الواليععات المتق ع األمري يععة
وأقواهععا فع عالً تجععاه ال ععون رس األمري ع واإل ارات األمري يععة المتعاقبععة وق ع تأسسععت هععذه المنظمععة عععا
 1951وضمت الع ي من الممثلين ف توجيه فة اإل ار األمري ية لمبلقة سعراييل)ف وعملعت علعى
ضعمان اسعتمرار الع ع األمري ع إلسعراييل والعمعل فع ذات الوقعت علعى تعوفير األمعن لهعا والع فا عنهعا
بوجه أ

خطر اه الضيف ف .)010 0211

و" "AIPACه اختبار باألقرى لإلس "اللجنة األمري ية اإلسراييلية للشيون العامةف ويقول "آ
ل  .ينععين" مقسععس هععذا التنظععي والععذ تععول رياسععته لفتععر طويلععة مععا يل ع عععن ظععروى تأسيسععه لهععذه
المنظمة ف سنة 1952ف برخت سراييل) مطالبة مسعاع ماليعة لمسعاع تها علعى اسعتيعاب االنع فا
الهايععل م ععن المهععاجرين اليه ععو ال ععذين وبععلوا ليه ععا ب ععين سععنت  1952-1932و ان ععت وزار الخارجي ععة
األمري يععة ف ع ذلععك الوقععت قلقععة وخايفععة ايمععا مععن الععر العرب ع لععذلك انععت ت عرف

بش ع تق ع ي مسععاع

اقتبا ية إلسراييل) وتبععاً لعذلك هعب أبع قا سعراييل معن األمعري يين معلنعين انعه يجعب علعيه التوجعه
لععى ال ععون رس أرس عاً لتم ينععه مععن تق ع ي المسععاع إلس عراييل و انععت هععذه أول خطععو ف ع ت ععوين اللععوب
الب ععهيون األمري ع ع الم ع عوالى إلس ع عراييل) والعععذ أطلع ععا عليع ععه "اللجنع ععة األمري يع ععة اإلس ع عراييلية للشعععيون
العامة" AIPACعب السال ف.)123-123 0225

تعم ععل اللجن ععة و ال ععة مر زي ععة لجم ععع المعلوم ععات وتبويبه ععا وتوزيعه ععاف وتعم ععل منس ععا للمنظم ععات
اليهو ية ب ية الق

علعى اعتمعا برنعامج معوال إلسعراييل فع البيعت األبعي
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وال عون رس ف وتقعو مهعا

اللجنععة علععى ضععمان عالقععات وثيقععة وقويععة بععين الواليععات المتق ع

و س عراييل) المر ععز الفلسععطين للبقععو

وال راسات اإلستراتيجيةف .)0211

مععا تمععارس  AIPACمنععذ تأسيسععها ال ثيععر مععن األنشععطة الفعالععة الت ع تبععب جميعهععا ف ع تأيي ع
و عع ع

سع عراييل)ف وفع ع س ععبيل ذل ععك اس ععتطاعت ه ععذه المنظم ععة أن تت ل ععل اخ ععل الس ععلطتين التشع عريعية

والتنفيذيعة وتسععخرهما ايمعاً لمبععلقة ال ولععة العبريعةف مععا اسعتطاعت أن تنتشععر بععين وسعايل اإلعععال مععن
بقى ومجالت وتلفزه و يرها وتسيطر عليها عب السال ف.)125 0225

وت ععوفر اللجن ععة تق ععارير مق ثع ععة ع ععن القم ععالت ال عايي ععة به ع ع ى الت ععأثير فع ع المنظم ععات واألق ع عزاب
السياسيةف وتميز بين المرشقين من خالل سجالت تبى ل منه بأنه بعالح أو طعالح قسعب مقع ار
واليععه إلسع عراييل)ف وم ععن ه ععذا المنطلععا تعم ععل عل ععى لق ععاا الهزيمععة بالسياس ععيين المعارض ععين لمنهجيته ععا
وسياسععاتهاف وتقععو ععذلك بقمععالت معلومععات لتب ع يل األف عار والتععأثير ف ع السياسععة الخارجيععةف وتب ع ر
اللجنععة مجموعععة بيععر ومتوابععلة مععن المنشععورات واألبقععا

السياسععية والب عرامج القواريععة والت ع تظهععر

سعراييل)بأنهععا قليععى قععو ومعوال للواليععات المتقع ف وتمررهععا لععى ميععات المسععيولين فع البيععت األبععي
وأعضا ال ون رس ومعاونيه ومسيولين ق وميين آخرينف وبعنفس الوقعت تبعى الععرب بتععابير سعلبية
مزيفععة ب يععة هي لععة عقععول ال ع أر العععا األمري ع

وزر ال راهيععة ض ع العععرب والمسععلمين المر ععز الفلسععطين

للبقو وال راسات اإلستراتيجيةف .)0211
و ععان واض ععقاً فع ع عهع ع الع عرييس ب ععوش االب ععن مع ع ى ق ععو ت ععأثير  AIPACو يره ععا م ععن المنظم ععات
اليهو ية على بنا القرار ف اإل ار األمري يةف والت

انت تب

تقي اًز مطلقاً ليس له مثيل ف تاريخ

الواليععات المتقع األمري يععة لق ومععة ريععيس الععوز ار اإلسعراييل السععابا شععارون وسياسععتها الع وانيععةف فقع
سخرت هذه اإل ار مجلس األمن لخ مة سراييلف وأسرفت ف استخ ا قا الفيتو إلل ا أ قرار يمس
سراييل)معن قريعب أو بعيع ف وامتع ضع ط هعذه اإل ار فع اتجعاه مبعلقة سعراييل)ليشعمل ول االتقعا
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األوروب الت اضطرت از هذا الض ط أن تقى م توفة األي

وت م

العين عن ل ما يجر فعى

األ ارضع ع الفلس ععطينية المقتل ععةف ب ععل ش ععلت اإل ار األمري ي ععة قع ع ر المجتم ععع الع ع ول عل ععى تنفي ععذ أى قع عرار
يب ر من مجلس األمن ال يبب فى مبلقة سراييل) عب السال ف.)129 0225

 1.4.1.4اللجنة اليهودية األمريكية
تأسست  1926ف نيويوركف و ان ه فها المعلعن الع فا ععن الققعوا الم نيعة وال ينيعة لليهعو فع
الواليات المتق

وخارجها ويب ر عن هذه اللجنة ق ى أشهر ال وريات " ومنتر " قي

تتلقعى عمعا

من المنظمة بقيمة  152ألى والر سنوياف ور تناقن القبول على المجلة فعال بسبب اللهجة العبرية
اإلسراييلية الواضقة ف خطابها ف قي

تناقن من  622ألى والر سنة  1971لى  321.522ألى

وال سنة  1921ول ن ذلك ال يعن تأثير المجلس بهذه العالقة وق ها" فن لىف .)65 1993
وف ع فتععر ار ال عرييس ري ععان ا تسععبت المجلععة المب ع اقية ف و ان عت ععل مععن جععين يععر بععاترك
ممثلة الواليات المتق األمري ية ف األم المتق ف ومستشارها الرسم ستيى روسمان* قبل تعيينعه
فع منبععبه  1921ويقععال " ن نظععر ريتشععا بععابيس* لععى السععوفيت فع ضععو القععرب البععار ف ومنا اتععه
بإتبا سياسة قوية منشو ف ما جا ف ال ع " عومنتر " همعا اللعذان أ يعا لعى تعيينعه  1921فع مجلعس
األمن القوم أوبرينف .)90 1926
 1.4.1.4لجان العمل السياسي ائسرائيلية د األمريكية
برزت لجان العمل السياس

قو سياسية مهمة فع أعقعاب بعالقات قعانون االنتخعاب الفيع رال

عام  1973و1976ف الذ ق مبلب التبرعات الفر ية للمرشقين السياسعيين بعألى والرف وتسعتطيع
*ستيى روسمانف هو المستشار الرسم للجنة اليهو ية األمري ية ف وتول منبب الرييس األعلى لمنظمة الAIPAC AIPACف والت تمثل
الجناح اليمين المقافظ األ ثر برو اًز ف اللوب البهيون األمير

*ريتشا بابيس من العوايل اليهو ية البولن يةف الت هربت من بولن ا فع 4191ف اجتمعع والع ه بعإرين رو
أيضا) ف  4111وتزوجها.
الواليات المتق
ً


73

معن أسعر يهو يعة بولن يعة هربعت لعى

مجموعععات األف ع ار ف الععذين يقلفععون مجتمعععين لجنععة عمععل سياس ع ف أن تتبععر بمبلععب يبععل لععى  5آالى
والر ل ل مرشح وف انتخابات واق

مر ز المعلومات الوطن الفلسطين ف .)0213

مععا هععو القععال عموم عاً بالنسععبة للععوب المقي ع إلس عراييل)ف فععإن السععبب الرييس ع لقععو لجععان العمععل
السياس ف هو تر يزها علعى قضعية واقع معن قضعايا السياسعة الخارجيعةف وهعذه اإلسعتراتيجية تم نهعا معن
استخ ا المال على أش الوجوه فعاليةف فه تسته ى السياسيين الذين لهع عالقعة بالمسعاع األمري يعة
للشععرا األوسععطف سعوا االقتبععا ية أو العسع رية أو الخابععة بتقريععر السياسععة الخارجيععة األمري يععة .وفع
مجلس الشيوخ يشمل هقال السياسيون أعضا لجنة العالقات الخارجية ولجنتهعا الفرعيعة لشعقون الشعرا
األ نععى وشععقون جنععوب آسععيا أو لجنععة مجلععس الشععيوخ للمخببععاتف وال سععيما اللجنععة الفرعيععة للعمليععات
الخارجيةف أما ف مجلس النوابف فه تسته ى أيضاً أعضا لجنتاع الشعقون الخارجيعة والمخببعات
واللجععان الفرعيععة ذات البععلةف ومععا مععن شععك أن لجععان العمععل السياس ع أبععبقت مب ع اًر أساسععياً ومهم عاً
ألنشطة الطايفة اليهو ية واللوب

المقي إلسراييل موسوعة مقاتل من البق ار ف .)0213

 1.4.1.4مؤتمر رؤساء المنامات اليهودية األمريكية الكبرى
تأسععس عععا  1959ف ويقععع ف ع واليععة نيويععوركف ويب ع ر عنععه بععقيفة مي ع ل أيسععت ميمععوف ب ع أت
الجهععو الراميععة لععى نشععا مععقتمر رقسععا المنظمععات اليهو يععة األمري يععة ال بععرىف الععذ يشععار ليععه عععا
مععقتمر الرقسععا

 )1955ف ونشععأ نتيجععة مباشععر شع وى مسععاع وزيععر الخارجيععة األمري ع هنععرى بايع وى

مععن أن "ع ع ا بي ع ار مععن المنظمععات اليهو يععة ععان يتنععافس لمقابلععة ال عرييس يزنهععاورف للبق ع
سراييل والسياسة األمري ية ف

الشرا األوسط" أوبرينف .)005 1926
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ف ع قضععية

وأخععذ نععاقو

ول ع مان* الععذ أبععبح أول ريععيس للمععقتمر مبععا ر لععى عععو مجموعععة عمععل فععور

مقلفة من ست عشر منظمة لالتقا ف يمثل ل منها رييسها أو م يرها.
وتأسعس معقتمر الرقسععا العذ

عان يعععرى باسع نععا

الرقسعا ببعور رسععمية 1959ف وقع انظع

ظ ًمعة
المن ا
لى المنظمات الست عشر األولعى المقسسعة للمعقتمر منظمعات أخعرى ليبعبح عع المنظمعات ُ
لى المقتمر سبعا وثالثين منظمةف ويش ل منبب الرييس ل عامين رييس ق ى المنظمات السعابقةف
ويرشقه مجلس مقلى من ثمانية أعضا ف " تبلب ميزانية المقتمر قتى سنة  )352 1920ألى والرف
بى مقتمر الرقسا
وتجمع من التبرعات الت ي فعها األعضا ب رجة أولى" أوبرينف )006 1926ف ُ
وي ا
بأنه العذ ار ال بلوماسعية للجنعة )AIPACف ويشعمل نفعوذه فع أنعه يمثعل جمعا المنظمعات التع يتر عب
منها .ويتر ز مها المقتمر ف
 -1تأويععل وتبليععب موقععى اليهععو األم عري يين لععى الق ومععة األمري يععة وبععانع الق عرار ووسععايل اإلعععال
والق ومة اإلسراييلية وال ول والهييات األخرى.
 -0تأوي ععل وتبلي ععب موق ععى الق وم ععة والش عععب األمري ع ع

ل ععى الق وم ععة اإلسع عراييليةف والطايف ععة اليهو ي ععة

األمري ية.
 -3عععر

الموقععى اإلس ععراييل

علععى الق وم ععة األمري ي ععة والطايفععة اليهو ي ععة األمري ي ععة فنع ع ل ف 1996

.)015

* زعي بهيون مقسِّس المقتمر اليهعو الععالم ُ .ولع فع ليتوانيعا ونشعأ وتعلع فع ألمانيعا قيع
سععلك النشععاط البععهيون وهععو بع ع ف ع سععن الخامسععة عشععر .وق ع قععاول أثنععا القععرب العالميععة األولععى وبع ع ها أن يثيععر اهتمععا الق ومععة األلمانيععة
قبعل علعى الع توراه فع القعانونف وانخعرط فع

بإقامععة وطععن قععوم لليهععو ف ع فلسععطين تقععت رعايععة ألمانيععا وق ع

ععان مثععل هرتععزل مععن بععار المعجبععين بععالروح العس ع رية البروسععية) .وأسععس مععع

التععز ين ف ع ب عرلين ار ش ع ول لنشععر ال تععب العبريععةف و ععان مععن أعضععا جماعععة العامععل الفت ع ف ول نععه تر هععا وانض ع لععى جماعععة البععهاينة
ال ار ي اليين وقضعر جميعع المعقتمرات البعهيونية منعذ ععا 4114ف وسعاه فع تأسعيس المعقتمر اليهعو

الععالم ععا  4191وهع ف عر بار هعا

المتبععا ا لف وق ع أب ع ى ال وتش ع اسععتع ا ه ل ع ع هععذا المععقتمر) .وتععولى
الععزعي الفاشيسععت موسععولين ف ع اجتمععا بينععه وبععين جول ع مان سععا ه الفه ع ُ
جول مان رياسة المقتمر اليهو

العالم ف الفتعر بعين ععام  4199و4188ف معا تعولى رياسعة المنظمعة البعهيونية العالميعة منعذ ععا 4191

قتى عا  4117وق أببح مواطناً سراييلياً عا 4111ف ول نه ل يلعب و اًر ذا بال ف القيا السياسية هناك.
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وبععذلك ي ععون المععقتمر رابطععة السياسععة الخارجيععة للمقسسععة اليهو يععة األمري يععةف ونتيجععة لععذلك فععإن
الرييس ري عان جوليعوس برمعان) "عقع اجتماععات معع بعوش نايعب العرييسف

رييس المقتمر ف فتر ق

ووزيععر الخارجيععةف ووزيععر ال ع فا ف وممثل عة الواليععات المتق ع

ف ع األم ع المتق ع

ير يبععاتركف ومستشععار

األم ععن الق ععوم ريتش ععار آل ععن فع ع مقاول ععة لخل ععا قنع عوات اتب ععال مس ععتمر لنق ععل وجه ععات النظ ععر الخاب ععة
بالقضايا الت

تمس سراييل) نابرف .)0226

ومععن أ ثععر المواقععى الت ع يم ععن اإلشععار ليهععا ف ع م ع ى تععأثير هععذه المنظمععة اليهو يععة علععى أعلععى
مستويات السلطة ف الواليات المتق ف هو ور المقتمر ف قملة االنتخابات األمري ية الت جرت ف
عا  1921بين ارتر والرييس ري انف فعن ما ألقى ارتر خطابه علا رييس المقتمر هوارس ور ن فع
مععقتمر بععقف قاش ع ف أعتق ع أن النععاس ععا روا القاعععة والقلععا ال ي عزال يسععاوره قععول بع ع

القضععاياف

وبع اجتماعه مع الرييس ري ان علا بقوله "لق قال الرييس ري ان األشيا البقيقة" نابرف .)0226

 1.4.1.4المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي
تأسععس المعه ع اليهععو

لشععقون األمععن القععوم

 )JNSAسععنة 1977ف ع يقلععى مر ع اًز لرب ع

البنت ععاجونف ولي ععقثر فع ع سياس ععة األم ععن الق ععوم ف ومن ععذ أن تأس ععس ه ععذا المعهع ع ف ععان يت ععولى – بال رج ععة
األول – ور بلة الوبل بين الطايفة اليهو ية والمقسسعة ال فاعيعة فع واشعنطنف ويمثعل زاويعة المثلع
الت تربط فية مختار من المقللين ال فاعيين فع

واشعنطن بالمقسسعة ال فاعيعة اإلسعراييلية موسعوعة مقاتعل

من البق ار ف.)0213

يعع المعه ع اليهععو

لشععقون األمععن القععوم

 )JNSAأقع المعاه ع األساسععية التع تق ع ال ارسععات

القرر الرياسع األمير ع ف و عون المعهع متواجع اً فع العابعمة
ا
والبقو اإلستراتيجية عميقة التأثير ف
واشنطنف فإنه يع قلقة الوبعل بعين الهييعة االستشعارية والق ومعة األمير يعةف فيمعا ذا نظرنعا بعمعا لعى
الرمععوز الت ع تش ع ل تلععك الهييععة مثل يععك تشععين نايععب ال عرييس األمري ع بععوش االبععنف و و ععالس فيععت
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مس ععاع وزي ععر الع ع فا الس ععاباف وج ععون بولت ععون الس ععفير األمير ع ع فع ع األمع ع المتقع ع سابقاً .ض ععافة ل ععى
ريتشععار بيععرلف وجينع

عر الق ي يععة التع عملععت مععع ار العرييس رونالع ري ععانف وعينععت
ععرك تريععك المع أ

سفير واشنطن ف األم المتق قينذاك .ويهت المعه باإلستراتيجية ال فاعية الوطنية للواليات المتق
األمير ية الذ يه ى على بعي اخل

لى تقوية مواقع لجنة  AIPACوالمجالس والهييات اليهو ية

عرر األمير ع علععى بعععي اخل ع وخععارج ف عوض عاً أن أه ع سياسععات المعه ع
األخععرىف ف ع مواقععع القع ا
عرييليةف و ع ع سياسععاتها الخارجيععة وتععوفير المنععاخ ال ع ول
توطي ع عالقععات واشععنطن مععع الق ومععات اإلسع ا
واإلقليم

لذلك ال ع مهما انت النتايج سرقانف .)51 0226

 4.1.4المطلب الثاني
تأثير المنامات اليهودية على السياسة األمريكية
ن تقع ي الع ع األمري ع المت ازيع إلسعراييل) ال يم ععن تفسععيره ال مععن خععالل األ وار التع يق يهععا
اللععوب البععهيون الناشععط ف ع الواليععات المتق ع والم عوالى إلس عراييل)ف والععذ هععو عبععار عععن ايععتالى
فضفا

لمجموعة من األف ار والمنظمات تعمل لتوجيه السياسة األمري ية ف اتجاه ُموال

ذ يختلى بع

اليهو األمري يين مع السياسات اإلسراييليةف ال أن وره فع

نشاطات ع من المنظمات الفاعلة ف الواليعات المتقع

إلسعراييل)ف

عمهعا يبعرز معن خعالل

لجنعة العالقعات العامعة اإلسعراييلية األمري يعة

""AIPACف مععا أن ش ع ل الق ومععة األمري يععة يتععيح للععوب اليهععو

سععبال ثيععر للتععأثير ف ع السياسععة

الخارجية للواليات المتق والذ يتمثل ف ممارسعة جماععات المبعالح ألعمعال الضع ط علعى الممثلعين
المنتخبععين وأعضععا السععلطة التنفيذيععة وتق ع ي التبرعععات لقمالته ع االنتخابيععة والتبععويت له ع ومقاولععة
بهر ال أر الععا ف معا يتمتععون بقع ر بيعر معن النفعوذ العذ ال يتناسعب معع قع راته
.)030
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عبع السعال ف 0225

فععاللوب البععهيون الناشععط فع الواليععات المتقع األمري يععة ععان لععه و اًر مععقث اًر فععى توجيععه السياسععة
الخارجية تجاه الشرا األوسط وتوطي ها ف مختلى المجاالت بقي

ال تبتع عن المبالح اإلسراييلية

مع ععن خع ععالل مع ععا تمارسع ععه األقليع ععة اليهو يع ععة ومنظماتهع ععا الفاعلع ععة ف ع ع الواليع ععات المتق ع ع تجع ععاه السياسع ععيين
األمعري يين مسععتخ مة مختلععى األسععاليب والوسععايل بمععا فيهععا يععر األخالقيععة عبععر نشععاط مععا ال يقععل عععن
ثالثين منظمة يهو ية ت ع

سراييل) المشاقبة وشلب ف.)031 0210

لقع أ ى اللععوب البععهيون المعوال

إلسعراييل) فع الواليععات المتقع

وره علععى أ مععل وجععه بقيع

أبععبقت السياسععة الخارجيععة األمري يععة تضععع س عراييل) علععى رأس أولوياتهععاف هععذا األمععر الععذ يتجس ع
أيضاً ف بي ة ع تق مه الواليات المتق

إلسراييل) عب السال ف .)033 0225

وتق الوقايع السياسية ف الواليات المتق األمري يعةف أن اللعوب البعهيون أبعبح يشع ل أبعرز
مجموعععات المبععالح فع الواليععات المتقع األمري يععةف وأن ا لععب المرشععقين السععتال منابععب عليععا فع
الواليات المتق ف يب ون بعناية لى الر بات التع يطرقهعا اللعوب البعهيون ف ويعملعون علعى تنفيعذها
عنع ع اس ععتالمه لمس ععقولياته الق ومي ععةف م ععا يطال ععب الل ععوب الب ععهيون الق وم ععة األمري ي ععة بمعامل ععة
سراييل) ما لو انت الوالية الواق والخمسونف مستن ين على مواقعى النخعب السياسعية المنتميعة لعى
القزبين ال يمقراط والجمهعور مععاًف والتع يخشعون معن قبضعة اللعوب قيع
م ععن يعت ععر

يعلع جميعع السياسعيين أن

عل ععى سياس ععات وتوجه ععات الل ععوب الب ععهيون ال يمل ععك قظع عاً بيع ع اًر ف ععى أن يب ععبح رييسع عاً

للواليات المتق األمري ية المشاقبة وشلب ف.)033 0210
ويم ن القول أن سراييل) ه الت تقرك اللعبة السياسية الخارجية ف البيت األبي
ما يعتق البع

ولعيس الع عس

من خالل جماعات الض ط اليهو ية والمتقمسة إلسراييل) ف مجلس الشعيوخ والنعواب

والمنظمات اليهو ية المتعاطفة مع سراييل) اللجنعة األمري يعة اإلسعراييلية للشعقون الععا  AIPACومعن
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خعالل منع وبيها الع ايمين فع البنتعاجون والبيعت األبعي

والعذين ي عون واليهع لق ومعة تعل أبيعب أضععاى

مضاعفة من واليه لق ومته المر زية ف واشنطن ال يوم ف .)0211

 1.4خالصة
ن القر ععة البععهيونية أاسسععت إلنشععا الع يع مععن المنظم ع ععات والنعوا

اليهو يعة بععين أفع ار الجاليععة

اليهو ي ععة فع ع الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععةف وأ ا تل ععك المنظم ععات و المقسس ععات ه ععو خ م ععة التوجه ععات
البعهيونيةف و عع خطعوات سعراييل) فع المنطقعة العربيعةف بيع أن للجنعة " "AIPACاألمري يعة اليهو يعة
ال ور األبرز فع التعأثير فع اللعوب البعهيون فع الواليعات المتقع األمري يعةف و عذلك فع االنتخابعات
األمري يع ععةف وعالقع ععات الواليع ععات المتق ع ع الخارجيع ععة خابع ععة مع ععع س ع عراييل)ف الت ع ع بقيع ععت علع ععى عالقع ععة
ستراتيجية معع الواليعات المتقع األمري يعةف فللعوب البعهيون هنعاك تعأثير بيعر عبعر أرسعماله وبالتعال
نفععوذه المععنظ مععن خععالل المنظمععات اليهو يععة المععذ ور ف فض عالً عععن ور س عراييل ف ع

