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شكر وعرفان  
بحصيمة عممي ىذا أحمد اهلل تعالى عمى نعمة العمم وعمى ما منحنا إياه من نعمو، واقدر كل من أسيم في 

إثراء معموماتي بالنصيحة واإلرشاد، وقد أبدوا االستعداد التام لذلك بدءا من الدكتور الفاضل محمد 
الدجاني منسق البرنامج عمى حرصو عمى تزويدي بكل ما لزم من إمكانيات وحرصو عمى عمل األفضل، 
الدكتور الفاضل منذر الدجاني المشرف الرئيسي عمى رسالتي والذي منحني وقتو وعممو واشرف عمى 



 ح 

رسالتي أحسن اإلشراف وغاية الرعاية وعزز ثقتي بجيدي،  والدكتور الفاضل محمد أبو طو عمى تعبو 
وجيده الخير في إصدار دليل الدراسات العميا ودليل الرسالة،  والدكتور صقر درويش عميد الدراسات 

العميا والدكتور الفاضل محمود محارب مدير معيد الدراسات اإلقميمية والدكتور الفاضل عبد الرحمن الحاج 
كما ال يفوتني تقديم الشكر .  إبراىيم والدكتور الفاضل سمير عوض، وأتمنى ليم الخير وموفور الصحة

ن لم اذكرىم اسمًا وىم الذين أسيموا في تطوير وتعزيز  إلى كل األساتذة األفاضل واألخوة المخمصين وا 
.  الفائدة حيث ىم في كل جامعات فمسطين

مكتبية )وقد قام جميع السادة مع حفظ األلقاب بتسخير كل ما أمكنيم من اإلمكانيات العممية و الثقافية 
في الجامعة وفي غير مكان ألجل الخروج بيذا العمل الذي تطمب مني الجيد المضني في  (وشخصية 

 كيؤالء نرى فييم الحريصين المخمصين عمى تعزيز أفاضلإنجازه، واحمد اهلل عمى أن كرمنا بوجود إخوة 
التعمم وتطويره وأتقدم بالشكر والتقدير لكل المؤسسات التعميمية ومكتباتيا في الوطن والقائمين عمييا عمى 

.   حسن تعاونيم معي راجيا من اهلل أن يديم فمسطين بأبنائيا وبخبراتيا ومؤسساتيا
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: تعريفات

نمط جديد في اتخاذ القرارات عمى صعد السياسة الخارجية استخدم في وصف : Israelization" ـ األسرلة 1
 (. 11ـ 10: ص ص2002المغربي، )منيم لطبيعة السياسة األمريكية 

 من م وىم فئة الرافضين لتنامي دور الموبي الصييوني في صنع السياسة، وهArabists""ـ المستعربون 2
 (.   11 10: ص ص2002المغربي، )يعتقد بدعوتيم لمحفاظ عمى المصالح مع العرب 

ىو والذي ورد كموضوعة في سياق الرسالة بنفس مسماه بالمغة اإلنجميزية،  ( (melting pot ـ المصطمح 3
شعب ) تترابط المكونات في البوتقة ثاستعارة لمطريقة التي بواستطيا تتطور المجتمعات المتجانسة، حي

(   . 142:ص2001الدجاني،).وىي ما عرف باالستيعاب الثقافي (باختالف ثقافاتو وأديانو

 .وىم ممن أيدوا الحركة الصييونية حتى ولو يكونوا ييود:  أو المسيحيين المتصيينين الصياينة المسيحيين-4

الذي انتخب كرئيس وزراء واعتمد 1996توصيات سياسية لبنيامين نتنياىو  :Clean breakكمين بريك  ـ   5
 وقد وردت بمجاز استراحة أي االستراحة من كل ما فشل عمى صناع رأي ومفكرين وباحثين لصياغة الورقة

( . (Lind , 2002 من اتفاقات سابقة 

عطاء الرأي لصانعي القرار، مجموعة من الخبراء : (Think Tanks)التفكير  ـ مجموعات6 فرق لالستشارة وا 
 ( . An overview,  WINEP ,2003 ).بالسياسة الخارجية والداخمية األمريكية

بيدف  ( 1825 ـ1817)سياسة خارجية أعمنيا الرئيس األمريكي األسبق جيمس مونرو: مونرو مذىب- 7
حيث تعيد فييا أن تقاوم الواليات المتحدة أي تدخالت أوروبية في  ،الحفاظ عمى سالمة أمريكا و أمنيا

 (  .                                                            257:  ص2001الدجاني، ). المنطقة األمريكية

 وتقوم الواليات المتحدة، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيالجنة مكونة من : الرباعيةلمجنة ـ   ا8 
سرائيلدور ىام في مساعدة األطراف المعنيةب .   التي وضعتيا ىذه المجنة يق خطة عمى تطب فمسطين وا 
(. 2005الخارجية البريطانية ، مواقف سياسية ،)

 



 ر 

 سمسمة خطوات ، تؤدي خطة سالم يعمل عمييا الجانبان الفمسطيني واإلسرائيمي عبر  : خارطة الطريقـ 9
  والتي عرضت عمى السمطة 2005 الفمسطيني بحمول عام -إلى تسوية نيائية وشاممة لمصراع اإلسرائيمي

 ( . 2005الخارجية البريطانية، مواقف سياسية،  ).2003نيسان / إبريل30الوطنية الفمسطينية 

حركة أمريكية تنادي بالعودة إلى األصل وبالتشدد في األمور التي تواجو الواليات : ـ المحافظين الجدد10
. الستينيات واشنطن في في الحركةظيرت ىذه المتحدة السياسية وغيرىا وقد 

 بكل الصييونيةوىي حركة ييودية أرثوذكسية ترفض " حارس المدينة"راميةبالمغة اآل: كارتاناطوري ـ 11
 ).نيويورك ولندن والقدس ويتواجدون في 5000أشكاليا وتعارض وجود دولة إسرائيل، تعدادىم يقارب 

 (. 2006 ، ويكيبيديا

 تقسم فييا السمطات 1787مقترحات لتشكيل حكومة جديدة قدمت لممؤتمر الدستوري في : ـ خطة فرجينيا12
 ,p: A-36 1992 Janda   ).إلى ثالث وتقسيم الجياز التشريعي إلى مجمسين أحدىما عمى أساس النسبية

Berry, Goldman,.)  

. وىي لجان تم العمل بيا كنظام لجان في الكونغرس األمريكي  : ( Pacs) ـ لجان العمل السياسي 13

مجموعة مصمحية خاصة، تعمل من ضمن النظام السياسي لكي تؤثر في وضع السياسات : الموبي ـ 14
 . (p: 1986،OBRIEN 177 )   .بشكل يتفق مع قضيتو
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الممخص  
إن ما يخوض ىذا البحث فيو ىو عرض تحميمي تاريخي لقدرة الموبي الصييوني ومصادر قواه التي جعمت 
منو عنصرا مؤثرا في السياسة الخارجية األمريكية بصدد القضية الفمسطينية وما يفرزه ىذا التأثير من انعكاسات 

مست القضية الفمسطينية سمبا بسبب عدم وجود رؤية أمريكية حيادية، وكذلك سبب غياب قوى عربية توازي 
. تأثير الموبي الصييوني الذي أحدث االنسياق األمريكي إليو

وبدراسة تأثير الموبي الصييوني األمريكي في سياسة الوالية المتحدة الخارجية تجاه القضية الفمسطينية 
برزت مواقف عدة لكل إدارات الواليات المتحدة،  بحيث وردت ىذه المواقف في عدة محطات تاريخية، يعد 

م، ومن ثم موقفيا في 1967 مم، وعا1948أىميا موقف الواليات المتحدة من احتالل إسرائيل لفمسطين عام 
.  عديد من األمور واألحداث التي حصمت مع الشعب الفمسطيني وكانت في معظميا تستجيب لموبي الصييوني
بالدراسة المستفيضة لظاىرة الموبي ونشاطو وعبر ما سجمت من مالحظات جمعت لكي تساىم في برىنة 

 توصمت إلى أن نفوذ الموبي الصييوني وصل إلى دنظريات سبق أن بحث فييا كتاب أو باحثون آخرون، وق
درجة كتمك، بحكم ظروف وأسباب متشعبة أىميا أوضاع المنظمات والعديد من األفراد المكونين ليذا الموبي، أو 

. الذين يساعدون الموبي من جية، ومن جية أخرى السياسة المتبعة رسمًيا من الواليات المتحدة
 فمن حيث الزمان فنشاط الموبي مفتوح السياسية، لمدراسة حدودا تتركز فييا األحداث والتفاعالت أنكما 

 .م1967عزز مع مرور الوقت وبالذات بعد عام وت  ازداددقصيرة، وقوواسع وليس فقط في حقبة زمنية 
 فيو واشنطن كبؤرة لصناعة القرار السياسي عمميا، ومسرح الدراسة،من حيث المكان الذي ترتبط بو حالة و

. الكونغرسو التشريعات عمى مستوى أ األمريكي
إن جوىر البحث يتطرق لعالقة قائمة بين الواليات المتحدة وبين لوبي ميزتو وفضمتو إداراتيا عن غيره من 

م 1948  الفترتين الزمنيتين األمر الذي تطور بدءًا منوقوى داخمية أمريكية؛ مما سيل عمل ىذا الموبي، وه
 رغم الفرق في قوة إقبال الواليات المتحدة عمى إحداث ىذه مشتركو، في نشوء عالقة تنم عن مصالح م1967و

. إسرائيل إقامة بعد أو قبل  سواءالعالقة وتطويرىا
ورغم بروز بعض المواقف المعتدلة أحيانا والسطحية أحيانا أخرى لمواليات المتحدة تجاه عناصر حيوية  

مثل القدس، واالستيطان، أطمقت الواليات المتحدة سمسمة من التحركات السياسية، عبر : لمقضية الفمسطينية
مبادرات وخطط لمتقدم نحو حل سممي، بدت خارج قرارات األمم المتحدة ذات الصمة بالقضية الفمسطينية، تحت 
رغبة لم يفيم منيا إال طرح حمول، ال ترضي أحد األطراف فتفشل، وتعاد بشكل جديد ويتم إفشاليا تحت حجج 
أخرى، رغم أن قبوال رسميا فمسطينيًا لبعض المبادرات األمريكية دفع ببعضيا إلى الحياة، فقد واجييا الطرف 
اإلسرائيمي عبر خرقيا بعد تجاوبو معيا، لحين معين كتكتيك اليدف منو تصوير إسرائيل كدولة ديمقراطية 

  .وراغبة بالسالم
 



 س 

اىم النتائج 
أثبتت الدراسة أن الموبي الصييوني يحتل موقعو في التأثير عبر الطريقة التي تتعامل معو بيا إدارات 

  .الوضع الشخصي الخاص بيمىو الواليات المتحدة الرسمية، والتي أكثر ما ييم صانعي القرار فييا 

كما إن اإلمكانيات السياسية واالقتصادية المتوفرة لموبي الصييوني والتي تسخر في أنشطتو الرسمية وغير 
 .الرسمية في االعتماد الدائم عمى الصوت والمال الييودي ىي ما يعطيو ىذه األرضية لمتحرك فييا

يتعزز دور الموبي نتيجة بعدين في العالقات بين الموبي وما بين إدارات الواليات المتحدة باالستيالك الذكي 
مكانياتيم، ونتيجة غياب تأثير الجماعات العربية   . لنشاط الموبي الصييونيالمماثللعالقاتيم وا 

 
لن يكون بإمكان الواليات المتحدة القيام بدور نزيو والذي ينتج عنو حل عادل ودائم طالما يستمر تأثير 

 .الموبي الصييوني في السياسة الخارجية بخصوص القضية الفمسطينية
 

: التوصيات
بما أن سعيا معينا من قبل اإلدارات األمريكية ألجل إحداث عممية سالم في المنطقة، فإن ىذه العممية 

تتطمب وقوفا حازما أمام أي مؤثرات وبالتحديد من طرف إسرائيل والموبي المؤيد ليا حتى تتمكن من إيجاد 
فعل حقيقي يخرج األزمة من الحالة التي ىي عمييا، ويبدأ ذلك بإيجاد صيغ دقيقة وقانونية تضع حدا ألي 

. مؤثرات عمى القرار السياسي في داخل البنية السياسية لمواليات المتحدة نفسيا
 عالميا، وحتى في  من النقاشباإلضافة لما ورد في الدراسات وما تم التداول بو فان ما ثبت وتم التداول بو

 ال بد من إخراجو إلى حيز المواقف ، ولكي ال يبقي كل ذلك حبرا عمى ورق،داخل الواليات المتحدة نفسيا
.  وليس االكتفاء بسرده لمقراء، أو االنكفاء عمى سماع المزيد من تأثيرات منظمات الموبي الصييوني،الجدية

بناء عمى ما توصمت إليو ىذه الدراسة وما تم عرضو في خالصتيا، فان أىم ما توصي بو ىو تطبيق 
 حتى يتوقف ىذا التأثير السمبي لموبي الصييوني في السياسات ،حقيقي وشفاف لمديمقراطية وحقوق اإلنسان

 .األمريكية تجاه القضية الفمسطينية
برغم الدوران في حمقة مفرغة دون أن يتم وضع أسس منطقية وجريئة تعالج ىذه العالقة بين الواليات 

المتحدة والموبي الصييوني داخميا، وان تعمقت بسياسة دولة عظمى، تبدو الحاجة ممحة ألن يتم التمركز 
حول المسألة اليامة وىي عندما يتمكن الكتاب والمؤلفين والساسة المعارضين ليذا الوضع من االىتمام 

     . بوضع أقداميم عمى أول الطريق
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الممخص باإلنجميزية 
 

Abstract: 

 

"The influence of the Zionist lobby on the American foreign policy toward 

the Palestinian cause"  

What this research paper discusses somewhat is a historical and analytical 

displaying of the Zionist capacity and the sources of its strengths which became 

influential factor in the American foreign policy in regard to the Palestinian 

cause, and what this influence has reflections that harmed the Palestinian cause 

because of no American neutral perspective and the absence of a parallel Arabic 

powers which equal the Zionist- lobby's influence which caused the American 

drift for it. 

By studying the influence of the American Zionist lobby in the American 

foreign policy toward the Palestinian cause emerged several positions for all US 

administrations, these positions came out in several historical points whose the 

most important was the position of U.S.A toward the Israeli occupation for 

Palestine in 1948 and 1967. And its position in many issues and events which 

occurred with the Palestinian people, which totally were responding to the 

Zionist lobby. 

Through a  detailed study to the lobby phenomenon and its activity  and by what 

has been  recorded of notes collected to serve in proving theories which 

previously researched by another writers or researchers , and which concluded 

that the dominance of the Zionist lobby reached a point like this one as a result 

of different ramified reasons and  positions the most important of them is the 

situation of the organizations and many individuals which form his lobby or 

help this lobby from one side, and the policies which were in the US formal  

consideration from another side . 

 There are limitations for this study in which events and interactions were 

concentrated, regarding the timing element the lobby's activity was open and 

extensive and not limited in short period of time, it increased and extended by 

time passage, especially after 1967, its location is Washington as a center of the 

American political decision making or the legislations in the Congress. 

The essence of this paper relates to an existing relation between the U.S.A and a 

lobby which distinguished and preferred by its administrations over other 

internal powers, which facilitated the activity of this lobby, this issue developed 

from the periods from 1948-1967 in forming of a joint-interests relationship 

despite the difference in the strength of the US interest in such a relation and 

developing it even before or after establishing Israel.  

Even that there are some US moderate positions occasionally and superficial 

ones in another times toward central elements of the Palestinian cause as 
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Jerusalem and settlements , US founded a sequence of political activities by 

initiatives to achieve a settlement , seemed to be out of the UN resolutions in 

concern to the Palestinian cause under a desire no perception realized from them 

except offering solutions that do not satisfy some side who rejects it so it 

collapse , and again it reshape in a new form and again blocked under another 

justifications , even that a formal Palestinian acceptance for some American 

initiatives paid them for light the Israeli formal side faced them by violation 

after accepting them for some period  as a tactic, the aim of it showing Israel as 

a democratic and  peaceful state. 

 

 Important Results 

 

This study proved that the Zionist lobby occupies this position of 

influencing, by the way which the formal American administrations dealing 

with, by which the main concern of the decision makers inside it is their 

personal position initially. 

 

As well as the availability of the political and economical capabilities of the 

Zionist lobby which lead them to use their formal and informal activities in a 

permanent dependence on the Jewish vote and money, through it they has the 

fresh background for moving around. 

 

The role of the Zionist lobby expands because of two dimensions of its 

relations with the American administrations by the clever exploitation for 

these relations and capabilities, and as a result of the absence of a similar 

Arabic influence to the activity of the Zionist lobby. 

 

No ability of any American honest interference that comes out with a just 

and everlasting solution as well as the Zionist lobby has an influence on the 

American foreign policy toward the Palestinian cause. 

 
 
 
Recommendations 

 

As there is a seeking for moving a head for a peace process in the region 

from US administrations, this process requires a strong intention in front 

of any influences precisely for Israel and its lobby so as to keep a real 

function to bring out crisis from its situation, which begins from creating 

a strict and legal formula which prevents any influences on the political 

decision inside the same US political structure. 
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 In addition to what has appeared in the studies and to what has been dealt 

with of discussions in the entire world, and in side U.S.A itself, and to not 

let all of this case ineffective, only it is important get it out to the domain of 

a serious and efficient attitudes, and not to remain telling it to the readers, 

or being calm hearing more of the influences of the Zionist lobby 

organizations. 
 According to what resulted by this study and what displayed in the 

summery, this study recommends seriously to apply democracy and human 

rights, in a real and transparent way, to avoid the negative influence of the 

Zionist lobby in the American policies toward the Palestinian cause. 

 

   Although there is a circling in the vacuum without putting logical and 

courageous bases which treat this relation between U.S.A and the Zionist, 

lobby inside, and even it related to a great country, so it is necessary to 

centralize around the important issue that when the authors, writers and the 

opposition politicians could interest in putting their feet on starting point.     
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المقدمة 
  

إن أىمية وضع ىذه العالقة التي تحدث في الواليات المتحدة بين جيات داخمية مثل اإلدارات األمريكية 
وجماعات المصالح، مسألة تستحق الوقوف عندىا بغية التوصل إلى ما في فحواىا من أمور وتفاصيل 

لمدارسين والميتمين في قضايا العالقات الدولية أو اإلقميمية، وما يمكن الخروج بو أكثر أىمية ألن عالقات 
 خصائص ومداخل لتفاصيل قد تكون أىم أو أكبر أىميًة لفئة معينة أكثر من ككتمك فييا قواعد وأسس، وكذل

غيرىا، وفييا متغيرات وأحداث تفسر لدارسييا بعض خفايا قد ال تكون ضمن ما تم تداولو من أبحاث 
. ونظريات

لذلك وبناء عمى ما سيترتب عمى ىذه األىمية من تدارس وتفكير، سيتم التركيز عمى ىذه الحالة التي بين 
أيدينا ألنيا موضع نقاش وجدل، لما ينتج عنيا من أخذ ورد وتداعيات في عالم السياسة الدولية؛ ذلك ألنيا 
فييا عدة أطراف وصمت تداعيات سياساتيا وتحركاتيا إلى المستوى الدولي في حدتيا ودقتيا سواء بدخول 

 في داخميا السياسي من إدارات رئاسية، بجانبيا أحزاب وجماعات مصالح االواليات المتحدة كدولة عظمى، بم
.  بوجود القضية الفمسطينية وعمى النقيض ليا مباشرة إسرائيللوأىميا الموبي الصييوني وقوى أخرى، وبالمقاب

 وبناء عمى أن بحثنا تناول ىذه األطراف ودور كل واحدة منيا في ىذه الشبكة المعقدة، وبذلك سنكون قد 
، وىي عدخمنا إلى عالم تداخمت فيو العالقات وتضاربت، وخضعت ألكثر من حالة من التطور أو التراج

بالتالي فييا ما فييا من األىمية ألن النظريات التي تحاول أن تفسرىا قد أتت عمى برىنة حالة من حاالتيا 
وأعطت نتائج قد تكون اختمفت أو التقت مع غيرىا، وقد خرجت الكثير من الدراسات بنتائج تتوافق مع 

 أبحاث أخرى تناولت العالقات في ونظريات يتم تداوليا اليوم في العالقات الدولية في صدد حل النزاعات، أ
 حاولت أن تثبت ىيمنة ىذا الطرف عمى ذاك وأخرى حاولت أن تثبت العكس، االداخل األمريكي، وبعضو

وىي قد تكون صائبة أو غير ذلك، يثبت ذلك ما سنمجأ إليو في ىذا البحث إلثبات قضية نرى أنيا ميمة 
إلثارة النقاش حوليا وىي ما يدور من عالقات الحظنا فييا ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح، نيدف منو 

. تعزيز ىذه الدراسات بما ىو حاصل عمى أرض الواقع
ومن الميم من ىذه الدراسات ما تم تداولو مؤخرا حول دراسة األستاذين األمريكيين جون ميرشايمر 

وستيفن والت، والتي صدرت وفييا الكثير من التفاصيل التي تشير إلى موضوع الموبي الصييوني وعالقة 
بالكثير من اإلدارات األمريكية، وما نتج عن ذلك من أمور أشار إلييا الكاتبان، والتي تعتبر جيدة " ايباك"

لإلطالع، وقبميما صدرت عدة تقارير ودراسات تستحق إعطاءىا نفس االىتمام إن لم يكن أكثر مثل دراسة 
 لم نمارك ويبر وبول فندلي ولي ابرين وغيرىم الكثيرين، والذين يعتبر جزء منيم ييود ناقدين لمصييونية، وا  

 تم االستفادة مما قالوه وعبروا عنو في دراساتيم، أو مقاالتيم أو كتبيم، نيتم تناول دراساتيم بمراجعتيا، ولك
وقد أخذت مكانا في ىذا البحث لمحاولة إبراز ما أتت بو وما تناولتو من دقيق األمور، وفي مجمميا الحظت 
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ىذه الدراسات ما ىو موجود في الواليات المتحدة من تداول لعالقة فريدة من نوعيا بين إداراتيا السياسية وبين 
 كذلك أعطت أىمية لما يجري من أدوار وأنشطة فيما بينيا؛ وبناءا عمى ذلك يبعض القوى المحمية فييا، وه

سيتم شرح دور واحدة من مكونات التشكيل السياسي األمريكي، وىي جماعات المصالح وما برز منيا من 
.  منظمات الموبي الصييوني

إن ما أتت بو الدراسات وما أوصمتو من تفاصيل قد أعطى استنتاجا بأن الموبي الصييوني أحد أقوى ىذه 
المنظمات أو التشكيالت ولو نفوذ عمى أعمى الجيات في اإلدارات األمريكية، وىيمنة عمى قطاعات أخرى، 

لوبي إسرائيل " إيباك" ىذا النفوذ عن حالة وصمت بيم إلى القول أن ىناك لوبي صييوني وعمى رأسو رأثم
الرسمي، تسعى منظماتو إلى التأثير عمى سياسات الواليات المتحدة الخارجية بخصوص الشرق األوسط 

 تَأُثر بيذا يوينجحون في ذلك، تمك الدراسات كانت قد أوصمت لمقراء عما في ىذه العالقات من تأثير، وبالتال
، وبالمقابل تناولت الدراسات جانب اإلدارات "ايباك"النشاط أو ذاك من أنشطة الموبي الصييوني وبالذات 

الرسمية األمريكية، وتحدثت عن ذلك بما يبين آرائيا وأدوارىا في عالقاتيا مع إسرائيل ومع القضية والشعب 
الفمسطيني والدول العربية، وعن عالقاتيا مع الييود األمريكيين ومع ىذا الموبي الذي نشأ بينيم، وسنتناول ىذه 

.                          الدراسات الحقا في الفصل األول حين استعراضيا
لقد تم ببدء العمل عمى إعداد البحث بمراجعة ىذه الدراسات وقد تطرقت من قريب إلى موضوع الموبي 

ظيار كيفية التعامل مع ىذا الوضع، من حيث  الصييوني، وما نتج عنو من أنشطة أسيبت في تحميميا وا 
خصوبة األرض األمريكية لبمورة عمل صييوني يؤيد إسرائيل، حيث تناوليا في بداية البحث تاريخيًا، وتم 
االىتمام بالظروف التي واكبت نشأة الصييونية التي كانت بعض بذورىا في أوروبا، ثم نمت وتوسعت في 

.  الواليات المتحدة
وقد جرى تبويب الفصول وأقساميا لكي تغطي حاالت نشوء الموبي الصييوني، وما تكون من عالقات برزت 

فييا قضايا ىامة في تاريخ نشوئو في الساحة األمريكية، بعد أن كان مجرد جماعات ييودية ييميا الشكل 
.  االجتماعي والديني لمييود األمريكيين

 
:  خمفية البحث

 
 كانت وال زالت تعتبر من ، بعوامل داخميةاألمريكية االىتمام بطرح مشكمة َتَأُثر السياسة الخارجية إن

 تعطي ذلك، وىي وبكل تواضع فان النتائج التي وصموا ليا تظير ،االىتمامات لكثير من الباحثين والدارسين
العوامل الداخمية أحد   وقد تمثل .أخرى في حقبة معينة أومستويات متفاوتة لمثل ىذا التأثر في حقبة زمنية 

حسبما الحظ كثير من الدارسين والمؤلفين - د وفي ىذا الصدد بالموبي الصييوني الضاغط الذي لو من الوج
 .وتحقيق أىدافو واقتناص الفرص لتطبيق برامجو ، فرصة العملاألدنىما سيعطيو في الحد م- 
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 الموبيات لذلك أو ، مع جماعات المصالح،بطرق غير ثابتةفييا  يتعاطال يتم األمريكيةن السياسة أكما 
و الضعيف، من ييتم ألمر المصالح القومية العميا أ القوي منيا ، بيذه الجماعاتاىا رىنوستكون ىي وصانع

تمك،  ل أو ، بموقف ما ليذه الجماعة الضاغطةاً أم لم ييتم، وقد يكون مدى نجاح سياسات صناع القرار مرتبط
 كجماعة ضغط مع صناع السياسة األمريكية، الصييونيكل ذلك ونحن لم ندخل بعد في صمب عالقة الموبي 

سألت إحدى حيث انو باإلشارة إلى ذلك  ،التي نحن بصدد الحديث عنيامشكمة كتمك حيث ىنا تكمن 
مثل ىذا التساؤل  كمحممة في ىذا الجياز سابقاوالتي عممت  "ونسن كريستكاثمي"، (إيوالسي آي )فيالعامالت 

 (.116:  ص1993فندلي،  )"؟ وأين ينتيي التدخل الصييونياألمريكيأين يبدأ القرار السياسي "
  في الفصل األول تتم مناقشة الجوانب األساسية التي يتمخض عنيا ىذا البحث من المشكمة األساسية

واليدف من طرحيا لمبحث والدراسة والتحميل باالعتماد عمى األسئمة والفرضية، وما يحتاجو ذلك من 
منيجية عممية لإلجابة عمى ىذه األسئمة والتثبت من الفرضية التي صيغت ألجل إثبات ما سيرد 
فييا، وىذا ما سيتم اإلحاطة بو في فصول ىذا البحث المتسمسمة والتي تم تبويبيا بشكل يتم فيو 

.    محاولة إظيار الجوانب  اليامة لمدراسة 
 في البنية األمريكية، بعد تقسيمو إلى عدة أقسام قوة الصييونية والمعنون بمصادر ال الثاني في الفصل

رئيسية تتناول الحالة الصييونية في السياسة األمريكية في الواليات المتحدة، حيث تم تناول العرض 
مع استعراض . النظري لما ىو قائم في الساحة األمريكية وعالقة قامت بينيا وبين عوامل داخمية

لقضية المصالح القومية األمريكية، وتجيير نقاط ىامة منيا إلى مربع المصالح الخاصة بالموبي 
. الصييوني

  والموبي الصييوني باعتباره أحد أوجو السياسة األمريكية، ُأفرد حديث عن تميزه في المجال السياسي
تاريخيا تبعا لما سيتم عرضو في ىذا الفصل حول بروزه في ذلك، وقد تم إبراز مقوالت وتعميقات 

ميمة تؤكد حالة التأثير والتي برز فييا مصطمح النفوذ من قبل الموبي، من قبلُ كتابيا سواء أكانوا 
فقط كتابًا أمريكيين، أو غير أمريكيين، أو مينيين أو أعضاء كونغرس أو حتى رسميين أمريكيين 