طععار المبععالح

األمري يععة ف ع الشععرا األوسععطف فهنععاك ت ع اخل بععين أه ع اى اللععوب البععهيون واإل ار األمري يععة األمععر
العذ يفسعر العالقععة المتميعز واالسعتثنايية فع

طعار العالقعات ال وليععة الراهنعةف وقع تبقععى العالقعات متينععة

واستراتيجية بين الواليات المتق األمري ية و سراييل)ف على األقل ف الم ى المنظورف قيع

معا ازلعت

سعراييل تققععا مبععالح أمري يععة فع المنطقععةف ضععافة لععى نفععوذ اللععوب البععهيون فع الواليععات المتقع
والمنظمععات اليهو يععة المختلفععة هنععاك وف ع المق مععة منهععا لجنععة AIPACف فالواليععات المتق ع ه ع بمثابععة
البل األ لل يان البهيون ف

افة الميا ين.
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الفصل الثالث
مجاالت التعاون األمريكي ائسرائيلي
 4.1مقدمة
تتميععز العالقععات األمري يععة – اإلس عراييلية بالثبععات واالسععتم ارريةف مععن وجهععة نظععر الم عراقبين العععربف
ونها تقو على االلت از التا بأمن سراييل) ورفاهيتهاف ف قين يعر بعع

البعاقثين معن يعر الععرب

أن هععذه العالقععات تشععه ذبععذبات مت ععرر فع مسععاراتها المتشعععبة جع ار قبععول تقعوالت وقر ععة يهععت بهععا
الطرفان تق
بقي

لقجب الرقية عن الثبات واالستم اررية التع ينظعر ليهعا الععربف وهع معن القعو والرسعوخ

تمنع أعضا ق وميتهما من القفز عليها أو تجاهلها ونها مستقلة ععن عواطعى أو ميعول هعقال

األعضا

المشاقبة وشلب ف.)001 0210

ويعتبر الرييس األمري

جون ني

العذ تعول منبعبه علعى رأس اإل ار األمري يعة ععا 1961

واضع لف ر "العالقة الخابة" مع سعراييل)ف قيع

بع أت فع عهع ه مالمعح الع ع األمري ع إلسعراييل

تتضح على ش ل سياسة أمري ية ثابتة المشاقبة وشلب ف.)001 0210
وعل ععى ال ععر م ععن أن العالق ععة األمري ي ععة  -اإلسع عراييلية لع ع تأخ ععذ شع ع ل التق ععالى الرس ععم ف ال أن
العالقععة مععن الناقيععة العمليععة وبععلت ف ع قوتهععا لععى مسععتوى التقععالى الملععز س عوا

ععان م توب عاً أ

م تععوب بععين الط عرفين .وترجععع هععذه العالقععة الخابععة بينهمععا لععى أهميععة س عراييل) و ورهععا ف ع

يععر
طععار

المبالح السياسعية واإلسعتراتيجية األمري يعة فع الشعرا األوسعط واالهتمعا األمري ع واالرتبعاط بهعا .هعذا
لععى جانععب نشععاط الجماعععات اليهو يععة األمري يععة و ورهععا ف ع القفععاظ علععى التأيي ع األمري ع إلس عراييل
السلطانف.)095 0220
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 4.1المبحث األول
العالقات األمريكية -ائسرائيلية في المجال السياسي
ت عرتبط الواليععات المتق ع األمري يععة بعالقععات متنوعععة مععع جميععع ول العععال تقريب عاًف ال أن عالقاتهععا
بإسراييل) ه عالقات خابة ج اً ال مثيل لها ف تاريخ العالقات ال وليةف فق اعتم ت سراييل) منذ
ب اية نشأتها على تقالفها االستراتيج مع الواليات المتق به ى ضمان أمنها أوالً وفعى مرقلعة الققعة
مععن هععذا التقععالى تم ينهععا مععن تققيععا تفوقهععا النععوع علععى ال ع ول العرب ع

افععة المشععاقبة وشععلب ف0210

.)031
ويتع

ال ور اإلسراييل ف اإلستراتيجية األمري ية ق و المنطقعة العربيعةف فيبعبح و اًر عالميعا.

فإلس عراييل) ور مه ع ف ع أفريقيععاف لععيس ض ع ال ع ور العرب ع الععذ ي ععا ي ععون ضععييالًف بععل ض ع ال ع ول
ال ربيععة ومنهععا فرنسععا ذات ال ع ور المنععافس للواليععات المتق ع ف ع

فريقيععاف و ععذلك ض ع البععين واالتقععا

السوفيت ف أثنا القرب البار السلطانف .)325 0220
ويلعع ععب اللع ععوب البع ععهيون األمري ع ع ال ع ع ور األه ع ع واأل ثع ععر تع ععأثي اًر ف ع ع العالقع ععات األمري يع ععة –
اإلس عراييلية قي ع

يعتبععر مععن أه ع األسععباب الت ع

فعععت الواليععات المتق ع األمري يععة علععى تق ع ي عمهععا

إلسعراييل)ف مععا عمععل علععى تعع يل بوبععلة اإل ار األمري يععة وتوجيههعا للوجهعة التع أ ار هععاف مععن قي ع
ق

اإل ار األمري ية على تفضيل سراييل) والعمل على مساع تها ما أم ن بعل وايثعار سياسعتها علعى

السياسة األمري ية ذاتها الضيف ف .)011 0211
 4.4.1المطلب األول
مرتكاات العالقات السياسية األمريكية – ائسرائيلية
العالقععة بععين س ع ارييل) والواليععات المتق ع قملععت بععفة شععايعةف ه ع العالقععة الخابععةف والعالقععة
الخابععة بععين ال ع ول لهععا معن عى مق ع ف ومعععروى مثععل العالقععة الخابععة التقلي يععة الق يمععة بععين بريطانيععا
23

والواليععات المتق ع ف فه ع عالقععة ثناييععة بععين ولتععين تجمععع بينهمععا المبععالح والععروابط العرقيععة والثقافيععة
والعاطفية ال مر ف.)36 0221
ل ععن العالقععة الخابععة بععين الواليععات المتق ع و س عراييل) لهععا ش ع ل مختلععى فه ع ليسععت عالقععة
ثناييةف ل نهعا عالقعة معن ثعال

أضعال ف وهعذه التر يبعة الثالثيعة هع التع أعطتهعا خبوبعيتها الفريع ف

فه عالقة بين الواليعات المتقع و سعراييل) واليهعو األمعري يين .ولهعذا فعإن أ تباعع يم عن أن ي عون
ق ق

بين السياسة الخارجيعة اإلسعراييلية قسعب نظرتهعا لمبعالقها القيويعةف وبعين السياسعة الخارجيعة

للواليععات المتق ع ف طبق عاً لنظرتهععا ه ع األخععرى لمبععالقهاف ل ع ي ععن ليترتععب عليععه ت ييععر فعل ع ف ع هععذه
العالقة الخابةف لوال أن ي ون هناك ت يير مواز له على المسار الثناي للعالقة بين سعراييل) واليهعو
األمري يين ال مر ف.)36 0221
فقع التزمععت الواليععات المتقع األمري يععة بإسعراييل منععذ تأسيسععهاف بععل ن هععذا االلتع از قع سععبا هععذا
التأسععيس بس ععنواتف عنع ع ما تبنع ع ال عرييس األمري ع ع تروم ععان عمليع عاً المشععرو الب ععهيون خ ععالل الق ععرب
العالميععة الثانيععة و ع ع بقععو قامععة ولععة لليهععو ف ع فلسععطين علععى قسععاب الشعععب الفلسععطين ف ومععارس
الض وط على الق ومة البريطانية لفتح أبواب الهجر اليهو ية لى فلسعطين ون آيعة قيعو  .وعلعى مع ار
العقو الالققة وقتى يومنا هعذا شع لت االلت ازمعات األمري يعة إلسعراييل فع المجعاالت العسع رية واألمنيعة
والسياسععية واالقتبععا يةف األسععاس فع

بقععا هععذه ال ولععة قويععة ومتفوقععة عسع رياً علععى جميععع ول منطقععة

الشرا األوسط وابقايها ولة فوا القانون بعي عن أى مقاسبة ال يم ن المس بها سياسياً وقانونياً فع
المقافل ال ولية .بن مييرف وسمقون ف )3 0212
لق جنع قعا
المتق ع ف قي ع

سعراييل) فوايع

بيعر معن النشعاط العذ يقعو بعه اليهعو األمعري يين اخعل الواليعات

يمععارس ه عقال القععا الض ع ط علععى الساسععة األم عري يين مععن أعضععا السععلطتين التنفيذيععة

والتشعريعية مععن أجععل م ارعععا مبععلقة س عراييل) وال ع فا عنهععا أمععا بععانع الق عرار مععن الق ععا ورجععال
23

اإل ار األمري يع ععةف مع ععا ينسع ععا اليهع ععو األم ع عري يين جهع ععو ه إلقنع ععا زعمع ععا ال ع ععونجرس البع ععارزين بع ععأن
سراييل) ايماً على قاف وأنه يجب على ال ونجرس أن يقي ها ف جميعع األقعوال ون اعتع ار

عبع

السال ف.)123 0225
ويقععو اللععوب البععهيون ف ع الواليععات المتق ع

باالسععتفا مععن م انيععات يهععو الواليععات المتق ع

للقبععول علععى ال ع ع الععالز إلس عراييل) س عوا علععى المسععتو الشعععب أو الرسععم ف ومععن العوامععل الت ع
ساع ت هذا اللوب على تققيا هذه ال ايةف مخطط ال عاية الذ خطته المنظمات اليهو ية لنفسها بع
راسة طبيعة ت وين المجتمع األمري ف قي

يقو هذا المخطط على المبر ف)66-65 0227

 .1ال عربط المسععتمر بععين الوسععايل ال عاييععة وبععين طبيعععة التر يبععة االجتماعيععة للمجتمععع األمري ع ف وير ععز
ببفة خابة على مخاطبة م ار ز القو فيه.
 .0تقسي ال أر العا األمري

لى ثال

والثععان أقليععة تعععرى بع ع

الش ع

األقلية الت ال تعرى بع

الش .

قطاعات األول يمثل األ لبية الساققة الت ال تهعت وال تعلعاف
واهتماماتهععا متفاوتععة والثال ع

يمثععل أقليععة ضععييلة ج ع ا تبععنع أر

 .3تر يز االهتما على القيا الت تبنع ال أر وتش ل الخط السياسع معع االهتمعا باألقليعة التع تتعابع
األمور من خالل ما تفعله األقلية الت تمثل القيا ف المجتمع.
ويالقظ على هذا المخطط أنه ال يقتاج لى وقت ثير لتنفيذهف ما ال يتطلب النفاذ لعى عل ر عن
ف الواليات المتقع

عاييعاًف ألنعه ي تفع بالتعأثير علعى القلعة القايع فع المجتمععف ولتنفيعذ هعذا المخطعط

تلجأ البهيونية لى ثالثة أساليب المبر ف)66 0227

األول التخلن من القوى المعارضة لها ف
الثان
الثال

افة األوساط الرسمية بشت الوسايل.

الت ل ل ف بفوى األقلية المقثر ف المجتمع األمري .
التأثير على عقول قا السياسة األمري ية ف
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افة المجاالت االقتبا ية والعلمية والعس رية.

ما يقاول اللوب البهيون

قنا األمري يين بعأن مبعالح سعراييل) ومبعالح الواليعات المتقع

متفقة تماماًف ومع هذا فإن ذلك ال يمنع أقياناًف من وجو شوايب تع ر بفو العالقعة بعين يهعو أمري يعا
وبع

المتطعرفين معن اإلسعراييليين اليمنيعينف و معا قع

طر يهو الواليات المتق

وارساله لعى سعراييل) ألنعه اليهعو

اف اًر" .ول ن البية يهعو الواليعات المتقع
أن الواليات المتق

عنع ما ذ عر شعلومو أفينعز "أنعه معن الضعرور

ه أر

العذ ال يعذهب لعى سعراييل) يعتبعر
لتفعات ويعتبعر عالبيته

ال تعيعر هعذه األبعوات الشعاذ أ

الميعا بالنسبة له وال يطيقون العيش خارجها عب السال ف.)123 0225
 4.4.1المطلب الثاني

المسيحيون اليمينيون ودورهم في تعايا العالقات السياسية األمريكية -ائسرائيلية
هنععاك لععوب أخععر ال يقععل تععأثيره عععن قععو اللععوب البععهيون أال وهععو لععوب مععا يسععم
اليمينيون)ف قي

ت من خطور وتأثير هذا اللوب على اإل ار األمري ية ب ثر ع أف ار ه والباسه العر ا

ال ين على جميع نشاطاته المقيع

إلسعراييل) ولسعيطرته علعى ال ثيعر معن ال نعايس ووسعايل اإلععال

والمبالب الضخمة الت بقوزته ف ويعمل هذا اللوب علعى تقويعل ربعي ه الشععب
من خالله على مجرى األق ا
وق

المسععيقيون

لعى قعو سياسعية يعقثر

لتبب ف النهاية ف خ مة سراييل) الضيف ف .)010 0221

ان ل واير اليمين المسيق األمري

و اًر هاماً ف طرح مشرو الشرا األوسط ال بيعر ععا

 0223وم ععن تل ععك الع ع واير ب ععرز الثن ععاي الخطي ععر فع ع

ار الع عرييس ج ععورج ب ععوش االب ععنف ريتش ععار بي ععل

مستشععار وزيععر الع فا السععابا رونالع رامسععفيل ف و و ععالس فايععت و يععل وزار الع فا السععاباف قيع
و اًر بي اًر ف است الل هجمات القعا
الععراا واقتاللععه واإلطاقععة بنظامععه وفععر

لعبععا

عشعر معن سعبتمبر لخلعا أجعوا تسعاع علعى شعن العع وان علعى
تبععورات لمععا أسعمته الشععرا األوسععط ال بيععر الععذ يقععو علععى

عععا بععيا ة الخارط عة الجيوسععتراتيجية للععوطن العرب ع تتضععمن االنقضععا
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علععى بقايععا النظععا العرب ع

والعمععل علععى طمععس مقوماتععه الثقافيععة والقضععارية عبععر تذويبععه ف ع نطععاا قليم ع ج ي ع يمت ع مععن بقععر
قزوين وشمال القوقاز شماالً وشرقاً والى الم رب العرب
مععا ظهععر فع

رباً المشاقبة وشلب ف .)035 0210

ارسععة ألقع البععاقثين األمعري يينف وذلععك بعع فقبععه ألقا يع

الععرييس بععوش االبععن

وخطاباتهف أنعه شع ي التعبعب للبعهيونية المسعيقيةف وأنعه "أبعول مسعيق " يعقمن بعأن الضعفة ال ربيعة
وقطا

ز منقة ربانية لليهو ال يجوز التنازل عنها وق برح بوش عع معرات بعأن اليهعو هع شععب

اهلل المخت ععار الوقيع ع عل ععى وج ععه األر ف ويق ع ع ه ععذا البعع ع األب ععول لمعتقع ع ات الع عرييس ب ععوش االب ععن
اسععتخ امه المبععطلقات ال ينيععة الت ع تنظععر لععى العععال نظععر "ثناييععة" وتقسععمه لععى مقععورين همععا مقععور
الخير ومقور الشر-وق جا ب لمة الشر من سفر المزامير -بقي

ت ون الواليعات المتقع وقضعارتها

ممثلة وقاي لمقور الخير أما المسلمون والعرب فيمثلون مقور الشر المعا

للقيا األمري ية وقيمهاف

بععل أن بععوش االبععن يعتبععر أن مععن ال يقععى مععع الواليععات المتق ع فهععو ض ع ها .ووبععى ع ع وان الواليععات
المتقع ع عل ععى الش عععوب والع ع ول اإلس ععالمية بأنه ععا ق ععروب مق س ععة لتققي ععا الع ال ععة المطلق ععة التع ع تعتب ععر
مفر ات ف بلب عقي األبولية المسيقية مبيضين وتي ف .)53 0223
مععا أن األبععوليين المسععيقيين ف ع اإل ار األمري يععةف مععا تقععول ال اتبععة األمري يععة عريس هالسععل
"مسععتع ون لتقبععل نق ع موجععه لفرنسععا أو انجلت ع ار أو ألمانيععاف أو يطاليععاف أو الواليععات المتق ع ف أو أ بل ع
أخععر ف ع العععال ف ألن ذلععك شععأن سياس ع ف أمععا نق ع

س عراييل فهععو يسععاو عن ع ه نق ع الععرب ذاتععه" بععقيفة

االتقا االمارتيةف .)0220/6/05
على مر عقعو طويلعة وفعرت الواليعات المتقع األمري يعة عمعاً بلوماسعياً مطعر اً و يعر مسعبوا فع
تاريخ العالقات بين ال ول .فما بين أعوا  0226-1970استخ مت واشنطن قا النق
 30ق ار اًر لمجلس األمن ف األم المتق ن ت بإسراييل) ميرشايمر ووالتت ف .)69 0227
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الفيتو ضع

ما تبنى ال ونجرس األمري
المتق ع األمري يععةف قي ع

ف الع ي من المواقعى قعرارات المعقتمرات البعهيونية فعى الواليعات
ععل مععر ببععذل قبععارى الجهععو مععن اجععل مسععان

ععان ال ععون رس يتعه ع ف ع

اليهو ف الب ار العرب – اإلسراييل .
مععا أن اإل ار األمري يععة وفععى ال ثيععر مععن المواقععى التزمععت ف ع مسععان
التععذ ير بععالوعو األمري يععة إلس عراييل بع ع العععو

س عراييل سياسععياًف ويم ععن

لععى ق ع و ال اربععع مععن قزيران/يونيععو  1967ف وع ع

التق ع بأيععة مبععا ر سععلمية مععن ون التشععاور المسععبا مععع س عراييلف ضععافة لععى االلت ع از بع ع

ج ع ار أيععة

تع ع يالت علععى ق ع اررات مجلععس األمععن 030ف و 332وال ع فا المسععتمر عععن س عراييل ف ع مجلععس األمععن
والمقافع ععل ال وليع ععة األخع ععرى وأخي ع ع اًرف االلت ع ع از الع ععذ قطعع ععه ال ع عرييس جع ععورج بع ععوش االبع ععن ل ع عرييس الع ععوز ار
اإلسراييل شارون عا  0223بخبون ق و المستوطنات وخابة ال تل االستيطانية ال برى والذ
يناق

لياً القانون ال ول  .بن مييرف وسمقون ف )3 0212
ولعب ععت الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة و اًر مميع ع اًز فع ع بل ععور مش ععاريع التس ععوية للقف ععاظ عل ععى التف ععوا

النععوع اإلس عراييل ف قي ع

اسععتطاعت الواليععات المتق ع األمري يععة أن تفععر

نفسععها وسععيط اسععتثناي

وقبععر ف ع عمليععة السععال المرتبطععة بالب ع ار العرب ع -اإلس عراييل ف بقع رتها علععى تمريععر خططهععا فيمععا
يتعلا بالقلول المم نعة إليجعا اتفعاا بعين أطعراى البع ار ولعبعت مجموععة معن العوامعل و اًر رييسعاً فع
الرابطة الوثيقة بين الواليعات المتقع األمري يعة وعمليعة السعال ف أهمهعا ور اللعوب البعهيون الضعا ط
ف ع واشععنطن واألهميععة اإلسععتراتيجية إلس عراييل ف ع منطقععة الشععرا األوسععطف لععذا تسععع الواليععات المتق ع
األمري يععة الععى تمريععر مشععاريع أمري يععة لقععل البع ار تققيق عاً للسععال ال ع اي والشععامل به ع ى تقبيععذ ال ع ول
العربية للتعايش مع سراييل واقع فرضته الظروى .بلعي ف )0 0210
ن المع قا فع سياسععات ار جععورج بععوش االبععن منععذ توليععه السععلطة عععا 0221ف يجع ها متجهععه
نقععو العسع ر والعععو

لععى سياسععة القععو ف فالخارطععة السياسععية المقافظععة والمتطرفععة إل ار الرييسع بععوش
22

االبععنف والت ع رسععمت فيمععا بع ع مالمععح السياسععة الخارجيععة للواليععات المتق ع األمري يععة منععذ عععا 0221
قتععى نهايععة عهع ه 0222ف لهععذا نسععتطيع القععول ن سياسععة الواليععات المتقع األمري يععة فع عهع العرييس
بوش االبن تجاه الع ي من القضايا وخابعة قضعية البع ار العربع -اإلسعراييل ف تعأثرت وبشع ل مباشعر
بهذه الخارطة ف التع

عان عل همهعاف أن تبعبح سعراييل أقعوى ولعة فع منطقعة الشعرا األوسعط خابعة

ف المجال العس ر

ع وانف .)02 0212

وتععرى الباقثععة أن السياسععة األمري يععة تجععاه قضععية الب ع ار العرب ع -اإلس عراييل ف ع عه ع ال عرييس
بععوش االبععنف ل ع تختلععى ثي ع اًر عععن سياسععة اإل ارات السععابقةف ف ع تق ع يمها لل ع ع السياس ع للق ومععات
اإلسعراييليةف فالقواعع اإلسععتراتيجية السياسععية األمري يععة تجععاه هععذه القضععية واقع ال تت يععر مععن ار لععى
أخرىف ال بت ير األق ا

السياسية والعس رية ف المنطقةف فأمري يا لها سياسية واضعقة و ارسعخة تجعاه

هععذه القضععيةف وتتمثععل فع القفععاظ علععى يععان سعراييل) ون أ مسععاسف والقفععاظ علععى سعراييل) ألن
ت ون أقوى ولة ف منطقة الشرا األوسط سياسياً وعس رياً واقتبا ياً.

 4.1المبحث الثاني
العالقات األمريكية -ائسرائيلية في المجال االقتصادي
تعتب ععر المس ععاع ات األمري ي ععة الرس ععمية إلسع عراييل) تجس ععي اً قيع عاً لطبيع ععة العالق ععات وال ععروابط ب ععين
ق ومععات الواليععات المتق ع

األمري يععة المتعاقبععة و س عراييل)ف وبمععا تمثلععه مععن أبعععا وأه ع اى مختلفععة لبع

ف.)0223

قي

أن المساع ات األمري ية إلسراييل) تعتبر بالنسبة إلسراييل) شريان القيا فبع ون المعونعات

األمري يععة – الق وميععة منهععا والتبرعععات -ال يم ععن إلس عراييل) أب ع اً أن تعععيشف ففلسععطين بل ع فقيععر ف ع
معوار ه االقتبععا يةف مقابعل ذلععك اسععت لت سعراييل) النزععة ال ينيععة األبععولية المسعيقية لععبع
األمري يين عب السال ف .)136-135 0225
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الرقسععا

لق ع مععر المشععرو االسععتراتيج األمري ع ف ع الشععرا األوسععط ف ع م ارقععل بال ععة البعععوبة والخطععور
بسبب تعر

المنطقة ألزمعات وقعروب وليعة واقليميعة جع ار البع ار العربع -اإلسعراييل قيع

تبعنى

سع عراييل) من ععذ نش ععأتها ع ععا  1932ال ععذار الممتع ع للوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة فع ع الش ععرا األوس ععط
المشاقبة وشلب ف.)035 0210
تعتبر سراييل) القليفة ال برى للواليات المتق ف منطقة الشرا األوسط والت ت عمها بالوسايل
افععةف فه ع تقبععل علععى أ بععر ق ع ر مععن المعونععات الخارجيععة األمري يععة "ق عوال  3بليععون والر سععنوياً"
وتزو هععا الواليععات المتق ع بأق ع

األسععلقة وتقععي معهععا منطقععة تجععار قععر وتق ع لهععا مععا تقتاجععه مععن

مساع ات اقتبا ية وعلمية وتقنية المشاقبة وشلب ف.)035 0210
 4.4.1المطلب األول
حجم المساعدات االقتصادية األمريكية ئسرائيل
ل ت ن سراييل) متلقيعاً عا يعاً للمسعاع ات األمري يعةف بعل متلقيعاً لعه وضععه الخعان وذلعك الن تلعك
المسعاع ات لع تخضعع فع

ثيعر معن األقيععان للقعوانين األمري يعة المنظمععة لشعيون المسعاع ات الخارجيععة

األمري يععةف فمععثالً اسععتخ مت س عراييل)  %27مععن قيمععة المسععاع ات األمري يععة عععا  1990ف ع ش ع ار
الطعععا والوقععو ف وف ع س ع ا بع ع
 %93وهععذا يتعععار

ال ع يون قبععير األم ع ف وف ع عععا  1993وبععلت هععذه النسععبة لععى

مععع الق عوانين األمري يععة الت ع

تععنظ المسععاع ات الخارجيععة المشععاقبة وشععلب ف 0210

.)037
قيع

تعنظ البعثععات األمري يعة لعى الع ول التع تقع الواليعات المتقع األمري يععة المسعاع ات لهععاف

ش ع ل المسععاع ات وآليععة ب عرفهاف ف ع قععين ل ع تنشععأ بعثععة مماثلععة ف ع

س عراييلف لسععبب بسععيط وهععو أن

المسعاع ات االقتبععا ية إلسعراييل انععت تقع لهععا فع بععور نق يععةف و ون مطالبتهععا بتقع ي أيععة تفسععيرات
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قععول يفيععة نفاقهععا لهععذه المسععاع اتف فإسعراييل لهععا القريععة التامععة فع طريقععة نفععاا المسععاع األمري يععة
لهاف وهذا مخالى لقوانين المساع ات األمري ية الخارجية.
وتعتبر المساع ات االقتبعا ية األمري يعة المقشعر األ ثعر وضعوقاً لموقعع سعراييل) المفضعل لع
اإل ارات األمري ية المتعاقبةف قي

يبلب مجمعو المسعاع ات الخارجيعة األمري يعة االقتبعا ية والعسع رية

التع تلقتهععا سعراييل) منععذ تأسيسعها نقععو  153مليععار والر قتع عععا  0225بالقيمعة الفعليععة للع والر
عا  )0225معظمها منح مباشر ب ال من قرو

ميرشايمر ووالتف .)36 0227

وير ميرشايمر ووالت أن المجمو الفعل للمساع ات هعو أ بعر ب ثيعرف ألن المسعاع األمري يعة
المباشععر تعطعى عععا فع ظععل شععروط مقاتيععةف وألن الواليععات المتقع تقع

لععى سعراييل) أشع اال أخععرى

من المساع الما ية ال تتضمنها موازنة المساع الخارجية ميرشايمر ووالتف .)36 0227
وت ععرى الباقث ععة أن م ععن أهع ع أشع ع ال المس ععاع ات األمري ي ععة ال ي ععر مباش ععر إلسععراييل األمع عوال التع ع
تجمعهععا المنظمععات الخيريععة اليهو يععة ف ع الواليععات المتق ع األمري يععةف والتجهي عزات العس ع رية األمري يععة
الت تقو سراييل بشرايها بأثمان منخفضة عن باق ال ول.
وتق ع ر المسععاع ات األمري يععة إلس عراييل) ف ع مرقلععة مععا بع ع القععرب البععار بنقععو  3مليععار والر
سععنويا مععع بعع

اإلضععافات األخععرى التع تعتبرهععا اإل ار األمري يععة مسععاع ات عاجلععة ف يم ععن الوقععوى

عن أبرزها ما يل
 وافقععت لجنععة االعتمععا ات بمجلععس النعواب األمري ع علععى مشععرو المسععاع ات الخارجيععة للسععنة الماليععةالت ع تب ع أ ف ع األول مععن تش عرين أول /أ تععوبر  1992بقي ع
مساع ات عس رية و  1.0مليار والر مساع ات اقتبا ية.
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تقبععل س عراييل علععى  1.2مليععار والر

 وقععع ال عرييس األمري ع جععورج بععوش األب يععو  02آيععار /مععايو  1991علععى مرسععو يقض ع بتق ع يمس ععاع ات عاجل ععة إلسع عراييل) تبل ععب قيمتهع عا  652ملي ععون والر أقره ععا ال ععونجرس المش ععاقبة وش ععلب ف0210

.)032
 أ ع ع ت ار ال ع عرييس بيع ععل لينتع ععون ف ع ع  01آذار /مع ععارس  1993أنه ععا ستوابع ععل تق ع ع ي المسع ععاع اتاالقتبا ية والعس رية بمع التها البال ة  3مليار والر للسنة المالية  1993وللسنوات المقبلعة المشعاقبة

وشلب ف.)031 0210
 -با ا ال ون رس األمري

ف  06أ توبر  0222على منح سراييل) مساع ات مالية تق ر بقيمعة

 0ملي ععار والر و  202ملي ععون والر معظمه ععا مخبب ععة لإل ع ع ار

العسع ع رية المش ععاقبة وش ععلب ف0210

.)031
 تسععلمت س عراييل) بععين عععام  0225-0221مععا يزي ع علععى  1.5مليععار والر مسععاع ات نق يععةضععافية و  6.3مليععار والر ثمععن شع ار أسععلقة مععن الواليععات المتقع بمععا فيهععا بععفقة شع ار  120طععاير
نو  F16البالب ثمنها  3.5مليار والرف ما استثمرت شر ة لو هي مارتن األمري ية مبلب  922مليون
والر فع

س عراييل) بع ع بععفقة طععايرات  F16ف واسععتثمرت شععر ة بوينععب مبلععب  752مليععون والر بع ع

توقيع اتفاقية طايرات  F16وبالك هووك  Black Hawkالمشاقبة وشلب ف.)031 0210
 أعلنت الواليات المتق األمري ية عا  0226عن زيا المعونة العس رية لتل أبيب لى  32مليعاروالر علععى م ع ى السععنوات العشععر القا مععة بزيععا

 %05عععن المعونععة المخببععة أساس عاً المشععاقبة وشععلب

ف.)031 0210
 ف العا  0227توبلت ار الرييس بوش والق ومة اإلسراييلية لعى اتفعاا علعى برنعامج مسعاع اتأمري ية إلسراييل) م ته  12سنوات بقيمة  32بليعون والر .ووفقعا لعذلك ترتفعع منقعة التمويعل العسع ر
بش ع ل ت ع ريج لتنتقععل مععن  0.55مليععار والر عععا  0229لععى نقععو  3.1مليععارات عععا  .0213وف ع
90

ال ع ور الثانيععة لل ععونجرس الع ع 110ف طالععب ال ععونجرسف ضععافة لععى المسععاع ات العس ع رية المقععرر ف ع
ميزانيع ع ععة  0213بمسع ع ععاع ات ضع ع ععافية مع ع ععن الميزانيع ع ععة ال فاعيع ع ععة لتمويع ع ععل برنع ع ععامج ال ع ع ع فا البع ع ععاروخ
المشترك .الجزير نتف )0210
وهن ععاك ش ع ع ل أخع ععر مع ععن أشع ع ال ال ع ع ع األمري ع ع ف يتمثع ععل فع ع ضعععمانات القع ععرو
إلسراييل) باالقت ار

الت ع ع تسع ععمح

من المبارى التجارية بمع الت فاي أقل ف فتوفر بالتال ماليعين الع والرات معن

مع فوعات الفايع  .فقع طلبععت سعراييل) قروضعاً مععن الواليععات المتقع فع أوايععل التسعععيناتف وقبععلت
عل ع ععى عش ع ععر ملي ع ععارات والر ض ع ععمانات للق ع ععرو

لتموي ع ععل ت ع ععوطين اليه ع ععو الس ع ععوفيت المه ع ععاجرين ل ع ععى

سراييل) ميرشايمر ووالتف .)53-50 0227
فع ع س ععنة  0223ف طل ععب ري ععيس الق وم ععة اإلس ععراييليةف أرييي ععل ش ععارونف  2ملي ععار والر ض ععافية
ضععمانات قععرو

لمسععاع االقتبععا اإلس عراييل اآلخععذ ف ع الت ع هور .ونععن القععانون العععا 11-122

علععى أن عاي ع ات ضععمانات القععرو

ال يم ععن أن تسععتخ

/يونيو  1967ف وأن الضمانات السنوية للقرو

ال ضععمن ق ع و

س عراييل) مععا قبععل قزي عران

يم ن أن تقلن بمبلب مساو لما تنفقه سراييل) على

المستوطنات ف األراض المقتلةف وان الرييس سي رس اإلبالقات االقتبا ية اإلسراييلية قين يق
أسععس ضععمانات القععرو

وشععروطها .وفع  06تشعرين الثععان  /نععوفمبر 0223ف أعلنععت وزار الخارجيععة

األمري يععة أن ضععمانات القععرو

البال ععة  3مليععارات مععن ال ع والرات للسععنة الماليععة ُ 0223قلبععت بواقععع

 029.5مليون والر ألن سراييل) استمرت ف بنا المستوطنات ف األ ارضع المقتلعةف وتابععت بنعا
الج ار األمن الذ يفبل بين اإلسراييليين والفلسطينيين شاربف .)12-17 0227
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جدول رقم ( )4يوضح ضمانات القروض لالنتعاش االقتصادي ائسرائيلي للسنة المالية 4114
(الجدول بماليين الدوالرات)

م ععا ق ععا ال ععون رس األمري ع ع م ععن خ ععالل ق ععانون اعتم ععا ات العملي ععات الخارجي ععة برن ععامج المع ع ارس
والمستشععفيات ف ع الخععارج جععز مععن اجمععالى االعتمععا ات المخببععة للمسععاع التنمويععة الت ع تق ع مها
الو الة األمري ية للتنمية ال ولية  )USAIDوق نالعت الع يع معن الجامععات والمستشعفيات اإلسعراييلية
منقاً من الو الة األمري يعة وخعالل السعنين الماضعية ف وقبعلت مقسسعات سعراييلية مثعل مر عز شععار
تبي ا الطب فى الق س ومنظمة ه اسعا الطبيعة علعى تمويعل معن البرنعامج .وبقسعب الو العة األمري يعة
للتنمية ال وليةف تلقت المقسسات الموجو ف

سراييل) معظ التمويل العذ أنفقعه البرنعامج فعى الشعرا

األوسط شاربف .)12-17 0227
 4.4.4.1المياان التجاري للواليات المتحدة واسرائيل:
معن الواضععح فع العالقعات التجاريععة بععين سعراييل والواليععات المتقع األمري يعة أن قجع تبع ير
البضايع اإلسراييلية للواليات المتق

ايماً يفوا ضعف قج الوار ات من الواليات المتق ممعا يجععل

سراييل تعتم ف تجارتها الخارجية على التب ير لى الواليات المتق أ ثر من أ
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ولة أخعر ف ففع

عا  0223بلب قج االسعتي ار اإلسعراييل معن الواليعات المتقع  5.331مليعار والرف وقجع التبع ير
اإلسع عراييل

ليه ععا  10.2292ملي ععار  -أى أ ث ععر م ععن ض عععفين .وف ععى س ععنة  0223بل ععب قجع ع االس ععتي ار

اإلسعراييل مععن الواليععات المتقع  6.299مليععار والر وقجع التبع ير اإلسعراييل

ليهععا  13.17مليععار

والرف وف ععى  0226بل ععب قجع ع االس ععتي ار م ععن الوالي ععات المتقع ع  5.902ملي ععار والر وقجع ع التبع ع ير
اإلس ع عراييل  17.957مليع ععار والر .وأه ع ع مجع ععاالت التب ع ع ير اإلس ع عراييل الع ععى الواليع ععات المتق ع ع ه ع ع
منتوجات الماس والت نولوجيات والهايتك .وفعى ععا  0227بلعب قجع التبع ير للواليعات المتقع 12.9
مليعار والر أمعا النبعى األول معن ععا  0222فبلعب قجع البعا رات اإلسعراييلية لعى الواليعات المتقع
 13.5مليار والر .موقع اليو السابعف )0213
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جدول رقم ( )4جدول تفصيلي للمساعدات األميركية ئسرائيل من عام  4112 -4111بماليين الدوال ارت
استيراد وتصدير ،الالجئين اليهود إسكان مدارس ومستشفيات
عسكري
عام

مجمو

قرض

اقتصادي
منح

قرض

منح

الغذاء من أجل السالم
قرض

منح

تعاوني

مصرف

إعادة التوطين

قرض

المستشفيات

خر

تنمية

خر

قرض

منح

ضمان

منح

قرض

منح

منح

0222
0221

3،131.25
0،276.25

3،102.2
1،975.6

939،1
232.0

62.2
62.2

0.75
0.05

0220

0،252.65

0،232.2

702.2

62.2

0.65

+ 02.2

0223
0223
0225
0226
0227
0222
0229

3،735.15
0،627.05
0،610.15
0،533.5
0،522.0
0،303.9
0،552.2

3،226.3
0،137.3
0،020.0
0،057.2
0،332.2
0،322.2
0،552.2

596.1
377.0
357.2
037.2
102.2
2
2

59.6
39.7
52.2
32.2
32.2
32.2

3.25
3.15
0.95

9.9

المجمو 32،297.2 1،516.5 52،573.3 11،010.5 19.922.396

522.5

93.1

(األرقام بالجدول بالمليون دوالر)
المب ر موقع الم تبة اليهو ية االفتراضيةف)0213

96

1،012.5

1،552.0

0.95
3.92
622.2

133.0

2.5
2.0

152.6 125.7 17.5

ضافة لى المساع ات الق ومية الم عومة وضمانات القرو
بمليععار

ف تقبل سراييل) على ما يق ر

والر سععنوياً مععن الهبععات الشخبععية مععن م عواطنين أم عري يينف نبععفها تقريب عاً م ع فوعات مباشععر ف

والنبى األخر من خالل ش ار سن ات ولة سراييل) .وتقبل هذه السن ات على معاملة مقاتيعة فع
القانون األمري

فبالر من أن الفواي الت تتقاضاها ليست معفا من الضريبةف فإن ال ون رس يعفيها

بالتخبععين مععن شععروط قععانون  1923لخف ع
سن ات أخر ريعها ما ون المع ل الف رال

العجععزف الععذ فععر

ارمععات ض عرايبية ضععافية علععى

وعلى رار هذاف فإن الهبات الخابعة ألعمعال التبرععات

والمس ععاع ات فع ع معظع ع البلع ع ان األجنبي ععة ال تقسع ع م ععن الضع عرايبف ل ععن ال ثي ععر م ععن الهب ععات الخاب ععة
األمري يععة اإلس عراييلية قععول ض عريبة ال ع خل ميرشععايمر

إلس عراييل معفععا ف بسععبب بن ع خععان ف ع المعاه ع
ووالتف .)53-53 0227

 4.4.1المطلب الثاني
أهمية المساعدات األمريكية ئسرائيل
يش ل الت فا المعال معن خعالل المسعاع ات األمري يعة قيع اًز ُي اعع ُو ُل عليعه االقتبعا الععا اإلسعراييل
بش ل بيرف ما لعبت المساهمات الخابة من معواطنين أميعر يين و اًر اسعتراتيجيا مهمعاً فع قيعا ولعة
رريتها ميرشايمر ووالتف .)53 0227
سراييل) واستم ا

ان للمساع ات االقتبا ية األمري ية ور ها ف
ول ععن ومنععذ التوسععع الس عريع ف ع قطععا التقنيععة العاليععة ف ع

ع االقتبا اإلسعراييل الباهعت لعع أععوا ف
س عراييل) ف ع التسعينيات سععاه ف ع

طالق عه

التععاون العلمع األمري ع  -اإلسعراييل ) ف تُعتبععر سعراييل) اليعو بلع اً بعناعياً بال امععل يعواز اقتبععا يا
بع

ول أوروبا ال ربية شاربف .)3 0227
وتععرى الباقثععة أن سعراييل اسععت لت المسععاع ات االقتبععا ية التع تقع مها الواليععات المتقع أفضععل

است الل ف تطوير بناعاتها ال اخليةف ومن أهمها البناعات العس رية.
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تعتم ع

س عراييل) علععى المعونععات األمري يععة المق مععة لهععا ببععور أساسععية ف ع المجععاالت العس ع ريةف

وذلك به ى ضمان تفوقها االستراتيج علعى الع ول العربيعة افعةف ومعن األمثلعة ضعمن هعذا المجعال هعو
تمويععل الواليععات المتق ع األمري يععة لبرنععامج الب عواريخ اإلس عراييل ف ومشععرو طععاير الف ع ف والععذ ل ع يععت
مال تنفيذه بع ف وق بل ت لفة األخير نقو مليار والر أمري

لب ف.)0227

تعتبعر المسعاع ات األمري يعة إلسعراييل معن أهع م ونعات البنيعة الهي ليعة لالقتبعا اإلسعراييل العذ
تطععور منععذ عععا  1932وفععا نسععا يخ ع التوجهععات اإلس عراييلية اإلسععتراتيجية .مععا سععاع ت المسععاع ات
االقتبععا ية األمري يععة س عراييل) علععى اسععتيعاب المهععاجرين اليهععو مععن ول االتقععا السععوفيت السععابا
والذين تجاوز مجموعه منذ العا  1992وقتى عا  0229مليون ومعايت ألعى يهعو ف يشع لون نقعو
اثنين وعشرين ف الماية من التجمع اليهو

االستيطان ف فلسطين السهل ف .)0229

مععا ت مععن أيضعاً أهميععة المعونععات األمري يععة إلسعراييل) فع تمويععل قر ععة تجارتهععا الخارجيععةف وقع
أشععار لهععذا بععن وا النق ع ال ع ول ف ع تقريع عره السععنو لعععا 1996ف قي ع

ور فيععه أن العجععز التج ععار

إلسراييل ف مجال تجارتها السلعية ق بلب لألععوا 1991ف 1990ف 1993ف 1993ف )1995ف وعلعى
التعوال

7.3ف 7.0ف 2.1ف 2ف  )12.6مليععار والر أمري ع  .وهععذا يعنع أن العجععز التجععار اإلسعراييل

فع النبععى األول مععن التسعععينات بلععب مععا يعععا ل  31.0مليععار والر أمري ع ف ضععافة للعجععز فع مجععال
تجععار الخ ع مات والع عذ بلععب ل ععنفس الفتععر  )3.5مليععار والر أمري ع ع ف وأنععه لع عوال المسععاع ات الخارجي ععة
إلس عراييلف وخابععة مععن الواليععات المتق ع ف لمععا اسععتطاعت س عراييل) س ع الفجععو ف ع المي عزان التجععار
اإلسعراييل  .و معا أن سعراييل تقتعاج للمسععاع ات الخارجيعة مععن أجعل رفععع مسعتوى المعيشععة فيهعاف بهع ى
ار يهو العال للهجر ليها وا مال بور سراييل المتفوقة على اآلخرين لب ف.)0227
فف ع العععا  1991تلقععت س عراييل  3مليععارات والر مععن الواليععات المتق ع وه ع المنقععة المعتععا ف
فضععال عععن تقع ي ضععمانات الق ومععة األمري يععة لقععرو
92

مبعرفية إلسعراييل مععن البنععوك األمري يععة بقيمععة

وسععيلة لقفععز س عراييل علععى المشععار ة ف ع عمليععة

 12مليععارات والرف واسععتخ مت ضععمانات القععرو

التسوية الت ب أت ف م ري ف أ توبر  1991الفيشاو ف .)1999
 4.4.1المطلب الثالث
المساعدات األمريكية ئسرائيل -عالقات خاصة
تعتبر مساع ات الواليات المتق

إلسراييل) ال مثيل لها ف عالقات الواليات المتق مع أى بلع

آخرف ول يسبا أل بل آخر أن تلقى من الواليات المتق مبالب من المال مماثلة لمعا تلقتعه سعراييل)
منها .وال يوج ولة متبرعة أخرى قبلت على أقل مما قبلت عليه الواليعات المتقع معن سعراييل)
مقابل سخايها فن ل ف .)131 0225
قي

ترى الباقثة أن عطعا الواليعات المتقع األمري يعة إلسعراييل وسعخايها فعى المسعاع ات التع

تق مها ال يوج له مقابل تستفي منه الواليات المتق األمري ية ف قي

تقع المسعاع ات إلسعراييل ون

مقابل.
تعتبر المعونات األمري يعة إلسعراييل) تأ يع اً علعى الطبيععة الخابعة للعالقعة بعين الواليعات المتقع
األمري ية و سعراييل)ف فنجع أن تطعور قجع تع فا المعونعات األمري يعة الرسعمية يعرتبط بتبعاع أقع ا
الب ار العرب اإلسعراييل ف وأنهعا تعز ا معن قيع
وتبعععي

القيمعة عنع تفعاق وتعوتر األوضعا بالنسعبة إلسعراييلف

س عراييل) العت ع ا اتها علععى ال ع ول العربيععةف ويم ععن توضععيح هععذا مععن خععالل بع ع

السععنوات

المختار ف تاريخ الب ار العرب اإلسراييل ف وه
ع ع السععنوات 1963ف 1965ف  )1966ه ع الت ع سععبقت مباشععر قععرب العععا 1967ف وق ع بل ععت قيمععة
المساع ات لهذه السنواتف وعلى التوال

37ف 61.7ف  )106.2مليون والر أمري .

ع ع السععنوات 1921ف 1920ف  )1923الت ع ارتبطععت بقععرب 1920ف وق ع بل ععت قيمععة المسععاع ات لهععذه
السنوات على التوال

0129ف 0029ف  )0392مليون والر أمري .
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ع سنة  )1992وه السنة الت ارتبطت بقرب الخليج الثانيةف وق بل ت قيمة المساع ات لهعذه السعنة
عشر مليارات والر لب ف.)0227
ع ع سععنة  0223بل ععت قيمععة المسععاع ات المق ع ر لهععذا العععا نقععو  13.6مليععار والرف ضععافة لمسععاع
عس رية طاريةف بقيمة  022مليون والر أمري ف والت معن خاللهعا زو ت الواليعات المتقع

سعراييل)

بأجهز ومع ات ل ترونية متطعور سعهلت عليهعا القيعا بعمليعات اال تيعاالت للقعا الميع انيين لالنتفاضعة
الفلسطينية القالية لب ف.)0227
ن قج ع ت ع فا المعونععات الخارجيععة إلس عراييل) وتق ي ع اً مععن الواليععات المتق ع األمري يععة مرهععون
بطبيعععة التطععورات ف ع خارطععة العالقععات ال وليععةف وتطععور األق ع ا

المتعلقععة بمنطقععة الشععرا األوسععطف

وخابععة فيمععا يتعل عا بموضععو الب ع ار العرب ع اإلس عراييل  .وأنععه ال يوج ع فععرا بععين اإل ارات األمري يععة
المختلفة من قي

ت فا المعونات أو قجمهاف ف لهعا سعاهمت وعلعى قع ر بيعر فع ضعخها إلسعراييل)ف

فاإل ارات األمري يعة تتعامعل معع سعراييل) لعيس باعتبارهعا مبع ر الرضعى والبر عة لعمليعة الوبعول لعى
البيت األبي

فقطف وانما مب اًر أساسياً فع بعناعة القعرار األمري ع  .وتنفيعذ السياسعات األمري يعة فع

المنطقع ععةف وان الق ع ع ي
األمري يةف ما ه

عع ععن اسع ععتقاللية االقتبع ععا اإلس ع عراييل ف وتوقع ععى قاجع ععة س ع عراييل) للمسع ععاع ات

ال تبريقات عالمية ته ى إلس ات األبعوات األمري يعة ال اعيعة لمنعع اليهعو معن

االسععتمرار فع اسععتنزاى قع رات وطاقععات الشعععب األمري ع ف فالمسععاع ات األمري يععة الرسععمية إلسعراييل)
تش ل العمو الفقر القتبا ها لب ف.)0227
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 1.1المبحث الثالث
العالقات األمريكية  -ائسرائيلية في المجال األمني والعسكري
على م ى عقعو ف قافظعت الواليعات المتقع و سعراييل) علعى العالقعات الثناييعة بعين البلع ين قويعةف
بما ف ذلك قعو عع الواليعات المتقع

إلسعراييل) وأمنهعا والقفعاظ علعى المبعالح المشعتر ة واألهع اى

اإلس ععتراتيجية للوالي ععات المتقع ع فع ع الش ععرا األوس ععط و القف ععاظ عل ععى العالق ععات التاريخي ععة التع ع يرج ععع
تاريخها لى ع الواليات المتق لقيا ولة سراييل) ف عا  1932شاربف .)1 0210
تعع ععو ب ع ع ايات التعع ععاون العس ع ع ر بع ععين س ع عراييل) والواليع ععات المتق ع ع األمري يع ععة لع ععى أوايع ععل عق ع ع
الخمسينيات عن ما وقع الجانبانف فع الععا 1950ف اتفاقيعة التععاون الع فاع المتبعا ل Mutual De-
 )fence Assistance Agreementالت ع نبععت ب عراقةف علععى الت ع از

س عراييل) بع ع اسععتخ ا

األسعلقة األمري يععة ال فع قالععة الع فا عععن الععنفس وذلعك تماشععياً معع القععانون األمري ع المتعلععا بمراقبععة
با رات األسلقة بسطام ف .)15 1990
ويعتبر المقب من التعاون األمري