  .أنيوا مياميم، وكذلك ييودا متصيينين، أو معارضين لمصييونية
  وفي خضم مالحظة االنيماك الييودي األمريكي في مناصرة مصالح إسرائيل فإن حفاظيم عمى

ازدواجية الوالء سيفضى إلى اكتشاف عناصر مثيرة،ُ تدرج بحديث مختصر عن قوة الموبي 
الصييوني، وتبيان آلثار ىذه القوة في شغل موقف مؤثر مثل المساومة في أصوات الييود كما في 

. القسم الثالث من ىذا الفصل
  ،وقد كان من المفيد والمثري لبحثي التطرق إلى قضية الديمقراطية األمريكية والتحديات الماثمة أماميا

وىي التي مرت بتجربة رائعة عمى صعيد الداخل األمريكي حيث إن فصال ثالثا خصص ليذه القضية 
بما فيو من مواضيع ممحة مثل التحديات التي تواجييا وممارستيا واالنعكاسات التي حصمت لدى 
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حيث تم ربط مسار الديمقراطية بما جرى من تعدد لجماعات الضغط . التشكل السياسي األمريكي
والموبي الصييوني، العنصر الرئيس فييا وىو األمر الذي تثار معو أسئمة حول مدى النشاط المسموح 

كذلك بسبب إثارة مبدأ حقوق اإلنسان باعتباره من عناصر . لموبي، في إطار ىذه الديمقراطية
الديمقراطية، تم التساؤل في أي ركن من أركان الديمقراطية األمريكية تقع حقوق اإلنسان الفمسطيني؛ 
ألن ىذا الربط فيو الغاية من تبيان معنى العالقة القائمة بين الموبي، وبين اإلدارة التي تقوم بصناعة 

.      القرار والسعي لمديمقراطية
  وفي الفصل الرابع تم تناول مسألة أوجو ودوافع العالقات التي قامت بين الموبي الصييوني، وبين

الواليات المتحدة، وفييا عرض لشكل مميز حول نقاط جديدة يقصد منو تبيان جذور تمك العالقات، 
وىي ما تم عنونة الفصل الرابع بو، ويركز عمى مكونات في التفكير األمريكي، منيا اليمين المسيحي 
والمحافظين الجدد وصالتيم بموضوع الدراسة، وما لممحافظين الجدد من صمة بالموبي الصييوني، 

وفي أي النقاط يمتقيان، وسيتم التوضيح في ىذا الفصل كيف أن تفوق إسرائيل عسكريًا ُيشكل سياسة 
. أمريكية مصمحية

  إن إبراز تأثير الموبي الصييوني عمى صناع السياسة األمريكية، وماىية بعض المجموعات
االستشارية، والمعاىد المختصة تتم دراستيا ألجل فيم ماىية ىذا التأثير، حيث يقع ذلك في فصل 

ودورىا االستشاري في أىم القضايا التي  ( (think tanksخامس يورد مفاىيم جماعات التفكير 
. تخص الصراع العربي اإلسرائيمي

  في محور سياسة الواليات المتحدة تجاه القضية الفمسطينية ُأفرد الفصل السادس ليذا البحث، في
 سياسة مراجعة موجزة لسياسة الواليات المتحدة، وأىم ما صدر عنيا في ىذا الصدد باستعراض أسس

كما تم ذكر توجيات الواليات . مقتضبة في ىذا الشأن نظرة إضافة إلىعرب الواليات المتحدة تجاه ال
المتحدة وعالقة ذلك باألمم المتحدة وما صدر عن األخيرة من مشاريع واألولى من فيتو أمريكي عمى 

 .ىذه المشاريع بصورة وجيزة

  إن ما سينتج عن البحث من استخالص ونتائج قد ُأفرد ليا خاتمة البحث بعنوان يناسبيا وىو
وقد يكون .الخالصة والتي فييا سيتم إبراز ما وصل إليو البحث وما يراه من ضرورة تيم الدارسين

. فييا ما يعتبر توصيات لمميتمين بيذا الجانب لعل في ذلك المنفعة التي نبتغييا
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العناصر األولية لمبحث :  الفصل األول  .0. 0 .1
 
:  مشكمة البحث.   1 .0. 1  

 
 التركيز عمى انعكاسات عبلقة المكبي الصييكني إلى   في ىذا البحث ما يدعك 

 ما القينا نظرة عمى إبراز إذا  أنو الدىشةإلىما يدعك ك ،الكاليات المتحدةفي  ) اإلسرائيمي )
 نرل أف بعض إدارات الكاليات المتحدة قد أعطت  ألىمية مصالحو القكمية العميااألمريكيالجانب 

 ا خطا احمراألمريكاف التي عدىا كثيركف مف الساسة المجاؿ رحبا لبللتفاؼ عمى ىذه المصالح،
 قائمة نتيجة سياسة الكاليات المتحدة الخارجية ة كبالنسبة لمبحث، فالمشكؿ ،لسياساتيـ الخارجية

تجاه القضية الفمسطينية كما ينتج عنيا مف مكاقؼ ذات إتجاه كاحد، إذف ىناؾ تصادـ بيف 
المصمحة الكطنية الفمسطينية كبيف المصالح القكمية األمريكية طالما انو يكجد دعـ أمريكي 

سياسي كعسكرم كاقتصادم لجية كاحدة مف طرفي صراع الشرؽ األكسط كىي إسرائيؿ، كبالنسبة 
 لمطرؼ الفمسطيني ال يكجد سكل تصمب كتنكر لمطالبو التي أجمع العالـ كمو عمى عدالتيا، كعميو

األمريكية بمثؿ ىذه السياسة الخارجية، مع  المصالح تككف أف معرفة أيف يمكف ةن  ممحتأصبح
. كجكد ادعاء دائـ منيا بالسعي لحؿ قضية الشرؽ األكسط
ىك عنصر مثير  )المكبي الصييكني (إف المبررات األساسية لمدراسة تتجمى في أف عينتيا 

لمجدؿ لمدرجة التي تمفت االنتباه إلييا بمجرد اإلطبلع عمى ىذه المشكمة، مما أدل إلى الحصكؿ 
عمى مبلحظات قيمة تستكجب تفسيرىا كتحميميا عمميا، لكي يتسنى معرفة أيف تقع نقطة الضعؼ 
التي ينفذ منيا ىذا المكبي إلى السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، كبالتالي سيكمف المبرر 
لمعرفة ىؿ ىي نقطة ضعؼ، أـ قكة في أف تككف سياسة الكاليات المتحدة في جانب ىذا الطرؼ 

أك ذاؾ مف طرفي الصراع العربي ػ اإلسرائيمي؟ 
 كىي كاف كانت تسميات  "سيطرة، تأثير، تحكـ، ىيمنة،" الحديث المتكاصؿ عف إفكما 

 مما يثير التساؤؿ حكؿ إدارة السياسة األمريكية في مختمفة فكميا تعكد عمى المكبي الصييكني
يجب أف تككف   في إطار ىذه العبلقة السيطرةأف مع انو يمكف الجـز إطارىا الداخمي كالخارجي،

ف إ ك، ىذا التأثير بدا ذا فحكل كاحدةأك كلكف ىذه السيطرة ،فقط بيد الكاليات المتحدة كليس العكس
 مكجكدة كميما حاكؿ البعض التقميؿ مف شأنيا ىذه الظاىرة لذلؾ فاف تفاكتت، أكاختمفت األشكاؿ 

 ، نفييا كقد ثبت ذلؾ عبر عديد مف الكتابات كالمقاالت التي كتبيا أشخاص مطمعيف كمينييفأك
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 صنع القرار الحساس كمراكزىـ مراكز العمؿ أ اضطمع بميمات ككظائؼ عميا في  مفجزء منيـ
. األمريكي

 
   :أىداف البحث . 2 .0. 1
 
 مف تفاصيؿ إليو المكبي الصييكني يعمؿ بنشاط في الكاليات المتحدة بالنظر لما سيتـ الكصكؿ إف

ف ىدؼ الدراسة كاف كاف لو طابع أ. تيدؼ ىذه الدراسة لمكقكؼ عمييا بمزيد مف التعمؽ كالتحميؿ
 الكلكج في ما يتعمؽ بقضية إلىمعيف عمى مستكل الدافعية الذاتية، فاألىـ فيو انو عمميا يسعى 

 مباشر كعبلقة ترابطية لمكبي الصييكني في الكاليات المتحدة مع السياسة تأثيرفمسطيف مف 
 عبر كثير مف الدراسات كالمقاالت إليوتجاه ىذه القضية، كىك جانب تـ التطرؽ المتبعة  األمريكية

 المكجكد، بالذات تمؾ المؤثرات عمى إلى إضافةكالكتب كألجؿ محاكلة تفسير كتحميؿ ىذا الجانب 
 ينبغي فيـ كتفسير ىذه العبلقة القائمة الضاغطة، مف المجمكعات األمريكيةالسياسة الخارجية 

برازىا  إف األمريكية، عبلقة فريدة كليا انعكاسات ىائمة عمى مستكل السياسة الخارجية ألنيا ؛كا 
كاف تبياف آثارىا فيو إجابة عمى عدة أسئمة يحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عمييا لعؿ فييا اليقيف 

صداراتك عدـ تأكيد لما رشح مف كتابات ألتأكيد  . كا 
 كالذم يكمف في ،اإلسرائيمية- إف ىدؼ البحث ىك الخكض في محكر العبلقة األمريكية

  ذلؾ أنيا عبلقة نشأت فييا العديد ؛ المتكفر مف التفاصيؿ البلزمة لتشريح ىذه العبلقةاستعراض
مف المداخؿ المتشابكة القائمة عمى اقتناص الفرص كجعؿ ىذه الفرص منطمقا لمكلكج في عممية 

. كاممة مف السيطرة كالتحكـ كمف ثـ التمسؾ في زيادة ىذا التحكـ أينما أمكف ذلؾ
 إف الكلكج في فمؾ العبلقة األمريكية الصييكنية أمر احتاج تفسيره كاكتشاؼ مكنكناتو إلى 
استعراض تاريخي أكال لكي يتمكف الميتمكف مف إدراؾ أمر ىذه العبلقة التي قامت بيف الحركة 

 كاف اختمفت مف  ستككف مكضع دراسة،كاف كيفية إدارة ىذه العبلقةالمتحدة، الصييكنية كالكاليات 
تسمسمو ك مع كضعيتو المكانية مجديان  يككف ي المكضكع قد ىذا إف بحث. آخررئيس أمريكي إلى 

 الف في مقارنتو الزمنية ما بيف أكؿ ظيكر لمحركة الصييكنية في الكاليات المتحدة ربط ؛الزمني
 مع 1942 دعـ قياـ دكلة لمييكد في فمسطيف بعد مؤتمر بمتيمكر عاـ المرتكز عمىنشاطيا ؿ

. ـ1967عاـ الحالة المتفكقة لنشاط الحركة فيما بعد 
 ،إف االىتماـ في جعؿ ىذه الفكرة كاضحة كمبسطة لممدل الذم يثير تساؤالت عدة كمحددة

فيما يتعمؽ بمف يحكـ مف ؟ ىك ىدؼ سيجرم العمؿ عمى ترسيخو بشكؿ يتضح منو مف ىك الذم 
 كبيف ،يممؾ عنصر التحكـ جراء العبلقة القائمة سياسيا بيف الكاليات المتحدة ككنيا قكة دكلية
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 كألف المكضكع ىنا يرتبط بكجكد نكع مف إسرائيؿ، يرتبط بقكة إقميمية ىي لصييكني الذمالمكبي ا
 تتعدل حدكد  التي داخؿ الكاليات المتحدةاألمريكية كالقيادة السياسية الصييكنيالعبلقة بيف المكبي 

الكاليات المتحدة ( عبلقة الحاكـ بالمحككـ، كاالىـ مف ذلؾ ىك أف قكة كؿ طرؼ مف الطرفيف
 ىذه العبلقة بما أف القكة المقصكدة ىنا ىي القكة منطمؽ إلحياء باتت ىي )كالمكبي الصييكني

ت تفسير الدراسا كبالتالي االقتصادية كاالجتماعية، كليذه القكة تفسير عممي ينسجـ مع ،السياسية
 التمكف ل مدعنتالتي  )القكة (نيا الدراسة، إالتي قامت بالحديث عف المكبي الصييكني حالة 

 . التأثير أك التحكـ المستكل الذم يمكف تسميتو عنصرإلىكالكصكؿ 
 
  :أسئمة البحث    .3 .0  .1
   

 : منياتبرز في حالة الدراسة تمؾ التساؤالت التي ليا عبلقة مباشرة بيذا المكضكع    
حرم طرح التساؤؿ بصدد ماىية محددات العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالمكبي الصييكني  .ُ

 إلى أم مدل كلكف. الطرفيف كالنفكذ لكبل ،كىي أنيا عبلقة التمكف مما ىك ممكف لبسط السيطرة
 المكبي ؟كفي أم مجاؿ ينجح سمكؾ ىذا 

  ؟ األمريكيةما ىي كأيف تكمف مصادر القكة الصييكنية في الكاليات المتحدة  .ِ

 ما ىك حاصؿ عمى الساحة السياسية إيجاد في األمريكيةىؿ تسببت الديمقراطية  .ّ
  الضاغط ؟ الصييكني مف دكر لمكبي األمريكية

 ما ىي درجة سيطرة المكبي عمى مراكز صنع القرار في الكاليات المتحدة ؟ .ْ

 العديد مف صانعي القرار نزكؿ نتساءؿ بعد تسجيؿ عدة مبلحظات عف مدل أفيمكننا  .ٓ
 فيما إذا كانت منطمقات صانعي القرار ىي الصييكني، مستكل رغبات المكبي إلى األمريكي

مف  )صانع القرار(المصالح القكمية العميا لمكاليات المتحدة أـ ىي مجرد مصالح سياسية خاصة بو
 ىؿ ىي منطمقات خاصة بيذا المكبي الضاغط كبالتالي ترتبط بمصالح أخرلجية كمف جية 

  ؟األمريكي الدكلة الغريبة حكما عف مصالح الشعب إسرائيؿ

 معينة ىي مجرد عبلقة جماعة مصالح مع حككمة إدارةىؿ عبلقة المكبي الصييكني مع  .ٔ
 أىمية لتككف بذلؾ ؛كبر مما سبؽأ مستكل إلى تصؿ أنيا بمعنى حاكـ كمحكـك أـ ؛كصانعي قرار

 الصييكني ىي ىدؼ بحد ذاتو لمحاكلة التأثير في تكجو ما خبللو المكبيالمستكل الذم يصؿ مف 
     ؟القرارلصنع 

 ؟ األمريكي مع الككنغرس عمى الرئيس  المكبي الصييكنيتمحكر عبلقاىؿ يؤثر    .ٕ

  :الفرضية.  4.  0 .1
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في صدد ىذه العبلقات بيف إدارات الكاليات المتحدة بما فييا مف سمطات تنفيذية كتشريعية كبيف 

 تـ مبلحظة ظكاىرىا كتسجيؿ ما نتج عنيا، كبناءا عمي ذلؾ تستكجب مالمكبي الصييكني، كالت
الفرضية التي نضعيا لمبحث تيقنا منيا، ألجؿ استكماؿ ما ييـ ىذا البحث مف عناصر عممية 

:   سيتـ السير عمييا بمكضكعية تامة كىذه الفرضية ىي
 
تقؿ إمكانية قياـ الكاليات المتحدة بالقياـ بدكر نزيو، كبمكرة مبادرة سياسية تؤدم إلى حؿ سممي " 

شامؿ كعادؿ لمقضية الفمسطينية طالما استمر تأثير المكبي الصييكني في السياسة الخارجية 
األمريكية الخاصة بيذه القضية، باعتبار أنيا حصمت عمى صفة راعي لعممية السبلـ في الشرؽ 

".    األكسط 
      

 :  المنيجية .  5 .0 . 1
 

البحث عف إجابات لمتساؤالت السابؽ بة في تدعيـ المعمكمات ىـ نظرا ألىمية كضركرة المسا
 قد ال يزخر عممية البحث بالمعمكمات، مف ىنا دكف غيرىاطة بحقبة زمنية معينة إف االحإذكرىا ؼ

كمف منطمؽ تدعيـ ما تمت قراءتو في تاريخ المكبي الصييكني كاكتشاؼ شكؿ كفحكل كأبعاد 
 تمح الضركرة عمى انتقاء عدة حاالت مف التطكرات األمريكيةعبلقتو بصنع السياسة الخارجية 

 في عدة ، في سرد ىذا األمراألىميةلمحالة قيد الدراسة دكف الربط بزمف معيف بقدر ما تكجد 
 الف فييا ما يؤتي النفع كالمكضكعية الشماؿ البحث بما يفيد غايتو، لذلؾ فاف ؛محطات تاريخية
حث مف اجؿ  المتبع في البمنيجاؿىك  - )الكثائقي ( عميو ىـكيضيؼ بعض- المنيج التاريخي 
ألىـ مراحؿ حالة الدراسة مف نشأة  ) بدقةمتسمسؿاؿغير (السرد التاريخي كضركرة العرض 

 . يفكتطكرات كأنشطة كمدل التفاعؿ في ىذه األنشطة مع اآلخر
 

ضافة –المنيج الكصفي  ككفقا لمحاجة العممية ليذا البحث السياسي فاف ، لممنيج التاريخيكا 
 ، بالتركيز عمى دراسة الحالة، ىذا البحث الحاجة أيضا لمسير عميو فيلـزىك ما ت- التحميمي
 مف عدة نكاحي ، كجكدىا كتفاصيمياكأىمية مكنكناتيا إلىبالدخكؿ  لتركيبتيا كأىميتيا، كتحميؿ

     .،  سكاء أكانت مجتمعة أك منفصمةسياسية كاجتماعية كاقتصادية
 
: النظري اإلطار.   6 . 0 .1
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إف نظريات الباحثيف في مجاؿ الجماعات الضاغطة قد كضحت فركقان متفاكتة بيف ككف ىذه 

الجماعات بشكميا العاـ جماعات ضغط تقميدية، كبيف ككنيا لكبيا مؤثرا في سياسات عميا 
كالسياسة الخارجية، فالمبدأ الذم قامت عميو تكصيفات مف كتبكا في المكبي الصييكني ىك في 

مقارنتيـ ليذا المكبي، كبيف حالة فييا ضعؼ ظاىر لمعياف كما ىك الحاؿ في كضع المكبي 
. العربي
 

 كما أف مقارنة مبدأ عمؿ المكبي نظريان مف حيث ىدفو كشكؿ تدخمو ككسائؿ عممو أك حجـ 
تأثيره كدائرة فعمو مع ىدؼ كشكؿ تدخؿ ككسائؿ عمؿ، كدائرة تأثير كفعؿ أم جماعة ضغط 

أخرل كاف تشابيت بعض أكجو نشاطيا مع أكجو عمؿ المكبي ستجد فركقا في مضامينيا؛ ألف 
ىناؾ مكامف قكة لكؿ جماعة ضغط أك لكبي ثبت نظريا كعمميا أنيا قد تككف في قربيا، أك بعدىا 
مف التيار الديني المسيطر في الكاليات المتحدة أك مدل حفاظيا عمى اندماجيا في فمؾ المصالح 

األمريكية القكمية العميا، أك في مدل سيطرة ىذه القكل اقتصاديا أك سياسيا عمى الساحة 
. األمريكية

 
إف كضعية المكبي تفكؽ ما لجماعة الضغط مف تفاعؿ مع الحدث ذلؾ أف المكبي يمسؾ 
بمفاصؿ ميمة في عناكيف الحياة السياسية كاالقتصادية األمريكية، مثؿ المكبي الصناعي، أك 

مثؿ المكبي الياباني، أك األلماني حيث إف األكؿ ييمو التأثير في السياسة : المكبيات العرقية
الخارجية، بيدؼ زيادة األسكاؽ المستيمكة النتاجو كالثاني ييمو التأثير في السياسة الداخمية أكثر 
منيا في السياسة الخارجية، بينما نجد أف المكبي الصييكني ييمو التأثير في السياسة الخارجية 

.   كالداخمية األمريكية بيدؼ تعزيز مكانة كقكة إسرائيؿ، كمكانتو كقكتو في الكاليات المتحدة
إف مكضكع الدراسة شكؿ جزءا مف كؿ، ىك الجماعات الضاغطة كما أنو محرؾ قكم لمفيـك _ 

ىذه الجماعات في اتجاىاتيا المتعددة، فالكثير منيا أصبح في مكضع المبلحظ، أك ناقدا في 
 الصييكني؛ لينسحب م معينة منيا مثؿ جماعة المكبةان لدكر جماعدبعض األحياف، أك مقؿ

. بتجربتو عمى نفسو؛ أم عمى مصالحو فيناؾ اإلثنيات كىناؾ الجماعات االقتصادية
، كالذيف ـ، أك غيرهمكمف بيف الجماعات اإلثنية اندرج المكبي العربي، كالمكبي الصيني، أك الياباف

يشكؿ كؿ كاحد منيـ تجربة ال تماثؿ في مستكاىا الحد الذم يصؿ إليو المكبي الصييكني، مف 
ٍف كانت تفالجماعا. حيث القكة السياسية أك االقتصادية كمف ثـ البشرية  العربية الضاغطة كا 

مجتمعة عمى ىدؼ مناىضة المكبي الصييكني لكنيا تحتاج إلى خطكات 
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ليس لديو  )العربي( كبرامج تنظيمية كتمؾ التي يمتمكيا المكبي الصييكني كما أف ىذا المكبي 
مقكمات المكبي الصييكني نفسو في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية، كخصكصا تجاه 
قضية فمسطيف، كىك اآلف أصبح في كضع المدافع عف الكجكد العربي في الكاليات المتحدة ػ 
خصكصا بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبرػ كليس في كضع المدافع عف القضايا العربية 

.  كالقضية الفمسطينية
 

 في أف السياسة الخارجية األمريكية قائمة بما ال يدع مجاال لمبحث ينحصر اإلطار العاـ رغـ أف
 في أف عنصر العـز لتكريس أىمية ىذه السياسة في منطمقات كاضحة كمحددة ىي تطكير ،لمشؾ

 كىك المعني أكال كأخيران ، كأىدافيا بالنسبة إلى الطرؼ األمريكي،سبؿ ىذه السياسة كغاياتيا
.  كتحقيقيا في كؿ خطكة يخطكىا،بمصالحو العميا

 
لكاليات المتحدة الخارجية تمؾ ىي ا اإلطار النظرم ليذا المكضكع ينبني عمى أف سياسات  إف

األساس كىي بدييية قائمة كىي في نفس الكقت االستراتيجية التي ترتبط بيا مصالح كأبعاد يتـ 
.  كبسط السيطرة كالنفكذ،لمتطمبات االقتصاديةتمبية ؿبيا تفعيؿ أدكات أخرل 

 
 تختمؼ في ،سرعاف ما يكتشؼ المرء أف ىناؾ دكافع متميزة كراء عديد مف السياسات األمريكية ؼ

المتحدة، بالربط لداخمية التي تمر بيا الكاليات اأكجو معينة باختبلؼ الحقبة التاريخية كالظركؼ 
 كىي متطمبات المجمكعات الضاغطة البعض، تمكيف سياسات أخرل تنسجـ مع متطمبات مع

،  منطمقة مف الداخؿ األمريكي ميمة مؤثرات ضمف مجمكعةالسياسية، االقتصادية منيا كاإلثنية
 ألف ىذه المؤثرات أثبتت تأثيرىا بقدر يسمح ؛ األىـ في ىذا اإلطارالسياسي، كىيعمى الصعيد 

 بذلؾ المكبي اإلسرائيمي لككنو يتميز بعدة مميزات مقارنة مع ف، خاصيلنا مبلحظتيا كتسجيميا
  .الجماعات الضاغطة األخرل

 
ماىية عبلقة الكاليات المتحدة القكية بالمكبي الصييكني ؿم ىذا البحث مف الميـ التطرؽ ؼإذف 

 مع الكاليات ادتياؽ الدكلة المصنكعة في إطار عبلقة ،األمريكي المرتبط فكريا كاثنيا بإسرائيؿ
 الرغبات األكلية أىـ  الحفاظ عمى  المكبي الصييكني إلىنية أخرلكمف جية  المتحدة مف جية، 

حيثيات ك مف معطيات كما بيا ، ىذه العبلقة مف تطكرات تاريخيةليذه المتحدة؛ ممالمكاليات 
حدل المجمكعات الضاغطة في ، دكلة عظمىفي عبلقةائمة ؽكنتائج معقدة  داخميا تعتبر  كا 

   .كالتحميؿمشكمة سيتـ طرحيا لمبحث 



                                                                    -7-  

 الخمفية التاريخية في مكضكع الدراسة سيحاكؿ التطرؽ إلى التركيبة إطار سرده في ػ إف المراد
حاطتو إ بجديراالسياسية األمريكية كالتي شكؿ المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة عنصرا بارزا 

 الصييكني كاف المكبي إذا حد الجدؿ فيما إلى كصؿ ان، كنقاشناؿ بحثان  كىك قد ،بالمعرفة كالتثبت
. األمريكية إفشاؿ رئيس الكاليات المتحدة أكىذا الحد الذم يمكنو فيو إنجاح إلى عنصرا متحكما 

 
خمت؛  عمى عديد مف تغطيات كاىتمامات الكيتاب في سنكات عدة  الصييكنيسيطر المكبيقد  ك
نو لعب دكران ما في أركقة كمراكز صنع القرار أ لو مف اثر تشير مجريات تطكره التاريخي إلى لما

.  كتحديدا عمى صعيد القضية الفمسطينية،السياسي األمريكي عمى صعيد الشرؽ األكسط
 
 مف التكجيات؛  ىائبلن اقؼ الكاليات المتحدة نصيبا نالت مف مكالتيعمى مدل نشأة ىذه األزمة ك 

نما ،الخارجيعمى المستكل  الكاليات المتحدة بدكافع ذلؾ ليس فقط بربط بربطو بدكافعيا عمى  كا 
رصد مكامف القكة مف أجؿ التقييـ كبذلؾ يتـ  قداخمي عمى نحك سيتـ التطرؽ ؿاؿ المستكل

. معظميا في النظاـ السياسي األمريكي لـ يكف إفٍ ىـ منابتيا أ ك،الصييكنية
 

:  دراسات سابقة.   7. 0. 1   
 إف ما يشممو ىذا البحث ىك استعراض ما أكردتو الدراسات السابقة مف أفكار كردت مف 

 ليذه مف يتبع ىامة كلو خبرة نافذة، كمنيـ مف عمؿ في دكائر  جيدة كمنيـكتاب عمى معرفة
  .تمؾ أكاألقمية 

 والسياسة ياالنتماء العرق"د العزيز السيد يجمع في دراستو التحميمية إف الدكتكر عب  
ما يعرضو فييا مف عدة دراسات لكتاب كمثقفيف ليـ مف اإلطبلع ( 1981)" الخارجية األمريكية

حكؿ التأثير  ")Robert H.Trice(ما يستحؽ النشر كالتحميؿ فيا ىك يقدـ ما كتبو ركبرت ترايس 
الصعب لممجمكعات اإلثنية عمى أكثرية قرارات السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة 

  دكار أالمعمكمات حكؿ الخطكات المعقدة كالسرية تعتبر عمكما غير مبلئمة لتعييف .األمريكية
 ف مجمكعة مف األمكرإ كمع ذلؾ ؼ ،حككمييفاؿ لكؿ مف  المشاركيف الحككمييف  كغيركاضحة 

 
 يفترض بيا عادة أف تمارس الجماعات المحمية تأثيرىا الميـ فييا كىي ذات عبلقة التي

نو في كؿ سنة تنطمؽ أكما يضيؼ . بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي
 ، كالجماعات المناصرة لمعرب إلقناع الشعب األمريكيإلسرائيؿكؿ مف الجماعات المناصرة 
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 :p  121(  "  جؿ دعـ طرؼ أك غيره في ىذا الصراع أكصانعي القرار الحككمييف مف 
1981,  Said(.            

تمؾ المؤيدة ك ، مقارنا بيف تأثيرات الجماعات المؤيدة لمعرب، يناقش الكاتب في عدة مجاالت
 في عمميات صنع القرار، كيفية تمركز القيادات الصييكنية في أكساط صانعي السياسة ،إلسرائيؿ
 مبينان بيذه المقارنة جكانب التفكؽ في ، ككذلؾ يبيف العناصر التنظيمية لكبل الجانبيف،األمريكية

. الجماعات المؤيدة إلسرائيؿ
 )126-127 p p: 1981,  Said(.     

إفَّ ىذا الجانب الذم عرَّج فيو الكاتب عمى المفارقات الكائنة، بيف المجمكعات المؤيدة لمعرب، 
كاألخرل غير المؤيدة تطرؽ فيو إلى المستكل الذم كصؿ لو مدل تأثير كبل الطرفيف، كقد 

استعرض أيضان أىـ التنظيمات الييكدية المعارضة، كالمؤيدة لمصييكنية، كقد ابرز نقاط ضعؼ، 
كقكة حجـ كؿ طرؼ، كلماذا لـ تتغمب المنظمات المعارضة لمصييكنية مثؿ الييكد األمريكييف 
البدالء لمصييكنية، عمى تمؾ الصييكنية كمثؿ ليصؿ إلى النقطة التي أكحى فييا إلى أف ايباؾ 
كصمت إلى ما لـ يصؿ إليو احد حتى مف تمؾ الجماعات التي كانت قكية مثؿ النداء الييكدم 

 .)Said  ,1981 (المكحد أك مؤتمر الرؤساء
 

-1967 مف عاـ اإلسرائيمي–  تجاه الصراع العربي األمريكية  ىالة سعكدم السياسةتبرز الكاتبة
" اإلسرائيمي- السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي"  في كتابيا الذم يحمؿ العنكاف1973
تقدـ ك  اإلسرائيمي، فشؿ ليذه السياسة في التكصؿ لحؿ ممكف عبر تسكية الصراع العربيكنمكذج

). 31- 31:  ص ص1983 سعكدم(. دراسة تحميمية لمسياسة الخارجية األمريكية كألبعادىا
 جماعات المصالح كبالذات تمؾ : المحددات الداخمية مثؿكأىمية ماىية أكضحتكقد 

 كقد قارنت بينيا كبيف جماعات المصالح ،المؤيدة إلسرائيؿ في تشكيؿ جانب مف ىذه السياسة
                   . )104- 101:  ص ص1983سعكدم ( .إلسرائيؿ كالحظت تفكؽ تمؾ المؤيدة ،العربية

كثر أؿ عمى مكقؼ صف يحأ كاف مف الممكف األبيضف البيت ألقد استنتجت المؤلفة 
خذىا بعيف أ ىناؾ حقائؽ ىامة يجب أف : كما رأتلذلؾ،سرائيؿ لك كاف متحمسا إمركنة مف 
 ، كعبلقات القكتيف العظمييف، االستراتيجية كالسياسيةاألمريكية مثؿ المصالح ،االعتبار

 كعكامؿ المجتمع ، في الصراعاألطراؼ كسياسات الدكؿ اإلقميمي،كالصراع الدكلي كالكضع 
سرائيؿطبيعة العبلقة بيف أمريكا ك . نفسيااألمريكي سرائيؿ إ عف  تتخمى األكلى الأف في كا 

 العامؿ الحاسـ أف إلىمريكا أنظرة  . االستراتيجيةأمريكالككنيا تحفؿ بدكر يصب في مصالح 
ف أ عدمو فمف غير الممكف أك ،كسط ىك مدل تضرر ىذه المصالحأللتدخميا في الشرؽ ا
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ف في ىذا التغيير مصمحة أ عند شعكرىا إالتغير الكاليات المتحدة سياستيا المتحيزة إلسرائيؿ 
 مف أخرل قكل ةك أمأ ،ف الكاليات المتحدة عممت عمى استبعاد االتحاد السكفياتيإ.ليا

  . )1983سعكدم،(لمصراعاالشتراؾ في أم تسكية 

 ؛ كالحفاظ عمى تضامنيـ،االلتزاـ بالعمؿ عمى دعـ قكتيـ كبناء عميو يتحتـ عمى العرب
.  سياسات فاعمةإلىليككف ىك السمة الدائمة الرئيسية في عبلقاتيـ ببعضيـ كيترجـي ذلؾ 
المبادرات – بجمكد - ضركرة التنسيؽ السياسي الفعَّاؿ بيف البمداف العربية كعدـ االنتظار

 يككف لدييـ تصكر عف أف كلذلؾ عمييـ ؛األمريكية كاالكتفاء بمجرد ردات فعؿ ليذه المبادرات
 الخطط كالبدائؿ المدركسة كتنسيؽ كسائؿ عمميـ في بإعداد ، لمطالبيـكاألقصى األدنىالحد 

عدـ إغفاؿ القكة االقتصادية العربية كأداة لمضغط في ك.المتاحةالضغط في حدكد اإلمكانيات 
 مثؿ الدكر السكفياتي يضاؼ لو الدكر األكركبي األخرل القكل إىماؿعدـ ك. يد البمداف العربية

 . الدبمكماسي كالمعنكم لدكؿ العالـ الثالثالتأييدفضبل عف ضركرة كسب 

 كدعـ ،مريكيأل داخؿ المجتمع ا،ضركرة االىتماـ باإلعبلـ العربي لمدفاع عف القضية العربية
ف العمؿ داخؿ البيئة السياسية الداخمية في الكاليات إكتنشيط جماعات المصالح العربية ىناؾ، 

                 .)1983،  سعكدم(. حد ما في السياسة األمريكيةإلىؤثر مف أالمتحدة يمكف 
في  كالمترجـ لمغة العربية " الخداع "في كتابو عضك الككنغرس السابؽ   يشير بكؿ فندلي

 ، إف النزاع العربي اإلسرائيمي ينذر بأكخـ العكاقب":افتتاح صفحات كتابو، إذ يقكؿ في المقدمة
 كالضرر الناجـ عف ذلؾ أعظـ بكثير مف األعباء ،خاصة أف الكثير مف الببلء مف صنعنا نحف

المالية كاالقتصادية التي تتحمميا حككمتنا باستمرار تبرعيا إلسرائيؿ بببلييف الدكالرات كؿ سنة، 
سرائيؿ عمى قياـ األخيرة بانتياؾ حقكؽ اإلنساف  كتنشأ أسكأ النتائج مف تكاطؤ الكاليات المتحدة كا 

                                    .  )9:، ص1993فندلي،(" بشكؿ بشع كعمى نطاؽ كاسع
ـ 1967بعد ما عرضو الكاتب فندلي مف تطكرات بالنسبة إلسرائيؿ في عدة فصكؿ مف حرب 

بالرغـ مف أكلئؾ :" يأتي عمى استعراض كضع المكبي اإلسرائيمي بالقكؿـ،1974حتى حرب 
المتكاضعيف الذيف ينكركف قكة المكبي الضاغطة المكالية إلسرائيؿ، فإف جميع السياسييف 

عمى كجكد التأثير الطاغي لمؤيدم إسرائيؿ في يؤكدكف كالصحفييف كغيرىـ ممف كاجيكىا 
 ).1993فندلي،  ("الككنغرس في صنع السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة 

 يؤكد  أكلترماف حكؿ إيباؾأرؾفيك في الحقيقة التي أبرزىا في دراسة المراسؿ الصحفي المستقؿ 
ال شؾ أف إيباؾ أقكل لكبي عرقي ظير في التاريخ األمريكي :" قاؿ حيث  دكرا ممفتا ليا

كأف نفكذ إيباؾ ال ... المعاصر، كيمكف القكؿ إنيا في الحقيقة أقكل لكبي مف نكعو في كاشنطف
يخيـ عمى الككنغرس كحده بؿ عمى البيت األبيض، ككزارة الدفاع، ككزارتي الخارجية كالمالية 
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 كال يعتمد نفكذىا عمى كجكد إدارة أمريكية صديقة، بؿ .لياأيضا، كعمى كثير مف الدكائر التابعة 
تبع فندلي ذلؾ بأقكاؿ كاثميف كريستسكف أك". إف العكس ىك الصحيح في كثير مف األحياف 

لقد أصبحت : " كىي تقكؿ )سي آم إيو(المحممة السابقة في ككالة المخابرات المركزية األمريكية 
كأف المجنة األمريكية اإلسرائيمية ... إيباؾ في عيد الرئيس ريغاف، شريكة في صنع السياسة

لمشؤكف العامة متغمغمة في البيت األبيض، كفي الككنغرس، إلى حد يستحيؿ معو معرفة أيف 
  ).116ػ115: ص ص1993فندلي،  (" ينتيي ضغط المكبي كأيف يبدأ التفكير الرئاسي المستقؿ 

 يكمف في تكضيحات الكاتب عف دكر المكبي الصييكني بزعامة إيباؾ أفكار كاضحة عف مدل 
التدبير فمف حيث المعمكمات شكمت المعمكمات التي تقكـ إيباؾ بجمعيا مرجعان لكثيريف مف 

 كلكف ذلؾ خطر ألف ما تقدمو إيباؾ يتـ تحريفو بالشكؿ الذم يخدـ ، أك غيرىـ،أعضاء الككنغرس
 ىك :إف النجاح المذىؿ ؿ إيباؾ الذم يفسره فندلي يعكد إلى التركيز عمى ىدؼ كاحد.  أىدافيا

 ،رس حيث يقكمكف بشكؿ ركتينيغسرائيؿ عمى النجاح في االنتخابات لمككفإمساعدة أنصار 
 .الضرائبسرائيؿ بببلييف الدكالرات مف أمكاؿ دافعي إكبدكف أم مناقشة حقيقية بمكافأة 

ف تعيش دكؿ أارتكز بكؿ فندلي إلى الشعارات التي ترفعيا الكاليات المتحدة بشأف الديمقراطية ك
كشعكب المنطقة بسبلـ بسبب كجكد المكارد التي يتطمبيا تأميف تعاكف جميع أطراؼ النزاع 

لكف ينبغي لمكاليات المتحدة، إذا أرادت أف تقكـ بعمؿ فعاؿ أف تتغمب :  "كتكصيتو ىيالرئيسية، 
األكلى، ىي التأثير المستفحؿ الذم تمارسو المصالح . عمى عقبتيف جسيمتيف كبلىما محمي

كالثانية، ىي الصكرة الزائفة التي يقبميا . المؤيدة إلسرائيؿ في كضع سياسة أمريكا الشرؽ أكسطية
كيستغؿ مناصرك إسرائيؿ تمؾ الصكرة المضممة بميارة كبيرة . األمريكيكف ببراءة إلسرائيؿ الحقيقية

). 1993فندلي،  (."اإلسرائيميفي برنامجيـ لضماف استمرار التكاطؤ األمريكي 
 

، فيو كثير مف  عضك ككنغرس سابؽ لمكاتب بكؿ فندليمن يجرؤ عمى الكالم إف كتاب* 
 أك إسرائيؿ مف قبؿ مف ،المكاضيع المثيرة كالمتعمقة بكضعية خطر مناىضة المكبي الصييكني

ك في الككنغرس أيجرؤ مف األمريكييف كخصكصا مف ذكم الكظائؼ العالية في الجياز التنفيذم 
   ).6: ص1987فندلي، (. أك غيرىما

بسبب مكاقفو الناقدة  ىي  المكبي الصييكني لو في عدة مظاىربنتيجة إف معاداةخرج فندلي 
 ، لحممو عمى تأجيؿ تصكيت في األمـ المتحدةـ1979 مع المرحـك ياسر عرفات ئو كلقا،إلسرائيؿ

ككذلؾ اتصالو معو في أزمة الرىائف األمريكييف في إيراف بسبب عبلقات عرفات المميزة مع إيراف 
   ).28- 22:  ص ص1987فندلي، ( .حينيا
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 ممف يتبنكف آراء ال تؤيد أك ،عضاء ككنغرسأتتعدد لدل فندلي األسماء كالقصص حكؿ 
نو سيحقؽ أ كاألمريكية،دالم ستفنسكف الذم كمؼ بالتحقيؽ في نكعية االستخبارات أ مثؿ ،سرائيؿإ

 جيمس أبك رزؽ أك، ـ1967في حادث اليجـك اإلسرائيمي عمى السفينة األمريكية ليبرتي عاـ 
 مع شفيؽ الحكت ممثؿ منظمة التحرير الفمسطينية في ئوالذم تعرض لحممة عدائية بعد لقا

.   (182- 150:  ص ص1987فندلي، ) بيركت حينيا
جانبي حد أ ألف ؛رم حرية الكبلـ في الكاليات المتحدة في انييار خطأفيستنتج الكاتب 

 ألف الرد المؤلـ ىك رد المكبي ،سرائيؿ ال يترككف مجاال لبلختبلؼ الشريؼإ كقصده الصراع
 .اإلسرائيميةلسياسة أالصييكني عمى مف يعارض 

عضاء مجمسي الشيكخ أ كىك كذلؾ يحمؿ  األمريكييف،حمؿ الكاتب المسؤكلية الرسمييفلقد 
 الككنغرس البقاء في مقاعدىـ في كجو حمبلت المكبي أعضاءف في كسع أ فيك رأل .كالنكاب

.  المتكاصمة في الكقت الذم ييتمكف فقط في كسب الناخبيفالصييكني
 كىي األطراؼ الكاليات المتحدة تستطيع تنفيذ سياسات معتدلة مع جميع أفرأل الكاتب لقد 

 ، نقاش حر يشارؾ فيو الييكد كغيرىـأمريكا عبر تأييدلى إ كىك يطالب الييكد إسرائيؿ،بذلؾ تخدـ 
  في كىك، يذىب بعيدان في تعزيز ىدؼ السبلـ في الشرؽ األكسطأفمريكا أ لتأييدبحيث يمكف 
 ذلؾ ال يمكف تطبيقو بفاعمية ما داـ المكبي يتحدث بصفتو صكت الطائفة أف يرل قالكقت نفس
 غير اعتراض لكجية النظر الدعـ، مف يطالب الكاليات المتحدة بتقديـ األمريكية الذمالييكدية 

  .إسرائيؿالعسكرية العقيمة السائدة في 

 الكاتب محمد جبلؿ عناية إىتماما إلى الشكميات رال يعي"  القوة الييودية في أمريكا"في دراسة 
في الجدؿ حكؿ مف صاغ بركتكككالت حكماء صييكف مثبل، بقدر اىتمامو في التكجيات التي 

حتى لـ يتكقعيا الييكد أنفسيـ، كما يقكؿ، كقد كضع إيجازان لمكثير مف التفاصيؿ في كتابو، حيث 
ميد إلى ما سيأتي بأنو قكة ييكدية كامنة ىناؾ كفي غير مكاف في الكاليات المتحدة ستشكؿ 

 ).6ػ5:  ص ص2001عناية، (. عنصر حاسـ عمى صعيد السياسة الخارجية األمريكية
أبرز الجدؿ الذم دار بيف طرفيف داخؿ الجماعات الييكدية، مثؿ جاككب شيؼ، كلكيس براندايز، 

حكؿ الكالء لمصييكنية أـ لمقكمية الييكدية في إطار الكطنية األمريكية كىك األمر الذم كاف 
). 36ػ33: ص ص2001عناية، (يتبلشى عند دعـ ييكد فمسطيف 

لقد تعززت قكة ييكد الكاليات المتحدة، بحيث استطاعكا تشكيؿ صفكفيـ، كتمكنكا مف :"كقد قاؿ
، كما شرح "قيادة ييكد العالـ، كأنشطتيـ تنفذ مف قبؿ شبكة كاسعة مف االتحادات كالمؤسسات

الكاتب ما اليباؾ كمؤتمر الرؤساء مف دكر ىاـ عمى الصعيد السياسي، في دعـ إسرائيؿ، مؤتمر 
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 2001عناية، (كايباؾ مع الككنغرس  )رئيس كحككمة (الرؤساء مع السمطة التنفيذية األمريكية 
).  50 ػ 45: ص ص

صكر الكاتب النشاط اإلعبلمي الييكدم عمى أف كؿ صحيفة يقرأىا األمريكي تعتبر مممككة مف 
قبؿ الييكد، كالحاؿ ذاتو لدل المجبلت األسبكعية، كالشبكات التمفزيكنية، كدكر الكتب كالمكتبات، 

).  59 ػ 55:  ص ص2001عناية، (.كيذىب إلى التحميؿ نفسو فيما يتعمؽ باألفبلـ السينمائية
ىك ما أكصى بو كالم مكرال مدير دائرة الشرؽ األدنى في كزارة " إفَّ البقاء بمنأل عف الصييكنية"

الخارجية األمريكية ككرديؿ ىؿ كزير الخارجية آنذاؾ، كلـ يكف مكقؼ كزارة الخارجية األمريكية 
 ػ 76:  ص ص2001عناية، ( بخاؼ عف القيادة الصييكنية 1942المعادم لمؤتمر بمتيمكر 

 بو الكاتب فصمو السابع حكاف ىارم تركماف فريسة سيمة لؤلطماع الصييكنية كىك ما افتت.  )80
لمحديث عنو، كىك الذم أعطى مساندتو لمييكد منذ أف كاف عضكا في مجمس الشيكخ 

). 90 ػ86:  ص ص2001عناية، (.األمريكي
يتحدث الكاتب عف ايزنياكر، كعف كيفية طرده إسرائيؿ مف غزة، ففي مضمكف ما كتب أف 

إفَّ ما حدث أثناء . ايزنياكر اشمؿ سياستو بالتعامؿ مع مصر تحت حكـ جماؿ عبد الناصر
رئاسة ايزنياكر في نظر الكاتب نكع مف المفاجأة لو عندما شاركت إسرائيؿ باليجـك عمى مصر، 

زالة آثاره كالتمسؾ بااللتزاـ ، رغـ غرابة ذلؾ بالنسبة لمكاتب كقد رد عمى المفاجأة بإدانة العدكاف كا 
. ـ1950األمريكي بالبياف الثبلثي لعاـ 

). 103ػ101:  ص ص2001عناية، (
كقد تحدث الكاتب عف مكقؼ عنصرم كرد في بياف أصدرتو منظمة ييكدية بارزة، كىي 

ـ كتطالب فيو القس األسكد آؿ 1999 مارس 30في  )اؿ. دل. آم(العصبة المضادة لمتشيير 
شاربتكف باالمتناع عف تشبيو أحد الضحايا السكد بضحايا النازية مف الييكد؛ ألف ىذا التشبيو ػ 

)  . 153: ص2001عناية، (في رأم العصبة ػ يحط مف قدر ضحايا اليكلكككست 
تبيف لمكاتب إف بعض مثقفي كحاخامي الييكد كانكا قد ارتابكا مف اندماج الييكد في الشعب 

؛ كلما ليذا االندماج مف خطر عمى قكتيـ كتكامميـ، حيث اختتـ بالحديث عف أف قكة ماألمريؾ
:  ص ص2001عناية، (الييكد تكمف في تعرضيـ لمعاناة كفقر يكحد بينيـ ىك سر قكة ييكديتيـ 

).           176 ػ 172
 قد ما "األعمدة المتساقطة"كمعناىا "  Fallen Pillars" كتابو في بيف المؤلؼ دكنالد نيؼ

الحظو كفسره في تطرقو لممكضكع الصييكني مف حيث أىمية الحفاظ عمى تكازف مكاقؼ 
الصييكنية مع الطرفيف األمريكي كالبريطاني مثؿ بعض أقطاب الحككمة البريطانية اآلخريف 

pp7-8)1995،Neff( .  كقد تناكؿ في عدة صفحات شخصية مثؿ لكيس ديمبتز براندايس
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كقد كاف براندايس . كنمكذج، حيث لعب دكران محكريان في مراحؿ التأسيس لدكلة ييكدية في فمسطيف
.  المدير التنفيذم لمشؤكف الصييكنية العامة

p:10)  1995،  Neff  . (   
: " 1946يفتتح الكاتب الحديث عف قضية فمسطيف بما قالو الرئيس األمريكي ىارم تركماف في
 1995(" إفَّ بناء دكلة ييكدية في منطقة مف فمسطيف بدالن مف كؿ فمسطيف سيككف ذلؾ مقبكالن 

p:27،Neff ،1995(      . 
سينتكيس . لـ يمر عمى تسمـ تركماف الرئاسة حتى حذره كزير الخارجية ادكارد ر: كيقكؿ الكاتب

بأف الصياينة سيسعكف قريبان لمحصكؿ منو عمى التزاـ بإنشاء دكلة ييكدية، كما أفَّ تركماف لـ يكف 
 بدا كقد أظير تعاطفان مع ثعمى عمـ بفمسطيف كالفمسطينييف، كمدل مأساتيـ المتضاعفة، حي

 .        )p  1995،Neff:27(.الييكد بشكؿ عاـ، رغـ احتقاره لمييكد إالَّ أنو احتـر كعد بمفكر
ابرز الكاتب مكقؼ الرئيس األمريكي كيندم مف أزمة البلجئيف، بمحاكلة عبلجو ليا مف خبلؿ 

كبالنسبة إلدارة ليندكف جكنسكف فمـ تقـ بأم محاكلة لمفمسطينييف، . خطة عرفت بخطة جكنسكف
، كما أف إدارة 242في الكقت الذم عممت فيو عمى إبقاء كضعيـ كبلجئيف مف خبلؿ قرار

ريتشارد نيكسكف لـ تبد أم اىتماـ رغـ أف كزير خارجية نيكسكف دعا إلى تسكية عادلة لبلجئيف 
ـ دعا نيكسكف إلى 1971ـ، كفي عاـ 1967ـ ك 1948الذيف أصبحكا ببل مأكل بسبب حربي 

  pp:80ػ82(.اإلقرار بحقكؽ الشعب الفمسطيني الشرعية، كىك مكقؼ نادر لرئيس أمريكي
1995،Neff(     . 

كفي أكؿ حديث عف القكة الصييكنية، كخاصة دكر ىذه الحركة في منافسة كزارة الخارجية في 
عدة محطات بؿ كمياجمتيا كخص بذلؾ المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤكف العامة إيباؾ التي 

ـ كقد استعرض دكرىا في إيصاؿ نشرة الشرؽ األدنى التي تكزعيا 1959إنيا نشأت في / قاؿ
 .      )pp , 1995،Neff:116ػ121(عمى أعضاء الككنغرس كصانعي القرار مجانان 

إفَّ عبلقة الكاليات المتحدة الفريدة مف نكعيا سببت إجيادان : يقكؿ الكاتب في خبلصة قكلو
كتناقضان في سياسة أمريكا الخارجية في الكقت الذم أربكت األصدقاء، كدعمت األعداء، كشكىت 

إضافة .  أىداؼ الكاليات المتحدة، كتركت األمريكييف مشكشيف في السياسات الخاصة بببلدىـ
إلى أف ىذه التناقضات في السياسات الرسمية كتطبيقيا تجاه إسرائيؿ كانت دليبلن كاضحان عمى 

رفض كاشنطف المستمر، في تطبيؽ سياسات ضغط تممكيا لكي تضبط سياسات االحتبلؿ القمعية 
تجاه الفمسطينييف، أك لكي تكقؼ انتياؾ بناء المستكطنات لميثاؽ جنيؼ، أك لكي تنيي احتبلؿ 

. إسرائيؿ العسكرم لؤلراضي العربية
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بالحديث عف في مكقع الكحدكيكف العرب، كما كردت  "الصييونية" الدكتكر كليد الخالدم دراستوأبد
الشأف التاريخي لمكضكعو كذلؾ منذ افتتاح المؤتمر الصييكني األكؿ في بازؿ في سكيسرا في 

 بدعكة مف ثيكدكر ىرتزؿ ككضع الحجر األساس لممنظمة 1897عاـ  )أغسطس( آب 29
لى إف الفكر الصييكني استند أكليد الخالدم . اعتبر د".  سرائيؿإ" التي انبثقت عنيا ،الصييكنية
أف الصمة التاريخية ألنيا تنص عمى  ؛صفيا بالعجيبةالتي كك" مقدمة أساسية أخبلقية"ما سمي 

ف انقطعت إالقديمة بفمسطيف تبرر لمييكد المعاصريف ما سيمنح ليـ كلك عمى حساب غيرىـ ك
ف الفكر الصييكني استمد الدعـ المعنكم ليذه المقكلة مف نظرة أصمتيـ منذ آالؼ السنيف، ك

 كمف تسكيغ الغرب ليذه المقكلة ،نيـ شعب اهلل المختارأاالستعبلء عمى سائر الشعكب معتبريف 
ربط اؿ أم ،صاحب ذلؾ رفض الفكر الصييكني منذ المؤتمر الصييكني األكؿ. ألكثر مف اعتبار

فَّ حصانتو المعنكية كحؽ الييكد أزلي ال جداؿ فيو أ ك،بيف الفعؿ الصييكني كردة الفعؿ العربية
  .كمسمـ بيما

 كعف أرقاميا كبعض تفاصيميا كقد إلسرائيؿ،ككثيرا ما تحدث الكاتب عف المعكنات األمريكية 
ـ، 1974 مميكف دكالر عاـ 646لى بميكنيف كإكانت األعمى في عيد نيكسكف حيث كصمت 

 األمريكيةليو المعكنة إ في حيف كاف أعمى رقـ كصمت ـ،1976 مميكف دكالر عاـ 362يكنيف ككبؿ
  .1968-1949 قبؿ كالية نيكسكف في أم سنة بيف مميكف دكالر 127الرسمية ىك 

 كلـ يكف كزير خارجيتو ، مكقؼ بكش األب الذم لـ يكف نصيرا لمصييكنيةبرز الكاتباقد ك
 األمريكييف الرؤساء أكثربكش أف حدىما حيث أجيمس بيكر كذلؾ كلـ يكف لمييكد مدخبلن عمى 

 األمريكيكىك ػ بكش األب ػ الرئيس . معرفة بالشؤكف الخارجية ال يضاىيو فييا سكل نيكسكف
 قاؿ كبلمان قاسيان كممثؿ لمكاليات المتحدة في األمـ أفٍ الكحيد الذم سبؽ لو قبؿ تكليو الرئاسة 

. المتحدة استنكاران لسياسة اإلستيطاف اإلسرائيمية
فَّ الشعب الييكدم ىك المسيطر في العمؽ أف استعرض األطكار األربعة أكخمص الكاتب بعد 

 النخبة السياسية السياسي، ككنو مثؿ كالبشرية كالنفكذ ، كالثركة المادية، مف حيث العدد،األمريكي
 المتحدة ليست كسيطان أف الكاليات كاعتبر الكاتب.  المؤثرة فيوكاالجتماعية كالفكرية كاالقتصادية

 حككمتيا منحازة انحيازان شبو كمي بسبب ما سمؼ، كىك الكضع الذم لف يتغير لمسبلـ، كأفنزييا 
 تمؾ كلكف مع الحككمة أك اإلدارة كال مع ىذه ،سرائيؿ كالصييكنيةإ فاف الصراع ليس مع ،كبالتالي
 .) 2006الخالدم،  (مما فات لف يككف اقؿ اآلتي الباقي أفَّ  حيث األمريكية
 لمكاتب ادكارد تيفناف، القوى السياسية الييودية والسياسة الخارجية األمريكية. الموبي"في كتاب 

 حرصا مف مؤلفو عمى إيصاؿ ما فيو مف تفاصيؿ ةكالذم ترجمو عبد ربو المصرم لمغة العربي
إلى القارمء العربي، كقد تناكؿ الصييكنية تاريخيان كأرجع أصكليا إلى ما حدث في أكركبا عندما 
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تكلى الصحفي ثيكدكر ىرتسؿ فكرة تجسيد قكمية ييكدية، في دكلة تحمي الييكد، كقد كضع بيف 
قراَّءىه جممة مف األحداث التي تحاكؿ تفسير عدة تساؤالت، مف حيث المطمكب مف جماعات  يدم ي
الضغط، ىؿ ىك التأثير في مجرل السياسة ككيفية كصكؿ الجماعات الييكدية إلى الكضع الذم 

تمكنت فيو مف التدخؿ في سياسة الكاليات المتحدة، كىؿ مصالح الكاليات المتحدة ىي ذاتيا 
) .   16:  ص2003تيفناف ،(.مصالح الييكد

رأل الكاتب أف الحمـ األمريكي اجتذب الييكد األمريكييف الذيف اندمجكا في المجتمع األمريكي رغـ 
تحكؿ الصييكنية عندىـ إلى حقيقة تثير اىتماميـ، كقد ساىـ ذلؾ في أمركة الييكد األمريكييف 

)   62ػ52:  ص ص2003تيفناف، (. كأسرلة ييكد إسرائيؿ؛ مما أدل إلى اتساع اليكة بيف الطرفيف
   .