اإلسراييل والمساع ات العس رية األمري ية إلسراييل) هعو

القفععاظ علععى التفععوا العسع ر اإلسعراييل فع الشععرا األوسععط .فإسعراييل ال تقبععل علععى أنظمععة البععاب
األول من األسلقة األمري ية وقسعب طعايرات  F16و F15ف وهلي عوبتر بال هعوكف وذخيعر انشعطاريةف
وقنابعل ذ يعة  ....الععخ)ف بعل أبععبقت أيضعاً مرتبطعة بالمقسسععات ال فاعيعة واالسععتخبارية األمري يعة عبععر
قيععز متنععو مععن االتفاق عات الرسععمية والععروابط يععر الرسععميةف وبقسععب جهععاز األبقععا

ف ع ال ععون رس

األمري ف فق "ساع ال ع العس ر األمري ع علعى تقويعل القعوات المسعلقة اإلسعراييلية لعى واقع معن
أ ثر الجيوش المتطور ت نولوجياً ف العال " ميرشايمر ووات ف.)57 0227
هععذه العالقععة الخابععة بععين الواليععات المتق ع و س عراييل) ترجععع لععى أهميععة س عراييل) و ورهععا ف ع
طار المبالح السياسية واإلستراتيجية األمري ية ف الشرا األوسط واالهتمعا األمري ع واالرتبعاط بهعا.
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هع ععذا لع ععى جانع ععب نشع ععاط الجماعع ععات اليهو ي ع عة األمري يع ععة و ورهع ععا ف ع ع القفع ععاظ علع ععى التأيي ع ع األمري ع ع
إلسراييل) .وترى الواليات المتق أن بقا مبالقها ف منطقة الشرا األوسط مرتبط أساسا باستمرار
الب ار العرب اإلسراييل ف لذلك انقازت لى سراييل) فع هعذا البع ار وبقيعت هعذه الرقيعة سعمة ثابتعة
للسياسة الخارجية األمري ية منذ نهاية التنافس السوفيت -األمري

ف بعل نهعا از ت فع واقعع األمعر معع

نهاية هذا التنافس السلطانف .)096-095 0220
 4.1.1المطلب األول
أسس التعاون العسكري األمريكي  -ائسرائيلي
ترت ععز العالقععات األمري يععة اإلس عراييلية ف ع المجععاالت المختلفععة علععى االلتقععا مععن خععالل تققيععا
المبععالح المشععتر ة للبل ع ينف ر ع اخععتالى األسععس مععن مفهععو لتععا ال ع ولتين ال أن مععا يجمعهمععا هععو
تققيا األه اى المشتر ة لهما وتتق أسس التعاون األمن والعس ر ف مجاالت متع

اآلت

 4.4.1.1مبدأ األمن أساساً للتعاون العسكري
تعتمع

س عراييل) فع تققيععا أمنهععا علععى قع رات عس ع رية متفوقععةف وتعمععل وفععا مب ع أ ال يععى التقن ع

اإلس عراييل ف ع مواجهععة ال ع العع ع

العرب ع  .ولضععمان هععذا التف ععواف تقععرن س عراييل) علععى توثي ععا

تقالفها مع الواليات المتق ببفتها ال ولة الرييسية ف العال الت تمتلك تقنيات عس رية متفوقة.
وتع ت اتفاقيعات التععاون األمير ع اإلسعراييل فع المجعال العسع ر واألمنع ف قيع

بل عت  05اتفاقيعة

تبععب ف ع مبععلقة س عراييل)ف وتعمععل علععى زيععا ق ع رتها العس ع رية وتزوي ع ها بالتقنيععات المتق مععة ف ع
المع ات العس رية ونظ التسليحف بمعا يضعمن وا تفوقهعا علعى الع ول العربيعة المقيطعة بهعا و العة شعهاب
اإلخباريةف.)0210

وتعتبععر العالقععات األمري ي ععة – اإلس عراييلية ف ع ه ععذا المجععال فريع ع مععن نوعهععا وه ععذا مععا يوض ععقه
التزامهععا الواضععح بععأمن س عراييل) بوبععفه أم ع اًر ثابت عاً مععن ثوابععت سياسععتها الخارجيععة .مععن هنععا فععإن موقععع
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سعراييل) والقعو العسع رية المتاقعة لهععا يجععالن منهععا مرت ع اًز مهمعاً لتنفيععذ الت ازمعات الواليععات المتقع فع
المنطقةف فضالً عن ذلك أن تق مها العس ر والتقن وانقيازها الثابت لى الواليات المتق منذ القعرب
البار ق أتاح لها م اناً مهمعاً فع اإلسعتراتيجية األمري يعة فع المنطقعة .معن هنعا فعإن ضعمان أمنهعا يعع
مب ععلقة أساس ععية للوالي ععات المتقع ع مم ععا يجعله ععا قاعع ع انط ععالا مثالي ععة م ععن أج ععل القي ععا بعملي ععات فع ع
االتجاهات افة السلطانف.)312 0220

تأسيساً على ذلك جا اعتما

سراييل) على المعونات والمساع ات األمري ية المق مة لها ببعور

أساسية ف المجاالت العس رية والذ يأت به ى ضمان تفوقها االستراتيج على ال ول العربية افعةف
فقع مولععت الواليععات المتقع األمري يععة بعرامج سعراييل) المتعلقععة بمنظومععات البعواريخف ومشععرو طععاير
المشاقبة وشلب ف .)030 0210

ألف ف الذ بل ت لفته نقو مليار والر أمري

وتطالب سراييل) الواليات المتق ف هذا المجال باآلت
أ – االلتع از السياسع واأل بع األمري ع ببقععا

موسوعة المعرفةف)0213

ٍسعراييل) والقفععاظ عععل يانهععا القععوم ف واالرتبععاط معهععا

بروابط عس رية تققا الطمأنينة للشعب اليهو .
ب – االلت از بالتفوا العس ر اإلسراييل التقن على العرب وتزوي ها باألسلقة الق يثعة ذات التقنيعات
العالية وبما ينع س على الشعب اليهو

بالطمأنينة عن ما تتققا ق رته علعى البع والعر

هجوميععة عربيععة بععل ن هععذا االلتع از يبععل بإسعراييل لععى السععيطر علععى المنطقععةف وضععمان عع

أل نيعات
بععابتها

بأ هزيمة مقتملة.
ج – ضععمان تع فا هجععر اليهععو مععن شععتى بقععا األر

لععى سع ارييلف مععن أجععل تعظععي قع رتها البش عرية

الت ع تع ععس آثاره ععا عععل القع ع ر العسعع رية فع ع ال ع فا ع ععن ال ول ععةف و عع ع اسععتقرارها اخله ععا م ععن خ ععالل
تخبين معونات تق ها سراييلف وتقققها الواليات المتق .
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– ع ع بنععا عالقععات أمنيععة عس ع رية بععين الواليععات المتق ع وال ع ول العربيععةف يم ععن أن تععنع س آثارهععا
على العالقات األمري ية -اإلسراييلية ف والت يجب أن تقظى بأسبقية أولى.
ه ع  -ن العمععا االسععتراتيج ل ولععة سعراييل) مقع و ف وتقتععاج لقع و آمنععةف ونجع سعريعة ويم ععن لهععا
تققيا ذلك من خالل قواها الذاتية وال ع األمري .
 4.4.1.1الموقع االستراتيجي ئسرائيل كأساس للتعاون العسكري:
تعتم

سعراييل) علعى موقعهعا اإلسعتراتيج فع تققيعا ميعز أمنيعة وعسع رية تقعاي

بهعا الواليعات

المتق ع األمري يععة وال ععرب ببععفة عامععة مععن أجععل تققيععا مي عزات عس ع رية ف ع نطععاا سععتراتيجية مرنععة
متع

الجوانب لمواجهة التطورات ير المتوقعة فع المنطقعة والتع قع تعقثر علعى مبعالح ال عرب معا

ته ى باألساس لى ضمان بقا الوجو اإلسراييل

موسوعة مقاتل من البق ار ف .)0213

فإسع عراييل) وس ععيلة ال نع عى عنه ععا م ععن وس ععايل اإلس ععتراتيجية األمري ي ععة فع ع الش ععرا األوس ععط بق ع ع
موقعها .فف جميع المراقل الت مرت بها هذه اإلستراتيجية تظهر عنب اًر مهمعا معن عنابعرها ووسعيلة
تستخ مها بش ل من األش ال .وق أخذت هذه األهمية من الخطط األمري يةف ولهعذا اسعتمرت فع تأ يعة
مهمتهععا لل ععرب علععى نقععو عععا والواليععات المتقع علععى نقععو خععان منععذ قيامهععا قتععى اآلن .فقع وجع ت
الواليععات المتق ع األمري يععة ف ع

س عراييل) ضععالتها المنشععو لتققيععا أه ع افها ف ع الشععرا األوسععطف بع ع

فشععل مقاوالتهععا ف ع جمععع ول المنطقععة ف ع قلععى واق ع ف فإس عراييل المنظمععة تنظيم عاً عس ع رياً قيق عاً تع ع
قاعع عسع رية متق مععة ومت املععة يم ععن االعتمععا عليهععا علععى نقععو بيععر جع اً و ععذلك اسععتع ا ها ال بيععر
لالستفا من الف ر اإلستراتيجية األمري ية لتعلب ور الو يل المنفذ ف المنطقة شريطة القبول على
الم اسب الما ية والت نولوجية والسياسية عل قساب العرب السلطانف .)097-096 0220
مععا يعتق ع الع ي ع مععن خب ع ار اإلسععتراتيجية األمري يععة أن س عراييل) تمتلععك بق ع موقعهععا الج ارف ع
أفضل التسهيالت وأ ثرها تق ماً ف المنطقة قي

يم ن لها أن تقع تسعهيالت سعنا معن الطعراز األول

تسعتطيع بهعا أن تعوفر للقعوات األمري يععة معا تقتاجعه معن م انعات بععيانة واسعتع ا ات قتاليعةف معا يم ععن
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للواليعات المتقع أن تسععتفي معن القواعع الجويععة والبريعة والبقريعة اإلسعراييلية فع قالعة وقععو نع از مسععلح
مباش ع ع ععر أو أل ع ع ع ع ار

التجس ع ع ععس والق ع ع ععرب االل تروني ع ع ععة واالس ع ع ععتطال م ع ع ععن أج ع ع ععل عملي ع ع ععات اإلس ع ع ععنا

افة السلطانف.)092 0220

 4.1.1المطلب الثاني
الدعم العسكري األمريكي ئسرائيل
توبى العالقات األمري ية اإلسراييلية بأنها عالقات تقالى استراتيج بالر من ق و ت ييرات
ع ي ف نمعط هعذه العالقعات وذلعك بفععل معا بعرز معن تطعورات قليميعة فع الشعرا األوسعط معن أهمهعا
األزمة األمري ية مع يران وسورياف والتورط األمري

ف المستنقع العراق ف واسعتمرار تع اعيات البع ار

العرب ع اإلس عراييل  .األمععر الععذ باتععت س عراييل تمثععل فيععه العععب الثقيععل علععى السياسععة األمري يععة ف ع
المنطقععة بع ع أن أبععبقت السععبب ال عرييس ف ع از يععا مشععاعر ال راهيععة وال ضععب الععذ تب يععه الشعععوب
العربية تجاه واشنطن نتيجة تفضيلها ألمن سراييل) على باق أهع اى سياسعتها الخارجيعة فع المنطقعة
مما أ

لتبلور آ ار ج ي

اخل الواليات المتق بع أت تطالعب ارتهعا لتقع ي المبعالح القوميعة عأبرز

أولويات السياسة الخارجية ف الشرا األوسط المشاقبة وشلب ف.)002 0210
ال أن منط ععا العالق ععة ب ععين الع ع ولتين القليفت ععين وماهي ععة القل ععى ي ععر المقع ع س بينهم ععاف والمب ععالح
اإلستراتيجية المتبا لة تفر

على الواليات المتق بالذات تعميعا التزامهعا بعأمن وسعالمة وتفعوا ال يعان

البهيون ف ولو على قساب أمور أخرى ق ال تقل أهمية عنها منورف.)0227
ويق ع مسععان

س عراييل) بععأن أق ع أسععباب ال ع ع العس ع ر األمري ع إلس عراييل هععو اقتبععا

يسمح بإعا تب ير السالح األمري

ألنععه

عبعر سعراييل) لعى ول تقضعر القعوانين األمري يعة ذاتهعا علعى

اإل ار التعامععل معهععا .مععا أن القس ع األ بععر مععن ال ع ع المععا

المق ع إلس عراييل هععو مخبععن لش عرايها

أسلقة أمري ية ومن ث ت ون الواليعات المتقع األمري يعة عمعت اقتبعا ها وقافظعت علعى فعرن عمعل
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آلالى العععاملين فبعالً عععن ذلععك يعتبععر مسععان وا سعراييل) بأنهععا قاعع أمري يععة متق مععة ومخععزن أسععلقة
للقوات األمري ية وساقة إلج ار المناورات المشتر ة ومختبر ايع إلجع ار االختبعارات المي انيعة لألسعلقة
األمري ية ل راسة م ى تأثيرها الفعل على أر

الواقع الضيف ف .)011-012 0211

اس ععتفا ت سع عراييل) م ععن المس ععاع ات األمير ي ععة عب ععر ث ععال

ب ععيب لنق ععل األس ععلقة أوله ععا برن ععامج

المبيعات العس رية الخارجيةف وهو يجر بين الق ومات بعع قعرار وزار الع فا األمير يعة البنتعا ون)ف
والثانيععة تتعلععا ببرنععامج المبيعععات التجاريععة المباشععرف وهععو المفضععل لنقععل األسععلقة لععى سعراييل)ف قيع
يجععر بععين الشععر ات والق ومععات بتنظععي وتععرخين مععن وزار الخارجيععة .أمععا البععي ة الثالثععة فمخببععة
للقطععع ال فاعيععة ال ازي ع ف وهععو برنععامج يمععر عبععر البنتععا ون لتم ععين ال ع ول األخععرى مععن القبععول علععى
مع ات عس رية أمير ية مستعملة ل تع أمير ا بقاجة ليها و الة شهاب اإلخباريةف.)0210
وتسععتمر الواليععات المتق ع األمري يععة ب ع ع س عراييل عس ع ريا لضععمان تفوقهععا العس ع ر علععى ال ع ول
العربيععة وخيععر ليععل علععى ذلععك المسععاع ات التع جععا ت فع أعقععاب القععرب اإلسعراييلية علععى لبنععان عععا
 0226ف فهذه المسعاع ات تعأت بعع اإلععالن ععن بعفقات سعالح أمري يعة تنعو التعاقع بهعا معع بعع
الع ول الخليجيععة لتطععوير عتععا جيوشععهاف قيع

تقععو الواليععات المتقع األمري يععة ببيععع األسععلقة المتطععور

إلسراييل فقطف بينما تبيع ول الخليج أسلقة أقل تطو اًرف وهذا يعن استم اررية السياسة األمري ية الرامية
لبقععا التفععوا العس ع ر اإلس عراييل

علععى جميععع الق ع رات العس ع رية العربيععة المشععاقبة وشععلب ف-002 0210

.)009
وترى الباقثة أن الواليات المتق تسععى ايمعاً لعى التفعوا العسع ر إلسعراييل علعى قسعاب الع ول
العربية من خالل تق يمها األسلقة إلسعراييل ب ميعات ونوعيعات أفضعل معن المق معة لعى الع ول العربيعةف
وهذا يعو لعى ر بعة الواليعات المتقع فع وجعو سعراييل متفوقعة عسع ريا وذلعك عمعاً للوجعو األمري ع
ف المنطقة العربية.
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وف العا  0227توبلت ار الرييس األسبا جورج بوش االبن والق ومة اإلسعراييلية لعى اتفعاا
علععى برنععامج مسععاع ات أمير يععة إلسعراييل م تععه عشععر سععنوات بقيمععه  32مليععار والرف يععنن علععى رفععع
المخببات سنويا .ووفقا لذلك ترتفعع منقعة التمويعل العسع ر بشع ل تع ريج لتنتقعل معن  0.55مليعار
والر عا  0229لى نقو  3.1مليارات عا  0213و الة شهاب اإلخباريةف.)0210
وهذا ليل على ال ع الذ تق يه الواليات المتق إلق ا
الع ول العربيععةف وتعععوي

التفوا النوع اإلسراييل على قساب

عععن الخسععاير التع تعرضععت لهععا جع ار القععرب علععى لبنععان بععيى  0226ممععا

يضععمن تفوقهععا االسععتراتيج علععى ال ع ول العربيععة افععةف مععا مولععت الواليععات المتق ع ب عرامج س عراييل)
المتعلقة بمنظومات البواريخ ومشرو طاير ألف ف الذ بل ت لفته نقو مليار والر أمري ع

المشعاقبة

وشلب ف .)030 0210
ويععر جععون ميرشععايمر وسععتيفن والععت بععأن معظع المسععاع ات األمري يععة إلسعراييل) هع مسععاع ات
عس رية أ ثر منها اقتبا ية أو تقنية ف ويقول الباقثان استنا اً لى الي مارك من جهاز األبقا
ال ععون رسف وهععو الععذ ار الرسععمية لألبقععا
المساع ات الت تتالقاها على شا لة قرو

ف ع ال ععون رس األمري ع ف فععإن س عراييل) فضععلت أن ت ععون
ف ب الً من هباتف لتفا

س عراييل يشععرى علععى برنععامج الهبععات .ومنععذ عععا  1973أبععبح بع ع
األمري ية إلسراييل على شا لة قرو

ف

وجو فريا عسع ر أمري ع فع
ف أو ععل المسععاع العس ع رية

يت التخل عن استر ا ها .فالمساع ت عى تقنيعاً قروضعاًف ل عن

المساع العس رية ه ف عملياً هبة ميرشايمر ووالتف .)32 0227
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جدول رقم ( )3مبيعات األسلحة الخارجية األرميكيك لسإريايك بماليين الدوالرات

السنة

المبيعات العسكرية الخارجية المبيعات التجارية المباشرة

ائجمالي

2001

766,026,000

4,019,000

770,045,000

2002

629,426,000

1,427,000

630,853,000

2003

845,952,000

16,455,000

862,407,000

2004

878,189,000

418,883,000

1,297,072,000

2005

1,652,582,000

1,110,223,000

2,762,805,000

2001–2005

4,772,175,000

1,551,007,000

6,323,182,000

المصدر :موقع المعرفة.2013 ،
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جدول رقم ( )4التمويل العسكري الخارجي المقدم من الواليات المتحدة األمريكية ئسرائيل من عام 7002-7002
السنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total 20012007

التمويل العسكري الخارجي

صندوق الدعم االقتصادي

(المساعدات العسكرية المباشرة)
1,975,644,000
2,040,000,000
2,086,350,000
2,147,256,000
2,202,240,000
2,257,200,000
2,340,000,000

838,000,000
720,000,000
596,100,000
477,168,000
357,120,000
273,600,000
120,000,000

15,048,690,000

3,381,988,000

منح لمرة واحدة

برنامج منع انتشار األسلحة

28,000,000
1,000,000,000
50,000,000

210,000
526,000
320,000

1,050,000,000

29,056,000

المجمو
2,813,644,000
2,788,000,000
3,682,450,000
2,624,424,000
2,609,570,000
2,531,326,000
2,460,320,000
19,509,734,000

المصدر  ،موقع المعرفة .4144،

وترى الباقثة من خالل الج ول السابا م ى قرن الواليات المتق على ع سراييل عس ريا من خالل تمويلها بالمساع ات العس رية وذلك قفاظاً على
تفوقها العس ر مقارنة بال ول العربية ف المنطقة وذلك قتى تبق

سراييل متفوا عس رياً على جيرانها.
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ما أن من أبرز أوجه االستفا

إلسراييل فاعيا من خالل تعاونها مع واشنطن هو نظا

اإلنذار المب ر وتبا ل المعلومات وذلك ما عبر اطالعها على ل ما تلتقطه أقمارها البناعية و
ما عبر ما تعترضه أجهز الرب من اتباالت عس رية وأمنية بين العرب وق استفا ت سراييل
ثي اًر من هذه المعلومات ف قروبها ض العرب.
ما أن الت نولوجيا اإلسراييلية تستطيع تق ي الخ مات للبناعات األمري ية ووفقا ل راسة
أع ها الباق

االستراتيج

مساهمات ألمري ا ف

ف

جامعة قيفا ورى ول أن الت نولوجيا اإلسراييلية تستطيع تق ي

أربع مجاالت أشباه النوافلف ال ارات االل ترونية ش ي

الب رف علو

ول الواليات المتق

تبنى ق رات

الروبوت والمعلومات المتعلقة باالن ماج النووىف و يرى

سراييل ف هذا المجال بأنها موازية لق رات قليفاتها ف الناتوف و هو ما يفسر االهتما االمري ى
بالت نولوجيا اإلسراييلية فى نطاا مبا ر ال فا اإلستراتيجية  .SDlعباسف )0213
ما أن األبقا

المشتر ة والتعاون ف مشاريع التطوير تم ن البناعات العس رية اإلسراييلية

من خال تقسينات نوعية لى أنظمة السالح االمري ىف وتم ن سراييل ب ورها من القفاظ على
تفوقها النوع وأوضح مثال على هذا التعاون هو البرنامج االمري ى الخان بال فا على ارتفاعات
يستعير هذا البرنامج مفاهي ع ي

من

عالية الذ

يم ن أن ي ون ر يفا لنظا باتريوت قي

برنامج باروخ قيتس االسراييلى ال أن أه ما تج ر اإلشار ليه هو أن سراييل وبالر

من

العالقات الوثيقة واالتفاقيات المبرمة مع الواليات المتق ل توقع ل اية اآلن اتفاقا لل فا المشترك
معها خشية أن يقي ها هذا االتفاا بشروط والتزامات تمنعها من شن هجمات استباقية ض أه اى
مق

من ون موافقة الواليات المتق المسبقة على ذلك .وفى المقابل فأن سراييل ل يها اليقين

بأنها وبالر من ع

وجو اتفاا لل فا المشترك مع واشنطن لن تستطيع تققيا استقاللية تامة
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عن الواليات المتق
لى ال ع المال

قتى لو استطاعت تأمين ل قاجاتها ال فاعيةف الن سراييل بقاجة ماسة
واالقتبا ف وعليه فان خطط سراييل العس رية ستبقى خاضعة لجملة من

التقيي ات الت تضعها واشنطن

ال تتعار

هذه الخطط مع المبالح القيوية األمري ية الت ال

يم ن إلسراييل تجاهلها خشية فق ان ال ع و الرعاية اللذين تقمنهما لها الواليات المتق ف ونهما
يعتبران من ثوابت األمن القوم االسراييلى عباسف .)0213

 1.1خالصة
تتمتع سراييل) بعالقات تعتبر ممتاز مع الواليات المتق األمري يعة فع شعت المجعاالت سعوا
السياسععية انععت أ االقتبععا ية أ العسع ريةف تلععك العالقععات لع تععأت مععن فعراا قيع
الض ع ط واللععوب البععهيون

لعبععت جماعععات

ور رييسععياً مععن اجععل ترتيععب تلععك العالقععات مععن أجععل م ارعععا المبععالح
اً

اإلسراييلية وال فا عنهاف واقنا األمري يين شعباً وق ومة بضرور وجو تلك العالقة مع سراييل)ف
ليس ذلك فقسب بل تق ي

ل ما يلز سراييل من أجل بقا ها وتطورها والقفاظ على مبالقها.