كيندم كليندكف جكنسكف، .في تشريح متداخؿ عرضو الكاتب لحالة الرئيسيف السابقيف، جكف ؼ
قدـ الكاتب مبلحظات حكؿ صداقة كؿ منيما إلى الييكد األمريكييف كمدل تقاربيما إلييـ بسبب 

). 86ػ 81:  ص ص2003تيفناف، (. الصكت الييكدم
 

قياسا ما لمماؿ لمييكدم مف أثر جعؿ الكاتب يعكد لعرض بعض النماذج مف رجاؿ األعماؿ الذيف 
مف  % 50قدمكا تبرعات سخية لبعض الرؤساء كصمت في مجمكعيا أحيانا إلى ما نسبتو 

). 129:  ص2003تيفناف، (.التبرعات
برلمانات ييكد "يؤكد الكاتب في تكصيتو عمى أف يتـ إنشاء منبر ييكدم خارج إسرائيؿ كنكع مف 

صدار تكجييات " مجمس المكردات الييكدم"أك " الشتات حيث يمكف مناقشة السياسات اإلسرائيمية كا 
عمنية ال يمكف تجاىميا مف خبلؿ عدة نقاط تبدأ باألمف إلسرائيؿ كالمعكنات األمريكية ثـ مناقشة 
دكر منظمة التحرير الفمسطينية إذا اعترفت بإسرائيؿ ككذلؾ دكر الكاليات المتحدة األمريكية تجاه 

الدكؿ العربية المعتدلة، كانتياءان بما يجب عمى الييكد األمريكييف كجزء مف مسؤكليتيـ تجاه 
المشكمة الفمسطينية، بالضغط لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ تحت رعاية الكاليات المتحدة كاالتحاد 
السكفياتي، كىذا المنبر يجب أف يكفر الفرصة المناسبة إلجبار كبل الجانبيف عمى إثبات مدل 

). 405 ػ404:  ص ص2003تيفناف، (.حرصيما عمى تحقيؽ السبلـ
 

ترجميا  كالتي  .المتحدةعف قكة المكبي الييكدم في الكاليات تو دراسفي  مارؾ كبر قدـالكاتب إف 
حجازم إلى قراءه بداية كاضحة عف فكرة أف الطبيعة اإلسرائيمية، قائمة عمى محمد عبد المطيؼ 

انتياؾ مبادمء القانكف الدكلي كىك األمر الذم تـ فيو مجابية اإلجماع الدكلي بما فيو مف قرارات 
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لييئة األمـ فيما يتعمؽ بغالبية سياسات إسرائيؿ كخاصة في اضطيادىا لمفمسطينييف التي جكبيت 
  .)2005كبر، (. بإدانة دكلية ساحقة

كفي كبلـ نسبو إلى ككفي عناف نرل أف مكقفا أمميا مف األمـ المتحدة فيو تحميؿ المسؤكلية 
 إلسرائيؿ، بسبب عدـ مراعاتيا لمشرعية الدكلية التي ال تخطيء، حيف تطالب إسرائيؿ باالنسحاب

كيقكؿ الكاتب أف البمد الكحيد الذم يساند إسرائيؿ سياسيان .   لةمف المناطؽ الفمسطينية المحت
عبلميان كعسكريان ىك الكاليات المتحدة، حتى كصمت قيمة الدعـ ماديا إلى ما يربك عمى   بميكف 3كا 

. دكالر سنكيان 
القكمية بالمجنة الييكدية  المدير السابؽ لمشئكف تاينبليتس ستيفف  الكاتب نسبة إلى ما قالوأكرد

كىي أعظـ مف قكة أم مجمكعة عرقية  ..عددىـقكة سياسية ال تتناسب مع " األمريكية أف لمييكد 
.  "أك ثقافية في أمريكا

مف أمكاؿ الحممة االنتخابية إلعادة انتخاب الرئيس % 50أسيمكا بحكالي  ف الييكدإ:  قاؿ الكاتب
أحد األعضاء البارزيف لمؤتمر رؤساء المنظمات   حسب 1996 عاـ فكمينتك ؿماألمريكي ب

 .الييكدية األمريكية الرئيسية
زالت في بداية القرف الحادم كالعشريف صناعة   ماالمح مارؾ كبر إلى أف الصناعة في ىكليككد

ف  .المديريف باالستكديكىات الرئيسية تقريبان مف الييكد ذات صبغة عرقية كاضحة، فكؿ كبار كا 
الممثؿ مارلكف مثؿ   بيامنيـ  البعضيتأثر ال بينما ىذه الصكرة الشائعة كف األمريكييف يقبؿمبلييف
 . )2005كبر، (.براندك

لقد أجرل مارؾ كبر دراستو كىك عمى تأكيد أف كؿ ما كتبو ىك تحميؿ منطقي الحظ فيو أف 
المكبي اإلسرائيمي لـ يترؾ منفذا في اإلدارات األمريكية المتعاقبة إالَّ كقد تسمؿ منو إلى جكؼ 
صناعة القرار كتأكيد أفَّ العممية السياسية محؾ لعمؿ ما ىك اكبر مف مجرد النظر باحتراؼ 

كقد قدـ في ممخصو ما يؤكد ما أتت عميو دراسات أيخرل سبؽ . إلى سياؽ األمكر كمجرياتيا
أف تطرقت إلى النفكذ الييكدم كحمكؿ المصمحة اإلسرائيمية مكاف المصمحة األمريكية، بؿ إنيا 

  الييكدم متحصنان كيعزك ذلؾ إلى بقاء المكبي. متضاربة بناءن عمى ما الحظو في دراستو

 . )2005كبر، (.بقكة

 
إف " سياسة الواليات المتحدة الخارجية والقضية الفمسطينية"قاؿ المؤلؼ فؤاد المغربي في دراستو 

 سبتمبر في سياسة الكاليات المتحدة حيث كلد نمط جديد أسماه 11تطكران ما حصؿ بعد أحداث 
في اتخاذ القرارات عمى الصعد الخارجية كقد صنؼ محممي السياسة " Israelization" األسرلة 

 يرل أف الدكر المفرط لمكبي المكالي Arabists""األكؿ كىـ المستعربكف : األمريكية إلى صنفيف
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إلسرائيؿ ىك مف يصنع ىذه السياسة، كاالتجاه الثاني ىـ مف يركف أف السياسات تنبع مف رؤية 
صانعي القرار كأف تحميؿ كمييما ينطمؽ مف اعتبار أف سياسة الكاليات المتحدة تعمؿ في عالـ 

 ص 2002المغربي، (.خاص بيا، مقيدة بالمتطمبات األساسية الضيقة لمصراع في الشرؽ األكسط
 ).  11ػ 10:ص

 تكمـ الكاتب عف أنو يمكف إلدارة أمريكية تتبنى طريقة متكازنة لمتعامؿ مع اإلسرائيمييف 
 كتعتمد عمى مصطمح المصالح األمريكية يمكف ليا أف تمقى دعما حقيقيان بيف فكالفمسطينيي

  ).20:  ص2002المغربي،(الجميكر األمريكي المتبصر
كيمفت الكاتب انتباه قرائو إلى الصكرة التي كصمت إلييا إسرائيؿ في تركيبة التفكير السياسي 

األمريكي مف حيث مكقعيا كقكة مساندة في كجو الشيكعية في حينو كفي مكاجية القكمية 
).       24: ص2002المغربي،(.العربية

تحدث الكاتب عف أفَّ تقاسمان كظيفيان بيف الكاليات المتحدة مف جية، كبيف األكركبييف كالياباف مف 
جية أيخرل إتضح حصكلو ألجؿ تمييف المكاقؼ الفمسطينية، كالتي اعتقد أنيا أخفقت بسبب 

صرار إسرائيؿ عمى الحصكؿ عمى أىدافيا الضيقة المتعارضة مع  الكضع الداخمي الفمسطيني، كا 
كقد قدمت الكاليات المتحدة مساعدات عسكرية كاقتصادية كصفيا .  الجيكد األمريكية كاألكركبية

بالمجانية غالبان إلسرائيؿ، بينما حافظت عمى تدفؽ النفط العربي كالحاؿ عمى األراضي الفمسطينية 
كىك قد استخمص أف المجمكعات الداعمة إلسرائيؿ . يشيد قمعا إسرائيميا كتصعيدا استيطانيا

أثارت مكضكع ضرب العراؽ، ككصؼ العمؿ الفمسطيني باإلرىاب، رغـ محاكلة بعض األصكات 
كما استخمص أف صناع السياسة األمريكييف قرأكا .األكركبية التمييز بيف المقاكمة كاإلرىاب

:  ص ص2002المغربي،(. المكقؼ السياسي في الشرؽ األكسط بصكرة منحازة كغير مكضكعية
)  41 ػ 38

كقد خمص إلى أىفَّ الكاليات المتحدة عممت، كال زالت تعمؿ مف اجؿ تدعيـ مصالحيا في الشرؽ 
األكسط، كأنيا لـ تعمؿ بطريقة متسقة مف حيث كضعيا المصالح اإلسرائيمية فكؽ كؿ االعتبارات، 
كىك يعتبر أف مف السذاجة اإلفتراض أف السياسة الخارجية األمريكية تتحدد بسمطة المكبي المؤيد 
إلسرائيؿ، حيث يرل أف أم تحميؿ مختمؼ قد يبرئ صناع السياسة األمريكييف كيعتبر أف السياسة 

ىذه السياسة، كىذه السياسة قد " أسرلة"الخارجية األمريكية تميزت بسمة رئيسية لمدة طكيمة في 
تتغير إذا بدأت الكاليات المتحدة تدفع تكمفة ىذه السياسة اقتصاديا، كمف جانب الفمسطينييف فيـ 
لـ ينجحكا في إدارة المكاجية كالتفاكض حيث إنيـ غائبكف عف المشيد األمريكي؛ ألنو يمكنيـ 

). 59 ػ58:  ص ص2002المغربي، (.إنجاز مكاسب جكىرية رغـ نفكذ المكبي المؤيد إلسرائيؿ
كما أنو استدرؾ شارحان مدل التأييد األمريكي لسياسة اريئيؿ شاركف بعد أحداث االنتفاضة الثانية 
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:  ص ص2002المغربي، (.كما كاكبيا مف تطكرات أدت إلى الضغط عمى الطرؼ الفمسطيني
). 61ػ60
 

أستاذ العمـك السياسية في جامعة شيكاغك جكف ميرشايمر تعتبر الدراسة التي أعدىا كؿ مف 
 مف أىـ الدراسات التي تـ الكصكؿ ىارفرد ستيفف كالت"باالشتراؾ مع أستاذ اإلدارة في جامعة 

إلييا عبر تجربة ىذا البحث كىي التي أيعدت مف قبؿ شخصيتيف أمريكيتيف أكاديميتيف ليما 
.   خبرة كتىخىرج عمى أيدييما خبراء في السياسة الخارجية

كيشير المعداف ليذه الدراسة إلى مدل قكة المكبي الصييكني في التأثير عمى السياسة األمريكية 
 إثارة الجدؿ أك الخبلؼ حكؿ  أحد لف يستطيعلدرجة قد تؤدم إلى تشكش، حيث يفيداف أنو

. في الدراسةالبراىيف كالكقائع المقٌدمة 
 ال يختمؼ عف غيره مف المكبيات في الكاليات لصييكنيالمكبي اإف الدراسة تكحي إلى أف 

ستثناء يكجد إالمتحدة، باستثناء أنو األكثر قدرة عمى التأثير كيمتمؾ قكة نفكذ غير مسبكقة، فبل 
. تقكـ بو المكبيات األخرل كلكف بفاعمية أكثرىـ ىك الدكر نفسو الذم دكركفي دكرىـ، 

 التأثير عمى السمطة الككنغرس كالتأثير عمى كقد عرضا آليات المكبي في العمؿ كتتمثؿ في 
في  التحكـ التبلعب باإلعبلـ عبر الكاليات المتحدة كالتنفيذية عبر الناخبيف الييكد في 

السيطرة عمى في الكاليات المتحدة ككذلؾ الصحؼ كالمجبلت الرئيسية كعمى الكتاب كالمحمميف 
كقد تحدثا أف المكبي يتضمف بيف أعضاءه . مراقبة األكاديمييفالدراسات كالعمؿ عمى مراكز 

.  مسيحييف متعصبيف مثؿ جيرم فالكيؿ كبات ركبرتسكف
 اعتبر معدا الدراسة أف إمداد إسرائيؿ بالمساعدات يمحؽ الضرر بالمصالح األمريكية 

 مميار 2، 4 التي بمغت 1973باستعراضيما حجـ المساعدات في حرب تشريف األكؿ سنة 
دكالر، مع أف إسرائيؿ لـ تكف تدافع عف المصالح األمريكية في المنطقة، كيستنداف في إثبات 
تمؾ المسألة إلى أف الكاليات المتحدة شكمت قكة لمتدخؿ السريع لحماية شحنات النفط لدل قياـ 

.  الثكرة اإليرانية؛ حيث لـ تعتمد الكاليات المتحدة عمى إسرائيؿ
ىناؾ جماعات مصالح خاصة حاكلت أف تؤثر عمى السياسة الخارجية، لكف كذكر المعداف أف 

 - األمريكية كاستبداليا بمصالح دكلة أخرللقكميةإبعاد المصالح اإلى حد صؿ لـ م منيا أم
 .ضمف تمؾ المصالحعمى أساس أنيا مف - إسرائيؿ

كقد ساىـ كضع المكبي : "أتت الدراسة عمى التطرؽ إلى المكبي العربي حيث قاؿ األستاذاف
في تسييؿ ميمة المكبي " عدـ الكجكد"العربي في الكاليات المتحدة كالضعيؼ إلى درجة 

". الصييكني 
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 تستحؽ بجدارة، مإف ىذا استعراض مكجز لما في ىذه الدراسة مف تفاصيؿ عامة كميمة، كه
اإلطبلع كاالعتماد عمييا ككثيقة رسمية تطرح إلعادة تقييـ مبدأ عمؿ المكبيات كأىميا المكبي 

. الصييكني
 ) , March ,2006  Walt &  Mearsheimer .(

 
 
 
 
سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية   . 8 . 0 .1

مدخل نظري  
تبمكرت سياسة الكاليات المتحدة األمريكية حسب طبيعة مقتضيات األكضاع الدكلية كبمزايا 

انتقاء  ممفتو منيا صناعة السياسة كفؽ الحاجة ككفؽ برامج سياسية أك اقتصادية، عبر
األفضؿ لممصالح القكمية العميا ليذه الدكلة العظمى، كما أف مككنات ىذه السياسة تتبكأ مكانا 

. ىاما في السياسة األمريكية مف حيث األكلكية كالتميز
سياسة الكاليات المتحدة الخارجية تتمخض في ما صدر عف أنظمتيا السياسية مف أنشطة 

، كعدـ إقرار أحيانان أخرل مف مؤسستيا اكتحركات، بصياغة كتشكيؿ قياداتيا، كأحياف  إقرارو
، ألجؿ الحفاظ عمى أىداؼ كمكاسب تصب في المصالح األمريكية العميا )الككنغرس(التشريعية 

كألجؿ إحياء كترسيخ عبلقات تنكعت دكافعيا مف رئيس إلى غيره كمف حقبة ألخرل ككذلؾ بناء 
.   عمى تدخبلت كتأثيرات محمية

إف السياسة الخارجية األمريكية تعتمد عمى أىـ دكائر العمؿ السياسي األمريكية الرسمية التي 
تنبثؽ عف استبلـ إدارةو ما لمرئاسة كالحككمة كبالتالي قياـ أجيزة ىذه اإلدارة الرئيسية بمياـ 
ترتسـ معالميا بناءان عمى رؤيا رئيس الكاليات المتحدة لما يصب في المصالح القكمية العميا 

لببلده، عبر تطبيؽ قانكني لنظاـ يقـك عمى فصؿ كامؿ لمسمطات فيما بينيا، ىذه األجيزة تتمثؿ 
بأكؿ صانع قرار في السمطة التنفيذية كىك رئيس الكاليات المتحدة، كيميو في درجة األىمية 

بالنسبة لمسياسة الخارجية كزارة الخارجية كالممثمة بثاني أعمى سمطة تنفيذية في تطبيؽ السياسة 
الخارجية كىك كزير الخارجية كالذم يعتمد عمى مساعديف كمستشاريف كىـ ممف يشكمكف طاقما 

. كامبل مف المنفذيف لسياسات الرئيس كبرامجو كتكجيياتو
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تدخؿ في نطاؽ السياسة الخارجية األمريكية أيضا مياـ العمؿ التي تقـك بيا كزارة الدفاع 
األمريكية باعتبارىا مف أجيزة السمطة التنفيذية كالجية المسؤكلة بشكؿ مباشر عف األمف القكمي 

. األمريكي كما بو مف شؤكف خارجية متشعبة تتطمب تدخبل مباشرا مف ىذه الكزارة
 يعتبر مجمس األمف القكمي مف اليياكؿ الرئيسية في تحديد كترسيخ مبادمء كسياسات 

اإلدارة الرسمية كمراقبة مصالح األمف القكمي كبالتحديد المصالح الخارجية كما ينسجـ ذلؾ مف 
. سياسات كخطط كتحركات

مف أجيزة الكاليات المتحدة الفاعمة  )CIA(كما إف ككالة االستخبارات المركزية األمريكية 
يعتمد عمييا في عديد مف أكجو السياسات الخارجية .  عمى صعيد األمف القكمي األمريكي التي ي
الككنغرس كسمطة تشريعية يتدخؿ في السياسية الخارجية كيمارس دكرا شبو كامؿ في لعب 
دكر المقرر لعديد مف السياسات الخارجية فما يصادؽ عميو الككنغرس ىك ما يتـ العمؿ بو، 

كعندما يطرح التصكيت عمى سياسة معينة، يتضح أف عممية تكجيو قد تحصؿ ليؤالء 
رادة الرئيس . المصكتيف في إتجاه ما قد يككف عمى عكس رغبة كا 

 مكجزة لمحة  

  منذ أكاخر القرف التاسع عشر، بدأت الكاليات المتحدة األمريكية بتبديؿ سياستيا الخارجية
 سياستيا التقميدية المبنية عمى عدـ التدخؿ في شؤكف حيث استبدلتتجاه العالـ الخارجي، 

اآلخريف، كعدـ تدخؿ اآلخريف خاصةن دكؿ أكركبا في شؤكنيا كشؤكف بقية دكؿ القارة األمريكية 
 تطمب الخركج بسياسات أكثر تدخبل فاتساع مصالحيا كتضاربيا مع مصالح دكؿ أخرل عديدة

. كانيماكا بالعبلقات الدكلية
  عمما أف مف أىـ مبلمح السياسة الخارجية األمريكية ىك أنيا شيدت عدة مراحؿ مف

التحكؿ كالتبدؿ الذم كاف مف نتائج بعضيا عزلة دفعت البعض إلى المطالبة بالخركج مف ىذه 
العزلة حيث أف ككدرك كيمسكف نفسو ىك مف طبؽ سياسة العزلة بيدؼ الحفاظ عمى الكاليات 
المتحدة كاقتناعو ببعض الحاجة ليذه العزلة عمى الصعيد الخارجي إال أنو نفسو ىك مف سعى 

. إلى الخركج منيا
  ،دخؿ ركزفمت كلقد شيدت الفترة التي تسمـ فييا فرانكميف ركزفمت خركجا مف ىذه العزلة

 تطكير البحكث في  عمىشجعكبعد أف كانت محايدة الكاليات المتحدة ب الحرب العالمية الثانية
حممتو  أعمف ركزفمت فيك .أكؿ قنبمة ذرية في التاريختـ تفجير أشير بعد كفاتو فب المجاؿ النككم

كما رحب  .االنتخابية األكلى عزمو عمى مساعدة الييكد في إنشاء دكلة ييكدية في فمسطيف
في  ؾنيكيكربمتيمكر في بالقرار الصادر عف المؤتمر االستثنائي الذم عقده ييكد أمريكا في 
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 دامت فترة رئاستو ثبلث . كقرركا فيو جعؿ فمسطيف دكلة ييكدية بعد إخراج العرب منيا1942
. دكرات كىك الكحيد الذم ترأس ببلده بيذا الشكؿ

  رسمي لمسياسة األمريكية التقميدية المبنية عمى بانتياءكانت الحرب العالمية األكلى إيذانان 
 جعؿ تفكقا كحققت  العالمية الثانيةالحياد اإليجابي، ككجدت نفسيا مرغمة عمى دخكؿ الحرب

ـ، كبدأت 1945منيا قكة عظمى سياسيان كعسكريان عمى حساب الدكؿ األكركبية األخرل عاـ 
تبمكرت سياسة الكاليات ، حيث منطقة الشرؽ األكسط الغنية بمصادر النفطفي  اىتماميا تكثؼ

  .المتحدة تجاه الشرؽ األكسط ألجؿ مصالحيا النفطية

  بيف  كإسرائيؿ كما تبلىا مف حركبو متكاصمة بيف 1948كبعد إنشاء دكلة إسرائيؿ عاـ
لما قيؿ الدكؿ العربية، احتفظت حككمات الكاليات المتحدة لنفسيا بكؿ األكراؽ الحيكية بعض 
. اإلسرائيمي -صراع العربيلؿ انو حؿ

  كما أف تغيرات كاكبت الرؤساء تركماف الذم كاجو تطكرات الحرب العالمية الثانية كاندلعت
في حقبتو الحرب الباردة التي جرت فييا العديد مف التطكرات عمى صعيد الحرب الخفية بيف 
االتحاد السكفياتي كالكاليات المتحدة، كقد قاـ ايزنياكر بإجراء سياسات خارجية تستند عمى 

 .أىمية الدكر األمريكي في العديد مف القضايا الدكلية بما فييا الشرؽ األكسط

 إلحاحان بالنسبة  أصبحت الحاجة إلى النصائح المستقمة حكؿ السياسة الخارجية أكثر
لىلصانعي السياسة األمريكية  التي تكفرىا المينية اآلراء كالخبرات  بعد الحرب العالمية الثانية كا 

 .  كالتي تنكعت كتعددت مف فترة إلى أخرل مؤسسات الفكر كالرأم

  بذلؾ التغيير الذم كاجيتو السياسة الخارجية األمريكية، كانت تجرم بالتحركات التي
يمارسيا صانعي القرار ىناؾ، حيث أف الرئيس في ىذا الشأف يقدـ سياستو بالنجاح إلى األماـ 

شرافو المباشر عمى أىـ  أك انو ىك مف يجر بيذه السياسة إلى الفشؿ، تقديرات الرئيس كا 
السياسات، كقيادتو لفريؽ عمؿ في أزمة ما سيككف عنصر نجاح لمخركج مف ىذه األزمة فقد 

، 1962كاف جكف كيندم مترأسا لخمية أزمة أثناء أزمة الصكرايخ السكفياتية في ككبا عاـ 
. فاألمكر كانت عمى كشؾ الدخكؿ في حرب عالمية ثالثة كقد انتيت األزمة باتفاؽ بيف الطرفيف

  إجراءات الرئيس ىي إذف ما يحكـ كيضبط أداء أم فريؽ أك كزير خارجية لميامو،  أم
أف ذلؾ مف األمكر التي ثبتت نجاعتيا بحكـ التجربة، ففريؽ أزمة، تحت إشراؼ الرئيس 

كيندم ، فقد .األمريكي يختمؼ اختبلفا كبيرا عنو بدكف إشراؼ رئيس بمكاصفات جكف ؼ
الحظنا كيؼ ترؾ كؿ مف ىارم تركماف كبيؿ كمينتكف في حقبة كؿ منيما  أمكر سياستيما 
الخارجية لمساعديف أك مستشاريف تداخمت فييا اآلراء كاالستشارات بدكافع كخمفيات لكحظت 
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بشأف ىؤالء المستشاريف، أحدىا ميكليـ لفكرة تأييد إسرائيؿ عدا عف ككنيـ صياينة أمريكييف أك 
ييكد متصيينيف ، حيث أف بيؿ كمينتكف كبما أنو كاف راعيا لمسبلـ ، كاف ذلؾ يقتضي منو 
اإلشراؼ بمزيد مف المكضكعية في التسكية السياسية كىك الذم دفع بيذا األمر إلى مزيد مف 

الخطكات بخبلؼ غيره ، كلكف ذلؾ جرل بتدخؿ مف المراكز التي يشرؼ عمييا المكبي 
الصييكني أم بالخبراء الذيف تبيف أف لقسـ منيـ عضكية كاممة في ىذا المكبي ، كىك أمر تـ 

 . بحكـ انيماؾ كمينتكف بالكضع االقتصادم األمريكي الداخمي كبالفضائح التي الزمتو حينيا

 عمى قكتيا 2001المتزايد بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  تركيز الكاليات المتحدة
أىدافيا الخارجية دفعيا إلى تكجو أكثر فردية كتدخبلن كربما كاقعية  العسكرية ككسيمة لتحقيؽ

،  ففي خضـ السياسة الخارجية األمريكية الحالية يتـ مبلحظة مدل إحجاـ الدكلية عمى الساحة
اإلدارة الحالية عف ممارسة دكر الكسيط النزيو في حؿ النزاعات بحكـ مكقعيا كدكلة عظمى 

تشرؼ عمى عممية سبلـ، كترفع شعارا في سياساتيا الخارجية كىك نشر الحرية كالقيـ 
 . الديمقراطية

 

 
  بشكؿ عاـ تكجد معارضة رأم عاـ مرتجمة دائمة عمى مستكيات عديدة لمسياسات

الخارجية األمريكية الرسمية كمف أىميا الدعـ الخارجي كتحديدا العسكرم منو بما يشممو ذلؾ 
.  التدخبلت العسكرية في عدة بقاع في العالـؾمف معكنات اقتصادية، ككذؿ

: أمثمة عف أشير السياسات الخارجية األمريكية
 .عدـ التدخؿ .ُ

 .سياسة االحتكاء تجاه اإلتحاد السكفياتي .ِ

 .سياسة الحياد اإليجابي إباف الحرب الباردة  .ّ

  .)فيتناـ (" عدك"سياسة الدفاع بالسيطرة عمى أرض  .ْ

 . كالقائمة عمى نظرية الردع: الدفاع .ٓ

 .نشر الحرية كالديمقراطية .ٔ

 .سياسة الدعـ كالمعكنات العسكرية كاالقتصادية كاألمثمة عمى ذلؾ دعـ إسرائيؿ كاالككنترا  .ٕ

 .كالتي اكتست بأبعاد إنسانية )USAID( سياسات الدعـ األمريكي الخارجي  .ٖ

 .الحرب اإلستباقية .ٗ

 .سباؽ التسمح .َُ
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 يكف مف ـليذا، ؿ" كيقكؿ ريتشارد فميؾ .سياسة الحياد اإليجابي إباف الحرب الباردة .ُُ
الغريب أف تككف سياسة أمريكا الخارجية صعيدا خاصا لنخبات معينة، كأنيا كانت منذ نياية 

 2002 البيطار(" الحرب العالمية الثانية، تمارس في جك مف البلمباالة الشعبية التامة تقريبا
 ).94:ص 

 . مبادرة الدفاع االستراتيجي كقد تبناىا جكرج بكش االبف بناء عمى أخطار خارجية .ُِ

السياسات الخاصة بالشرؽ األكسط بيدؼ إحداث حركات في الصراع تنتيي إلى أشكاؿ  .ُّ
حبلؿ لمسبلـ  .رأت فييا اإلدارات األمريكية أنيا تسكية كا 

كما صكصا في المكضكع الخاص بالعكلمة خ االقتصادية ات الكاليات المتحدةسياس .ُْ
 .العالمية بمنظمة التجارة يرتبط

 . الدكلي" اإلرىاب" مكافحة ما تـ تسميو  .ُٓ

الحميفة مع الكاليات المتحدة كاستبداؿ أنظمة بغيرىا " الديمقراطية"سياسات دعـ األنظمة  .ُٔ
 .في ذلؾ السياؽ

 .النقض الفيتك عمى صعيد مجمس األمف الدكلي" حؽ"سياسة استخداـ  .ُٕ

المعركفة كالتي غالبا ما  )إدارة األزمة(كجدت في العديد مف السياسات الخارجية آلية  .ُٖ
 .رافقت أزمات عسكرية تمس األمف القكمي كالتي غالبا ما تكلى الرئيس إدارتيا

رغـ -  كىي كثيرة كمتعددة–مف الميـ مبلحظة عناصر ىامة في ىذه السياسات  .ُٗ
 :نسبيتيا كعدـ استقرارىا كىي 

 .يجب أف تصب في خدمة المصالح القكمية العميا لمكاليات المتحدة )ُ

 .)الداخمية (أف ال تتعارض مع السياسة المحمية  )ِ

مراعاتيا لؤلىداؼ االستراتيجية مف أمف قكمي كرخاء اقتصادم كحماية القيـ كالمبادمء  )ّ
 .الديمقراطية

 . مراعاتيا لؤلىداؼ الكطنية لمكاليات المتحدة )ْ

 )تأييد أك عدـ تأييد(احتياجيا إلى تفيـ الرأم العاـ الداخمي األمريكي مف حيث التثقيؼ  )ٓ
 .  كعدـ دفع الثمف مف قبؿ األمريكي ليذه السياسات

 .أف تككف مستكفية لمكافقة الككنغرس بطبيعة الحاؿ )ٔ

ف لـ يكف بنفس الصيغة القانكنية المتبعة  )ٕ أف يككف ىناؾ تأييد مف مجمس األمف القكمي كا 
. في الككنغرس

  تقكـ مراكز األبحاث في الكاليات المتحدة بدكر كبير في التكصية بتشكيؿ السياسة
كىي العبا ىاما في تحديد أكلكيات القضايا . Thinks Tanksالخارجية األمريكية، كتسمى 
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كتشارؾ المراكز البحثية كذلؾ في تقديـ تحميبلت . اإلستراتيجية التي تكاجو الكاليات المتحدة
 .لممسارات األفضؿ التي يجب أف تسمكيا الحككمة األمريكية

 
  جماعات المصالح .  9 .0 .1

               مدخل نظري
 

تبمكرت فكرة جماعات المصالح كفؽ النظاـ األمريكي السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم، كقد بدأ 
.  العمؿ بيا في أكاسط القرف التاسع عشر، كبعض الكتاب قالكا في أكائؿ ذلؾ القرف

 كقد ذكر جكندا كزمبلءه أف أكؿ مبلمح جماعات المصالح بدأت تظير لدل كجكد الفكرة الفدرالية 
لمكاليات رغـ أنيا كبحسب ما كتب عنيا جيمس ماديسكف لـ تكف بذات المسمى بؿ تـ تداكليا 

 (P:339بمسميات أخرل مثؿ فصائؿ، مع انو أضفى عمييا صفة المصالح التي تجمع بيف أفرادىا
1992 Janda, Berry,Goldman,.(  

ما ييمنا ىنا أف ظاىرة جماعات المصالح ىي نتيجة لفشؿ جماعة أخرل أك حزب آخر في تحقيؽ 
مطالب فئة مف المجتمع األمريكي أك نتيجة لتدىكر جماعة مصالح معينة كانقساميا إلى اثنتيف أك 

أكثر، ككذلؾ تككنت بعض جماعات المصالح بناءا عمى فشؿ لقطاع اقتصادم معيف في تمبية 
حاجات أصحاب ذلؾ القطاع مثؿ جماعات المصالح الزراعية كأصحاب مزارع القطف التي تعنى 

.  بالضغط ألجؿ إيجاد أسكاؽ لتصدير القطف ككذلؾ الصناعييف مف منتجي الدخاف أك الخمكر
مجمكعة مف الناس تنشط مع بعضيا لتحقيؽ : كقد عرؼ ركبرت داىؿ جماعات المصالح بأنيا 

 Dahl , 1981).  أك لمدفاع عف أىداؼ كمصالح مشتركة في إطار أكسع كىك جماعة المصالح

p:235). 
كاألمر الميـ ىك أف جماعات الضغط اقترنت قكتيا بالكصكؿ إلى مستكل المكبي بكجكد إمكانيات 

مثؿ القرب مف مراكز صنع القرار أك كجكد مكانة اقتصادية، مما جعؿ لمثؿ ىذه الجماعات 
  عف جماعاتتكصيؼ مميز بأنيا لكبي لمضغط أكثر منو تكصيفا فكريا، كىي بالتالي انبثقت

 أعضائيا،االقتصادية المشتركة بيف المصالح الخاصة بيا سكاء العرقية أك  حكؿ بعض انتظمت
 المصالح  الجماعات اإلثنية بمعنى أقمية عرقية، أك جماعات     ـكتعرؼ تمؾ الجماعات باس

 .التي تمتقي ألىداؼ عامة أك االقتصادية،
في المنظكمة المتعمقة بالمكبي، تعتبر جماعات الضغط ظاىرة مميزة لمنظاـ السياسي األمريكي 

كىي تقـك بدكر خاص بفئة معينة كىذه الظاىرة ىي المكبي، حيث بو تقكـ جماعة الضغط بالعمؿ 
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نتيجة مزايا معينة مف قكة ىذه الجماعة السياسية أك االقتصادية  )مركز صنع القرار (في كاشنطف 
  .كالتي تمكنيا مف العمؿ ىناؾ، كنتيجة الكعي السياسي بالقكانيف كالدستكر كبالديمقراطية

كبصرؼ النظر عف تعريؼ جماعات المصالح فإنيا تشمؿ ذلؾ التكجو المصمحي الخاص 
 بترابط عرقي يرجع بالقائميف بيذه الجماعة إلى كبطبيعتيا الخاصة التي تككنيا أك االجتماعية، أ

. أصكليـ المتحدرة مف بمداف أخرل أك مف جماعة دينية
 البنيكية بمعنى أف ا إف األىداؼ التي ترسميا ىذه الجماعات لنفسيا أنيا قد تحدد طبيعة تركيبتو

 بالضركرة إلى تصميب ىذه البنية حتى تتمكف مف التكسع أك األىداؼ سيقكدىاتحقيقا ناجحا لتمؾ 
القياـ بمزيد مف التمركز في المكاف المناسب ليا، كبذلؾ قد تتمكف مف منافسة مثيبلتيا مف 

الجماعات األخرل، أك أنيا قد تستطيع منافسة حزب ما في ظرؼ معيف، كليس بالضركرة أف 
يشمؿ ذلؾ االنتخابات العامة، ألنيا في نياية المطاؼ ليست بالحزب السياسي التي تسمي أك 

ترشح كما في حالة الحزب السياسي الذم يرشح كيضع قكائـ بمرشحيف في عدة مستكيات، كلكنيا 
. تدعـ أك لف تدعـ مرشح أك مرشحيف في الحاالت التي ترل فيو مصمحتيا في االتجاه الذم تريد
كبالتأكيد فإف دعـ جماعة المصالح لمرشح ما أك عدمو قد يمعب دكرا حاسما خصكصا إذا ما 

امتمكت بعضا مف مسببات الحسـ كىي األصكات،  كلذلؾ تتبكأ بعض جماعات المصالح مكانة 
 .  ميمة تجعؿ منيا جية ميمة ذات تأثير سياسي أك اقتصادم في الحياة اليكمية األمريكية

كما يصدر عف ىذه الجماعات مف أنشطة كممارسات تتجمى في صكرة ضغكط كممارسة لمشكؿ 
األقكل فييا كىك العمؿ في كاشنطف في سمكؾ المكبيينغ،  عبر ممارسة الضغط عمى أعضاء 

الككنغرس أك غيرىـ لمصمحة ىذه الجماعة أك تمؾ، كفؽ ما أقره الدستكر األمريكي كبشيء مف 
.  العبلقة الشخصية كالمباقة التي يتمتع بيا عضك المكبي أك جماعة الضغط

    كذلؾ تعمؿ جماعات المصالح كفؽ نظاميا الخاص بيا، ذلؾ أنيا تتشكؿ في ظركؼ خاصة 
بمطالب ليا كليس لمجرد تبني فكرم أك سياسي، كلذلؾ ىي ال تنتمي ألم مف األحزاب السياسية، 
كعبلقتيا باألحزاب مجرد عبلقات تبادؿ مصالح ليس إال، كقد يعتمد عمى بعضيا حزب سياسي 

أما . ما، كقد يككف ذلؾ نتيجة التقاء في برامج الطرفيف السياسية أك االقتصادية أك االجتماعية
.  العامؿ السياسي فمو كجكد متفاكت في عبلقة جماعات المصالح مع األحزاب السياسية

كتأخذ جماعات المصالح أشكاال متعددة فيي إما جماعات مصالح كضغط أك لكبي أك قد تككف 
مراكز أبحاث كىي جميعيا تمارس أنشطة تتشعب إلى ما تتطمبو حاجة الجماعة القائمة بالتجمع 

. كحسب ما تصؿ إليو مستكيات تنسيقيا مع صانعي القرار
 بدأ مف جماعات المصالح الرسمية المعركفة باسـ المكبي،  ":إذ يقكؿ احد الكتاب في مقالة لو

 األبحاث السياسية أك مركرا بتجمعات صناعية كزراعية، كاالتحادات النقابية كالمينية، انتياء بمراكز
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في األدبيات السياسية األمريكية  بات يعرؼ  اإلعبلمية، أك ماكحتىاالستراتيجية، بؿ  االقتصادية أك
يبلت ؿمء المناخ لتقبؿ تحم تميد األرض كتوأفعمييا  ، حيث'دبابات الفكر'أك ' بمراكز الفكر'الحديثة 

. متخذ القرار كصياغة سياسات ككضع بدائؿ أماـ
  النفطي كشركاتو العاممة في الداخؿ أكالمجمع" 1. :كيضيؼ ىذا الكاتب متابعا أف مف بينيا

  4.العاـمراكز األبحاث السياسية كاالستراتيجية كتكجيو الرأم  3.العسكرم ناعيالصالمجمع -2.الخارج

االجتماعي األلفية  جماعات المصالح كالضغط.  . 5المؤسسة اإلعبلمية الضخمة في تنكعيا كتعددىا
 جماعات المصالح كالضغط .كغيرىا مثؿ النقابات العمالية كالمينية كالجمعيات األىمية كالجامعات

اإليطالي أك الككبي أك الزنكج كالمكبي اليكناني أك   كالطائفية مثؿكاإلثنيةالرأسية مثؿ الجماعات 
 كالعربية التي بدأت اإلسبلميةإلسرائيؿ، كأخيرا جماعات الضغط  جماعات الضغط الييكدية المؤيدة

  ).2004، فاركؽ.( "الساحةتنشط جديا في 

 
في البنية األمريكية   مصادر القوة الصييونية :الثانيالفصل .  0 . 0. 2
 
الحالة الصييونية في المصالح األمريكية : القسم األول . 1. 0. 2

    
 في السياسة األمريكية  .   1 .1. 0.  2 
 
 كنظاـ الحزبيف األكبريف ، يتسـ البنياف السياسي االمريكي بكجكد التركيبة الحزبية 

 الحزبيف، ال تتمتع بالثقؿ الضخـ لمثؿ ىذيف أخرل أحزاب إلىضافة إ ،الديمقراطي كالجميكرم
 الحزبي،كتنفرد السياسة األمريكية بقكة نظاـ جماعات المصالح التي تتفكؽ احيانا عمى النشاط 

 مصالح أك تحزبية، جماعا أنشطة كاقتصاديا بكاسطةككؿ ما يتـ التعبير عنو سياسيا كاجتماعيا 
 بيف ىذه األجزاء كالنظاـ االنتخابي الديمقراطي سكاء لمسمطة الدستكريربط غيرىا، ك تشريعات أك

ك عدـ أك التشريعية لتتشكؿ بعدىا حالة حكـ كصياغة لمشاريع قكانيف كمصادقة أالتنفيذية 
 .السمطاتمصادقة، كمف ثـ تمرير أنظمة الحكـ الرئاسي كالتشريع كالقضاء بفصؿ كامؿ بيف 

 قبؿ بمكجبيا مف كجماعات بكاجبات كحقكؽ يتـ العمؿ ان فرادأتمتع الجميع مكبحكـ الدستكر 
لى المصالح إ أف االحتكاـ  كاألمر الميـ ىك .المصالحك جماعات أ األحزاب الحككمة،  الرئاسة،

نيفو صك تأالقكمية لمكاليات المتحدة األمريكية كاستراتيجياتيا ىك األمر الذم ال يسيؿ تحديده 
ك عرقية متعددة قد تككف أ أبعاد سياسية اك اقتصادية أفلى إ كاضح المعالـ بالنظر أداءك أبشكؿ 

 .سمفوك أك تمؾ ىذا الرئيس أخمؼ ىذا األداء ليذه الجماعة 
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لقد كاف مف أىـ أىداؼ صياغة الدستكر األمريكي تحقيؽ المصمحة العامة كالرخاء عندما تدارسو 
اآلباء المؤسسكف األمريكيكف جكرج كاشنطف، كبنجاميف فرانكميف، كغيرىما في جمسات المؤتمر 

حداث حالة مف التكازف 1789ـ ػ1787الدستكرم عاـ  ـ كألجؿ ذلؾ عممكا عمى تحقيؽ الكفاؽ كا 
 .  4/7/1776في حاجات األمة األمريكية التي أخذت تشؽ طريقا ليا بعد إعبلف االستقبلؿ في 

، كقد قاؿ بنجاميف في كممتو أثناء انعقاد المؤتمر الدستكرم محذرا إفَّ بعض اليجرات شكمت عبئان عمييـ
 1789 عاـ أمريكا إلى في مؤتمر حزبي يتعمؽ بيجرة الييكد ألقاهفي خطاب كقد خص الييكد في تحذيره 

ىناؾ خطر كبير ييدد الكاليات ":  إفَّ الييكد خطر عمى أم أرض كأم مكاف عاشكا فيو بقكلوما نصو
ذا، األرضف الييكد خطر عمى ىذه أك. ، كىذا الخطر ىك الييكداألمريكيةالمتحدة   ما سمحنا ليـ كا 

شكرم، (ك ) 1993فتح،  (." نطردىـ بكاسطة الدستكريجب أف. بالدخكؿ سيحطمكف مؤسساتنا
 ).    Franklin, 2005(كأيضا ) 55ػ54:  صص1992

      
  السياسية ك أ التعدد في الخمفيات العرقية أفلى الساحة األمريكية إ كقد يممس الناظر

ف أ في خمفية تندرج مبدأ التعددية لو كاألحزاب معف انسجاـ األفراد كالجماعات أ ما كلجماعة
 فعندما يبلحظ عندىـ، األمريكي كي يسير الحياة الديمقراطية ىاـ لمشعبمصالح عميا ىي باعث 

 السياسي األمريكي فيما يتعمؽ بالمصالح إلى الفكرالباحث الفركؽ المكجكدة في نظرة األفراد 
  :أقساـلى عدة إ تنقسـ أنيانو يدرؾ إكاالستراتيجيات القكمية ؼ

. لة كطنيةأ مسألنيا ،ف ىذه المصالح تتمتع برضا كقبكؿ أغمبية المكاطنيفأاألكؿ يرل  )أ
.     نيا محتكرة بشكؿ خاص في عقكؿ الساسة االمريكييفأالثاني يرل  )ب
ال ما يتقاطع مع مصالحو الذاتية في عيشو كمصدر رزقو كمستكل إكالثالث ال ييمو منيا  )ج

. الخدمات التي يتمقاىا
كىناؾ قسـ رابع يسخر ىذه المصالح لغايات خاصة بيدؼ المنفعة الذاتية كاالستثمار أم  )د

 .شخصيانيا ذات طابع 
م سمي حينيا نيك انجبلند امريكا ذاؿ (لى العالـ الجديد إ عندما ىاجركا مف أكركبا األمريكاف إف"

 كالتي تفسر سمككيـ المتميز المرتبط كأخبلقان متعددة، كمعتقدا ت كقيـ كآراء ان  معيـ أفكارجمبكا )اليـك 
 لقد صاغكا مصالحيـ القكمية عبر غايات قكمية عمى شكؿ سياسات خارجية كداخمية مشتركة،بقيـ 

تـ اإلجماع عمييا بشكؿ مكسع لدل بناء نظاميـ السياسي كأعيد إحياء العديد مف الصياغات 
     .)V  p:1981,  Said(". القكميةالتقميدية لممصالح

 

  فعندما نبلحظ السياسة الخارجية األمريكية يظير جميان بأنيا تستند عمى ما يرتئيو رئيس
القياـ  تيرب مف فالرئيس األمريكي ليندكف جكنسكف ،نو مصالح قكمية عمياأ ،الكاليات المتحدة
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فندلي، ( اإلسرائيميةاألمريكيةالعبلقة  بضرب سفينة ليبرتي عمدان حرصان عمى إسرائيؿاتياـ ب
 ). 60ػ59: صص1993

 الجتياد الرئيس الشخصيتف ترجمة مبدأ المصالح القكمية العميا خضعإ آخر ؼكبمعنى ، 
 ىذه المصالح استكجب أداءىا مف خبلؿ إف.  ككنو ىك المحرؾ األكؿ لمسياسة الخارجية األمريكية

 كقد ربط عديد مف الرؤساء سياساتيـ الخارجية بمكاسب داخمية مثؿ ،سياسة داخمية أك خارجية
 كىي إذف مكاسب الضاغط، الصييكني المكبي استرضاء ألجؿ ؛سرائيؿإذلؾ االستمرار في دعـ 

ف كانت تعكس مصالح إف ىذه السياسات أتتعمؽ بأىداؼ سياسية كاقتصادية، كما تمت قراءتو 
 الصييكنية،  الضغطاتعاالكاليات المتحدة القكمية، فيي كذلؾ استجابت لبعض مصالح جـ

فبسبب أف إلسرائيؿ دكران كظيفيان في سمـ المصالح األمريكية، فيي ترتكز عمييا في مسائؿ ىامة 
 يصير فيو إلى  السيمينبيؿ محمكدكتتعامؿ معيا بسبب الحجـ السياسي، كقد أسيـ تحميؿ كتحميؿ 

 قد تصاغ بمزاج ما ككفؽ اتجاه معيف يؤدم إلى آليات منيا النزكؿ عند رغبات األىداؼأف 
 :المكبي الصييكني

سرائيؿ، إ أىمية المكبي الييكدم في بناء عبلقة خاصة بيف الكاليات المتحدة األمريكيػػػػة كإلىإضافة "
أكد بعض الباحثيف األمريكييف في القضايا االستراتيجية اإلسرائيمية، كخاصة مايكؿ ىاندؿ الباحث في 

سرائيؿ ىي قاعدة انطبلؽ مثالية مف أجؿ القياـ بعمميات في إجامعة ىارفرد األمريكية، بأف 
). 2003السيمي، ( " االتجاىات كافة

 كليذا فإف ىذا األمر قد كضح األىمية المنبثقة لمتابعة تسكيغ المفيـك المصمحي األمريكي في 
في مستكل منسجـ  )المكبي(كيفية إبقاء الكاليات المتحدة عمى مطالب جماعة الضغط الصييكنية 

 .مع مصالحيا القكمية
إف سعي الكاليات المتحدة بدعـ إسرائيؿ، ىك في التحصيؿ النيائي يصب في مصمحة إسرائيؿ 

يسىتىشؼي مف حقيقة األمر الكاقع عمى األرض كليس تحقيؽ المصمحة  كليس العكس، ذلؾ ىك ما ي
كالقكؿ الذم أصبح مأثكرا أف ىذا الشكؿ مف . األمريكية، كما ىك مفترض مف الجانب األمريكي
يستند إلى المشاركة في المصالح االستراتيجية أك الدعـ يأتي في سياؽ المصالح األمريكية أك أنو  

بناءن عمى ضركرات أخبلقية، كسكؼ يتضح الحقان  أنو ال يكجد أم تسكيغ عممي كحتى إستراتيجي 
أمريكي بإمكانو أف يعطي تفسير أك مبرر يكازم مستكل الدعـ المادم كالدبمكماسي الذم تكفره 

ىك في المفيـك العممي ال يطابؽ الكاقع بالنظر لما تـ قياسو في حقيقة ك. الكاليات المتحدة إلسرائيؿ
الحاؿ حكؿ مدل الحرص األمريكي عمى مراعاة المصالح القكمية األمريكية المقرة حسب ما صدر 

كما . عنيـ مف كتابات نشرىا ساستيـ كمثقفييـ في العديد مف الكتب كالصحؼ كالمجبلت الرسمية
سرائيؿ يكاجياف عدكان كاحدان ىك اإلرىاب، يسبب  أف تصاعد الميجة القائمة بأف الكاليات المتحدة كا 
المزيد مف التضميؿ في حقيقة األمكر ألف ما عزز دكافع بعض الجيات التي سميت إرىابية ىك 
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معانيا في ذلؾ ىك ما سيدفع بمزيد مف االستمرارية لحالة اإلرىاب ىذه ،  سياسة إوسرائيؿ نفسيا، كا 
كقد يسبب تأييد الكاليات المتحدة لمثؿ ىذه الميجة إلى إغراقيا أكثر في الكحؿ اإلسرائيمي ، لتصبح 

الكاليات المتحدة غير قادرة عمى الخركج منو بسبب أف دعميا ليذه الميجة ىك أيضا ما يكازم 
 كدكلة معتدية ال غير، كىي ؿبينيا كبيف إسرائيؿ في نظر كثير مف األطراؼ التي ترل إسرائي

بالتالي تخمؽ المزيد مف المعاديف ليا كلسياستيا ،  كلكف األمر سيؿ أماـ  )الكاليات المتحدة(
في تخفيؼ حدة العداء ليا مف أطراؼ كثيرة مما سيضعؼ مبرر -  إف أرادت-الكاليات المتحدة  

مف تسمييـ جيات إرىابية في معاداتيا كالعمؿ ضدىا ، بمعنى أف جبية اإلرىاب ىذه ستتبلشى 
تمقائيا حالما أكقفت الكاليات المتحدة دعميا السياسي كالعسكرم إلسرائيؿ  كلف تتمكف األخيرة مف 

االختباء خمؼ الستار األمريكي حينيا ، كقد تتمكف الكاليات المتحدة بعد ذلؾ مف إثبات مصداقيتيا 
أماـ العرب ، ىذا األمر الذم دلت عميو تجارب الكاليات المتحدة الماضية باستعماؿ السياسات 

المطابقة لكاقعيا  كلمصالحيا ،إذ خرجت بسياسات خارجية لمعالـ كضعتيا في مرتبة أفضؿ 
 .       كخصكصا بعد سياسة العزلة 

دراسة طبيعة الدكر األمريكي السياسي طبقا الستنادىا عمى مصالح محمية " إف قاؿ الكاتب أكيف ىاريس 
كقكمية تتطمب رؤية اك تصكر لما يتضمف ذلؾ مف امتيازات في مجاؿ مقارنتيا مع جماعة مصالح 

 حجـ قكتيا كتأثيرىا، ففي اعتبارات عدة رؤساء كانت المصالح القكمية فصغيرة بغض النظر ع
أكجز في سياسات الكاليات المتحدة سابقا مثؿ ". سياستيـ الخارجية األمريكية ىي ما حكـ صياغة

سياسات العزلة كالتعاكف التي تمخض عنيما تياراف ساىما في صياغة سياسة تناسب مرحمة معينة كالتي 
 .p:58 ( Harries 1991 ,(.لـ تتناسب البتة مع العمؿ في مرحمة أخرل

 
  تعرض لعديد مف التأثيرات العرقية في الحياة فقد   الداخميالنظاـ األمريكيمف حيث

ديد مف التأثيرات التي دارت حكؿ عفقد لكحظت في ىذا النظاـ . السياسية االقتصادية كالثقافية
في القرف األخير أصبح احد أكجو . صناع السياسة لكسب بعض المنافع التي تخدـ جانب معيف

   .ىذا التأثير ىك المكبي الصييكني الذم ظير أقكل بعد الحرب العالمية الثانية
  مف حيث التصنيؼ السياسي تـ التعامؿ عمى فرز الييكد األمريكييف انطبلقا مف ممارسة

 ككالءىـ كاف لمكاليات المتحدة في ،غالبيتيـ سبؿ المكاطنة تماما كغيرىـ مف المكاطنيف األمريكييف
سرائيؿ بناء عمى إسرائيؿ الكالء المزدكج لمكاليات المتحدة كإ كلكف برز عندىـ بعد نشكء ،البدايات

  .ك الدينيأالكازع العرقي 
  التي ىاالدرجة نفسب ت كلكف ليس،يضان مع العرقيات األيخرلأتمؾ القضية التي لكحظت 

 أنيـ إلى بالنسبة إلييـ نظران أجنبيةف تككف أىـ لدكلة ىي مف المفترض ئأبداىا الييكد في كال
 كىـ الذيف تمكنكا مف ،مريكية تكفييـ حاجاتيـ الحياتية كاالجتماعيةأيحممكف مكاطنة كجنسية 
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 األصؿ األلماني لـ يتقبمكا بسيكلة فكرة إنشاء دكلة خاصة ك فالييكد ذك،ممارسة ذلؾ بتفكؽ
ف يزدىركا فيو اقتصاديان أ ألنيـ رأكا في الكاليات المتحدة األمريكية مكانا استطاعكا ،بالييكد

الفكرة القائمة عمى ما كصؼ  ،رفضت الصييكنية االستيعاب تمامان  كاجتماعيان، كبالمقارنة فقد
   .melting pot ) (باالنصيار في البكتقة األمريكية عبر العديد مف االنتماءات، كسمي

ف يعيشكا مشتتيف في عدة دكؿ أنو ال يمكف لمييكد أليو ثيكدكر ىر تسؿ مف إكيتساكؽ مع ذلؾ ما رمي 
 1896 كما ىك مكضح مف قبؿ ثيكدكر ىيرزؿ عندما صاغ ىدؼ الصييكنية في أكائؿ العالـ كذلؾفي 

حاكلنا بصدؽ أف نندمج في كؿ مكاف بالجاليات : "(Der Judenstaat)يكدينشتاتفي كتيبو المؤثر دير 
. لناكىك الذم لـ يسمح .  ساعيف فقط مف اجؿ الحفاظ عمى إيماف آبائنافييا،الكطنية التي نعيش 

)Neff ,1995 pp:7-8 (.  