ما تبين أن اللوب المسيق أو ما يسعم ب ع المسعيقيون اليمينيعون) يقعو بع ور لعيس أقعل معن
ور اللععوب البععهيون ف ع تعزيععز العالقععات األمري يععة  -اإلس عراييليةف وت م عن قععو هععذا اللععوب ب ثععر
مقي يععهف وبالبععب ة ال ينيععة الت ع يتمتعععون بهععا ف قي ع
ربععي يع ع

سعراييل) فع

أنه ع ال ي فععون جه ع ا ف ع تقويععل قععوته لععى

افععة المجععاالت خبوبعاً وأنهع ذو نفععوذ فع الق ومععة األمري يععة وفععى

ال ععون رس األمري ع ف مععا يعتبععر العرييس األمري ع السععابا جععورج بععوش االبععن مععن أ ثععر األمعري يين
تعبباً للبهيونية المسيقية.
وتقععو الوالي ععات المتق ع بشع ع ل اي ع ومس ععتمر بتقع ع ي ال ع ع والمس ععاع ات ف ع

اف ععة المج ععاالت

إلسعراييل) وهععذا يعتبععر تجسععي اً للعالقععات الخابععة التع تععربط البلع ينف ويعتبععر المقبع مععن التعععاون
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األمري ع اإلس عراييل والمسععاع ات العس ع رية األمري يععة إلس عراييل هععو القفععاظ علععى التفععوا العس ع ر
اإلسراييل ف الشرا األوسط.
ترت ععز العالقععات األمري يععة اإلس عراييلية فع المجععاالت المختلفععة علععى االلتقععا مععن خععالل تققيععا
المبععالح المشعتر ة للبلع ينف ر ع اخععتالى األسععس مععن مفهععو لتععا الع ولتين ال أن مععا يجمعهمععا هععو
تققيا األه اى المشتر ة لهما.
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الفصل الرابع
انعكاس العالقات األمريكية  -ائسرائيلية على القضية الفلسطينية من عام
4111-4111
المبحث األول :العالقات األمريكية  -ائسرائيلية والقضية الفلسطينية
المبحث الثاني :العوامل المتحكمة في المواقف األمريكية من القضية الفلسطينية
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 4.1مقدمة
وجيو

منذ عقو طويلة واإل ار األمري ية تنظر لى الشرا األوسط من منظور استراتيج

سياس ف فمبالقها وأه افها وارتباطاتها مع هذه المنطقة القساسةف ت اخلت مع متطلب وجو ولة
ارت از قوية

إسراييل) قا ر على قماية المبالح األمري ية السياسية واالقتبا ية واإلستراتيجية.

فق تعه الرييس األمري

هار ترومان عا  1932بإقامة ارتباط فري وقو بين

سراييل)

والواليات المتق ف واالستمرار ب عمها قتى تستطيع أن تقى على رجليها و"تقمن قيا شعبها.
لق اعتم ت السياسة األمري ية نظر تقلي ية لى القضية الفلسطينية باعتبار أنها بفيت بقيا
ولة سراييل) عا  1932ف قي

ل يبا من القضية الفلسطينية بقسب المنظور األمري

وجو ها مش لة الجيين ف ملفات الجمعية العامة لال المتق
العرب اإلسراييل ف ال يق

لها ير بع

ال

مش لة الجيين ناجمة عن الب ار

المساع ات الما ية واإلنسانية من خالل االنرواف بينما

على الجانب األخر ل تألوا الواليات المتق األمري ية جه اً ف تعزيز عالقاتها مع سراييلف وتق ي
المساع ات الما ية والعس رية والسياسية .وهذا ما أثر على القضية الفلسطينية تأثي اًر سلبياً وهذا ما
سوى نستعرضه من خالل هذا الفبل قتى نستوضح تأثير العالقات األمري ية-اإلسراييلية على
القضية الفلسطينية.

 4.1المبحث األول
العالقات األمريكية  -ائسرائيلية والقضية الفلسطينية
عرييلية ذات تععأثير مه ع وفعععال علععى القضععية الفلسععطينية الت ع
تع ع العالقععات األمري يععة  -اإلسع ا
شع لت مقعور اهتمعا الع ول العربيعة واإلسعالمية بععل والععال أجمعع منعذ نشععأتها وقتعى وقتنعا القاضععرف
فالواليععات المتقع األمري يععة انععت مععن أول الع ول التع سععان ت سعراييل منععذ نشععأتهاف فقع
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انععت مععن

أول الع ول التع أيع ت قعرار التقسععي فع الجمعيععة العامعة لألمع المتقع ععا  1937وبععنفس الوقععت
ان ععت الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة م ععن أول الع ع ول التع ع اعترف ععت ب ول ععة سععراييل) بعع ع ق ععايا م ععن
عالنها عا . 1932
 4.4.1المطلب األول
المواقف األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
عرييل) فععور نشععأتهاف قيع
عرى الواليععات المتقع األمري يععة بإسع ا
لقع جععا اعتع ا

اعترفععت الواليععات

اإلسرييلية بع ساعات قليلة من عالن ولة سراييل ف عا  1932ف قي
ا
المتق رسمياً بال ولة
سار الرييس األمري

ترومان لى االعتراى بال ولة اليهو ية ق يثة الت وينف ومن أجل تبرير قع ارره

قععال ترومععان لمعاونيععه الععذين خععالفوه ال أر "أسععى أيهععا السععا

ن علع أن أتجععاوب مععع ر بععات ميععات

اآلالى مععن الم عواطنين األم عري يين الععذين ينتظععرون نجععاح البععهيونيةف نععه لععيس ل ع

بععين النععاخبين

ميات اآلالى من العرب" ربيعف .)22-27 1992

أب ع ى تروم ععان أول األم ععر معارضععة بي ععر لقي ععا ولععة يهو ي ععة فع ع فلسععطينف األم ععر ال ععذ
بععهاينة الوالي ععات المتقع ع
 1932الت

ف ععع

ل ععى القيععا بالضعع ط علي ععه وته يع ع ه بععالوقوى ضع ع ه فعع انتخاب ععات ع ععا

ان موعع ها قع اقتعرب .ومعن أسعاليب الضع ط األخعرى التع اسعتخ مها البعهاينة فعع

المنظمات اليهو ية األمري ية للقيا بنشر اإلعالنات علعى بعفقات الج اريع الرييسعيةف بهع ى تقويعل
تعاطى الشعب األمري ع معع يهعو أوروبعاف العذين ععانوا النازيعةف لعى عع لف عر نشعا

ولعة ألوليعك

اليه ععو فع ع فلس ععطين .ل ععذلك يبع ع و م ععن الواض ععح أن قع عرار الع عرييس تروم ععانف ال ععذ أ ى ل ععى اعتع عراى
الواليععات المتقع

بإسعراييل)ف جععا نتيجععة العتبععارات سياسععية اخليععة ولع ي ععن قبععيلة ارسععة واعيععة

لمبالح الواليات المتق

اإلستراتيجية ربيعف .)22 1992
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تعتبر العالقات األمري ية اإلسراييلية ظاهر فري من نوعها ف مجال العالقات ال وليعةف قيع
ترتبط قو بير عالمية ب ولة ب ير رتباطاً ل يق

مثلعه بعين ولتعين فع تعاريخ العالقعات ال وليعة

ف العبر الق ي  .وق أ ت هذه العالقات ببفة مستمر أنها اقو من اى تقعالى م تعوبف معا
أن التقالى ف هذه القالة ير مق الم
لق ع

ربيعف .)51 1922

انععت س عراييل) والقر ععة البععهيونيةف عق ع العق ع ف ع العالقععات األمري يععة بععالعرب والعععال

اإلسععالم بش ع ل عععا ف والقضععية الفلسععطينية بش ع ل خععان .ويق ع هي ععل م ع ى االنقيععاز األمري ع
األعم ع ععى إلسع ع عراييلف و فاعه ع ععا الع ع ع اي عنه ع ععاف وامع ع ع ا ها المتب ع ععاع له ع ععا بالس ع ععالح والم ع ععال والخب ع ععر
والت نولوجيا -خبوباً العسع رية  -المتق معةف قتع

تظعل متفوقعة علعى عل الععرب مجتمععين هي علف

.)03 0223
لقع تقالفععت الواليععات المتقع

مععع سعراييل) تقالفعاً اسععتراتيجياً مععا هععو معععروى تاريخيعاًف علععى

المسععتوى الق ععوم والرس ععم ف ول ععن األخطععر واألقع ع

هععو التقععالى االس ععتراتيج "الشعععب " عل ععى

مسععتوى اللععوب البععهيون مععن ناقيععة والتقععالى المسععيق الععذ يقععو البعععو اليمينع فع المجتمععع
األمري

من ناقية أخر هي لف .)03 0223

تعععززت العالقععات األمري يععة -اإلس عراييلية مععن منطلععا مشععار ة س عراييل للواليععات المتق ع لقيمهععا
وثقافتها و يمقراطيتهاف وأنها القليى الوقي الذ يم ن االعتما عليه قارس للمبعالح ال ربيعة فع
هذه المنطقة المضطربة فع الععال والتع
خط المواجهة المعا

عان ينظعر لعى جعز بيعر معن ولهعا علعى أنهعا تقعى علعى

للواليات المتق ف أو على األقل ليست والً ب يقة لها ال مر ف .)37 0221

ععان الق عرار األمري ع بععاالعتراى بإس عراييل) اعت ارفععا ف ع الوقععت نفسععه بشععرعية قيععا تلععك ال ولععة
باالسععتيال علععى أمععالك العععرب ومبععا ر ققععوقه  .فبع ع أيععا قليلععة مععن ب ع ور االعت عراى األمري ع
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بإسراييل)ف قامت ار ترومان بتق ي قر

إلسراييل قيمته 122مليون والر)ف بينمعا امتنععت ععن

تق ع ي المسععاع ات أو ال ع ع السياس ع للفلسععطينيين الععذين انععت القر ععة البععهيونية ق ع تسععببت ف ع
تشري ه من م نه وقراه ربيعف .)22 1992

وعلععى مععر التععاريخ نععرى تجاهععل اإل ار األمري يععة بش ع ل بيععر للقضععية الفلسععطينيةف وفععى المقابععل
تأييع ها ال بيععر ومسعان تها إلسعراييلف فبعع عععا  1967ف رفضعت الواليععات المتقع النظععر لعى قر ععة
المقاومععة الفلسععطينية قر ععة تقععرر وطنع  .مععع العلع بععأن القععانون الع ول يقععول علععى مقتععل أ ارضع
ال يععر بععالقو العس ع رية أن يرقععل وتعععو األر
أبقاب األر

ألبععقابهاف وعلععى األم ع المتق ع مسععاع ومسععان

المقتلة بالمعال والسعالح قتعى ينع قر المقتعل .معا اعتبعرت التنظيمعات الفلسعطينية

المنخرطة ف قر ة المقاومة تنظيمات رهابية .ولذلك تعاطفت ار الرييس ريتشار ني سون خعالل
أق ا

أيلول/سبتمبر  1972مع ضعرب قر عة المقاومعة واخراجهعا معن األر نف معا أن واشعنطن لع

ت ععن ارضععية عععن الق عرار الععذ اتخععذه مععقتمر القمععة العربيععة ف ع الربععاط فععى 09تش عرين األول/أ تععوبر
 1973ف واعتبر فيه منظمة التقرير الفلسطينية الممثل الشرع والوقي للشعب الفلسطين

أبو عمرو

ف.)10 1991
أمعا اتفعاا امعب يفيع سعنة  . 1972والعذ تع برعايعة ار العرييس جيمع

عارترف فلع يتعامععل

مع ععع الفلسع ععطينيين الجيع ععين أو شع عععب لع ععه ققع ععوا سياسع ععية املع ععة ومتسع ععاويةف بع ععل عع ععا لع ععى مع ععنح
الفلسطينيين ف الضفة ال ربية وقطا

ز ق ماً ذاتياً امالً علعى أن تجعر بعع فتعر انتقاليعة مع تها

خمس سنوات مفاوضات بين مبر و سراييل) واألر ن وممثلين منتخبين عن س ان الضفة ال ربية
والقطا لتقرير الوضع النهاي لهاتين المنطقتين أبو عمروف .)13-13 1991
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شع لت هجمععات القععا

عشععر مععن سععبتمبر  0221ف ض عربة قاسععية وموجعععة لسياسععات الواليععات

المتق الخارجيةف وسعت ار العرييس "بعوش" لعى التخفيعى معن الشععور المععا

للواليعات المتقع

فع العععالمين العربع واإلسععالم ف مععن خععالل الضع ط علععى سعراييل)ف لوقععى سياسععتها التوسعععية فع
الضععفة ال ربيععةف و ع ع نشععا

ولععة فلسععطينيةف قي ع

اعتق ع ع ع مععن بععنا الق عرار األمري ع بع ع

هجمات  11أيلول سعبتمبرف أن نهعا البع ار الفلسعطين اإلسعراييل ف أو علعى األقعل القيعا بمقاولعة
ج ية إلنجاح ذلكف سيزعز القو ال اعمة لمجموعات مثل تنظي القاع ف ويسعهل بنعا قلعى ولع
ض اإلرهاب الذ تته اإل ار األمري ية والً بتمويلهف مثل سوريا وايران الوا يةف .)33 0229
ال أن ار ال عرييس بععوش االبععنف ل ع تبععذل جه ع ا ف ع

قنععا

س عراييل) بت ييععر سياسععتهاف وقينهععا

ارتأت الواليات المتق األمري يةف أن تقتنع بوجهة النظر اإلسراييلية المتش
اسععتال "بععوش االبععن لزمععا األمععور فع

از الفلسطينيين ومنذ

ععانون ثان/ينععاير 0222ف تعامععل مععع القضععية الفلسععطينية مععن

منظور سعراييل ف و عان هنعاك تطعابا واضعح وبعريح بعين السياسعة اإلسعراييلية والسياسعة األمري يعةف
ولخن عنوان رييس ف بقيفة الواشنطن بوست فى شباط/فبراير 0223ف هذا الوضعف بإن"بوش
وشارون ي ا

الهما أن يتطابقا قيال سياسة الشرا األوسط الوا يةف.)33 0229

و ان عالن الرييس األمري

بوش االبن القرب ض اإلرهاب م خالً لتقالفاً ج ي اً أ ثر متانة

بععين الواليععات المتقع ع وقليفتهععا ال ايمععة سع عراييلف فق ع أب ععت ق ومععة شععارون عل ععى تشععبيه المقاوم ععة
الفلسطينية باإلرهعاب والخلعط معابين المقاومعة المشعروعة وليعاً ضع اقعتالل قعاي علعى أ ارضع عربيعة
وبين اإلرهاب العابر للقارات والذ يطال والً مستقلة ومعواطنين آمنعينف ونجع فع خطابعات شعارون
وبعوش فع تلعك المرقلععة عع تلميقعات لتشععبيه عرفعات بعابن ال ن األمعر الععذ جعلعه يسعتقا العقععاب
والقبار وقتى التقيي عن العال السياس بأ شع ل معن األشع الف وهع سياسعات أيع تها الواليعات
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المتق ع وبررتهععا بععأن عرفععات لععيس ش عري اً للسععال وأنععه ي ع ع اإلرهععاب والعنععى علععى خععالى شععارون
رجل السال

ما وبفه بوش االبن أبو طاقيةف.)0227

ما أن رييس الوز ار السابا أرييعل شعارون انتقع العرييس بعوش فع أواخعر أيلول/سعبتمبر 0221
واتهمه بمقاولة استرضا العرب على قساب سراييلف وذلك عنع ما أيع قيعا ولعة فلسعطينيةف وشعر
ف الض ط عليه إلب ا ضبط النفس ف المناطا المقتلةف ول

يسعمح لعوزير الخارجيعة اإلسعراييل

شعمعون بيعرس بمقابلعة العرييس الفلسععطين ياسعر عرفعاتف ر ع االنتقعا الشع ي معن قبعل بعوش لزعامععة
ياس ع ع ععر عرف ع ع ععات للش ع ع عععب الفلس ع ع ععطين ف م ع ع ععا ق ع ع ععذر أريي ع ع ععل ش ع ع ععارون ب ع ع ععأن سع ع ع عراييل) ل ع ع ععن ت ع ع ععون
تشي وسلوفا يا مر ز ال اشى للمتابعة وال راسات اإلستراتيجيةف.)32 0222
ولذلك فقط ضب الرييس األمري

بوش معن تشعبيه شعارون لعه "بنفيعل تشعامبرلين" ريعيس وز ار

بريطانيعا السعابا) الععذ اتبعع سياسعة االسترضععا نقعو ألمانيعا الفاشععية )1932-1269ف معا وبععى
الس رتير البقافى للبيت األبعي

ف آرى فليشعرف مالقظعات شعارون بأنهعا يعر مقبولعة .وقع ريعيس

الوز ار اإلسراييل اعتذا اًر بورياًف ول نه سرعان ما استخ قو اللوب البهيون إلقنا
والشعب األمري

ار بعوش

بأن الواليات المتق و سراييل) تواجهان ته ي اً مشتر اً معن قبعل اإلرهعاب .وظعل

المسععيولون اإلسعراييليونف وممثلعوا اللععوب البععهيون يق ع ون بإسععتمرار وببععور مت ععرر انععه ال يوجع
فرا ققيق بين عرفات وأسامة بن ال نف وأبروا علعى أنعه ينب ع علعى الواليعات المتقع األمري يعة
واسراييلف أن تعزال الزعي الفلسطين المنتخب وأال تتعامل معه ميرشيمرف ووالتف .)0226
وق "تقرك مجلس الشيوخ األمري

ف وقت القا وتبنى مشرو قعرار تقع بعه النايعب جوزيعى

ليبرمانف يفي أن الواليات المتق واسراييل مشتر تان ف نضعال مشعترك ضع اإلرهعاب"ف وفع

معر

القععرب األمري يععة علععى أف انسععتان واسععتع ا اتها لضععرب الععرااف وقاجتهععا السععتمرار التقععالى والع ع
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العربع ع قيع ع

تقب ععع معظع ع قواته ععا فع ع منطق ععة الخل ععيج العربع ع ف أطل ععا ب ععوش االب ععن خطابع عاً فع ع 03

قزيران/يوني ععو 0220ف س ععم بالخط ععاب الت ععاريخ قع ع في ععه رقيت ععه لع ع ولتين فلس ععطينية واسع عراييلية)
تعيشععان جنب عاً لجنععب ف ع سععال وأمععن شععرط قيععا قيععا فلسععطينية ج ي ع ومختلفععة ال ت ععون سععمعتها
ملطخععة باإلرهععابف واعععا

بععالح المقسسععات الفلسععطينية علععى أسععس يمقراطيععة ومقاربععة الفسععا

ووضع ستراتيجية أمنية ج ي مع جيرانها واتخاذ جع ار ات ضع "اإلرهعاب"ف وال ولعة الفلسعطينية هع
ذات ق و مققتة وعابمتها ير معلومة قي

يت معالجة القضايا ال برى العالقة الخابة بالقع س

والالجيععين والسععيا عبععر المفاوضععاتف هععذه رقيععة بععوش االبععن التاريخيععة لل ولععة الفلسععطينية مع ومععة
المالم ععحف وم ععن خ ععالل ه ععذا الط ععرح يظه ععر ب ععأن الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة تق ععو " ب ععإج ار بعع ع
التع ع يالت علععى سععلو ها الرفض ع ) للققععوا الفلسععطينيةف ال أنهععاف ف ع النهايععةف ليسععت ال تع ع يالت
ت تي ية وبسيطة ج اً أبو طاقيةف.)0227

لق أ ت الواليعات المتقع معرات عع ف أن أمعن سعراييل) أمعر مهع بالنسعبة لهعاف وفعى أ قعال
معن األقعوالف فهع تعرف

مععا أسععمته العنععى الموجععه ضع هاف وطلبععت مععن السععلطة الفلسععطينية معرات

عع القضععا علععى مععا أسععمته اإلرهععابف مععن أجععل اسععتيناى التفععاو

قععول تطبيععا توبععيات ميتشععل

وتينيععتف اللععذين وفع ا لععى المنطقععة عقععب انع ال االنتفاضععة الفلسععطينيةف ورفعععا توبععياتهما ععل علععى
قع ف ومععن الجع ير بالععذ رف أن السععلطة الفلسععطينية قبلععت بتلععك التوبععياتف ال أن ذلععك القبععول قوبععل
برف

سراييل ف م عو بموافقة أمري ية على هذا الرف

ع اشةف .)67-66 0220

ش ل ياب الرييس ياسر عرفات ف العا  0225ف قراجا لإل ار األمري يةف ذ طالما أرجععت
اإل ار األمري ية التأخر ف العملية السلمية لى ذلك الرجعل المسعيطر علعى المنظمعة والسعلطةف وهعذا
تطلععب مععن واشععنطن العمععل علععى بعععي ين األول هععو السععير ق ع ماً فععى العمليععة السععلميةف والثععان

102

التعاط مع ف ارزات الساقة الفلسطينية االنتخابات واعالن قر ة قمعاس المشعار ة فعى االنتخابعات
التش عريعية) بع ع رقيععل ال عرييس ياسععر عرفععات .و ععان ل ازم عاً علععى الواليععات المتق ع أن تتقععرك لتثبععت
بع ا مقولتهععا بععأن عرفععات هععو المش ع لة و يابععه هععو القععلف وهععذا بالفعععل مععا عبععرت عن عهُ بع ع الوفععا
بإعالنهعا أن الفربعة اآلن متاقعة إلجع ار بععالقات جذريعة فع السعلطة مععن أجعل التقع فع العمليععة
السع ع ععلمية  .وتسع ع ععار التقع ع ععرك األمري ع ع ع ف ع ع ع

المنطقع ع ععة بش ع ع ع ل ملفع ع ععت للنظع ع ععر التقريع ع ععر االسع ع ععتراتيج

الفلسطين ف.)130 0225

عععار

ال ععونجرس األمري ع مشععار ة قمععاس ف ع االنتخابععاتف فععال ونجرس ال يععرى أنهععا مجععر

قزب ال يتفا مععهف بعل منظمعة مبعنفة علعى اللعوايح األمري يعة لإلرهعاب منعذ ععا 1996ف ومسعيولة
ع ععن قت ععل مي ععات اإلسع عراييليينف واألمع عري يين ومع عواطن

ول أخ ععرىف وله ععا توجهاته ععا التع ع تع ع عو ل ععى

القضععا علععى ولععة س عراييل) وأسععلمة السععلطة والمجتمععع الفلسععطين  .ويععرى أن المبععا

الت ع تقععو

عليه ععا القر ععةف وب ععاألخن تبنيه ععا مواق ععى واس ععتراتيجيات للقض ععا عل ععى سع عراييلف س ععوى تق ععو م ععن
التوجهات "ال ار ي الية" ف السلطة الفلسطينية ومقسساتهاف وسيش ل برنامجها السياسع جعز ا أساسعيا
من برنامج عمل السلطةف وبالتال فإن نتعايج التوجهعات األمري يعة معن عمليعة اإلبعالح سعوى تععو
سلبا على أه افها قام ف.)157 0222

وتععرى الباقثععة أن الواليععات المتق ع ق ع ض ع طت عل عى ال عرييس مقمععو عبععاس مععن أجععل ج ع ار
االنتخابععات فع موعع هاف ر ع تبععنيفها لقر ععة قمععاس علععى قايمععة المنظمععات اإلرهابيععةف قيع

تععرى

الباقثة أن اله ى من هذا الض ط ان تق ي موع االنتخابات ف موع هاف به ى استب ال الرييس
عباسف وذلك ألنه ف نظر البع

يش ل عقبة ف طريا تق العملية السلمية.
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مععن جانععب أخععر فععع ال ععونجرس نقععو تعطيععل مشععار ة قمععاس فع االنتخابععاتف واسععتبعا ها عععن
تققيععا م اسععب سياسععية مععن خععالل مشععار تها فع السععلطة .جععا هععذا الضع ط باتجععاهينف األول مععن
خالل رسعالة المطالعب التع بعع

بهعا مجموععة معن أعضعايه لعى العرييس بعوش تع عوه للضع ط علعى

الرييس الفلسطين لتأجيل االنتخاباتف ومنع مشار ة قماس فيهعاف واسعتبعا ها معن العمليعة السياسعية
ذا لع ع تن ععز س ععالقها .واالتج ععاه الث ععان

ه ععو التوج ععه نق ععو ع ععا النظ ععر فع ع العالق ععة م ععع الس ععلطة

الفلسطينية ف قال ش ار ها قماس ف االنتخاباتف وقطع المساع ات عنهاف ووقى التعاون مع أ
ق ومة أعضاقها من قماس ور ف .)01 0225
أما اإل ار األمري يعة فقع تعاملعت معع موضعو مشعار ة قمعاس فع انتخابعات المجلعس التشعريع
بنسا مختلى عن ما جا عليه موقعى ال عونجرس األمري ع تجعاه هعذا الموضعو  .ومعن الواضعح أن
ذلععك أتععى منسععجما مععع سععياا اإلطععار االسععتراتيج الععذ تجععر بععه القععرب األمري يععة علععى اإلرهععاب
وباألخن فيما يتعلا بإ ماج قر ات اإلسال السياس واقتوايها قام ف.)159 0222
ل ععنف االخععتالى أن قر ععة قمععاس ال تمثععل أق ع تيععارات اإلسععال السياس ع فقععطف بععل أيضععا مععا
يميزها هو أنها من النماذج الت أثارت ج ال اخعل اإل ار األمري يعة قيعال قبعول مشعار تها و خولهعا
العملية ال يمقراطيةف ونها من األقزاب السياسية اإلسالمية الت لها جناح ونهج عس ر ف الوقت
ذاتععه .وبالتععال فععإن مععا ميععز موقععى اإل ار األمري يععة قيععال مشععار ة قمععاسف هععو تبنيهععا للشععا الثععان
مععن الج ليععة الت ع ط ععت علععى الموقععى األمري ع تجععاه هععذه المشععار ةف مععن قي ع
االشتراط بتخليها عن سالقها مق مة لقبول مشار تها .وهذا يظهر ر بتها ف