 

  إف ما يفيـ مف عبارة ىرتسؿ ىذه ىك ما ادعاه انو لـ تسمح ليـ المجتمعات الغربية رغـ
 في إقامة كياف لمييكد في ةمحاكالتيـ العيش كاالندماج كىك بذلؾ يستند عمى الرغبة الصييكني

فمسطيف، فميما كاف شكؿ المبررات التي كانت تطرح أماـ الرأم الغربي أك غيره، فاألمكر بالنسبة 
إلى الحركة الصييكنية كانت مجمعة عمى أف أىدافيـ كانت تتجو نحك فمسطيف، ففي نظرىـ كاف 

كجكد الييكد في أكركبا ميما لمغاية لحاجات عامة كخاصة في آف معا، فمـ يكف في حسباف 
الكثيريف منيـ ترؾ القارة األكركبية بدكف التجمعات الييكدية التي تعتبر ميمة، كما إف الظركؼ 
التي تـ زعميا لـ تكف ذلؾ المبرر الكافي لحمـ بعضيـ في إقامة كطف ليـ في فمسطيف، فكما 

ثبت في مجريات ذلؾ الكقت كقبمو، كانت ىجرة أم جماعة ييكدية إلى أم بمد في القارة األكركبية 
نفسيا أسيؿ ليـ إذا ما تعرضكا لحياة منعزلة عف المجتمعات مف حكليـ في بمد ما، كما إف 

الظركؼ القائمة حينيا لـ يكف فييا اضطياد ألماني أك غيره كبالذات في زمف تحركات ىرتسؿ 
  . 1896سنة 
  نو بالرغـ مف تعدد ألى ما يذكره الدكتكر فيصؿ أبك خضرا إكال بد مف الرجكع كذلؾ

ف إف غالبيتيـ الذيف يصكتكف لمحزب الديمقراطي ؼأاالتجاىات السياسية لدل الييكد األمريكييف ك
.  )25: ص1992أبك خضرا، (. بينيـشعكرا عميقا مف التضامف مع الدكلة العبرية يكحد 

  لى تزمت فكرم لدل العديد إسرائيؿ فتحكؿ ىذا الشعكر إفقد تجسد الشعكر القكمي تجاه
التي نشأكا فييا كاستفادكا مف  )الكاليات المتحدة(حكؿ أنظارىـ عف الدكلة أمريكا إذ مف ييكد 

تجاربيا كمقدراتيا ليحكلكا كؿ مجيكداتيـ كالتزاميـ تجاه دكلة مصنكعة عمى حساب شعب آخر 
 .مريكا تجاه الينكد الحمرأ كبمعنى آخر لقد طبقكا تجربة  لوعبر اإلبادة كالتشريد

                                                 


 ُْ رهز شاع اسرخذاهَ فٖ الْالٗاخ الورحذج ل٘غذٕ فكزج االًصِار العزقٖ االجرواعٖ melting potاصطالح  

. ّالفكزٕ فٖ الوجروع األهزٗكٖ رغن االخرالف العزقٖ
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 كلكنيـ لـ ينفكا االنتماء األسبؽ لمكاليات ، في حالتيـ ىذه تعمؽ انتماءىـ إلسرائيؿ 
 ىي مبلذىـ كأنيا كطف اآلباء كاألجداد إسرائيؿف أالمتحدة لشيء في نفس يعقكب رغـ ادعاءىـ 

 ىـ كقد زاد إدراؾإسرائيؿ،جؿ أكاستمر الييكد في العمؿ مف . سرائيؿ بالنبكءة الدينيةإكيفسركف قياـ 
 تكمف في زيادة نشاطيـ كفاعميتيـ في الكاليات المتحدة ىك مف األكلكيات في إسرائيؿف تقكية أب

سرائيؿ مف خارجيا حيث يتضح ذلؾ في المشيد السياسي إسرائيؿ، بمعنى مناصرة إااللتزاـ تجاه 
في كؿ مجاؿ لو عبلقة أف ىذا الدعـ يتطمب إثبات الكجكد ليو إاألمريكي الذم يتبيف لمناظر 

 ثانيان،  بذلؾ تجدم مناصرة المكبي كالتنظيمات الصييكني كلو عبلقة بتفكؽ المكبي أكالسرائيؿ إب
. الييكدية ذات الفكر الصييكني

  يككف أف عمى األمريكيةسرائيؿ فقد تعامؿ المكبي مع اإلدارات إكبالنسبة لخطكات مناصرة 
 سياسات ىذه اإلدارات أكلكيةعسكريان كامنيان في كتحقيؽ االمف كالتفكؽ إلسرائيؿ بدعميا سياسيان 

 كقد بدت ىذه االعتبارات كشرط ،ك تحركات سياسية تنطمؽ فقط مف ىذه االعتباراتأكأم مبادرات 
مف شركط نجاح أم رئيس يرشح نفسو لرئاسة الكاليات المتحدة حيث حرص كؿ مرشح لمرئاسة 

 فالدعايات االنتخابية سياسيا، كالتجمعات الييكدية ألجؿ دعمو الصييكنيعمى مجاممة المكبي 
سرائيؿ كالحفاظ عمى امنيا كحدكدىا إ مف شعارات مناصرة أبدان لمرشحي الرئاسة لـ تخؿ 

 . كمتطمباتيا

 التفاىـ يدعك إلىكرغـ ذلؾ برزت دعكات مف كتاب إلى الكؼ عف مناصرة إسرائيؿ كتب أندرك كارفي إذ 
 عمى المصالح األمريكية كالكؼ عف تأييد إسرائيؿ كعدـ الخضكع لما يسميو بالضغط لئلبقاءمع العرب 
 بالقضاء عمى المصالح األمريكية في الشرؽ بستتسب ألف سياسة أمريكا المؤيدة لمصييكنية ؛الصييكني
  ).82: ص1970كارفي،(.األكسط

 أنو في سياسات أمريكا سكاء  عمىيشيدما  تاريخ التجربة السياسية األمريكية ق كجد فيفداللة عمى ذلؾ أ
 كىذا يثبت في ، الرئيس األمريكييرتئيو تفضيؿ لما أك تفضيؿ المصالح  ما يشير إلىالداخمية اك الخارجية

 2001فندلي،(تجربة عدة رؤساء منيـ ركزفمت كتركماف إلى حد معيف كفي حالة ايزنياكر إلى حد مميز
   .  )204:ص

  ترد الحاجة ىنا إلى ضركرة فيـ ىذه االعتبارات في رسـ السياسة تجاه الشرؽ األكسط
كما حصؿ في منطمقات سياسة تركماف كسياسة مف تبله مثبل ايزنياكر الذم اختمفت بعض أكجو 
سياستو تجاه إسرائيؿ عف سياسة سمفو ػرغـ أنو لـ يتراجع عف االعتراؼ بإسرائيؿ ػ كىناؾ البعض 
مف التفسيرات التي تبدك شاممة لتغطية ىذه الحاجة عندما تتـ مراجعة حثيثة لمعديد مف آراء كتاب 

كمحمميف كردت مف قبؿ، كسترد الحقا كىي ترجع سياسات بعض ىؤالء الرؤساء إلى اعتبارات 
متفاكتة في مضمكنيا في كيفية تسيير عبلقاتيـ مف حيث ككنيـ رؤساء لمكاليات المتحدة، مع مف 
ىك األفضؿ كمع ما ىك األفضؿ في نظرىـ لممصالح األمريكية أكال كلكف أيضا ػ كىك الميـ ػ ما 
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سكاء أكانكا رؤساء أك مرشحيف لمرئاسة، كتعد  )االنتخابية  (ىك األفضؿ العتباراتيـ الشخصية
العبلقات مع المكبي الصييكني في نظر الكثيريف أحد أىـ االعتبارات التي تحسب في حسابات 

 :مجمؿ الرؤساء االمريكييف كالذم قالو كميؿ منصكر

بات مف المستحيؿ التحدث عف عبلقة الكاليات المتحدة بالكياف الصييكني، دكف كضع المكبي " 
الصييكني في الكاليات المتحدة في االعتبار، باليدؼ مف كراء إقامة ىذا المكبي، تقريب كجيات 

كالمكبي ػ كما ىك . النظر األمريكية ػ اإلسرائيمية، كمنع الصكاعؽ بيف اإلدارة األمريكية، ك إسرائيؿ
مجمكعة مف العمبلء النشطاء، الذيف ليـ مصالح خاصة، كيمارسكف الضغط عمى "معركؼ ػ 

 منصكر،( "المكظفيف الرسمييف، خصكصا المشرعيف، ك ذلؾ لمتأثير عمييـ، أثناء ممارسة عمميـ
      ).293 :ص 1996

  كتمادييا في إجراءاتيا إسرائيؿ،يرجع ىنا اىتماـ الكاليات المتحدة في التغطية عمى كلذلؾ 
الكاليات ( تجاكبياإلى ؛العسكرية كبالتالي في عدـ تنازليا في أم مباحثات تجرم مع أطراؼ عربية

 مع الضغكطات الحاصمة داخؿ مؤسساتيا الرسمية التي ترسـ السياسة الخارجية تجاه )المتحدة
 مف ىنا فإف ىذه التغطية قد أخذت أشكاالن كمبررات متعددة لدل . اإلسرائيمي- الصراع العربي

إف إسرائيؿ ىي الدكلة الديمقراطية الكحيدة في : طرحيا، إذ دافع عنيا الرؤساء األمريكيكف بالقكؿ
الشرؽ األكسط، كآخركف دافعكا عف ذلؾ بأنو نكع مف االعتذار كالتعكيض عما جرل لمييكد في 

          .ألمانيا خصكصان كأكركبا عمكمان، ككأف مف أجـر بحؽ الييكد ىناؾ ىك الشعب الفمسطيني
 مشاركة الكاليات المتحدة في أسباب األدنىؿ ركبرت ساتمكؼ رئيس معيد أبحاث الشرؽ كقد عؿ

:   بأنياعممية السبلـ 
 تقميص مكاجية بيف قكل عظمى عمى أثرىا تحكلت مصر مف حميفة لبلتحاد إلىتؤدم  ) أ "

ك تحقيؽ حىي السبيؿ لمساعدة اسرائيؿ ف )ب .المتحدة دكلة حميفة لمكاليات إلىالسكفياتي سابقان 
السبلـ كاالستقرار ألف ىناؾ عبلقة تاريخية ال تضاىييا أم عبلقة مع أم بمد في الشرؽ 

لى حؿ إقميمي إتؤدم  )ج .كاقعةنيا حقيقة فإ كرغـ الجدؿ الذم ينشأ حكؿ ىذه العبلقة األكسط،
مجمة السياسة ( ".سرائيؿ كبالتالي إزالة النزاع بينيـإبيف حمفاء الكاليات المتحدة العرب ك

   .  ) 129:  ص1998الفمسطينية، ساتمكؼ، 
 في الكقت الراىف أم في الحالة التي كؼك تعميؿ العبلقة بيف الطرفيف عند ساتؿأ كصؼ إف 

 كىي التي أعقبت انييارا كاضحا لدل ، قبؿ كمينتكفسبلـ مفحصمت فييا التحركات ألجؿ عممية 
 في زمف ما ،ليو الكاليات المتحدة في دعميا إسرائيؿإ ذاتو التعميؿ الذم تركف العربي، ىكالطرؼ 

 كغير معنية بالطرؼ اآلخر ،سرائيؿ كضماف حدكدىاإ إذ ىي معنية بأمف المفاكضات،قبؿ إحياء 
 إحداث نقمو نكعية إلىفقد سعت مف خبلؿ السبلـ مع مصر . ال بالقدر الذم يحقؽ مصالحياإ

 تمؾ التسكية  أفالإ تمكنيا مف سيطرة مكفقة في اتجاه الطرؼ العربي ،سرائيؿإإلحبلؿ السبلـ مع 



                                                                    -33-  

مع مصر لـ تمكف الكاليات المتحدة مف فرض تسكية كاممة عمى جميع األطراؼ كأسباب ذلؾ 
 :باالتيتفسر 
 ، داخؿ الكاليات المتحدة تؤخذ باالعتبار في حاؿ أم تسكيةالصييكنياف قكة المكبي  .1

إسرائيؿ، فالمكبي يتدخؿ بقكة في سياسة الكاليات المتحدة الخارجية في كؿ ما يتعمؽ بمصمحة 
 .تريدهح في رفض كمناىضة ما ال تريده كتمرير ما كينج

 التي يستطيع مف خبلليا إحياء عبلقات ة المكبي الصييكنيلى قكإبالنظر كأيضا   .2
مع جميع أطراؼ العمؿ السياسي التشريعي بدرجة أكلى كالتنفيذم بدرجة ثانية اك االثنيف معا 

 .  حياناأ

 عينة ػ أىمية ـتضمنتف إ كػ كانت خطكة شكميةألنياألف تمؾ التسكية لـ تكف عادلة ك .3
 بسبب عدـ إنصافيا الشعب الفمسطيني آنذاؾ لـ تتقدـ أم خطكة لـ تحظ بالرضى كالقبكؿ أنياال إ

 . االمر الذم ال تريده الكاليات المتحدة،العربي التاـ

 الحد الذم يجعميا تجبر إلىسرائيؿ إالف الكاليات المتحدة لـ تاخذ بعبلقتيا مع  .4
 بؿ كانت مصممة عمى تجاىؿ ،سرائيؿ عمى الجمكس مع الطرؼ الممثؿ لمشعب الفمسطينيإ

فالعبلقة المتينة بيف اسرائيؿ كالكاليات المتحدة ىي عبلقة شكمت .  منظمة التحرير الفمسطينية
بقاالصييكنيحاجزان كال زالت مغمقة بالسياج االسرائيمي الذم ينجح المكبي  ق عمى ئ في إغبلقو كا 

 .عضاء الككنغرسأعبلقات كاسعة مع الكثيريف مف  شبكة حالو كذلؾ عبر

أكجدت قدرة الحركة الصييكنية نفسيا بعد الحرب العالمية الثانية تأسيسا إلدارة عبلقات قكية فقد 
كسمكت طريقا في عدة مراحؿ مف البناء في الكاليات المتحدة، فقد شكمكا المؤسسات كاالتحادات 
. كالمنظمات الخاصة بالييكد حتى يككنكا متميزيف في تحقيؽ متطمباتيـ الدينية، الثقافية كاالثنية
لقد أصبحكا متفكقيف اقتصاديا بتممكيـ كبرل الشركات كالصناعات كسيطرتيـ عمى المؤسسات 

 ). 44ػ43:ص  ص2001عناية، ( .المصرفية الكبرل في الكاليات المتحدة

    
 

 ىل أسيمت في الحد من تأثير الموبي الصييوني؟   مناىضة الصييونية.2 . 1. 0 . 2
 
مف المفيد المبلحظة أف أم حركة معادية لمصييكنية لـ تكف لتؤتي ثماران سكاء في زمف  

، بسبب : انبعاثيا أك حتى اليـك
أف األمر تدخؿ فيو مكاقؼ رسمية اتخذت فييا قرارات مف قبؿ أعمى المستكيات، عمى .   1  

. مستكل الكاليات المتحدة مف جية بتدعيـ ىذه الحركة
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كمف جية أخرل انطبلؽ الحركة الصييكنية نفسيا الذم أخذ شكؿ العبلج الشافي  .   2 
. لمحالة الييكدية في ذلؾ الكقت بمناداتيا بكطف لمييكد

إف خطة الحركة الصييكنية نفسيا أخذت شكبل مناسبان ليا في عدـ إثارة أم حركة .    3
مضادة قكية بالمستكل نفسو الذم ىي عميو بالنظر إلى األىداؼ التي قامت عمييا، كالرؤية التي 

 مف كيمسكف إباف كعد بمفكر مركران بعدة رؤساء اكضعتيا أماـ أىـ الرؤساء األمريكييف ابتداء
. ركزفمت، كتركماف، فكيندم، ثـ ريغاف، كمف تبلىـ: آخريف مثؿ

قد شكؿ مكقفان رسميان ـ في الكاليات المتحدة 1942 عاـ  كاف انعقاد مؤتمر بمتيمكر.    4
 أماـ حركات أقؿ منو مستكل في التحشيد كالتأكيد امدعمان بمنظمات صييكنية في العالـ، كقكم

.  عمى حقكؽ الييكد في كطف
عد أىـ  )فمسطيف(كاألىـ مف ذلؾ ىك المكاف الذم كجيت إليو الصييكنية سياميا .   5 الذم ي

.  نقطة جذب لمصييكنية بتبنييا ذلؾ رسميا في برنامج بمتيمكر
 كقد ذكر نظاـ شرابي عدة حاالت مف معارضة الصييكنية في الكاليات المتحدة إال أنيا 

شرابي،  (. تغمبت عمى المعارضيف ليا سكاء بحجج حقكؽ اإلنساف أك العنصر الديني أك غيرىيما
).      694: ص1990

 ظيرت ،بعض مكاقؼ المجمكعات الصييكنية كالمناىضة لمصييكنية" كما ذكر ريتشارد ستيفنز
بينما كصؿ الجدؿ في أكساط الجالية الييكدية األمريكية حكؿ مكاف بناء دكلة ييكدية ك كيفية 

، كىذا النقاش دار حكؿ 1943كالمؤتمر الييكدم األمريكي الذم أكشؾ عمى االنعقاد سنة . ىائبنا
بركسككير أحد أعضاء المحكمة العميا . جكزيؼ ـككاف إعبلف الطبيعة الييكدية لمدكلة التي تمنكىا، 

ف مف الذيف دعمكا المشاريع الييكدية في فمسطيف كلكالية نيكيكرؾ كرئيس لجنة أمريكية ييكدية كآخر
 . )37ػ36: ص ص1967 ،ستيفنز(". صرفةدكلة ييكدية ؾلكف بدكف تحديدىا 

 
 كلمبعض ميكؿ سياسية تجاه الصييكنية كحركة قكمية، ،كقد كاف لغالبية الييكد ميكؿ دينية

 ، حكؿ دعـ الصييكنية،كقد اشتد الجدؿ بيف صفكؼ الييكد سكاء في أكركبا اك الكاليات المتحدة
كقد ناىض . مكانو أنيا تحؿ  فيعبلقتيا بالديفأف في نظر بعضيـ ؼ ،نيا حركة قكميةإمف حيث 

ييـ فاف الييكدية ال ترتبط أ ألنيا ركزت عمى فمسطيف كمكطف كفي ر؛بعض الييكد الصييكنية
ختمؼ عف مالصييكنية حيث إف مفيـك  .عمييابكطف يشكؿ خطران  )الييكدية(بكطف كتحديدىا 

 الييكدية األصيمة إف بؿ ، لغايات دينية صرفةمفيـك ساد لدل بعض الييكد بأنيـ يفعمكف ذلؾ

                                                 


 بمتيمكر مف قبؿ المؤتمر الصييكني االستثنائي في الفترة ما بيف السادس مف رتمت الدعكة إلى عقد مؤتـ 
 في نيكيكرؾ كقد عمد المؤتمر الصييكني االستثنائي إلى 1942مايك أيار حتى الحادم عشر منو سنة 

  المساىمة في صياغة مماثمة لمسياسة الصييكنية
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كحتى بعد ظيكر الصييكنية السياسية بمفيكـ ىرتزؿ ظمت في سكادىا األعظـ مناىضة 
. لمصييكنية

 ىي مرىكنة باإلرادة إنمالى فمسطيف إالشعب الييكدم الجماعية " عكدة "أفعمى اعتبار 
 إالف ىي إ محاكلة الستباؽ ىذه اإلرادة بالمبادرة السياسية البشرية ةف أمأ كظيكر المسيح ك،اإلليية

  .) 2002الخالدم،( بدعة تنبذىا تعاليـ الديف كال تقرىا إطبلقا
 ـ عف ىذا المكقؼ كه"ناطكرم كارتا" المنظمة الييكدية المعتدلة أعضاءكقد تحدث عديد مف 

ف أ ك، عمى الديف الييكدمان يعتبركف الكياف االسرائيمي الصييكني المقاـ حاليان في فمسطيف خطر
سرائيؿ حاليان كسابقان كأعمنكا ذلؾ عمى المؤل في مقاببلت إالديف الييكدم يحـر كيرفض ما تقـك بو 

ىذه  المنار كالجزيرة مقابمة مع مساعد رئيس اف ىـا كقد أذاعت فضائيت،ىامكمؤتمرات شارككا ؼ
. الحركة بيذا الخصكص

لى عديد مف المبلحظات عف رفض األكثرية العظمي مف إكيذكر فيصؿ أبك خضرا مستندا 
ييكد العالـ المشركع الصييكني مثؿ أكركبا الغربية كأمريكا في ذلؾ الحيف، كلعؿ المجتمع الييكدم 

األمريكي ىك الذم أبدل لمدة طكيمة معارضتو لممشركع الصييكني، كىك يأتي عمى تفسير ذلؾ 
صؿ ألى التجديد الديني التي حمميا الييكد األمريكيكف مف إباف الييكدية اإلصبلحية الداعية 

لى الكاليات المتحدة كتحقيقيـ النجاح االقتصادم كاالجتماعي خبلؿ فترة محددة إألماني معيـ 
ف يستغرب الييكد األمريكيكف في آخر القرف التاسع عشر دعكات الصييكنية أككاف مف الطبيعي 

 1992أبك خضرا،  . (ك غيرىا لخمؽ دكلة ييكديةألى تجميع ييكد العالـ في فمسطيف إالسياسية 
 ). 82:ص

 
داعمو  مواقف  . 3. 1 . 0 . 2
 

في  قد القت استحساف بعض الدكؿ الغربية كدعميا ػ لدل تبمكر الصييكنية تبيف أنيا
كقد بدر ذلؾ مف بريطانيا ألنو عدا عف مساىمة مشركعيا المتمثؿ بإقامة كياف ليا في فمسطيف 

 ربما أرادت )بريطانيا (ىي كحاييـ كايزمف في ابتكار سبلح فعاؿ لبريطانيا في حربيا مع ألمانيا 
 مكاف بعيد عف بريطانيا اك التخمص مف بعض الييكد  مف ببلدىا إلى الييكدنقؿألىداؼ خاصة 
 .  ان  قكميان بإعطائيـ كطف

 لقد برز الدعـ الغربي لمييكد بعد الحرب العالمية األكلى كالذم تكج بكعد بمفكر في "ػ
كبعد انتياء الحرب منحت . رض فمسطيفأ إنشاء كطف قكمي لمييكد في إلىالذم دعا 2/11/1917

 تنفذ في ىذه أفجؿ أرض فمسطيف غربي كشرقي نير األردف، مف أعصبة األمـ بريطانيا انتدابان عمى 
 كما برز الدعـ الغربي في الكاليات المتحدة لدل .المنطقة الخطة الخاصة بإقامة كطف قكمي لمييكد
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زيادة النشاط الصييكني المركز الكتساب تاييد السياسييف األمريكييف البارزيف كاستجابة لمنداءات 
". كالتمنيات الصييكنية أصدرت مجالس نيابية في كاليات امريكية عديدة قرارات مؤيدة لمصييكنية

. )695: ص1990شرابي، (
 تعززت مكانة الييكد ،مثمما ازدادت قكة الكاليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانيةػ 

 كافرزكا نتيجة ، المجمكعات الصييكنية األخرل في العالـؿاألمريكييف الذيف أصبحكا زعماء لؾ
مركزة أصبحت  كألف قكتيـ عنيا، الفراغ الذم نتج ءليذه الحرب قيادة صييكنية كي تتمكف مف مؿ

في الكاليات المتحدة فقد تمكنكا مف المساىمة باألمكاؿ لمعديد مف المجمكعات الييكدية 
ف ىذا التكجو إ ككذلؾ الييكد الذيف ىاجركا لفمسطيف، ،كالمياجريف الييكد مف االتحاد السكفياتي

عرفت باسـ النداء الييكدم المكحد كالتي شكميا  بف غكريكف كفي ابادرت بمباشرتو المنظمة التي ي
تحادات أك لجاف لجمع التبرعات مف الييكد األغنياء لدعـ إسرائيؿ التي اىذه الفترة قامت عدة 

 .مف المساىمات الكمية % 25 بنسبة 1948أعمنت في عاـ   
 قبؿ بديبل ليـ الييكد في ببلده مبلذا الذم لقي الدكر األمريكي األمكر برز كفي خضـ ىذه ػ
 أمريكالى إنو مف المحظات األكلى لميجرات إف حيث استيعاب المياجريف الييكد ؼاسرائيؿ، فـقياـ 

العديد مف الييكد المياجريف الذيف ترككا ، حيث اف لى العالـ الجديدإتكجو الييكد ممف تكجيكا 
ف كنسيـ كانت إـ تكف حياتيـ فييا أم تاثير اك نفكذ بؿ زيادتو ؿك أأكركبا بغية تحقيؽ الثراء 

  .االقتصادمطيـ ا تعزيز نشإلىمعزكلة تمامان عف أكجو النشاطات األيخرل الف تركيزىـ كاف يتجو 
لى النشاط السياسي رأكا في الصييكنية كتبنييا فرصة ليـ لتجميع رأم إ الييكد الذيف نزعكا ذلؾ أف

ك لمكسب خاص أ ،ما ليدؼ شخصي في خكض انتخابات محميةإعاـ ييكدم قكم كمؤثر 
 كتر الصييكنية عمىطار خدمة المصالح إم ؼخذ يصب مع الزمف ذا أ كه،بالجالية الييكدية
 فيـ استغمكا الكضع السياسي أنشطتيـ،عـ كؿ أكجو دكىك القكمي،  كالكطف ،القضية الييكدية

ىا السياسي ما بيف حزبيف متنافسيف كبيريف نقطة فام شكؿ بفالتي ؛التنافسي في الكاليات المتحدة
دائما، كقد لصالحيـ مف حيث استغبلؿ برامج الحزبيف كمحاكالت تمكينيا بالطابع المؤيد إلسرائيؿ 

برعكا جيدا في إثارة النزعات التنافسية بيف الحزبيف بشكؿ يعكد عمييـ بمنافع مف حيث المقايضة 
.  بأصكات الييكد كالمساكمة لدل أطراؼ الحزبيف مقابؿ مف الذم يعطي أكثر

رتبط بعامؿ يتعمؽ بعدد الييكد االكاليات المتحدة قد  كاف تطكر نشاط الحركة الصييكنية فيػ 
) 3 ( ما يزيد عف إلى230000 أرتفع عدد الييكد مف 1917 ػ 1877 األعكاـ في أمريكا فخبلؿ

 ك الزيادة الطبيعية ،عددىـ اآلف ستة مبلييف جراء ىجرتيـ مف الدكؿ األكركبية مميكف ك يبمغ
  ك يكجد اآلف في أرجاء،األمر الذم ككف القاعدة البشرية لمنشاط الصييكني المنظـ   لمسكاف

  تسيطر عمى آالؼ الشركات بما في ذلؾ، منظمة صييكنية مختمفة300الكاليات المتحدة 

). 2005الخكالدة، (الشركات الكبرل 
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لى عنصر إيمو ك الكاليات المتحدة كتحالييكدم داخؿ االىتماـ في بسط النفكذ السياسي تطكر
 ة كالتي تـ تعزيزىا بتشكيؿ جماع،قكم لمتأثير كفرض أىداؼ المجتمع الييكدم األمريكي اإلثنية

لى ترتيب حالة التنظيـ في صفكفيـ منذ صدكر إ كعمد النشطاء مف الييكد األمريكييف لممصالح،
 االمريكي، مف الطرؼ ىذا الكعدكيدرك كيمسكف ؿرئيس الكاليات المتحدة حينيا دعـ بكعد بمفكر 

ف الربع األكؿ مف القرف العشريف قد شكؿ نقطة انطبلؽ لدل الكثيريف في المجتمع الييكدم أأم 
 كقد تمكنت ىذه الككالة مف تصكيب أنظار الييكد أكال،العالمي في التمحكر حكؿ الككالة الييكدية 

 نفس الكقت شكؿ ىذا التطكر كما تبله مف أحداث نقطة انطبلؽ في تمحكر فمسطيف كفي إلى
الييكد االمريكييف حكؿ تركيز أكضاعيـ لمتييئة الحداث قكة نفكذ مؤثرة مف اجؿ مصالحيـ 

 .امريكيالداخمية كمجتمع ييكدم 
ذا كاف النفكذ السياسي الييكد  كما يكرد لنا فيصؿ أبك خضرا في الكاليات المتحدة حديث مكا 

يضا ال تتجاكز أالعيد، فكجكد جالية ييكدية كبيرة كقكية في الكاليات المتحدة ىك ظاىرة حديثة 
 إلى أربعة مبلييف ـ1924آخر الربع األكؿ مف القرف العشريف بحيث كصؿ عددىـ سنة 

. )72.  ص1992أبك خضرا، .(نسمة
 
األبيض ردا عمى الكتاب  . 4 .1. 0 .2

 نشط ييكد  النشاطات الصييكنية األكلية التي أعقبت صدكر الكتاب األبيض إطارفي 
قامة إ بربطيا في ،جؿ إبراز شخصيتيـ الييكديةأمنكا بالصييكنية في السعي مف آمريكا الذيف أ

جؿ تحجيـ خبلفات أدكلة لمييكد بناءن عمى كعد بمفكر تخمميا زيارات قاـ بيا حاييـ كايزمف مف 
كانت قد برزت بسبب مكقؼ متشدد مف الييكد الصييكنييف ضد بريطانيا، كىك الذم ازداد شكبل 

. بريطانيا بإصدارىا الكتاب األبيضكمضمكنان بعد مكقؼ 
 أسماه بعضيـ الكتاب دكرغـ رفض القيادة العربية بقيادة أميف الحسيني ىذا الكتاب، كؽ

األسكد، كىك الذم اختمفت اتجاىات الشعب الفمسطيني في شأنو، كبعد أف تعرض الحسيني 
عاد كأنكر أنو رفض الكتاب في مقاالت . النتقادات عمى مكقفو مف أعضاء المجنة العربية

. أصدرىا في بعض الصحؼ المصرية
كفي الجانب الصييكني كانت اليجرات تتزايد مف جانب الككالة الييكدية في حركة أكلية لمرد 

عمى الكتاب األبيض إضافة مكاقؼ معمنة رسميان كاف مف بينيا خطابات لبف غكريكف كقادة 

                                                 


 تحديد   ودعا الى.ًّادٓ ُذا الكراب الٔ ذقل٘ص حقْق الِْ٘د فٖ الثالد 1939الكراب االت٘ض صذر هي الحكْهح الثزٗطاً٘ح سٌح  