ع ع اإلب عرار أو
فعهعا لع خول النظعا

السياس الفلسطين على الر مما تتبناه من ف ر واستراتيجيات .وما يعزز هذه الر بةف أنه ما ان
يستقيل عليها منعها من المشار ة فيها لو أ ار ت ذلك بش ل قاطعف على الر من ار ها لشعبيتها
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فع ع ع المجتم ع ععع الفلس ع ععطين ف وقع ع ع رتها عل ع ععى اس ع ععتثمار عام ع ععل ض ع عععى الس ع ععلطة الفلس ع ععطينية لتققي ع ععا
نجاقها قام ف.)162 0222
وترى الباقثة أن استقالة منع اإل ار األمري ية لمشعار ة قمعاس فع االنتخابعات انعت مق ومعة
بعع ع اعتب ععارات منه ععا الش عععبية ال بي ععر التع ع

ان ععت تقظ ععى به ععا قر ععة قم ععاس فع ع أوس ععاط الش عععب

الفلسطين ف وضعى السلطة الفلسطينية فع قينهعاف واألوضعا السياسعية واالقتبعا ية المتر يعة التع
ان يعيشها المواطن الفلسطين ف ذلك الوقت.
مع ب اية عا  0227انت الواليات المتق األمري ية فع وضعع يعر معريح فع منطقعة الشعرا
األوسطف ففضال ععن ورطتهعا فع المسعتنقعين الع ارقع واألف عان ف عان قليفهعا اإلسعراييل يععان معن
اهت ع اززات عميقععة بسععبب خسععايره ال بيععر ف ع قععرب تموز/يوليععو  0226ض ع لبنععان .ال أن السياسععة
األمري ية استمرت ف ت ييى نفسها وت ييعر ت تي اتهعا فع خعط متععرج طعوال سعنة  0227ف ون أن
ت يععر مسععارها العععا ف ع السععع لزيععا ش ع القبععار المفععرو

علععى قطععا

ععز التقريععر االسععتراتيج

الفلسطين ف.)032 0227
قععا ال عرييس األمري ع بععوش ف ع مطلععع العععا  0222بزيععار المنطقععة قي ع

قععا بععأول زيععار لععه

لع" سراييل" بضفته رييساً للواليات المتق ف ليعط انطباعاً بموابلة الجه إلقامة ال ولة الفلسطينية
الت وع بها .ما قا نايبه يك تشين بزيار للمنطقة ف شهر آذار /مارس 0222ف وجرى التأ ي
ف الزيارتين على ضرور قيا ال ولة الفلسطينية قبل نهاية العا نفسعهف وهعو الموقعى العذ معا انفعك
الرييس األمري

ي رره طيلة العا  0222ف فق أ

عليه ف الخطاب الذ ألقاه ف مقتمر افوس

ف شهر أيار/مايو 0222ف ما عا لت ارره خالل لقا بينه وبين العرييس الفلسعطين مقمعو عبعاس
ف أيلول/سبتمبر  0222ف مع استمرار

الطرى عن القبار المتزاي على قطا
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زف والعذ

فع ععع بع ععال زيين لع ععى اقتقع ععا معبع ععر رفع ععح علع ععى الق ع ع و المب ع عرية ف ع ع أواخع ععر ع ععانون الثع ععان /ينع ععاير
 0222التقرير االستراتيج الفلسطين ف.)026-025 0222

ل ن بوش ف مقابل تأ ي ه على قيا ال ولة الفلسطينيةف ان ق اسعتهل زيارتعه لعع" سراييل" بتأ يع
يهو يععة ال ولععة العبريععةف قععين أشععار لععى أن التق ععالى بععين الواليععات المتق ع و س عراييل) يس عه فع ع
"ضمان أمنها

ولة يهو ية" .وهو موقى مشابه لما ب ر عن مجلس النواب والشعيوخ األمعري يينف

اللذين أب ار ق اررين منفبلين لمناسبة الذ رى الستين لقيا

سراييل)ف وبفاها بأنهعا "وطعن للشععب

اليهو " التقرير االستراتيج الفلسطين ف.)026 0222
والواقعع ن انقيععاز السياسعة الخارجيععة األمري يعة لبععالح سعراييل) يعععزوه بعع

المف عرين ومععنه

جون ميرشيمر) لى العالقة الخابة الت تربط الواليات المتق بإسراييلف وألنشطة اللوب ف العذ
يعمل بش ل علن على فع السياسة الخارجية األمري ية باتجاه تأيي سعراييلف وت فععه لتبنع مواقعى
اعمة إلسراييل اخل ال ون رس .)Mearsheimer & Walt, 2006:58

ال أن مف رين وسياسيين آخرين ومنه نس روسف وشلومو بن عام ف يرون ع عس ذلعكف فهع
يتفقون على أن اللوب البهيون العب مه ومقثر ف السياسة الخارجية األمري يةف ال أنعه لعيس
بتلععك الهالععة التع يبععفها "جععون ميرشععيمر" مععتق

فع السياسععة الخارجيععة األمري يععةف بععل يععرون أن

قج المبالح المشتر ة بين سعراييل والواليعات المتقع ف والبعع االسعتراتيج فع العالقعة بينهمعا هعو
المعيار الذ يق

عالقة ال الطرفين وتوجهات السياسة األمري ية) Ben-Ami,2006:62 .

103

 4.4.1المطلب الثاني
العوامل التي ساهمت في تبلور القضية الفلسطينية في العقل السياسي األمريكي
ساهمت البهيونية بشع ل بيعر فع تبلعور العقعل السياسع األمري ع نقعو القضعية الفلسعطينيةف
ل جانب عوامل أخرى ثير  .فظهور البهيونية فع نهايعة القعرن التاسعع عشعرف وقضعورها القعو ف
بانتشارها وت ل لها ف أروقة المجتمع األوروب ومن ث األمري ف أببح يظهر لى السطح نواياهعا
تجاه قامة وطن قوم لليهو ف فلسطين .فمن خالل ق ار منطلقات القر عة البعهيونية يظهعر لنعا
أنها تستن ف مجملها لى أف عار مسعتم معن عقايع التعو ار وشعرايع التلمعو ف وتع عو لعى الععو
أر

لعى

سراييل بق و ها الت ور ذ رها ف ال تب المق سة لع ى اليهعو  .ويلتقع هعذا الف عر معع ثيعر

مععن القر ععات األخععرى ومنهععا مععا يعععرى بالمسععيقية البععهيونيةف والت ع أيضععا تنطلععا مععن ف ععر ين ع
يعتبر قيا
األر

ولة سراييل أنه تققيعا لنبعو ات ال تعاب المقع سف وعالمعة علعى قعرب ععو المسعيح لعى

ثانية .وتنظر لى فلسطين على وجه الخبعون أنهعا وطعن اليهعو القعوم ف وأن االسعتيطان

فيها قا ربان ال يجوز التخل عنه المراشق ف .)0223
لع تعرتبط الواليععات المتقع بالقضععية الفلسععطينية قبععل بع ور وعع بلفععور عععا  1917ف فالواضععح
لقار تاريخ ارتباط الواليات المتقع بالقضعية الفلسعطينية خابعةف وبالشعرا األوسعط بشع ل ععا ف أن
العقعو التع سعبقت بع ور الوعع ف لع تقمععل قضععو ار للواليعات المتقع فع الشعرا األوسععطف أو قتععى
امتال ها لسياسة واضعقة تجاهعه .وعلعى العر معن ذلعكف فعإن هعذا ال ينفع امعتالك الواليعات المتقع
المعرفة عن فلسطين ببرى النظر عن التسمية الت
أو اإلسععتراتيجية .ويعععزو رشععي الخال ع

انت ساي آنذاك وعن أهميتها سعوا ال ينيعة

ذلععك لععى ال ع ور الععذ لعبتععه الروايععات التاريخيععة والقبععن
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ال ينيع ع ععة التع ع ع ع ور ت فعع ع ع اإلنجي ع ع ععل فع ع ع ع ت ع ع ععوين ب ع ع ععور ع ع ع ععن فلس ع ع ععطين لع ع ع ع ى العق ع ع ععل األمري ع ع ع ع
.)Khalidi,2005 :p118
لق لعب اللوب البهيون

خال القضية الفلسطينية لى العقل األمري ف وذلك

و اًر بي اًر ف

من خالل ض طه على ثير من أعضا ال ون رسف وأعضا القزبين الرييسيين ف
المتق
األمري
األمري

األمري ية" القزب ال يمقراط

والجمهور "ف ذلك من خالل لعبه و ار ف

للتعاطى مع أه اى البهيونية ومبالقهاف ونشر ثقافة عامة ف
قول م انة سراييل ال ينيةف وأن مبلقة الواليات المتق

الواليات

ثار الشار

المجتمع السياس

ترتبط بمبالح سراييل

بالضرور .) Mearsheimer & Walt, 2006 :58
لق وج ت القر ة البهيونية أن تققيا أه افها يأت بالضرور من ت ثيى نفوذها ونشاطاتها
ف

القيا

المواطن القساسة ف

السياسية ف وهذا ما فعها لى تقوية ارتباطها ببنا

السياس ف ال ول العظمىف منطلقة من افت ار
العظمىف يساه بالضرور ف

التأثير ف

أن السيطر على مواطن بنع القرار ف ال ول

سياساتها نقو تققيا طموقات اليهو ف

وبالتال فإن استراتيجيتها اعتم ت على التأثير ف القرار السياس األمري
مواطن بنع القرار

فلسطين.

من خالل الولوج لى

ال ونجرس والسلطة التنفيذية .وبالنظر آلليات بناعة القرار اخل

ال ونجرسف والعب الذ
ف

القرار

يتعر

له األعضا ف ف الباً ما يلجأ العضو لهييات ووجهات استشارية

معظ القضايا المطلوب فيها رأيهف وهنا يظهر ور المقسسات والهييات اليهو ية الت

على تق ي المشور الت تق

تعمل

لى سب ع هذا العضو ألف ارها وأطروقاتها المراشق ف .)0223

وعن قيا سراييل اتجهعت اإل ار األمري يعة لعى المبعا ر بعاالعتراى بهعاف واظهعار التزامهعا تجعاه
ضمان استمرارها .ومن خالل مساهمة الواليعات المتقع فع قيعا سعراييل يم عن فهع
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يعى أبعبقت

القضععية الفلسععطينية تأخععذ قي ع از مععن اهتمامععات الواليععات المتق ع ف فق ع أخععذت أوجععه الضععمانات الت ع
ق متها الواليات المتق تجاه سراييل أش ال مختلفة فمنها ما جا من خالل تق ي ع سياس لها
اخل أروقة األم المتق للقبول بعضويتها تار ف أو من خالل ممارسة ض وط عليعه لوقعى بع ار
ق اررات ت ينها على ممارساتها تجاه الس ان العرب ف فلسطين الم رب ف.)12 0220
وش ل آخعر جعا اقتبعا يا معن خعالل تعوفير أشع ال مختلفعة معن الع ع المعال والفنع والعلمع ف
سوا عن طريا تق ي قرو

أو تسهيالت ايتمانيعةف أو معنح .وشع ل ثالع

جعا عسع رياف فمععروى

أن استمرار وجو سعراييل اقتعاج لعى قعو بعرى تقعى خلفهعاف وهعذا معا أظهرتعه اإل ار األمري يعة معن
تعاون عس ر ساه ف

تثبيت سراييل قو قا ر على قماية نفسها .قام ف )12 0222

ويم ن استخالن العوامل الت ساهمت ف تبلور القضية الفلسطينية فع العقعل السياسع األمري ع
من خالل األت

قام ف)02-19 0222

األولدددى :أهميععة ال ع ور الععذ لعبععه اللععوب البععهيون ف ع توجيععه السياسععة الخارجيععة األمري يععة نقععو
االهتمععا بمبععالح القر ععة البععهيونية فع فلسععطينف مععن خععالل اسععتثار التعععاطى الشعععب األمري ع
نقععو مأسععا اليهععو ف وققه ع ب ولععة قوميععة ف ع فلسععطين .ومععن خععالل ب عراز البع ع ال ع ين نقععو وجععوب
تققيا المنطلقات الف رية الت تقملها شرايع التلمعو وعقايع التعو ار  .ضعافة لعى المسعاهمات المعقثر
الت ع تقععو بهععا المقسس ععات والجمعيععات المقي ع ألف ععار البععهيونية ف ع الت ععأثير علععى بععنا القععرار
السياس ع ع األمري ع ع س ع عوا أعضع ععا ال ع ععونجرس األمري ع ع أو السع ععلطة التنفيذيع ععةف مع ععن خع ععالل تق ع ع ي
المشورات الت تبب ف مبلقة تققيا أه اى القر ة.
الثانيدددة :تقععاطع المبععالح األمري يععة واليهو يععة از فلسععطينف وفيمععا يخععن منطقععة الشععرا األوسععط
عموماف وان التقا المبالح يقت على الواليات المتق تبن مشرو قيا ولة يهو ية ف فلسطينف
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لتقو بقماية المبالح األمري ية ف منطقة الشرا األوسطف الت ب أت تقتل م انا متمي از ف العال
عر لوجععو ثععرو نفطيععة هايلععة فيععهف فضععال عععن موقعععه االسععتراتيج  .وأخععذ ذلععك يتجس ع عمليععا بع ع
نظع ا
عالن قيا ولعة سعراييل معن خعالل تعوفير الواليعات المتقع الضعمانات الضعرورية لبقايهعا معن قيع
ال ع السياس واالقتبا

والعس ر .

 4.1المبحث الثاني
العوامل المتحكمة في المواقف األمريكية من القضية الفلسطينية
ن المبع ع ععلقة الوطنيعع ععة ه ع ع ع المق ع ع ع األساس ع ع ع للسياس ع ععة الخارجي ع ععة .هع ع ععذه المس ع ععلمة العلميع ع ععة
والموضوعية والتع تنطبعا فع قالعة عالقعات الع ول معع بعضعها العبع

بإسعتثنا العالقعة األمري يعة

اإلس عراييليةف فف ع قضععايا معينععة ف ع السياسععة الخارجيععة األمري يععة فععإن الت عوازن السياس ع ال ع اخل -
اخ ععل اإل ار أو اخ ععل النظ ععا السياسع ع  -وليس ععت المب ععلقة الوطني ععة هع ع التع ع تقع ع اتجاه ععات
السياسة الخارجية األمري ية تجاه سراييل) والقضية الفلسطينية.
 4.4.1المطلب األول
العوامل المؤثرة في الق اررات األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
يعتق ال تور براهي أبو ل

أن هناك ثالثة عوامل قاسمة تقثر ف القع اررات األمري يعة المهمعة

تجاه القضية الفلسطينية
العامدددل األول :المواق ععى األمري ي ععة المت ععرر والمعا ي ععة عمومع عاً للع ععرب والمنطق ععة العربي ععةف فالوالي ععات
المتق ع تبن ععت مواق ععى واتخ ععذت ق ع اررات معا ي ععةف بالتق يع ع ضع ع بع ع

القي ععا ات والزعام ععات العربي ععة

الثورية والقوميعةف فجمعال عبع النابعر وبع ا قسعين وقعافظ األسع وياسعر عرفعاتف عانوا يبعورون
ف السياسات األمري يةف وف

واير بنع القرار وم ار ز ال راسات واألبقا ف على أنه خطعر علعى
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المبععالح األمري يععة ف ع المنطقععة العربيععةف مععن هنععا فععإن ارتبععاط الفلسععطينيين مععع العععرب يضعععه ف ع
يوسىف.)6 0223

خانة البور النمطية السلبية ف العقل األمري

أما العامل الثاني :في ور قول ققيقة عون الفلسعطينيين جعز اً معن الععال الثالع ف بينمعا يعتبعر اليهعو
واإلس ع عراييليون ف ع ع مبع ععاى ال ع ع ول والشع عععوب التق ميعععة ال يمقراطيع ععة والقابلع ععة للتط ععور والت ييع ععرف أمع ععا
الفلسععطينيون فه ع أقععرب لععى منظومععة العععال الثالع

أو عععال الجنععوب المتخلععى المن لععا علععى الععذات

الععذ ال يمتلععك أ وات التطععور والتقع  .فع هععذا السععيااف قامععت الواليععات المتقع
ق اررات معا ية للعال الثال ف بما فيها الت خل العسع ر فع

بسياسععيات وسععنت

ثيعر معن منعاطا الععال ف معا هعو القعال

ف ع أمري ععا الالتينيععة وفيتنععا والمنطقععة العربيععةف ضععافة لععى سياسععة القبععار االقتبععا

والعقوبععات

االقتب ععا ية التع ع مارس ععتها ضع ع ش عععوب أمري ععا الوس ععطى والفلب ععين واثيوبي ععا و وري ععا الش ععمالية وايع عران
وسوريا والعراا والسو ان وليبيا.
أمددا االعتبددار الثالددث :فمتعلععا بوجهععة النظععر األمري يععة تجععاه قر ععات التقريععر العالميععة وموقفهععا مععن
الشعععوب الت ع تسعععى للتقععرر واالسععتقاللف خابععة ف ع الج ازيععر وجنععوب أفريقيععا وفلسععطينف فالواليععات
المتق ع تبنععت وجهععة نظععر سععو اوية مععن تلععك القر ععات الثوريععة الت ع سعععت جاه ع لتققيععا أه ع افها
السياسععية مععن خععالل الوسعايل العسع رية والثوريععةف بمععا فيهععا العنععى وال فععاح المسععلح .مععن هنععا عمععت
الواليات المتق

الفرنسيين ف قربه ض ثوار الج ازيعرف وأيع ت البرت عال فع قروبهعا ضع قر عات

التقرير الوطن ف زايير وأن وال وموزنبياف وف السعياا نفسعه ععززت م انيعات سعراييل فع قربهعا
ض القر ة الوطنية الفلسطينية يوسىف.)6 0223
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ويلخععن الع تور مقسععن بععالح) اإلسععتراتيجية األمير يععة فع الشععرا الوسععط فع النقععاط التاليععة
بالحف )0210
 -1سراييل) ه اق اجر الزاوية ف السياسة األمير ية الشرا أوسطيةف والقفاظ على أمن سراييل)
وهيمنتها قو قليمية هو جوهر السياسة األمير ية.
 -0الهيمنة علعى منعاطا البتعرول فع المنطقعة لتعأمين اقتياجعات أمير عاف و عأ ا ضع ط أمير يعة فع
اإلستراتيجية ال ولية.
 -3عع ع األنظم ععة السياس ععية الموالي ععة أو ذات العالق ععة الجيع ع معه ععاف واع ععا بن ععا ال ععنظ السياس ععية
األخرى بما يخ األه اى والمبالح األمير ية.
 -3تأمين خطوط المالقة وخطوط التجار ال ولية ف المنطقعة مضعيا هرمعزف قنعا السعويسف بعاب
المن ب ).بما يضمن ت فا النفط والبضايعف من المنطقة واليهعاف بشع ل آمعن وبأسععار "معقولعة" وبمعا
يخ االقتياجات والمتطلبات التجارية واالقتبا ية للمنظومة ال ربية وشر ايها.
ر بالهيمنة على المنطقةف ومنع أية قو برى أخرى من المنافسة على النفوذ فيها.
 -5االستف ا

العوامل المؤثرة في السياسة األمريكية
 .4المؤسسات الرسمية األمريكية
المتتبع للسياسعة األمري يعة فع المنطقعة العربيعة يالقعظ أن تلعك السياسعة مقعط تنعافس معن أجعل
النفععوذ بععين الع يع مععن األجهععز التنفيذيععة للسياسععة الخارجيععة جععرجسف  )05 1992واذا مععا أخععذنا بعععين
االعتبار الطبيعة المتناقضة للمبالح األمري ية ف المنطقة العربيةف والمنافسة ال اخلية لتقرير اتجاه
السياسععة الخارجيععةف فععالرييس هععو مععن ينسععا بععين األجهععز المعنيععةف ويع ع ور ال عرييس ف ع السياسععة
الخارجيعة األمري يعة فع المنطقعة العربيعة هعو العامععل األ ثعر ثباتعاً فع تشع يل سياسعة أمري يعة مسععتقر
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ومتماس ع ة نسععبياف فهععو الععذ يتععولى وق ع ه بععيا ة الموقععى األمري ع وتوجيهععه ممععا يعن ع أن اتخععاذ
القرار يتر ز ف البيت األبي

ف ذ ي ون الرييس نفسه هو مر ز هذه العملية البيات ف)175 0221

ويعع ع ال ععون رس المقسس ععة الثاني ععة فع ع األهمي ععة فع ع عملي ععة ب ععنع السياس ععة الخارجي ععة المتعلق ععة
بالقضععية الفلسععطينية والب ع ار العرب ع اإلس عراييل ف والواق ععع أن موقععى ال ععون رس ف ع هععذا المج ععالف
جز من السياسة األمري ية ف المنطقة ال يم ن فه أبعا ه الققيقية بمععزل ععن ققيقعة ونعه قلقعة
ضمن الب ار ال اير بين سراييل والعربف ذ أببح هذا الب ار من قضايا السياسة الخارجية الت
تثير اهتماماً بي اًر ف ال ون رسف فالتعامل األمري
ال ون رس للتأ

مع قضايا هذا البع ار يععا قسعابه فع أروقعة

من البع الخان بالجانب اإلسراييل بما يسمح باستيثار سراييل بالم انعة المتميعز

ع ععن طري ععا وره ععا القي ععو فع ع اإلس ععتراتيجية األمري ي ععةف وه ععو أم ععر ال يفي ععه معظع ع رقس ععا الوالي ععات
المتق

األمري ية معروىف .)93 0223

ومن المق أن األهمية المتزاي لل ون رس ف رس السياسة الخارجية قيال المنطقعة العربيعة ال
يم ععن فهمهععا ال ضععمن سععياا السياسععات األمري يععة ال اخليععةف فجماعععات الضع ط ت ععون أ ثععر فاعليععة
ف ع التععأثير ف ع ال ععون رس مععن الرياسععةف وب ع وره فععإن اللععوب البععهيون المقي ع إلس عراييل ُيع ع ناجق عاً
بش ع ل خععان ف ع الت ععأثير ف ع ال ععون رس لالسععتمرار بالمس ععاع ات ال بيععر إلس عراييل .قي ع

تتش ععابك

بناعة السياسة الخارجية األمري يعة الخابعة بالقضعية الفلسعطينية معع السياسعة ال اخليعة وهعذا ُي ام ع ْن
ال ون رس باإلستمرار ف

تأيي سراييل بش ل بير جرجسف .)22 1992

 .4تأثير الرأي العام األمريكي
يبع وا الواقععع أن ور ال ع أر العععا األمري ع عمومعاً مق ع و اً فع تععأثيره فع عمليععة بععنع السياسععة
الخارجيةف والسعبب فع ذلعك هعو قلعة اهتمعا األمعري يينف ونقعن مععرفته بمجعال السياسعة الخارجيعةف
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وخابععة فيمععا يتعلععا بالمنطقععة العربيععة والقضععية الفلسععطينيةف ع ع ا مععا يتعلععا بإس عراييل منبععورف1996
)331

فاألمري يون الذ يت لفون عب النظر فيما يخن المنطقة العربيةف يرون شيياً فع أنفسعه فع
س عراييلف بمععا يعن ع أن هنععاك تمععاثالً مععن قي ع

النشععأ بععين الط عرفينف وهنععا يم ععن القععول أن عالً مععن

الواليععات المتق ع واس عراييل اسععتنبطت ت ع ار األخععرى فععى ذاتهععاف سععالمة ف )327 1991وبالمقابععل ف عإن
النخب األمري ية واإلسراييلية تشتر ان ف تبن موقعى ي عا ي عون متوافقعاً نقعو الععرب والفلسعطينيين
ينقاز تلقايياً إلسراييل البيات ف. )012 0221

ومن هنا فإن ال أر العا األمري

وال يم ععن هنععا تجاهععل تععأثير اللععوب والمنظمععات البععهيونية فع الواليععات المتقع األمري يععة التع
تستخ الع ي من الوسايل واألساليب من اجل تققيا أهع افها ععن طريعا التر يعز علعى الع أر الععا
األمري