 ذلك  ويتم  معاهده تحالفا وطنيه في فلسطين تعقد مع بريطانيحكومة تأليف  ، الف يدخلون خالل خمس سنوات75 اليهود ب ةهجر
 تمسكها به و بريطانيارفض العرب و اليهود هذا الكتاب ثم أعلنت وقد  فلسطين استقالل سنوات يتم بعدها 10 منهانتقاليه آخالل مده 

  . جعلته حبرا على ورقالثانية العالميةلكن الحرب 



                                                                    -38-  

المنظمات الصييكنية تحرض عمى المكقؼ البريطاني الذم كاف يسعى إلى إنياء حالة االنتداب 
. بممسة فييا اعتداؿ

 دكلة ييكدية في إقامةلى دعـ إلكف كاف ىناؾ بعض الييكد الذيف عارضكا جيكد سابقة سعت "
ف عمى الكبلـ نيابة عف أغمب الييكد األمريكاف في محاكالتيـ إلدارة م قادركالصياينة كانكا فمسطيف،

المؤتمر الييكدم األمريكي، أخذ مثؿ ىذا المؤتمر مسؤكلية تبني برنامج بمتيمكر الذم اجتٌمع بكاسطة 
، الطمب األكؿ ليذه المؤسسة 1942المجمس الطارئ لممنظمة الصييكنية في الكاليات المتحدة في 

.  ) 39 : ص1967 ستيفنز،(".الصييكنية ىك اقامة دكلة ييكدية في فمسطيف
ق خطابات صييكنية صارمة ت كقد عقد مؤتمر بمتيمكر كصدر عنو برنامج بمتيمكر كالذم تبع

.  عبر المقاالت كالخطابات لمناطقيف باسـ الصييكنية
كمكد في دراستو حكؿ الصييكنية في عشر نقاط .  كفي جانب آخر حدد البركفيسكر اينيس ؿ

 كالتي ،ىمية كحدة الييكد كدعـ األعماؿ التي يقـك بيا الركاد الييكد في فمسطيفأبرز فييا أكمبادلء 
كأنيا  الييكدية رائع عفاؿ كقد كصؼ الصييكنية بالتعبير ،اعتبرىا كمثاؿ مباشر عمى الجنس البشرم

مثمت تناسقا مع مصير كتاريخ الشعب الييكدم، كاضافة لذلؾ حدد مبادلء سياسية تحققت 
 أفيضا أ كالتي اعتبر فييا ، في تقرير المصير بالنيج االيجابي لحؿ القضية الييكدية،بالصييكنية

 كالييكد مستقميف عف اآلخريف كفي نظره، مثمت فمسطيف ،كثر نشاطاأالصييكنية تجعؿ الييكدية 
مركزان ثقافيا لمييكد األمريكييف ألف الصييكنية تقكم الركح المعنكية الييكدية ألف نياية البلسامية 

 ك سيككف الحؿ العادؿ الصييكني ، فيك يربط بيف الديف كالدكلة الييكدية،ستتـ بكاسطة الصييكنية
.   )48- 46:  ص ص1967 ستيفنز،( .عبر ىذه الدكلة

ف يظير جانب ليس بالمخفي في طبيعة أ آخر في الصييكنية ييتـ برأمبينما نجد 
 كما برىف الكاقع العممي بأف اإلرىاب الصييكني ىك الرمز األعمى" :يقكؿ كىك ،الصييكنية

كصياغة  نو يقـك أحيانا بكظيفة إعادة بناءإ بؿ ، كالظيير الطبيعي ليا،لمعنصرية الصييكنية
 ،خارقة لمييكد  التي يدعي أقطاب الييكد الصياينة بأنيا تحمؿ سمات بطكلية،الشخصية الييكدية
   .)2005الخكالدة، ( ".العالـكال مثيؿ ليا في 

 
  مف كراءىداؼاأل أىـف كاحدان مف أ يكمف عنصر ىاـ يمكف فيمو ب، أعبلهرصدفي سياؽ ما 

 أنيا  كليا قدراتيا التأثيرية،إيجاد مكقؼ كاسع مف التاييد لممشركع الصييكني في دكلة كبرل
ف ىناؾ إمكانية الستغبلؿ مكاقفيا السياسية لخدمة التكجو القائـ في أ  ػتبيفسيكما ػ أصبحت 

  دكائر لـ تتمكف عرقياتإلىخذ يمتد أالمجتمع الييكدم األمريكي الذم تمتع ببدء نشكء نفكذ كاسع 
   .إلييا لتصؿ أخرل أقميات أك
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قوة الموبي الصييوني  الثاني عناصرالقسم .  2  .0 .2 

 
  نظرة عمى الموبي . 1 .2 . 0 .2

 
مف حيث المفيـك فاف إجراء الضغط بشكؿ ممنيج كمسمكح بو عبر االتصاالت الشخصية 

كالمقاببلت في ردىات الكابتكؿ ىيؿ كمكاتبو، كىك بشكمو العاـ شكؿ مف أشكاؿ العمؿ السياسي 
الذم ابتدأ العمؿ بو بعد بدايات القرف الماضي، كقد انطمؽ األمريكيكف إلى العمؿ بطريقة المكبي 
بعد إيجاد كتككف جماعات المصالح كالتي تحكؿ البعض إلى تسميتيا جماعات الضغط ثـ انتقؿ 

المفيـك كتكسع إلى ما ىك أكثر مف ذلؾ، عف طريؽ المكبيينغ، كىك ما يحصؿ بطريقة االتصاالت 
الرسمية كالتي تكتسب أىمية كبرل ألنيا تقـك عمى مصالح متبادلة كصفقات كمقايضة أك ابتزاز 

.  كخيار بديؿ بيف المكبي مف جية كبيف الجيات الرسمية مف جية أخرل
 الككنغرس ألجؿ أعضاءالمكبي ىك ممارسة الضغط كاإلقناع كاستخداميما في التعامؿ مع ك

 )العنصر المنتسب لمكبي ( المكبييست إليياالحصكؿ عمى مكاسب خاصة بالجماعة التي ينتسب 
 نتيجة لنظاميا السياسي الذم سمح األمريكيةكىك النظاـ الذم انبثؽ في الكاليات المتحدة 

، كىذه العممية تتسؽ في " المكبيينغ" الضغط كتحقيؽ المكاسب لجماعات المصالح باستخداـ نظاـ
مجمكعة مصمحية : إف المكبي" لي اكبريف "حراؾ متفاكت في العممية السياسية فقد اعتبر الكاتب 

خاصة، تعمؿ مف ضمف النظاـ السياسي لكي تؤثر في كضع السياسات بشكؿ يتفؽ مع قضيتيا، 
 :p 177 ("  يمكف لنشاط المكبي أف يتخذ أشكاال مختمفة مف التدخؿ السياسي ثبحي

1986،OBRIEN    . ( 

لذلؾ فاف الجماعات الضاغطة اك المكبيز تكجد في الكاليات المتحدة منذ كقت طكيؿ منذ ظيكر 
في محاكلة  ) ينغ لكبي(األركقة كالممرات  التكاجد في :عنت  كالتي1808المكبي عاـ مصطمح 

 . ك ذاؾ مف المياقةأباع مختمؼ الكسائؿ كبيذا القدر اتإلقناع ممثمي الشعب، كذلؾ ب
 مكضكع المكبي في الكاليات المتحدة ىك األقكل بالمقارنة مع سائر الديمقراطيات الغربية كيستند إف

ف دكر أن بما : " ما يقكلو ركبرت داىؿ في كتابو الككنغرس كالسياسة الخارجيةإلىفيصؿ أبك خضرا 
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 فدكر مجمكعات الضغط قكم نسبيا في نسبيا،في مراقبة القكانيف ضعيؼ  )األمريكية(األحزاب 
". ىذا المجاؿ

 .   )34 :ص1992أبك خضرا، (
لقد حصمت جداالت حكؿ مدل السقؼ المسمكح بو ألنشطة المكبي سياسيان كماليان حيث كانت ىذه 

: الجداالت تثار مف األحزاب السياسية سكاء الكبيرة أك األصغر منيا كذلؾ ألسباب منيا
. التعارض الحاصؿ بيف المكبيات ذاتيا .ُ
 . التعارض بيف مصالح لكبي ما كبيف مصالح حزب ما مف الحزبيف األكبريف .ِ

 . كجكد فرص اكبر لمكبي في كثير مف األحياف أكثر مف تمؾ التي يحظى حزب بعينو .ّ

 . كما أف المكبي كخصكصا المكبي الصييكني في كضعية دائمة مف النشاط كغير مقيد .ْ

 .    ذاتيا )المالية( الصناعي مثبل ما تخططو كزارة الخزينة م لقد فاقت تطمعات المكب .ٓ

 كما إف سمكؾ المكبي أحدث تحكال عما أراده النظاـ الفيدرالي أحيانا كثيرة فبل حقكؽ  .ٔ
. متساكية لمكاليات بما أف المكبي ييدؼ إلى تعزيز مكانة كاليات معينة سياسيان كاقتصاديان 

 ق كالذم أعيد النظر في1938 مف خبلؿ قانكف األمريكيكقد صدرت محاكالت مف الككنغرس "
عات الضاغطة، كيتكجب عمى العمبلء األجانب كفقا لذلؾ ما بيدؼ ترتيب عممية الج1966سنة 

عبلـ كزارة الخارجية اك العدؿ عف نشاطاتيـ في تقرير دكرم كؿ  القانكف التصريح عف أنفسيـ كا 
 لمراقبة مجمؿ 1946 عاـ أخرل ذلؾ صدكر أكؿ محاكلة قانكنية إلىستة اشير، يضاؼ 

حيث بدأ .بيف ىذه المكبيات نشطت أشكاؿ أخرل عرقية كدينية كاقتصادية. نشاطات المكبيات
 باألحرل إنياالصياينة يجركف نشاطاتيـ التي لـ تكف فقط مف خبلؿ السياسات الداخمية بؿ 
 الرسمي إسرائيؿتفاعمت مع الشؤكف الخارجية كأم نشاط رسمي مثؿ المكبيينغ مف جانب لكبي 

- جنة االمريكيةالؿ (إيباؾ فمنظمة   ".إيباؾ"  لمشؤكف العامة اإلسرائيميةكىك المجنة األمريكية 
 كممثمة األمريكي 1946التي تسجمت رسميا كفقا ألحكاـ قانكف عاـ  )لشؤكف العامةؿ اإلسرائيمية
أنشأت عاـ األمريكي لدل الككنغرس اإلسرائيميةلممصالح  أبك خضرا، ". ( فعميا1954 كالتي ي

 .   )120ػ118: ص1992

 " إف ما تأسست عميو جماعات الضغط مف قكانيف أقرتيا المؤسسات التشريعية في الكاليات
 حيث نص التعديؿ 1957 كما ادخؿ مف تعديبلت عمييا عاـ 1938المتحدة مثؿ قانكف عاـ 

 1968عبد العزيز، (". عمى ضركرة تقديـ بياف بنشاط المنظمات كمجاالت أنشطتيا المالية
 ). 139:ص

  ،كىذه القكانيف كانت قد أيقرت لضبط عمؿ الجماعات كالمكبيات بما فييا المكبي الصييكني
 أىفَّ مف يممؾ قدرة التحكـ كالضغط عبر الصكت كالماؿ االنتخابي ؿكلكف ما حصؿ، كيحص

كيمكنو كذلؾ التبلعب عمى صانعي القرار كعمى بعض المشرعيف الذيف ىـ أكثر شريحة استيدفيا 
المجنة األمريكية ػ اإلسرائيمية " المكبي الصييكني فقد استطاع المكبي الصييكني كعمى رأسو إيباؾ 
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تجاكز ىذه القكانيف بالتحايؿ عمييا عبر شبكة عبلقاتو مع العديد مف أعضاء " لمشؤكف العامة 
 .الككنغرس

  تأسست كقد كانت مجرد منظمة مف  )المكبي الصييكني الفاعؿ كما نراىا اليكـ(" إيباؾ"إف
المنظمات الصييكنية العاممة في الكاليات المتحدة في فترة كاكبت إقامة إسرائيؿ كىي الفترة التي 

سـ ا ككاف 1951أسس إيباؾ سي كينيف عاـ استمزمت تكثيؼ الحمبلت الصييكنية لدعميا، كقد 
 إسرائيؿ في ك كلـ يجد مؤيد،الصييكنية- المنظمة في مرحمة التأسيس لجنة العبلقات األمريكية

 "إيباؾ"نجحت قد ك .إلسرائيؿ مف كزارة الخارجية األمريكية لتقديـ المعكنات ان تمؾ الفترة تعاكف
خير حميؼ لمكاليات ستككف كالمنظمات المماثمة في إقناع السياسييف األمريكييف بأف إسرائيؿ 

 عكس معظـ كما تدعي" سياسة ديمقراطية"المتحدة بالمنطقة نظرا لقكتيا العسكرية كلممارستيا 
 .بالمنطقةاألنظمة األخرل 

  ضافة لما ذكر " إيباؾ" كتنطمؽ في ذلؾ بتمتيف عمميا مع الككنغرس كخطكة أكلى، كا 
مسبقا ىك أنيا تدخؿ لغيره مف المؤسسات القائمة بالفعؿ السياسي كاالقتصادم، ذلؾ ما قالو 

كلـ يقتصر الضغط السياسي عمى أعضاء الككنغرس كىك الشكؿ التقميدم، : " جكناثاف جكلدبيرج
بالعمؿ مباشرة مع الجيات التنفيذية لتشكيؿ السياسة داخؿ كزارات اإلدارة " إيباؾ"كلكف قامت 

 1997جكلدبيرج، ("  كالتجارة كأم كزارة أخرل حيث تكجد مصالح مع إسرائيؿ عاألمريكية، الدفا
 ).      200:ص

 ابشكؿ عاـ عممت الجماعات الييكدية الصييكنية عمى الحفاظ عمى إبقاء مستكل كجكده 
النشاط  بكؿ ما ىك مكرس لخدمة فيـ يقكمكف فيو،ضمف دائرة النخبة كسط أم بمد تكاجدكا 

عسكريا فنراىـ يجمعكف الماؿ كالمساعدات كيطيركف بيا ك كدعمو اقتصاديا كسياسيا الصييكني
الدكلة لتخدـ مصالحيـ كمصالح  أنيـ يستغمكف نفكذىـ لمتأثير عمى سياسة إلى إسرائيؿ إضافة إلى

 فقد استطاع األمريكي المفتكح لطبيعة المجتمع األمريكييف كنظرا فيما يخص نشاط الييكد إسرائيؿ
 كالتي مكنتيـ مف السيطرة األمريكية، عمى النقاط الحساسة في الكاليات المتحدة الييكد التعرؼ

 مفيدة كقد تمكنيـ مف بناء عبلقات إلى إضافةكالتغمغؿ بدىاء كدراسة مستفيضة لمكاقع مف حكليـ 
 :إلىسعكا 
 إلى مف تأثركا بالمفاىيـالتأثير المادم عمى الساسة كالمفكريف كذكم النفكذ عمكما إضافة  .ُ

 .الصييكنية
. الربط التاـ بيف المصالح األمريكية ك الصييكنية .ِ
سكاتيـ بشتى الكسائؿ ترغيبان إسرائيؿالتخمص مف معارضي الصييكنية ك سياسة  .ّ  كأ كا 
. ترىيبان 
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.  العاـ ك التأثير فيوالرأمالتغمغؿ في أكساط النخبة المييمنة عمى تكجيو  .ْ
. سيطرتيـ عمى كسائؿ اإلعبلـ .ٓ
 التفافيـ عمى كـ كبير مف إلى إضافة ،سيطرتيـ عمى أساتذة الجامعات كالمفكريف كاألدباء .ٔ
  .ةالطمب
 .كيقـك الماؿ الييكدم بدكر كبير في تحقيؽ ىذه الكسائؿ كالغايات .ٕ

  الجماعات الصييكنية كالذم يضـ بيف أىـ مف أيضا الرؤساء ىك ر مؤتـذكره أفمف الجدير 
" إيباؾ"  كجكد قبؿ نشطا منظمة داخؿ الكاليات المتحدة كلقد كاف30تشكيبلتو ما يزيد عمى 

 عرؼ أف مف دالمتحدة، كؽالتي مثمت جميع التنظيمات الييكدية في الكاليات المكازية  الجماعة
بيف أىـ نشاطات مؤتمر الرؤساء التنسيؽ مع رؤساء الكاليات المتحدة اك نكابيـ في إطار خطة 

.  عمميـ
كقد لكحظ شيء مف التداخؿ في أنشطة كؿ مف إيباؾ كمؤتمر الرؤساء كما يقكؿ عبد العزيز 

السيد كصؿ إلى حد التنافس الداخمي بينيما، مع أف اإلطاريف يمثبلف المنظمات الصييكنية الداعمة 
 في العديد مف المجاالت في سياسة الكاليات 1967إلسرائيؿ فقد لعبا دكرا ىاما إلسرائيؿ بعد عاـ 

المتحدة الخارجية في شاف المساعدات إلسرائيؿ كمنع مساعدة غيرىا مف الدكؿ العربية إال أف انقساما 
.  )p: 1981,  Said  122( حدث بينيما بسبب االىتماـ في األفضميات حكؿ السياسة الخارجية 

ىي " إيباؾ" قبؿ أف تصبح  في مستكل األىميةقد كاف في الدكر التالي لمؤتمر الرؤساءك 
التي اىتمت في العديد مف النشرات  )االفتراءرابطة مناىضة ( منظمة بئنام بيرث المكبي الرسمي،

سرائيؿ،  في المجمؿك كعممت عمى الدفاع عف الصييكنية في مكاجية أم رأم مضاد لمصييكنية كا 
 لجنة 75 ىي الجماعة الضاغطة التي تتعامؿ مع الككنغرس عبر سيطرتيا عمى حكالي فاف إيباؾ

األنشطة السياسية كالمالية التي تساىـ تقكـ بالعمؿ عمى استجماع كؿ التي  "باؾ "مؿ سياسيع
.   المرشحيف المؤيديف إلسرائيؿ في داخؿ الككنغرستصب في صالحك

 
 

مؤثرة   إمكانيات وقطاعات  . 2 .2 . 0 .2
 

حتميه القكؿ أف النشاط الذم نحف بصدده قائـ عمى تسيير األمكر باتجاه اإلقناع كالضغط، 
فإف لـ يؤثر اإلقناع كدرجة أكلى، يتـ تسخير عامؿ الضغط عمى المعارض أك المعارضيف لتكجو 

 أصبح معركفا ميريده المكبي كيستمـز ذلؾ اإلقرار بأىمية الخمفية االقتصادية لمكبي كجماعتو، كالت
جدكاىا في إطار العمؿ الدارج بيف لكبي كبيف إدارة رئاسية ما، فبالتأكيد ال يمكف الكقكؼ عمى 

مكقؼ ضاغط باتجاه صانعي قرار إال عندما يتـ استخداـ أكراؽ تسكغ عممية الضغط ىذه، لذلؾ 
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تكىرىسي  فاف المسألة ببساطة تكمف في اإلمساؾ بعناصر مجدية في غمار حممة الضغط في اتجاه ي
معو اإلمكانيات بيدؼ اإلتياف بالنتيجة المرجكة لمكبي الضاغط في اتجاه ما يبتغيو، كقد لكحظ 

 الحدث األىـ بالنسبة لعمميـ، زذلؾ في الممارسة التي يبادر بيا عناصر المكبي في كاشنطف، مرؾ
 الذيف يتنقمكف بما يحممكف مف أكراؽ الستجماع مكقؼ عبر العبلقات مع ذكم الشأف، يتـ بناء ـفو

 لديو اعمى ذلؾ األخذ بالحسباف مدل أىمية كمكانة عضك المكبي القائـ بالحممة أك اإلقناع، كـ
. مف قدرات اقتصادية أك إعبلمية كبالتأكيد ما لديو مف عبلقات شخصية كعبلقات عامو

 كما إف كجكد لجاف العمؿ السياسي كىي التي يسيطر عمى الكثير منيا المكبي الصييكني 
بنشاطيا المميز داخؿ أركقة الككنغرس يكضح كيفية كصكؿ األىداؼ التي يسعى ىذا المكبي 
لتحقيقيا إلى مستكل التأييد مف قبؿ أغمب المشرعيف داخؿ الككنغرس، إف األمر بكؿ كضكح 

أصبح ظاىر في تدبيره كدكافعو، ككذلؾ فإنو مف األكيد أنو لـ تمحظ في أم مف الديمقراطيات في 
الغرب أك الشرؽ تفاصيؿ كتمؾ التي يسعى فييا لكبي معيف مكانو خارج قبة العمؿ التشريعي 

إلى التأثير عمى السياسات التي تيقىر كتحصؿ عمى تأييد أغمبية المشرعيف في قضية  )البرلماني(
تستكجب المناقشة كالمصادقة عمييا،  لنممس أنو في حممة ما لمتصكيت ينغمس المكبي الصييكني 

بجميع أعضاءه الفاعميف في حممة تحشيد إلنجاح التصكيت حسب تكجيو كمكقفو الخاص مف 
القضية الخاضعة لمنقاش كالمصادقة عمييا، كيتـ بالتالي تجيير اإلمكانيات المتنكعة في ىذا 

رًتبى لبعضيا سمفا باألعضاء المكاليف كالميمىكليف سابقا، بحيث يتـ إقناع مف مالمسار، كالت  بالطبع ي
تبقى مف المتردديف مف أعضاء الككنغرس بأف نتيجة التصكيت أصبحت محسكمة بالحصكؿ عمى 

 ال يستجيب سيتعرض لحممة فأغمبية لصالح المكبي المذككر ليككف تصكيتيـ بنفس االتجاه، كـ
. عدائية ضده

أف عممية كيذه كغيرىا تنطمؽ مف تكافر إمكانيات إعبلمية كمنظمات كلجاف منتشرة تتبع ليذا 
المكبي، كتكزيع لنشرات مكجية خاصة تسكؽ الطرح اإلسرائيمي في االماكف الميمة بيدؼ إشاعة 
قاعدة عريضة مؤيدة لو، مما يعطي التفسير المنطقي لما يثار مف جدؿ حكؿ الكيفية التي تنجح 

بيا ىذه اإلمكانيات المتنكعة في تجييش كتمة مف المؤيديف إلسرائيؿ داخؿ الككنغرس مثبل، أك في 
داخؿ مؤسسات كالجامعات كغيرىا، كبالتأكيد شيكع لنظرة ستصبح في نظر البعض عرفان كفي 

نظر البعض اآلخر شبو قانكف بأف جماعة المكبي ال يمكف التغمب عمييا أك غير ذلؾ مف 
. التصكرات التي ترشح مف بعض الذيف كاجييـ المكبي الصييكني

            
نقاط القكة في الكاليات ؿمعرفة ك         لقد أصبحت النشاطات الصييكنية أكثر تكسعا 

ينات، تالمتحدة، كمف خبلؿ التخطيط دخمكا كاستغمكا الطبيعة المفتكحة لمشعب األمريكي، منذ الس
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.  الحياة السياسية كاالقتصادية األمريكيةمبرمجة فيجاء الييكد عمكما إلدارة عممية تأثير 
فالصياينة مف الييكد كانكا قادركف عمى لعب دكر مركزم في عنصر الماؿ األمريكي خصكصا 
 .أثناء الثمانينات، كىـ كانكا بيف المستفيديف الرئيسييف كذلؾ عبر ائتبلؼ مف الشركات كالمنظمات

ثناف بالمائة مف سكاف الكاليات المتحدة، كتقريبا نصؼ إ ذلؾ شكؿ الييكد كمع: قاؿ مارؾ كبر
ككذلؾ ثبلثة مدراء تنفيذييف ألكبر ككاالت إعبلمية كأكبر أربعة استكديكىات . مميكنيراتيا ييكد

ز إنتاج، ككذلؾ مالكك شبكة صحيفة الببلد األكبر كالصحيفة الكحيدة األكثر تأثيرا، النيكيكرؾ تايـ
 .)2005كبر، (

تظير عدة عناصر متسمسمة لتكضح مؤشرات عف مدل كبشيء مف التمعف في ىذا الشأف 
:  نفكذ المكبي

كيفية  ك كميماتيـجيكدىـ،لى أم مدل مف الدقة يقـك نشطاء المكبي بتكريس إتظير  .ُ
 . تجاه منطؽ القكة كيدؼ كأسمكبىـتفكير زعماء

خضع عديد مف أفراد كتجمعات قطاع طبلب الجامعات كالمعاىد كالمراكز العممية  .ِ
 .المنتشرة في الكاليات المتحدة لتأثير كنشرات المكبي الصييكني السياسية

 يتأتى بتفعيؿ اإلمكانيات الييكدية التي تشمؿ البنكؾ، كحكؿ كيفية حدكث ذلؾ فإنو .ّ
 القرار أف يقنعكا أك يمزمكا صانعيالجامعات كالككاالت اإلعبلمية في المجاؿ الذم يمكنيـ 

 . العمؿ كفؽ مصالحيـ عمىاألمريكاف

 األمر سيبل يجعؿ الصييكنيف كجكد مثؿ ىذه اإلمكانيات في أيدم جماعة كالمكبي إ .ْ
رجاؿ اإلدارة كبالتالي  الخطكة التالية في إنجاح العبلقة القائمة بيف المكبي كبيف إلىلمكصكؿ 

 .نممسيا كالتي عمى استجاباتإخضاع ىذه العبلقة لمحصكؿ 

في األحداث التي صادفت التخطيط لتأسيس الدكلة الييكدية في فمسطيف، عرؼ  .ٓ
أطمقكا فييا الخطابات التي تكافقت مع ؼدعاية اؿالصياينة كيؼ يمعبكف لعبة أجيزة اإلعبلـ بإدارة 

رغبات البمداف الغربية عمكما كالكاليات المتحدة بشكؿ خاص التي احتاجت حميفا ضد النازية 
متداد الشيكعية، ليككف قكيا في خدمة الكاليات المتحدة باإلضافة إلى حمفاء اكضد 
 دكلة كجكدك، كبالمعنى العممي فاف التفكؽ عمى البمداف اإلقميمية األخرل في المنطقة .آخريف

 ىك اليدؼ  في قمب الشرؽ األكسط اإلقطاعي"لديمقراطيةؿمعقؿ "ييكدية في فمسطيف ستككف 
لمحركة كما زالت اآللة اإلعبلمية الرئيسية . المنشكد المعمف عنو في مخططات الكاليات المتحدة

 لمكاجيةالصحافة لمتركيج آلالميـ كتستغؿ محرقة النازييف عبر تجنيد كاستغبلؿ الصييكنية 
ىذه األنكاع مف الدعاية كانت كما زالت مكجية إلى جماىير فاف  عمى أية حاؿ .المعارضيف ليـ
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لى الرأم العاـ في الكاليات  لى الييكد كغيرىـالمتحدة أكالن كا   مف قطاعات الرام العاـ يفكثير ثانيان كا 
 .العالمي

ككما ذكر آنفا فإف كجكد لجاف العمؿ السياسي التي تعمؿ عمى مؤازرة المكبي  .ٔ
الصييكني في الككنغرس ىي مف القطاعات الفعالة المستخدمة في عممية التأثير كالتجنيد لحالة 

 . أكثرية داخؿ ىذا البيت

المتبادلة، إذ يكفي أف مف نكع العبلقة االستجابية ذات المصالح ىي ف ىذه العبلقة إ .ٕ
يتبادؿ صانع القرار مصمحتو الفردية لمحفاظ عمى نفسو مع مصمحة المكبي حتى يقي نفسو 

ثباتالسقكط عف مقعد العضكية في الككنغرس مثبل   يتضح عند بياف حجـ المكبي  ذلؾكا 
ك في العكس كما حصؿ مع السرائيؿ، أ في التصكيت عمى زيادة المساعدات العسكرية الصييكني

سقط في أي ف أ الذم طالب بخفض المساعدات السرائيؿ فنتج ماككمكسكي" بيت. "النائب بكؿ ف
 . االنتخابات البلحقة لمككنغرس

 كصكؿ سيطرة عفكك تجربة ماكمكسكي أبكؿ فندلي عف تجربتو الشخصية بو ف ذلؾ ما يخبرنا  إ 
 ما يقكلو أعضاء الككنغرس بصدد "إيباؾ"المكبي الصييكني إلى الكابتكؿ ىيؿ ك كيفية معرفة 

" بيت. "ك قد قاؿ النائب بكؿ ف".  مرادفا لمسمطةأصبحتفايباؾ :".يقكؿإذ الشرؽ األكسط 
 ).47ػ41: ص ص2001فندلي، (. بصراحة أكثر إف إيباؾ ترىب الككنغرس" ماككمكسكي