و سبهف ل

يببح قو مسان للقر ة البعهيونية فع النطعاا الع ول وخلعا رجعة معينعة

مععن رجععات التضععامن بععين المجتمععع اليهععو

األمري ع والقر ععة البععهيونية أساسععه اإليمععان بتلععك

ال عو والتعبب ف ال فا عنها.
 .4دور جماعات الضغط الصهيونية المؤيد ئسرائيل
تتععأثر قر ععة ال ولععة الخارجيععة بع رجات مختلفععة بقععوى اخليععة تقععاول قع ر اإلم ععان التععأثير عليهععا
باالتجاه الذ يخ مبالقهاف ومن تلك القوى جماعات الض ط أو المبالح .وعمومعاً فعإن األخيعر
ه ع منظم ععات ي ععر ق وميععة سع عوا
تقاول التأثير عن طريا فر

ان ععت نقاب ععات أ اتقععا ات أ جماع ععات ذات عض ععوية اختياري ععة

مطالب على النظا السياس  .وتببح جماعات المبالح جماعات

ض ط ذا عملت على البعي السياس .
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مععن ون شععك أن الجماعععات المواليععة إلسعراييل تُعع األفضععل تنظيمعاً واأل ثععر تمععويالًف ومععن أ ثععر
جماعععات الض ع ط نشععاطاً .واأل ثععر تععأثي اًر ف ع السياسععة األمري يععةف فالقليععل مععن المرشععقين لمنبععب
الرياسع ع ع ع ععة مع ع ع ع ععن ال يجتمع ع ع ع ععع بالزعمع ع ع ع ععا اليهع ع ع ع ععو لمناقشع ع ع ع ععة القضع ع ع ع ععايا السياسع ع ع ع ععية المتعلقع ع ع ع ععة منهع ع ع ع ععا
بإسراييل عازور ف.)103 0222

ونتيجة لل ور الفاعل للوب البهيون ف تتمتع سراييل ب رجة عالية من التأيي ف بفوى ال أر
العععا األمري ع ف وتع ععس البععقافة هععذا االتجععاه .ويععت توجيععه ال ع أر العععا والبععقافة ف ع الواليععات
المتقع ع نق ععو سع عراييل أ ث ععر مم ععا ي ععت توجيهه ععا نق ععو الع ععرب وقض ععاياه ف ر ع ع أن مب ععالح الوالي ععات
المتق مع العرب بالمقا األول .وتت تلك السياسة عن طريعا عمعل مقسسعات وجماععات الضع طف
وسلوك ال ون رس لش ال أر

العا و فعه نقو خيارات سياسية مق و جرجسف .)129 1992

 4.4.1المطلب الثاني
ثوابت السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
يععذ ر ع ع وانف )0229أن السياسععة األمري يععة ف ع منطقععة الشععرا األوسععط بش ع ل عععا وقضععية
الب ار العرب اإلسراييل

تمقورت قول الثوابت التالية ع وانف )5-3 0229

أوالً :ر بة الواليات المتق األمري ية ف اقتوا قضية الب ار العربع واإلسعراييل وجعوهرهُ القضعية
الفلسطينيةف وذلك تمشياً مع سياسعة االقتعوا التع طورتهعا الواليعات المتقع للتعامعل معع البعراعات
اإلقليمية وال ونيةف وته ى هذه السياسة لى تققيا األه اى التالية
 .1القفععاظ علععى المبععالح األمري يععة ف ع منطقععة الشععرا األوسععط وع ع تع عري
أخطار مباشر أو ير مباشر .
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هععذه المبععالح أل

 .0اقت ع عوا المنطقع ععة ضع ععمن ترتيبع ععات أمنيع ععة وسياسع ععية واقتبع ععا يةف بقي ع ع

تبق ع ع الواليع ععات المتق ع ع

األمري ية هذه المنطقة تقت نفوذها منفر بعي عن أ ت خالت خارجية أخرى.
 .3العمل على زالة أسباب التعوتر فع المنطقعةف والقفعاظ عليهعا ون أ مفاجيعات تهع مبعالقهاف
ممععا يم نهععا مععن السععيطر علععى عمليععة الب ع ار القايمععة هنععاكف ون المقاولععة إليجععا قلععول مناسععبة
ألسباب ذلك الب ار .
 .3التعاون وبش ل قذر مع قلفايها اإلقليمين وال وليين لتققيا هذه السياسة.
ثانياً :يتمثل موقى الواليات المتق األمري ية من القضية الفلسطينيةف وف مق متها قضية الالجيين
بش ل عملع ف يعأت
معهععاف وتق ع

انع عاس لموقعى هعذه اإل ار أو تلعك معن سعراييل) بشع ل ععا ف ومع ى تقالفهعا

ععل الوقععايع التاريخيععة منهععا والسياسععيةف أنععه لمععا تعمععا تقععالى سعراييل) مععع الواليععات

المتق األمري يةف وتوط ت م انتها قليى استراتيج للواليات المتق األمري يعةف ت ارجعع االهتمعا
األمري

بالقضية الفلسعطينيةف وتقولعت مشع لة الالجيعين لعى مجعر بنع مبعر و عام

فع مشعاريع

التسوية األمري ية لقضية الب ار العرب اإلسراييل .
ثالثددداً :مععن الواضععح أنععه خععالل السععنوات السععتين الماضععيةف أ منععذ ار ال عرييس ترومععان لععى ار
ال ع عرييس بع ععوش االبع ععنف بق ع ع الشع عععب الفلسع ععطين وققوقع ععه الثابتع ععة والمشع ععروعة ومع ععن ضع ععمنها قضع ععية
الالجيينف أسرى تقت رقمعة ت ازيع الع ور اإلسعراييل فع اإلسعتراتيجية األمري يعة الشعرا أوسعطية معن
جهةف والب ار ال اير بين اإل ار األمري ية ومجموعات الض ط المقي

إلسراييل) من جهة أخرىف

و ان ععت النتيج ععة ايمع عاً هع ع الت ارج ععع المس ععتمر فع ع مواق ععى الوالي ععات المتقع ع األمري ي ععة م ععن القض ععية
الفلسععطينيةف وتن رهععا لق ع اررات األم ع المتق ع المتعلقععة بالقضععية الفلسععطينيةف بععل والسععع إلل ععا تلععك
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الق ع ارراتف ومسععاع
األمري ية لل فا
فع قععين يععر

س عراييل) بععالتن ر لهععاف واسععتخ ا مجلععس األمععن بش ع ل خععان ععذ ار للسياسععة

عن سراييل) وسياستها الرافضة ل ل القوانين والشرايع ال ولية.

ارضع

 )0212أن ثوابععت السياسععة األمري يععة تجععاه القضععية الفلسععطينية تتمثععل فيمععا

يل
 .1أن شععمولية المبععالح األمري يععة تقتض ع وجععو نقععاط ارت ععاز وقواع ع متق مععة للقفععاظ علععى هععذه
المبالح .وتًع

سراييل) اق ى هذه النقاط ل يمومة تلك المبالحف ويأت النفط ف مق متها.

 .0ت عرتبط المبععالح األمري يععة بسياسععة الهيمنععةف واقت عوا ال ع ول العربيععة والقر ععات القوميععة المعا يععة
إلسراييلف بل وتمثل جوهر التوجهات األمري ية ف المنطقة راض

.)0212

للواليات المتق مبالح متنوعة ف المنطقة ويم ن تبنيفها لى
أوال :مصالح إستراتيجية
تعتبر الواليات المتق األمري ية الوطن العرب ومنطقة الشرا األوسط معن أهع المنعاطا فعى
العال أهمية ومن اجل أن تجعل الوطن العرب منطقة نفوذ أمري يةف الب أن ت ع الوجو العس ر
واألمن

لها عن طريا عب اهلل ف )022 0220

أ -منع أية قو قليمية أو ولية) من ته ي المبالح األمري ية ف المنطقة.
ب -قامة القواع العس رية لها فى المنطقة.
ت -ع ع ع

س ع عراييل) بوبع ععفها أ ا أساسع ععية مع ععن أ وات اإلسع ععتراتيجية األمري يع ععة ف ع ع المنطقع ععةف

وعنبر من عنابر ر

القوى اإلقليمية.

 ع التعاون مع قلفايها ف المنطقة.ج -السيطر على البراعات اإلقليميةف والتق
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بمجرياتهاف وال سيما الب ار العرب

اإلسراييل .

ثانياً :مصالح اقتصادية:
ولعل من أهمها
أ -الععنفط قيع

تعع الرقيععة األمري يععة مسععألة ضععمان تع فا الععنفط العربع ف ومشععتقاته ليهععا ولقلفايهععا

بأس عععار مقبول ععة م ععن أهع ع الض ععرورات اإلس ععتراتيجيةف وان أ مس ععاس بالمب ععالح األمري ي ععة فع ع ه ععذا
الجان ععب قع ع يس ععت ع اس ععتخ ا الق ععو ف ذل ععك أن ال ععنفط العربع ع يعع ع م ععن أهع ع عناب ععر األم ععن الق ععوم
األمري ع ع ف وم ععن ثع ع ف ععإن قماي ععة مع ع ا ات ال ععنفط تس ععتوجب اعتب ععار المنطق ععة العربي ععة ج ععز م ععن ه ععذا
األمر معروىف  .)27 0223ومن ذلك ما قا به الرييس األمري
يقارب نبى مليون جن ى أمري
برح وزير ال فا األمري

جورج بوش األب عن ما أرسل ما

لعى السععو ية والخلعيج أثنعا قعرب الخلعيج ععا  1995ف قيع

ف ذلك الوقت " ك تشين " ف نهاية يسمبر  1995بأن ه ى قملة

ر البق ار هو ضمان ت فا بترول منطقة الخليج لى ال ول البناعية وقماية سراييل.
ومععع ذلععك فق ع جمعععت الواليععات المتق ع األمري يععة بععين أم عرين متناقضععين مسععاع

س عراييل)ف

والمقافظة على عالقاتها مع ال ول العربية النفطية المعت لة) .
ب -المساع ات االقتبا ية تقرن الواليات المتق علعى اسعتخ ا المسعاع ات معن أجعل ممارسعة
الض ع وط علععى الفلسععطينيينف ذ ت ععون المعونععات ف ع ال الععب مشععروطة بقيععو سياسععيةف ف ع الوقععت
نفسهف فإن المساع ات األمري ية وال ربية إلسراييل ير مشروطة.
ثالثاً المقافظة على أمن سراييل)
عع

س عراييل) ووبععفها الععذ ار المه ع وال عرييس لإلسععتراتيجية األمري يععة ف ع المنطقععة ومععن هععذا فععإن

الواليات المتق تبذل جهو اً مهمة ومتميز لتسوية الب ار العرب – اإلسراييل ف معا لعة أساسعها
أن ت ون سراييل ه الطرى األقوى معروىف .)93 0223
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السيناريوهات المتوقعة
 4.1الضغط على (إسرائيل) وتسريع تسوية القضية الفلسطينية
بس ععبب الت ي ععر ال ععذ تش ععه ه الخريط ععة السياس ععية فع ع منطق ععة الش ععرا األوس ععط وت ارج ععع الهيمن ععة
األمري يععة االقتبععا ية ومعاناتهععا اخلي عاً علععى هععذا البعععي ف وت ارجععع سععمعتها عالمي عاً ج ع ار سياسععاتها
الع وانيععة واألقا يععة الجانععبف خبوب عاً فتععر ار ال عرييس السععابا جععورج بععوش اإلبععنف فض عالً عععن
تراجع ق رتها علعى اسعتخ ا قوتهعا العسع رية الهايلعة .لهعا عوامعل قع تخلعا مسعتقبالً عنابعر ضع ط
مضا على مقسسة القرار األمري ية إلعا النظر ف مقارباتها لمنطقة الشرا األوسط .وال شعك أن
الربيع العرب ) ن ُ تب له أن يبل مرقلة اال تمال واإلثمارف سي ون أق تلك العوامعل الضعا طة
الجت عراح مقاربععة أمري يععة أ ثععر ات ازن عاًف ول ععن تققنععا ذلععك ليععا لععن ي ععون ف ع مرقلععة قريبععةف مععا أن
االنقياز األمري

ل سراييل) سيبقى ثابتاًف على األقل ف الم ى المنظور.

ول ع ع ي ععت تسع عريع الضع ع ط عل ععى الوالي ععات المتقع ع لتبنع ع مقارب ععة أ ث ععر ات ازنع عاً نق ععو قض ععايا
المنطقةف فإن هذا يتطلبف ف قال نجاح "الربيع العرب " ف تققيا مبت اهف وجو ستراتيجية عربية
موق ومنسقة وشاملةف تأخذ ف اعتبارها العما والسن الشعب لمطالبها .عن ها سي ون الخيار ف
واشععنطن متلخبععا فع

هععل نضععق ب ععل مبععالقنا القيويععة واإلسععتراتيجية األخععرى فع المنطقععة مععن

أجل سراييل)ف أ نعمل علعى القفعاظ عليهعا لهعا-ومعن ضعمنها سعراييل-عبعر تبنع سياسعات أ ثعر
ع الة واقتراما للمنطقة وشعوبها!؟
فالواليات المتق عنع ما تقعارن مبعالقها معع الع ول العربيعة معع سعراييل فعإن مبعالقها معع
ال ع ول العربي عة ت ععون ه ع الراجقععةف قي ع

أنهععا مسععتفي

ثي ع اًر بشععب ة المبععالح ف ع المنطقععة العربيععة

وخابة من النفط العرب ف وفى وجو قواع ها العس رية ف ال ثير من البلع ان العربيعةف ممعا يجعلهعا
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ذات قو بيعر فع المنطقعة العربيعة .فعإذا معا اسعتعمل الععرب تلعك األوراا فع الضع ط علعى الواليعات
المتق من اجل الض ط على سراييل معن أجعل نهعا البع ار العربع اإلسعراييل ف فإنعه معن المق ع
أن الواليات المتق لن تتوان لقظة ف الرضوخ لتلك الض وط قفاظاً على مبالقها اإلستراتيجية
فع المنطقععة العربيععة .ويعععزز ذلععك أن الواليععات المتقع األمري يععة تعتبععر المنطقععة العربيععة ذات أهميععة
بيععر لهععاف وهععذا ععان أ ثععر وضععوقاً مععن خععالل ق ع ي

ال عرييس األمري ع بععارك اوبامععا عن ع ما قععال

"مسععتقبل أمري ععا معرتبط بهععذه المنطقععة"ف وبالتععال فععإن لع ى الع ول العربيععة القععو ال افيععة للضع ط علععى
الواليات المتق من أجل نها الب ار العرب اإلسراييل ف أسر وقت.
ما أن اإل ار األمري ية تعاملت مع الثورات العربية فع

ول مقعور االعتع الف انطالقعاً معن

قاع تققيا المبلقة األمري يةف والقفاظ على م تسباتهاف والسع للق من اآلثار السلبية للثورات
العربية على المبالح األمري ية ف المنطقةف وال يخفى أن القفاظ على استقرار سراييل ومبالقها
يأت على رأس أولويات المبالح األمري ية ف المنطقة.
فالوالي ععات المتقع ع س ععتقاول أن تع ع ير ش ععب ة مب ععالقها فع ع المنطق ععة العربي ععة بم ععا فع ع ذل ععك
م ع ا ات الععنفطف وع ع

ق عراج قلفايهععا العععرب وأنظمععته السياسععية "المعت لععة"ف المتوافقععة مععع السياسععة

األمري يععة ف ع المنطقععة .وألن القضععية الفلسععطينية تبقععى عنبععر التفجيععر األ بععر ف ع المنطقععةف فععإن
السياسة األمري ية سوى تسعى إلنها الملعى الفلسعطين معن خعالل تققيعا أ بعر قع ر معن التنعازالت
الفلسطينية والعربيةف والوبول لى تسوية سلمية ال تتجاوز الخطوط القم ار اإلسراييلية.
وضمن هعذا السعياا فعإن أهع معا أسعهمت وتسعه بعه ثعورات "الربيعع العربع " هعو أنهعا أععا ت
بال فع بمنظومة المبالح األمري ية األخرى ف المنطقة من ير " سراييل" لعى الواجهعة .بمعنعى أن
بععانع القعرار األمري ع تعععززت ل يععه القناعععة أ ثععرف بأنععه ال يم ععن للواليععات المتقع أن تقععافظ علععى
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مبععالقها اإلسععتراتيجية ف ع المنطقععةف ف ع ظععل سععع الشعععوب العربيععة لععى توسععيع هععامش قريتهععا
وتأثيرهععا علععى الق عرار السععيا

الععوطن ف بمععا ف ع ذلععك الععتخلن مععن تبعيععة بع ع

األنظمععة العربيععة

المفترضة للواليات المتق وإلسراييل.
ووفقع عاً له ععذا الس ععيناريو ف ععإن الوالي ععات المتقع ع قع ع تس عععى ل ععى وض ععع آلي ععة لتس ععوية القض ععية
الفلسطينية تسوية نهاييعة معع آليعة تنفيعذ تعمعل علعى تعزيعز نضعال القعوى ال يمقراطيعة فع المجتمععات
العربيععة وتسععاع علععى رأب الب ع
بر

التععاريخ ف ع العالقععات بععين واشععنطن والعععال اإلسععالم ف وذلععك

الت لب على اإلر المرير بين الواليات المتق وشعوب الشرا األوسطف وللت لب على ذلعك

اإلر ف يجععب علععى البيععت األبععي

أن يظهععر قيا تععه ويتق ع ى الثقافععة السياسععية ال اعمععة إلس عراييلف

ويجععب أن يععت ثقيععى الجمهععور األمري ع قععول منطقععة الشععرا األوسععط ومواجهععة جماعععات المبععالح
الخابععة ال ارسععخة بال ع واير السياسععة القويععةف ويتطلععب ذلععك مععن ال عرييس األمري ع اسععتثمار رأس مععال
سياس ها فع بنعا

وايعر انتخابيعة منابعر لعمليعة السعال والت ييعر فع الع اخلف واععا تخبعين

الموار الهايلة للبرامج العس رية ل برامج السال ف وبنفس القع ر معن األهميعةف سعيتقت علعى العرييس
األمري

امتالك اإل ار والعزيمة والق ر لموابلة هذه اإلستراتيجية ذا ما انت.
وبالتال فإن الواليات المتق مطلعوب منهعا ذا أ ار ت أن ي عون هنعاك قعال ققيقيعا أن تجيعر

أ وات الض ط الت تمل ها على سراييل من أجل أن تقبل بإنها االقتالل واقامة ال ولعة الفلسعطينية
المس ععتقلةف وعل ععى الع ععس م ععن ذل ععك ف ععإن الجان ععب اإلسع عراييل ه ععو ال ععذ بع ع أ بمسلس ععل فش ععال الجهع ع
األمري ع ع فع ع ه ععذا االتج ععاهف وبالت ععال ال اعتقع ع أن ععه س ععي ون هن ععاك اتف ععاا ط ععار يس ععتطيع الجان ععب
الفلسطين

ن يوافا عليهف وال أرى بأن ما سيق يلب الق األ نى من الع الة للشعب الفلسطين .
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ن السياسععة األمري يععة ف ع الفتععر القا مععة ف ع ظععل هععذا السععيناريو وفععى ظععل الت يي عرات علععى البعععي
العرب ق تنتهج سياسة خارجية ج ي ف تعتمع التعوازن فع العالقعاتف وتعتمع علعى تققيعا المبعالح
األمري ية ف المنطقةف وتفتح األبعواب أمعا تققيعا المبعالح األمري يعة فع المنطقعة العربيعة والقفعاظ
عليها.
ال أن الت يي ععر فع ع السياس ععة األمري ي ععة تج ععاه القض ععية الفلس ععطينيةف ن قع ع ثت فل ععن تقع ع
قبير ف بعل سعوى يقتعاج ذلعك لعى بعع

فع ع فت ععر

الوقعتف وذلعك لوجعو الت ازمعات ثيعر للواليعات تجعاه الع يع

من القضايا العربية واإلقليمية.
ال أنه من البعب القول بوجو ت يير ف السياسة األمري ية تجاه القضية الفلسطينيةف ف ظل
استمرار ورها ف تق ي ال ع الما

والمعنو إلسراييل .وبالتأ ي ال يزال ل ى الواليات المتق ما

تق مع ععه إلس ع عراييلف ول ع ععن لع ععيس ب ع عنفس اآلليع ععات واأل وات .وبع ععات علع ععى الواليع ععات المتق ع ع

ن أ ار ت

االقتفاظ ب ورها ومبالقها ف المنطقة ف أن توجع القلعول للع يع منعا لقضعايا وعلعى أرسعها القضعية
الفلسععطينيةف وعع ع االنقيععاز إلسع عراييلف وأن تتج ععه للعععب ور سياسع ع ج ي ع ف وأن تبت ععر فعع أ وات
ممارسة ال ورف برسالة ثقافية ج ي
وأخي ع اًر ف عأن الواقععع العرب ع المتععر

ون االنقسار بجانب سراييل.
ال يبشععر بععأ خيععر وبالتععال نج ع أن تققيععا هععذا السععيناريو

بعب التققيا على األقل ف الوقت القال الذى يشه ته ماً واضقاً ف الشأن العرب .
و ع ععل أمانينع ععا فلسع ععطينيينف أن تتضع ععافر الجهع ععو العربيع ععة لت ع ععون عونع ععا لنع ععا ف ع ع انت ع ع از ققوقنع ععا
المشروعةف ال أن ت ون القضية الفلسطينية ومعانات الشعب الفلسطين أوراا يعت اسعتثمارها النتع از
أو ترسعععيخ هع ععذا ال ع ع ور السياس ع ع ف وبالتع ععال مزي ع ع ا مع ععن االنقسع ععا والتشع ععرذ وال ع عوار بقع ععا الشع عععب
الفلسطين .
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 4.1االستمرار في االنحياا لصالح (إسرائيل) على حساب العرب والفلسطينيين
ينطلا هذا السيناريو على أساس استمرار التقارب ف العالقات األمري ية-اإلسراييليةف ف ظعل
تعميا الخالفات بين سراييل) والفلسطينيين وزيا ق تها.
ن المتتب ع ععع للسياس ع ععة األمري ي ع ععة تج ع ععاه الش ع ععرا األوس ع ععط عمومع ع عاً والبع ع ع ار العربع ع ع اإلسع ع عراييل
خبوب عاًف يالقععظ أن هنععاك ثوابععت ف ع السياسععة األمري يععة ال يم ععن أن تت يععر مهمععا ععان توجععه أو
انتما الرييس الذ يق

ف البيت األبي

.

مععا أن السياسععة األمري يععة تجععاه البع ار الفلسععطين اإلسعراييل
هناك شروطاً أمري ية لن تت ير بت يعر الوجعوه فع البيعت األبعي

يععر واضععقة المعععال ف يععر أن
بإتجعاه فعأ قعل للبع ار يجعب أن

يقو من وجهة النظر األمري ية على قاع االعتراى بإسراييل ونبذ "اإلرهاب" .
ذن فالواليعات المتقع األمري يععة تضعع مبععلقة سعراييل واالعتعراى بهعا أسععاس أى قعل للقضععية
الفلسطينية ف وأ مقاولة من اإل ار األمري ية ف الض ط علعى سعراييل)ف ال يعنع أبع اً أنعه تمعر
على االنقياز البارخ لع سراييل)ف وال هو أبالً ف وار التمر عليه .فع" سراييل" تتمتع "بثقل ذات "
ون ععوع فع ع الوالي ععات المتقع ع يجعله ععا ف ععوا الخالف ععات القزبي ععة .فهع ع تمتل ععك ثقع عالً معنويع عاً وسياس ععياً
وأخالقي عاً وتاريخي عاً ف ع الواليععات المتق ع  .مععا أن السياسععة األمري يععة تجععاه س عراييل ت ع خل ف ع بععاب
الثوابت الت ال يط أر عليها أى تع يل مهما اختلفت اإل ارات األمري ية.
وعنع ما نتقع

عععن "ثقععل سعراييل) الععذات "ف فععنقن نتقع

عععن ذلععك المشععرو فععوا الق ععوم

ظ ُر له أمري ياً على أنه قبة نجاح باهر ف مقيط عربع مظلع .
وفوا القزب اإلسراييل ) الذ ُي ْن ا
هععذا "الثقععل الععذات " بمععا يمثلععه مععن وطععأ تاريخيععة وسياسععية ومعنويععة وأخالقيععةف تععرى أن التخل ع عععن
"واقة ال يمقراطية" ف بق ار قاقلة من ال تاتورياتف يع بق ذاته ت نياً وسقوطاً أخالقيعاً معا بعع ه
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سععقوط .وهععذا هععو بال رجععة األولععى مععا يبطععا جهععو اإل ار األمري يععة ويضعععفها .يبععرز مفعععول السععياا
األخيععر للتقليععل فع نفععوذ سعراييل) علععى ال ععون رس األمري ع ف بمجلسععيه النعواب والشععيوخف فععاللوب
البهيون يمتلك م انيات مالية واعالمية هايلة تجعل من أ عضو ف ال ون رس يف ر جلياً قبعل
أن يتق اه .خبوبعاً ذا أاضعفنا لعى ذلعك التعأثير ال بيعر للعوب البعهيون فع أ انتخابعات رياسعية
أو تشريعية أمري ية ف وهذا ما يجعل من أ ض ط على سراييل) أم اًر بعباً.
ويعععزز هععذا السععيناريو أن س عراييل تعتبععر جععز اً مهمععا ال يتج ع أز مععن النظععا ال رب ع ف مععا ا بق ع
المشرو ال رب واألمري

لى بلعور نهضعة

هو منع تقارب عرب -عرب أو عرب – سالم يق

عربيععةف قع تقععو الععى نظععا شععرا أوسععط ال يسععمح بتفععاعالت وليععة مععن خععارج اإلقلععي ف وعليععه تبقع
سع عراييل المرش ععح األق ععوى أل ا الخع ع مات للمش ععرو ال ربع ع فع ع المنطق ععة ل ععى قع ع أن تجع ععل الق ععا
األمري يين ال يف رون بعالتخل ععن الع ع اإلقليمع العذى يق معه لعيه الجعيش اإلسعراييل ف ونعه ُيعع
بمثابة قاع

ربية-أمري ية متق مة ف الشرا األوسعطف وهعو معا يع فعه لعى مسعان

سعراييلف فهع

ر ب ر مساقتها تع بمثابة قاملة طايرات ثابتةف فضعال ععن وجعو قناععة أمري يعة بعأن االعتمعا
علععى قععو عس ع رية قععا ر علععى ت ع مير أى جععيش عرب ع ف هععو أ ثععر أهميععة مععن أى تق ع ير أو اعتبععار
للععالمين العربع واإلسععالم ف فإسعراييل معا تعزال ال ولعة المفضعلة للواليععات المتقع األمري يعةف وتمتلععك
الق ر فع قالعة نشعوب أزمعة قليميعة بعر ال علعى أن ت عون قاعع عسع رية أمري يعة قسعبف بعل أن
تسه ف أى ت خل عس ر أمري

أيضاًف ل هذا يق ع م انعة سعراييل فع اإلسعتراتيجية األمري يعة

أ ثر استق ار ار من أن يبيبها التراجع ف المستقبل المنظورف ويق ذلك عع تعأثر هعذه الم انعة ر ع
ل المت يرات القا ثة ف العال العرب فق استمر ال ع األمري ية إلسراييل ف
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افة الجوانب.

وفى ضو هذا السيناريو فإن الواليات المتق األمري ية ووفقاً للت يرات الت تبعت ثورات الربيع
العرب ع فإنهععا سععتقاول عععا ترتيععب خارطععة الشععرا األوسععط بمععا يععتال

مععع القفععاظ علععى المبععالح

األمري يععة فع المنطقععة مععع التأ يع علععى مععا يضععمن تفععوا سعراييل وهيمنتهععا علععى المنطقععة اقتبععا ياً
وسياس ععياً وعسع ع رياً وت نولوجيع عاً لت ععون سع عراييل قارسع عاً أمينع عاً للمب ععالح األمري ي ععة فع ع ه ععذه المنطق ععة
اإلستراتيجية من العال ف وبالتال فأق األه اى األمري ية األساسية المقبلعة هعو جبعار جميعع الع ول
العربية واإلسالمية على نبذ أ نشاطات تسليقية يم ن أن ته مستقبالً سراييل .
ووفقعاً لهععذا السععيناريو فععإن السياسععة األمري يعة تجععاه القضععية الفلسععطينيةف سععتظل تعراوح م انهععا بععل
يم ن أن تتراجع بش ل ملقوظ تجاه هذه القضيةف وي ل على ذلك ما يجعر هعذه األيعا قيع

ال يعت

طععرح أ مشععاريع لتسععوية القضععية الفلسععطينية أو قتععى علععى طاولععة المفاوضععات اإلس عراييلية والت ع
ترعاها الواليات المتق األمري ية..
ونرى أن هذا السيناريو هعو األقعرب للواقعع ولالسعتمرار خعالل السعنوات القا معة فالواليعات المتقع
ال تج أى مبلقة لهعا فع الوقعوى لعى جانعب القضعية الفلسعطينية مقابعل سعراييل فع قعل البع ار
العرب اإلسراييل وبالتال فإن تستمر ف

عمها إلسراييل وفى انقيازها الواضح لها.
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النتائج والتوصيات
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 4.1نتائج الدراسة
توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 .1ترت ز العالقات السياسية األمري ية  -اإلسراييلية على المبالح المتبا لةف فالشرا األوسط يمثل
للواليعات المتقع األمري يعة منطقعة سعتراتيجية هامعة تعقثر علعى األمعن القعوم األمري ع ف عذلك فععإن
سراييل) طبقاً لنظرية األمعن اإلسعراييل تا ُعع الواليعات المتقع األمري يعةف هع القليعى اإلسعتراتيج
الذ تعتم عليه ف براعها مع العرب.
 .0مرت العالقات السياسية األمري ية  -اإلسراييلية بع مراقل اآلت
 مرقلعة الع ع المسععتتر والتشعجيع علععى الهجععر لععى فلسعطينف وبع أت بعع قع اررات مععقتمر بععازل عععا 1296قتى عا .1900
 -مرقلة ال ع إلنشا ال ولةف وب أت بب ور قرار ال ونجرس األمري

ب ع نشا ال ولة اليهو ية

وقتى التبويت باالعتراى بها ف  15آيار/مايو .1932
 -مرقلة التعاطى وال ع الما

والمعنو ف من عا  1932وقتى نهاية عا .1956

 مرقلعة التقععالى اإلسععتراتيج وبع أت فع أعقععاب قعرب العع وان الثالثع علعى مبععر عععا 1956فواستمرت قتى اآلنف مع تباع ها باستمرار لمبلقة سراييل).
 .3استطا اللوب البهيون ف الواليات المتق ف أن يقثر ف مقسسات ال أر العا وأجهز بنع
القرار األمري

بما فيهعا مقسسعة الرياسعة ذاتهعاف والعى جانعب الت ل عل الواضعح للعوب البعهيون فع

مختلععى المقسسععات الت ع تشععترك ف ع بععنع الق عرار األمري ع ف فععإن الوضععع اخععل وايععر ال ع أر العععا
ليس بقال أفضل خابة تجاه العال العرب .
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 .3تعتمع

سعراييل) علععى عع مععن المنظمعات البععهيونية التع تنتشععر اخعل الواليععات المتقع علععى

شع ل شععب ة ت طع مجموعععة المبعالح اإلسعراييلية وتفعر

سععيطرتها بمختلعى األسععاليب علعى م ار ععز

بناعة واتخاذ الق اررات الت تقثر ف تلك المبالح سوا

اخل الواليات المتق األمري يعة أو علعى

مستوى العالقات األمري ية -اإلسراييلية.
 .5أسست القر ة البهيونية الع ي من المنظمع ععات والنوا

اليهو ية وعلى رأسها لجنة الAIPAC

بععين اليه ععو فع ع الوالي ععات المتق ع األمري ي ععةف بهع ع ى خ م ععة التوجهععات الب ععهيونيةف و عع ع خطع عوات
سراييل) ف المنطقة العربيةف ونجقت ف ذلك أيما نجاح.
 .6يوج ت اخل بين أه اى اللوب البهيون واإل ار األمري ية األمر الذ يفسعر العالقعة المتميعز
واالستثنايية ف

طار العالقعات ال وليعة الراهنعةف وقع تبقعى العالقعات متينعة واسعتراتيجية بعين الواليعات

المتق األمري ية و سراييل)ف على األقل ف الم ى المنظورف طالمعا اسعتمرت سعراييل) فع تققعا
مبالح الواليات المتق األمري ية ف المنطقة.
 .7تبعين أن اللععوب المسععيق أو مععا يسععم ب ع المسعيقيون اليمينيععون) يقععو بع ور لععيس أقععل مععن ور
اللوب البهيون ف تعزيز العالقات األمري ية -اإلسراييلية ف وتم ن قو هذا اللوب ب ثعر مقي يعهف
وبالبب ة ال ينية الت يتمتعون .أنهع ال ي فعون جهع ا فع تقويعل قعوته لعى ربعي يع ع
ف

سعراييل)

افة المجاالت خبوباً وأنه ذو نفوذ فع الق ومعة ال عون رسف معا يعتبعر العرييس األمري ع

السابا جورج بوش االبن من أ ثر األمري يين تعبباً للبهيونية المسيقية.
 .2تق ععو الوالي ععات المتقع ع بشع ع ل ايع ع ومس ععتمر بتقع ع ي الع ع ع والمس ععاع ات فع ع

اف ععة المج ععاالت

إلسعراييل) وهععذا يعتبععر تجسععي اً للعالقععات الخابععة التع تعربط البلع ينف ويعتبععر المقبع مععن التعععاون
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األمري

اإلسراييل والمساع ات العس رية األمري يعة إلسعراييل) هعو القفعاظ علعى التفعوا العسع ر

اإلسراييل ف الشرا األوسط.
 .9أثبتت ال راسة أن عبر المراقل التاريخية المختلفة وجو تجاهل من اإل ار األمري ية بش ل بير
للقضية الفلسطينيةف وفى المقابل تأيي ها ال بير ومسان تها إلسراييل).
 .12ل تبذل ار الرييس بوش االبنف جه ا ف
أنها تقتنع بوجهة النظعر اإلسعراييلية المتشع

قنعا

سعراييل) بت ييعر سياسعتهاف فع المقابعل نجع

از الفلسعطينيين وتعاملعت معع القضعية الفلسعطينية معن

منظور سراييل ف و ان هناك تطابا واضح وبريح بين السياسة اإلسراييلية والسياسة األمري ية.
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 1.1توصيات الدراسة
 4.1.1على المستوي الفلسطيني والعربي:
 .1انجاز ملى المبالقة الوطنيةف وانها قالة االنقسا السياس ف بمعا يععزز موقعى المفعاو
الفلس ععطين فع ع أ مفاوض ععات مس ععتقبلية .ألن ال ارعع ع للمفاوض ععات ه ععو الوالي ععات المتقع ع ف
فيجب أن يظهر الفلسطينيون موق ون.
 .0ضععرور تضععافر الجهععو العربيععة لت ععون عونععا للفلسععطينيين فع انتع از ققععوقه المشععروعةف ال
أن ت ععون القضععية الفلسععطينيةف ومعانععا الشعععب الفلسععطين أوراا يععت اسععتثمارها النت ع از أو
ترسيخ هذا الع ور السياسع ف وبالتعال مزيع ا معن االنقسعا ف والتشعرذ ف وال عوار بقعا الشععب
الفلسطين ..
 .3قشع المواقععى العربيععةف واسععت اللها فع الضع ط علععى اإل ار األمري يععة فع مقاولععة لت ييععر
السياسات األمري ية تجاه القضايا العربية بش ل عا والقضية الفلسطينية بش ل خان.
 .3يجا لوب فلسطين – عرب  -سالم

جماعة ضع ط) معن الجاليعات العربيعة واإلسعالمية

الموجو ف الواليات المتق األمري ية للتأثير ف ال أر العا األمري ع ف ومقسسعات بعنع
القرار األمري .
 .5يجععب علععى الجاليععات العربيععة الموجععو ف ع الواليععات المتق ع األمري يععة االنخ عراط ف ع أق ع
القزبيين الرييسيين ف الواليات المتق األمري يةف وق

األثريا العرب على تمويل بعع

المرشععقين ف ع االنتخابععات األمري يععة ممععن يقي ع ون الققععوا والمبععالح العربيععة بش ع ل عععا
والفلسطينية بش ل خان.
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 .6الض ع ط علععى ال ع أر العععا األمري ع ف ع الواليععات المتق ع لتطبيععا ق ع اررات الشععرعية ال وليععة
الخابععة بفلسععطينف وع ع القب عول بععأ قلععول للقضععية الفلسععطينية ال تسععتن للشععرعية ال وليععة
واعتبارها الق األ نى للمطالب الفلسطينية.
 .7العمععل علععى االسععتفا مععن اإلعععال العرب ع بش ع ل أفضععلف مععن خععالل يجععا وسععايل عععال
عربيعة ناطقععة بالل ععة االنجليزيععةف بهع ى شععى الجعراي والممارسععات اإلسعراييلية بقععا الشعععب
الفلسطين ف و شى الوجه الققيق لالقتالل ما العال ف للتأثير علعى الع أر الععا األمري ع
ف مقاولة للض ط على اإل ار األمري ية لت يير سياساتها.
 .2ق ع

األثريععا العععرب علععى االسععتثمار ف ع المقسسععات اإلعالميععة واالقتبععا ية ف ع الواليععات

المتق ع ع األمري يع ععةف معععن أجع ععل تش ع ع يل قعععو ض ع ع ط ل ععوب عرب ع ع ) ي ععقثر ف ع ع ال ع ع أر العع ععا
األمري ف واإل ار األمري ية.

 4.1.1على المستوي الدولي:
 .1يجععب علععى ال ع ول العربيععة ممارسععة الض ع ط علععى الواليععات المتق ع األمري يععة ف ع موضععو
المفاوض ععاتف والعم ععل عل ععى تطبي ععا المب ععا ر العربي ععة للس ععال التع ع قبلته ععا الوالي ععات المتقع ع
األمري يةف وخارطة الطريا.
 .0يجب توقي الموقى العرب من أجل الض ط على المجتمعع الع ول لتققيعا السعال الععا لف
بما يضمن استرجا الققوا الفلسطينية واقامة ال ولة الفلسطينية.
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 .9توثيع ععا العالقع ععات الفلسع ععطينية مع ععع ال ع ع ول واألط ع عراى ذات التع ععأثير االيجع ععاب علع ععى الشع عععب
الفلسععطين وقضععيته العا لععةف و عمهععا ف ع جميععع الجوانععب والمجععاالتف ممععا يععنع س يجاب عاً
على القضية الفلسطينية.
 .3توقيع الجهعو العربيعة واإلقليميعة معن أجععل الضع ط علعى اإل ار األمري يعة ومعن ثع الق ومععة
اإلسراييلية لتطبيا التفاهمات الت ت االتفاا عليها مع منظمة التقريرف خابعة وأن اإل ار
األمري ية ه الراع لتلك التفاهمات منذ انطالا العملية السلمية .
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 .11هارفر ف ور اللوب اإلسراييل ف القرار األمري " االنتقال من التأثير لى "الوبايةف.1005
 .11يهع ععو ا بع ععن مييع ععرف وليمع ععور سع ععمقون فااللتزامات األمري يع ععة اتجع ععاه س ع عراييلف األبعع ععا القانونيع ععة
والسياس ععية وتطبيقاته ععاف ترجم ععة ف ع ععال الهن فمعهع ع أبق ععا
.1010

152

األم ععن الق ععوم ف جامع ععة ت ععل أبي ععبف

رسائل الماجستير والدكتوراه:
 .1س ععتيفن وول ععتف و ج ععون مي ععر ش ععايمرف الل ععوب "اإلسراييل "والسياس ععة الخارجي ععة األمري ي ععة"ف ف ععارارف
وستراوس وجيروف الواليات المتق ف.0227
 .0شريى بن بلعي ف ار أوباما وعملية السال الفلسطينية اإلسراييلية 0210-0222فرسالة ماجستير
ير منشور ف جامعة مولو معمرىف الجزايرف.0210
 .3ب ععالح الش ععقباو ف فرض ععية االنقي ععاز األمري ع ع إلسع عراييل ارس ععة تقليلي ععة ل ععنمط العالق ععة األمري ي ععة
اإلسراييلية ف المخيالين..ال ين  .التاريخ "ف قس الفلسفةف جامعة الجزايرف الجزايرف.0220
 .3بع ععياح ع ع ع از ف ور اللع ععوب اإلس ع عراييل بالسياسع ععة الخارجيع ععة األمري يع ععة الشع ععرا أوسع ععطية"ف رسع ععالة
ماجستير ير منشور ف جامعة النجاح الوطنيةف نابلسف.0229
 .5ضععيى اهلل الضععيعانفالعالقات األمري يععة اإليرانيععة الوجععه األخععر"ف جامعععة الملععك سعععو ف الممل ععة
العربية السعو يةف.0227
 .6نها الشيخ خليلف العالقعات األمري يعة البعهيونية وأثرهعا علعى مسعتقبل القضعية الفلسطينية"فرسعالة
ماجستير ير منشورف الجامعة اإلسالميةف ز ف.0223
 .7نععور ال ع ين توفيععا مبععطفىف السياسععة الخارجيععة األمري يععة تجععاه القضععية الفلسععطينية  0221ع
)0229ف رسالة

توراهف جامعة هافاناع وباف .0212
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 .2هال ععة سععععو ف السياس ععة األمري ي ععة تج ععاه البع ع ار العربع ع اإلسععراييل

)1973 -1967ف سلس ععلة

أطروقات ال توراه )3ف مر ز راسات الوق العربيةف القاهر ف.1926

تقارير:
عترتيج الفلس ع ععطين
 .1التقريع ععر االس ع ع ا

عارتف الطبع ع ععة
 )0225مر ع ععز الزيتونع ععة لل ارس ع ععات واالستش ع ع ا

األولىف بيروتف لبنان.
عترتيج الفلس ع ععطين
 .0التقريع ععر االس ع ع ا

عارتف الطبع ع ععة
 )0227مر ع ععز الزيتونع ععة لل ارس ع ععات واالستش ع ع ا

األولىف بيروتف لبنان.
عترتيج الفلس ع ععطين
 .3التقريع ععر االس ع ع ا

عارتف الطبع ع ععة
 )0222مر ع ععز الزيتونع ععة لل ارس ع ععات واالستش ع ع ا

األولىف بيروتف لبنان.

االنترنت:
.1

سال يل فهيمنة الجمعية األمري ية اإلسراييلية لشيون العالقات العامة AIPACف موقع
ل ترون ف.0229/3/13
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/4717.article.htm

.0

برهع ععان ال ع ع ين الم ارشع ععق ف تع ععأثير البع ععهيونية علع ععى السياسع ععة الخارجيع ععة األمري يع ععة ف ع ع الشع ععرا
األوسط.ف0223ف
http://www.fursah.net/articles/tatheer
.
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 .3ب ععول ري ععب روبع عرتسف ي ععاللهوان! ق ععو عظم ععى تُق ععا م ععن أنفه ععاف ترجم ععة أقمع ع الم اش ععف فب ععقيفة
سو انايل ا ل ترونية ف.0229/3/9
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-1427/1710-2009-03-19-17-54-54.html
 .3الجزير نتف العالقات العس رية األمير ية اإلسراييليةف 0210/7/02ف
http://www.aljazeera.net/news/pages/a3ed3dd3-a43b-440d-8891-71e1ca270889

 .5جون ميرشيمر/ستيفن والتف لوب

سراييل ف الواليات المتق  ..بناعة الوه فموقع اون اسال

ف .0226/3/12
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategiesfutures/83353-2006-04-18%2000-00-00.html.
 .6خال الفيشعاو ف ور المساع ات الخارجية إلسراييلف مجلة العرب ف الع  327ف مايوف 1999
فhttp://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=8256&ID=188

 .7بقيفة المنار ف أضوا على منظمة  AIPACاليهو ية ف أمري ا باقبة التأثير األبرز
واأل بر على ال ونجرس ف .0210/3/05
http://www.manar.com/atemplate.php?id=3867
 .2عما سعي لب ف المعونات األمري ية سراييل  -مبر  -السلطة الوطنية) مجلة رقيةف 0223
http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/28/page11.html.
 .9عمرو عب العاط ف ور منظمات اللوب اإلسراييل ف أزمة ز ف موقع تقرير واشنطن
اإلخبار ف .0229/3/15
http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1165
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.12

عال بيوم ف من يسان قضايا المسلمين والعرب ف ال ونجرسف موقع بري العربف

ف.0229/3/15
http://arabmail.de/bayoumi.html
.11

عل عب البا اف جماعات الض ط اليهو

والسياسة األمري ية .موقع الق س اون اليعن.

.0223
www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=2682&mcat=29&scat
=51&sscat=0&lang=0
.10

ق ار ف مذ رات السنوات المضطربةع القلقة األولى تعريى ب يسنجر ومبا ر روجرزف
http://atef.helals.net/mental_responses/defeat_and_victory/index.html

 .13مجلة تقوالتف ما هو اللوب اإلسراييل وماذا يعن ؟ف 0229/3/13
www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=633
 .13المراشق ف برهان ال ين تأثير البهيونية على السياسة الخارجية األمري ية ف الشرا األوسطف
0223
http://www.fursah.net/articles/tatheer.htm
 .15مقسن بالحف اإلستراتيجية األمير ية ف الشرا الوسط ف فضايية األقبىف0210
http://www.alaqsa.tv.com
 .16مقم االزرق ف اإلمبراطورية البهيونية األمري يةف القوار المتم نف.0229/3/12
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93596
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 .17مقمع ع ع ع ع ع ال ي ع ع ع ع ععوم ف الل ع ع ع ع ععوب الب ع ع ع ع ععهيون فع ع ع ع ع ع الوالي ع ع ع ع ععات المتقع ع ع ع ع ع األمري ي ع ع ع ع ععةف القع ع ع ع ع عوار
المتم نف.0211/12/11
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279099
 .12مقم نابرف المقسسات اليهو ية المهيمنة على وسعايل اإلععال األمري ع ف بعقيفة نيعا الع أر
بقيفة ال ترونية ف .0226/31/10
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/40317.html
 .19مر ز المعلومات الوطن الفلسطين .
http://www.idsc.gov.ps
 .02المر ععز الفلسععطين للبقععو وال ارسععات اإلس ععتراتيجية ف تععأثير جماعععات الض ع ط علععى السياس ععة
الخارجية األمري يةف.0211/0/00
http://pcrss.org/v494.html
 .01الم تبة اليهو ية االفت ارضعيةف جع ول تفبعيل للمسعاع ات األمير يعة إلسعراييل معن ععا -0222
0229ف.0210
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/USIsrael/U.S._Assistance_to_Israel1.html
 .00معراج الم اربة ف اللوب البهيون ف الواليات المتق األمري يةف .0229/3/1
www.miaaraj.com/milaf/653-lobby
 .03موسوعة مقاتل من البق ار .
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/IsarAmeri/sec04.doc_cvt.htm
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 .03موسععوعة المسععير ف اللجنععة اإلس عراييلية األمري يععة للشععيون العععامة )AIPACفمر ععز المعلومععات
الوطن الفلسطين ف الم تبة االل ترونية.
http://www.idsc.gov.ps/sites/library/musairy/subject_info.asp?sub1=16%20
&fld=6&sec=3%20&chp=3
 .05المعرفةف مبيعات األسلقة الخارجية األمري ية إلسراييلف.0210
http://www.marefa.org
 .06نبيل مقمو السهل ف اللوب البهيون ف أمري ا وآليات عملهف جري الشعب الج ي موقع
ال ترون ف.0211/12/05
http://www.elshaab.org/thread.php?ID=6405
 .07نبيل مقمو السهل ف اللوب البهيون وسباا الرياسة األمير فشب ة االنترنت لإلعال
العرب ف . 06-22-0223
http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=1824
 .02نبيل مقمو السهل ف متى تتوقى المساع ات األمري ية إلسراييل؟ف و الة معاًف.0229
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=245529
 .09هشا منورف طبيعة المساع ات العس رية األمري ية "إلسراييل" وماهيتها ف.0227/9/16
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=8801
 .32هيث المومن ف االنتخابات األمري ية واليهو ف و الة جرسا اإلخباريةف .0210/0/12
http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=68826
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.0210/7/02 و الة شهاب االخبارية فالعالقات العس رية األمير ية اإلسراييليةف.31
http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=17042
.0213  اليو السابعف الميزان التجار بين اسراييل وامري ا يميل لبالح اسراييلف.30
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1623232#.
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