تتألؼ قكة المكبي النابعة مف قكة مكانة اسرائيؿ في الفيـ االستراتيجي لككنيا في مكقع  .ٖ
 كلمكاليات المتحدة، كبالتعاكف العسكرم إلسرائيؿترضيف ؼجغرافي ىاـ بيف رزمة مف األعداء الـ
 كذلؾ ،محاكلة معادية تمس مصالح الكاليات المتحدةأم كاإلمداد كالتسميح تتفكؽ عسكريا عمى 

سرائيؿ بالمقدرة عمى اإلنذار المبكر كالمعالجة المبكرة لمثؿ ىذه المحاكالت المعادية فقد إتتمتع 
قؿ مف إبقاء أ تكمفيـ إسرائيؿ إفسرائيؿ قاؿ إقاليا نيكسكف في إجابتو عمى سبب جسامة دعـ 

 . األسطكؿ السادس في البحر األبيض المتكسط

يكمف مصدر قكة المكبي اإلسرائيمي الرئيسي في أف التأييد إلسرائيؿ ىك أحد مقكمات : كما يقكؿ لي اكبريف
فالمكبي ليس في كضع مف يحاكؿ أف يحصؿ عمى المساعدة إلسرائيؿ مف ككنغرس .. االستراتيجية األمريكية

اكبريف  (. في نزاع مع إدارة غير مستعدة، فيك يؤيد جكىريا برامج المساعدة التي تمتزميا اإلدارة التزاما عميقا
) . 179: ، مترجـ ص 1986، 

لظيكر كقكة في داخؿ الكاليات ا  الصييكني المستكل الذم سيؿ عمى المكبيإف .ٗ
 نظرا إلى استعداد إسرائيؿ بالكقكؼ القدرات االستراتيجيةتمؾ  ب إسرائيؿ تميزإلىالمتحدة يعكد 

   .1981لمفاعؿ النككم العراقي عاـ ا كدرع كاقي كما حصؿ عند قياـ إسرائيؿ بضرب

 1967 عندما ىاجمت إسرائيؿ كاحتمت أجزاء ميمة مف ثبلثة بمداف عربية في :"يذكر فؤاد المغربي انو
ىذه الفترة تمت سياسات رسمية مف الكاليات المتحدة في تحديد امتداد قكة االتحاد السكفياتي كذلؾ 
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بمحاصرة كمياجمة أم حمفاء محتممكف كما في ىك الحاؿ بالنسبة لجماؿ عبد الناصر الذم تزعـ القكمية 
العربية كاعتبر مؤيدنا قكيان لبلتحاد السكفياتي ككنتيجة لذلؾ ظيرت اسرائيؿ في كضعية استراتيجية ىامة 

 ).24. ص2002المغربي، (". لمكاليات المتحدة
 كىي عبلقة المكبي مع المحافظيف ،ف عبلقة قديمة جديدة نشأت سابقا كتطكرت حديثان أكما 

  كشعارا صراع الحضارات مساراىـ مف البعضخذتالجدد الذيف نمت قكاىـ في السياسة الجديدة كا
 متنفسا ليـ كىـ الصييكنيىـ في كجكد المكبي ت كالحالة تمؾ كجدكا ضاؿلطركحاتيـ، كىـدائما 

 كقد تشكمت حالة الصييكني، يرضي المكبي ماالذيف يثيركف ضغائف تجاه العرب كالمسمميف كىك 
تبلقي فريدة تجمت في صكر الدعـ الماثمة أمامنا في تكفير غطاء سياسي لشرعنة ممارسات 

. النفسنو دفاع عف أاالحتبلؿ االسرائيمي كسمككو في األراضي المحتمة عمى 
. االنجميكانية العشرات مف الكينة في الكنيسة المعمدانية ،حد كجكه المحافظيف الجددأ كيعتبر 

يقكؿ فؤاد المغربي اف تحالفا حدث مع المحافظيف الجدد ككذلؾ أيضان مع اليميف المسيحي بعد 
، 2002المغربي، (األخير األمريكي نحك اليميف في العقد –حصكؿ تحكؿ في الرأم العاـ الييكدم 

 .)21:ص
ف الجدد ك كصؼ المحافظعندما"لى قرائيـ إبعض الكتاب يمكف أف يتجرؤكا عمى القكؿ 

)Neocons ( ف يدعمكا أليسكا ثكريكف ديمقراطيكف، إذا كانكا قمقيف بشأف الديمقراطية عمييـ
سرائيمييف الذيف يستغمكف أمريكا إلى الحركب التي اإلخكنة اؿأنيـ . الحقكؽ الفمسطينية في فمسطيف

 فمسطيفال تجمب المنفعة إلى أمريكا اال لجمب الفائدة كاألىمية إلبقاء الدكلة الصييكنية في 

2005)" ،  Curtis.(    
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  المساومة في الصوت الييودي:الثالث  القسم  . 3 .0 .2
 

 المرشح المناسب اختيار     . 1 .3. 0 . 2

 

 رئيس معيف يعتبر إختيار لسياسة ما لتطبيؽ الخطكط الرئيسية القادمة، مثؿ ىؤالء اختيارإف 
جراء الصفقات كما يبلحظ في العمؿ السياسي  الرؤساء معرضكف لخطة منظمة مف الضغط كا 

مة في اإف دعـ مرشح رئاسي ىك خطكة ق. لممجمكعات المؤثرة التي تعمؿ كمكبي ليذا الغرض
يعرض الزعماء الصياينة مساعدتيـ خبلؿ تمكيؿ الحممة إذ  مفترض لمرئاسة، عمى مرشحالتأثير 

اؿ حلتأثير الكامؿ ؿاإلنتخابية لمرشح ما ىك في نظرىـ مؤىؿ لكسب النجاح لكي يككف عرضة 
.    نجاحو

 كيندم عندما دعاه زعماء صياينة التقى بيـ في .ؼ حدث مع جكف فندلي مايعرض بكؿ 
لسماح ليـ بصياغة سياستو الشرؽ األكسطية ا إذ طمبكا "1960حفؿ في كقت سابؽ إلنتخابات 

 صديقو ما أخبر بولفترت األربعة سنكات الرئاسية القادمة كشرط لتمكيؿ حممتو اإلنتخابية، ذلؾ 
رئاسي منيـ فقد  اكثر مف ككنو مرشح باإلىانة كمكاطفالمقرب تشارلز بارتميت كقاؿ بأنو شعر 

 Findely, They Dare To Speak )" كيندم بأف حممتو كانت تمر في صعكبات ماليةأخبركا

Out, 1985 p.114). .  
الييكد ؼ الحؽ، اف ما ييـ الناخبيف الييكد ال يككف في حسباف كثيريف مف أصحاب ىذا 

 إلىمريكي يرغب في الكصكؿ أمفتاح النجاح ألم سياسي كاألمريكييف يمتمككف قكة الترجيح 
ينصح كما يقكؿ الكاتب فؤاد المغربي بالحج اإلجبارم أكالككنغرس  ف أ كإسرائيؿ، إلى الرئاسة إذ ي

 مككنا حاسمان مف المككنات األساسية لبدايات كؿ سياسي أصبحتالعكاطؼ المكالية إلسرائيؿ 
نو ال يستطيع جمع األمكاؿ البلزمة كالضركرية جدان ألية حممة انتخابية إامريكي كبدكنيا ؼ

  .)17: ص 2002المغربي، (.أمريكية
أداركا حمبلتيـ اإلنتخابية بتمكيؿ صييكني كانكا قد ف العديد مف الرؤساء األمريكاف أفي حالة 

 مع العديد مف أعضاء ما قد حدث كيحدث ذلؾ  كالتمكيؿ،جزئي أك بقدر الثمثيف مف ىذا 
 فيو يصبح في كضع المرشح سيككف ىذا إفالككنغرس كفي عديد مف الحمبلت االتحادية، 

قد يتمكف كىكذا ظرؼ،  عرضة لتأثيرات المكبي الصييكني الذم مكلو كاستغؿ حاجتو في مثؿ 
شبكة أجيزة اإلعبلـ  كأ  في محيط دائرتوعماؿاأل كتكجيودارة عديد مف الكسائؿ في عبلقاتو مف إ

ميدكا  كبذلؾ يككنكا قد ، معينةفي إدارة في بعض المكاتب الميمة المحمية كالكطنية أك بالتنشيط
كمف ناحيتو فيذا . برامجيـ كمتطمباتيـ عبر ما أتيح ليـ مف إمكانيات الفعؿ الطريؽ لفرض
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المرشح ينساؽ في ذلؾ مف أجؿ نيؿ الصكت الييكدم ألف آلية ذلؾ تتـ بعرض الدعـ ثـ االبتزاز 
.  في كؿ حالة حسب مدل االستجابة كالتنازؿ

المشكمة األساسية لنا بأننا فقدنا حريتنا في العمؿ في  ":مرةلقد كتب السيناتكر كلياـ فكلبرايت ذات 
الشرؽ األكسط ككذلؾ االلتزاـ بالسياسات التي ال تعكد لمصمحتنا الكطنية الخاصة كال لمصمحة قضية 

كمنظماتيا المتحالفة معيا تتمكف مف  )لشؤكف العامةؿلجنة األمريكية اإلسرائيمية اؿ (إيباؾ إف ،السبلـ
. ) p:183) 1989 ، Fulbright" اإلنتخابية التحكـ بفعالية في العممية 

 
 ن الييود والناخب . 2 .3 .0 .2

 

في الكقت الذم ال ينشغؿ المكاطف االمريكي باكثر مف قضاياه الشخصية، السعادة، العمؿ 
الجيد لكسب الماؿ كالضماف االجتماعي، فيك ييتـ بما لو عبلقة بيذه القضايا سكاء كانت 
انتخابات أك سكاىا، كىك بذلؾ يختمؼ عف الناخب الييكدم، ففي االنتخابات ييتـ األفراد 

. كالمنظمات الييكدية بحمبلت اإلنتخابات بينما ال ييتـ المكاطف األمريكي بنفس ىذا المستكل
 يستجيب لتأثيرىـ المرشح الذمفالييكد مف بيف المكاطنيف األمريكاف اآلخريف يصكتكف لصالح 

 المكانة لجذب الييكدم ىك في نفس مستكل األىمية الذم يعطيو فإف الصكتلذا . كضغطيـ
ييتمكف في اف يككف ليـ عبلقات كاىتماـ  )الصياينة( كفي الجانب اآلخر ىـ ،فممرشح أك مرشح

 . تكتسي بطابع تبادؿ المصالح مع أكثر مف مرشح

سرائيؿ منذ احتبلليا لفمسطيف مع إف جميع الرؤساء االمريكييف قد ابقكا عمى التزاـ مممكس تجاه إ 
سرائيؿ كليس العمؿ عمى تفيـ إقميـ كاف يمتـز بدعـ ا كلكف االلتزاـ،بعض االختبلفات في ىذا 

 تعتبر حالة الرئيس السابؽ لمكاليات المتحدة ىارم تركماف نمكذج لرئيس مف فئة ضحيتيا،
  .لمطالبيـسرائيؿ بتدعيـ كاضح إالرؤساء الذيف كاكبكا بداية تأسيس 

الذيف يتيافتكف لمرشحيف ؿدعاية اؿ كاالنتخابات مساكمة في حمبلت الييكدم أداةكاف الصكت كقد 
الشؤكف الصييكنية؛ في حممة تركماف كبالمقابؿ عمييـ اف يتعاطفكا مع  عمى ما يعرض عمييـ
 في دعـ االعتراؼ بالدكلة في كقت الحؽ ضغط الصكت الييكدم أسيـ تحتإلنتخابات الرئاسة، 

رس في ىذه العممية غالككفأسيـ  ثـ ،المكبي الصييكني الصييكنية في فمسطيف بعد ضغط مف
  مارشاؿ الذم رفض كزير خارجيتو جكرجمف رام بالرغـ فوكطمب مف تركماف البقاء عمى مكؽ

  pp: 73-74) (Snetsinger 1974 جو تركمافتك
 حكؿ مف الذم يمكف أف يقنع رئيس الكاليات المتحدة األمريكية بماىية  آنذاؾائبلا ق سباؽلقد كاف
يجب أف يستمر في  )الرئيس  (ىك كما خطة برنادكت أك برنامج الحزب الديمقراطي؛ إالعمؿ؛ 

سرائيؿ إ لح القكمية ا المصأمامو بينما كانتدارة برامجو في السياسة الخارجية تجاه فمسطيف كا 
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ما  الرئيسي الصييكني كبلرؾ كمفكرد لعمؿ تركماف مستشاره مكف  لقد عمى أية حاؿاألمريكية،
  : في استجابتو مع المكبي الصييكني بعض المكاقؼق حكمتكقد. يعتمده
 .    تعرضيـ لممحرقةزعـاالدعاءات الصييكنية التي تعاطؼ بيا مع الييكد حكؿ . 1
.  الصكت الييكدم لبلنتخابات القادمةإلىحاجتو . 2
حقيقة ىذه التأثيرات المتعمقة أم  السياسة الخارجية األمريكية، تإنيا الحقيقة التي كاجو. 3

.   اإلسرائيمي القائمة في كؿ األحكاؿبالصراع العربي 
 بالتزامف مع حممتو الماؿ الييكدمكخصكصا تأثير الصكت اف ما تـ ابتزاز تركماف بو .  4

 .االنتخابية الثانية
اف األحداث المتكررة في مسالة القضية الفمسطينية مف قبؿ إسرائيؿ لـ تشكؿ عقبة عند المكبي 

الصييكني كال حتى عند المناصريف لو، كىي المادة التي مف المفترض أف تشكؿ عبئا انتخابيا 
عمى مف يؤيد إسرائيؿ بالنظر إلى إف بحثنا يتطرؽ في مجالو إلى شعارات الديمقراطية التي ترفعيا 
الكاليات المتحدة كمكاطنييا ىـ الناخبكف،  ذلؾ الف الممارسات اإلسرائيمية بحجميا كطبيعتيا في 
ذلؾ الحيف كاف مف المفترض اف تزعزع المرشح الذم يعمف شعارات مناصرة إلسرائيؿ إذا كانت 

 الحقيقية كحقكؽ االنساف ىي السائدة كالمتبعة حقا في تصكر الناخب المتمتع أصبل ةالديمقراطي
بحرية االختيار، كىك بيذه الحالة يجب اف ينأل عف تاييد مف يناصر أك يدعـ إسرائيؿ كطرؼ 
يخالؼ ما يعتقد بو عمى األقؿ، كىي صكرة افتراضية مف بيف كقائع تمؾ الحقبة التي شيدتيا 

االنتخابات الرئاسية كالتي في الكاقع لـ تكاكبيا كتابة ىذا البحث، كلكف مكضكعيا يمكف تصكرىا 
بناء عمى ما ساد الكاليات المتحدة بعد انتياء الحرب العالمية الثانية كانبعاث ظركؼ جديدة 

كالحرب الباردة ككجكد إسرائيؿ كانبثاؽ ظركؼ داخمية أمريكية احد أكجييا انطبلؽ قكم لمكبي 
. الصييكني

 نماذج إما أنيا م ىنا كبسبب أف نماذج الناخبيف لـ تطابؽ ىذه الصكرة المذككرة آنفا، كه
أم (كانت محتكرة بيف الحزبيف الكبيريف أك مشتتو بيف مف يؤمف كمف ال يؤمف بنجاح غير تقميدم 

أم أصكات ال تؤمف بيما كىي مبعثرة بيف الناخبيف العادييف الغير  )خارج الحزبيف الكبيريف 
مسيسيف؛ فاف نتيجة نجاح الرئيس تككف في صالح مف تدعمو أقمية معينة تراكـ أصكاتيا كحزمة 

. كاحدة في اتجاه الحسـ
إف ابتعاد المكاطف العادم كىك بالضركرة ليس معاديان كال مؤيدان لمقضية الفمسطينية عمى سبيؿ 
المثاؿ عف التأثير في االتجاه االنتخابي الصحيح الخاص بمصمحة الكاليات المتحدة كحدىا، يتيح 

 ال يستطيعالفرصة لتجمعات الييكد كالتي يتمكف المكبي الصييكني مف حزميا لتشكؿ ثقبل انتخابيا 
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سكاء مرشح رئاسة اك عضك ككنغرس أف يقفز عنو متجاىبل إياه ألجؿ مبادلء اك مكاضيع ليست 
.  ضمف برنامجو

كىنا كبصدد قضايا الصراع تنجح التغذية اإلعبلمية الصييكنية في فرض قضية الييكد فقط 
كقضية عادلة لشعب عانى مف االضطياد النازم، كىك لذلؾ يستحؽ الحماية كالدعـ، ىنا كبدعاية 

كتمؾ يستطيع الناخبيف الييكد فرض حزمتيـ كقكة يحسب ليا الحساب كلذلؾ يصبح عرفا بانو 
يجب الحذر مف مخالفة رغبات كتطمعات الناخبيف الييكد الف مف يعممكف ضدىـ بالنتيجة لف 

.      يحرزكا النجاح المطمكب
 لجنة في ككنغرس الكاليات المتحدة في 80كثر مف ألقد شكمت لجاف العمؿ السياسي ب"قاؿ محمد عناية 

كتعمؿ عمى تمكيؿ الحمبلت االنتخابية لممرشحيف الذيف ليـ سجؿ سابؽ في . سبعينات القرف الماضي
سرائيؿ، كبالذات المرشحيف الذيف سيشارككف في عضكية لجاف الككنغرس التي ستناقش قضايا ليا إتاييد 

 ) 52: ص 2001عناية، ("عبلقة بمصالح اسرائيؿ 
ف الصكت االنتخابي الييكدم لو مف التأثير ما يجيب عمى التساؤؿ المتعمؽ أكما يتبيف 

 )المرشحيف( النكاب كحرصيـبحسابات الصكت الييكدم لدل المرشحيف لمجمس الشيكخ كمجمس 
عمى استرضاء أصحاب ىذا الصكت كبالذات في المناطؽ التي يكجد فييا تجمع لمصكت الييكدم 

 إذا داعما الصييكني تغطية لحممتو االنتخابية يرل في المكبي إلىفالمرشح لمككنغرس الذم يحتاج 
 ابتزاز حتى يستطيع المشاركة مقايضة أك حتى إلىاستجاب لما سيطمبو منو ىذا المكبي كيتعرض 

حيث يخالؼ ذلؾ أبسط القكاعد كىذا ما لكحظ بكثرة في مثؿ ىذه الحاالت  في ىذه الحممة،
في كاليات مثؿ نيكيكرؾ، نيكجرسي  )الصياينة(الييكدمف  التمكيؿ المالي بقبكؿ الديمقراطية
 .ككاليفكرنياكفمكريدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    -51-  

الموبي الصييوني سياسة أمريكية ـ إسرائيمية : الرابع  القسم   .4 .0 .2
  

 إلسرائيل الموبي أىمية  .1 .4 .0.2 
 

 نشاطات المكبي الصييكني األمريكي تعمؿ مف أجؿ تعميؽ كاستغبلؿ كؿ مركز أخذت-   
صناعة قرار يتمتع بصبلحيات رسمية ليسخر ىذا التأثير الصييكني عمى السياسة األمريكية التي 

ف القياـ بدكر المؤثر في صياغة األمريكاف لسياسات ببلدىـ إإحداث تغيير فييا، حيث  ـبإمكانو
الخاصة بالشرؽ األكسط يتطمب إعطاء مزيد مف االىتماـ في المصالح كاالىتمامات األمريكية 

 الحرص عمى األكضاع الداخمية األمريكية مما يمكنيـ فف نشيطي المكبي يظيركأ أم األخرل،
 كاالقتصادية التحكـ السياسية نقاط إلى عبرىا الكصكؿ عبلقات يتـ كيقكم مف التدخؿمف المزيد 

 .اليامة

إف ما تبتغيو الكاليات المتحدة في نظرتيا لمكبي االسرائيمي كعممو ىك تحقيؽ لكثير مف غاياتيا عمى اعتبار "
انو يمثؿ القكة اإلقميمية الحميفة ليا في الشرؽ االكسط، كعمى ذلؾ تبنت الكاليات المتحدة سياسات إسرائيؿ 
كدافعت عنيا كجعمت مف المكبي المكالي ليا عنصرا مساعدا ليا في العديد مف اإلجراءات كالقرارات التي 
تتخذىا في مجاالت عمميا باالعتماد عمى المستكل التشريعي، ىذا عدا عف رغبة كؿ رئيس في استمالة 

ما يفسر كيؤكد  جيمس بتراس، كقد قدـ "المكبي االسرائيمي كالمنظمات الصييكنية االخرل لصالحو انتخابيا
 ) . 2002بتراس، ( ىشاـ البستاني .التي ترجميا د ذلؾ في مقالتو

إف ذلؾ األمر المحتـك يقكد إلى إدراؾ أف المكبي الصييكني سيككف حكما سياسة إسرائيمية برغـ 
ككنيا أمريكية الشكؿ، فمف بيف السطكر نقرأ اىتماـ إسرائيؿ في لكبي قكم تابع إف لـ يكف أكثر،  

 أقكل مركزيف لصياغة اليككف مدافعا عنيا في أركقة الرئاسة كالككنغرس األمريكييف باعتبارييـ
. كصناعة السياسة األمريكية

 كىك الصييكنيكلكيات المكبي أ كىدؼ النشاط األكؿ في األمريكي مركزيعتبر الككنغرس  .ُ
 المغربي أفإذ يقكؿ فؤاد . سرائيؿإسياسة مع ك مناىضة ما يتعارض أما يتـ عبره تمرير المشاريع 

 .ف يفرض قيكد عمى رئيس الكاليات المتحدةأالككنغرس يمعب دكرا في السياسة الخارجية كيستطيع 
ف الككنغرس ىك منطقة محتمة أ فميس مف المبالغة القكؿ األكسط، بشاف مكضكع الشرؽ أما

 .    إسرائيميا

 لصييكني،غمبيا مكضع اىتماـ المكبي اأ البيت األبيض الكظيفية في إف نكعية مكظفي .ِ
كىك الذم يحرص عمى تكظيفيـ حتى يككنكا أداة مساعدة لئلحاطة بكؿ ما يجرل في البيت 

 . معادية لياأكك تصكرات مؤيدة إلسرائيؿ أاالبيض مف تطكرات 
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 رافؽ ذلؾ ازدياد تاثير كصحافة كبرل كقداإلعبلـ كأدكاتو المختمفة مف شبكات تمفزة  .ّ
 .   )كبر تجمع لمصناعة السينمائية في الكاليات المتحدة أ (الييكد في ىكليككد 

ك بآخر في تكظيؼ أف المكبي الفعاؿ كفي اطار دكرىـ الضاغط يساىمكف بشكؿ إ .ْ
 :إسرائيمية فيـ بأبعاد العمؿ السياسيمجريات 
 ماذا يصكتكف اك ماذا يفعمكفلممشرعيف في كثر مف القكؿ أيقكمكف ب. 

  بالمعمكمات )المشرعيف( يضا بمدىـأ كيقـك المكبي. 

 الككنغرس الضغط عمى  المكبييمارس. 

  بقكفممف دائرة المكبي  المناصريف أكف الناخبيف أكالشكؿ الفعاؿ لمضغط يكمف في 
 .بالمشرعيفعمى االتصاؿ 

 كعبر نشاطو المحمـك تجاه السياسة الخارجية لصييكني تككنت ميمة المكبي القد.  5
 أكجو مختمفة منيا ما ىك ظاىر كمبطف بغطاء الحرص عمى عبلقات الدكلتيف األمريكية في
 العامؿ في الكاليات المتحدة لصالح دكلة الصييكني االثنتيف كبيف المكبي البعض كبيفببعضيما 

 كىي تجربة فريدة المتحدة،طار الحدكد الجغرافية كالحدكد الدستكرية لمكاليات إ تقع خارج ،غريبة
م كمف حيث المدل الذم يتحرؾ فيو الصييكف المكبي يتمتع بياككحيدة مف حيث القدرات التي 

 كحتى المكبيات العرقية األخرل، كالمكبيات الصييكنيكيتضح ذلؾ في مقارنة كضع المكبي 
 )لكبي( مف التفكؽ عمى تحركات جماعة اك الصييكنيف تمكف المكبي أ كلقد حصؿ ،الصناعية

سرائيؿ لدل إالمصالح النفطية التي أظيرت معارضة قكية في قضية اعتراؼ الكاليات المتحدة ب
 .    شكمت لكبيان خاصان بيا النفطية التي أرباح الشركاتىا ألف ذلؾ شكؿ خطران عمى ئإنشا

 ما لمكبي في ر الصكرة التي يتـ مبلحظتيا عف ماىية كاىمية ممارسة دكإلى بالنظر . 6   
 إلىسرائيؿ في كقفة مؤداىا إ كسبلمة صييكني ػ بأمفحسب اعتبارات المكبي اؿتمس ػ قضايا 

ال لحاجات ىذه الدكؿ إ لـ كلف تككف أنيا مع األمريكيةعرقمة تسميح أم دكلة عربية باألسمحة 
ظ ىك ػالسعكدية مثبلػ ف أ الدفاعية، فالجانب الذم ينشط فيو المكبي المذككر ىنا حسبما سيبلحى

سرائيؿ كمدل إف تخضع لعممية تقييـ معيارىا مصالح أ الخارجية يجب  المتحدةسياسة الكاليات
كاستمرار العمؿ بيذا المعيار كعدـ . سرائيؿإخدمة سياسة كمصالح الكاليات المتحدة لمصالح 

.  يتبع ليا ذلؾ سيتـ  تحصيؿ الرضا اإلسرائيمي كدكلة ككمكبيب ألنو. التناقض معو
 
 
 

الموبي الصييوني  اتجاىات عمل .2  .4 .0.2
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مف ايباؾ  )لكبينيغ( شيكر مف الضغط ةرس بشكؿ جيد ألكثر مف عشرغلقد تـ استغبلؿ نشاط الككف

التي نشط معظـ أعضائيا ضد صفقة اإلكاكس مع العربية السعكدية، عممت ايباؾ بضغطيا الكامؿ 
رس االمريكي، مف جانب آخر فاف الشركات األمريكية التي دعمت غلقضية بدال مف الككفافي ىذه 

لعب المكبي الصييكني في مكضكع بيع . مت بإجراء مفاكضات مع المكبي الصييكنياالصفقة ؽ
الطائرات ىذا عمى الشعكر العاطفي كقد ادعى تكماس دايف المدير السابؽ اف أعضاء مجمس الشيكخ 

 :Tivnan,1987 pp). اشتككا إليو مف نغمات المعاداة لمسامية مف جانب الذم عممكا مف أجؿ البيع

153-154 )  .  
 ف ىذا أ الصييكني تتبيف في االتجاه الذم يسير فيو، فقد لكحظ التأثير أىميةف إ

 كيعتمد ذلؾ عمى ،ك يتضاعؼ بيف فترة كأخرل كلكنو ال يختفي نيائياأالتكجو قد يتغير، ينحسر 
مسالة في غاية األىمية كىي مدل كجكد االستجابة التي تحصؿ عادة مف صانعي القرار سمبا أك 

ك دكر صييكني في السياسة الخارجية األمريكية أف الفرضية التقميدية القائمة بتحكـ إإيجابا، 
ك دكر صييكني في السياسة الخارجية، أخرل التي تقكؿ بانو ال تاثير أقكبمت بفرضية تقميدية 

ك أف الفرضية األكلى القائمة بكجكد دكر إك تجارب لبعض المطمعيف ؼألى عدة قراءات إبالرجكع 
ف كانت محدكدة إتحكـ ىي فرضية محقىقىة حكؿ ىذا الدكر كقد ثبت كجكد درجات عدة منو حتى ك

نو دكر بارز كقكم يصفو البعض مف ىؤالء أ إال إسرائيؿ،  أكفي مكضكع الشرؽ األكسط 
ك صغيرة مف األشخاص ضمف ىذه أالمطمعيف بالتعاظـ في مؤسسة ما لدل مجمكعة كبيرة 

ك معاكسان أقؿ حدة مف التاثير أ قد يككف االمر أكالمؤسسة اك تمؾ مف مؤسسات اإلدارة األمريكية 
كبر أك أ التعاظـ في دكر المكبي تثبت حقيقتو في الككنغرس األمريكي بمجمكعة صغرل إفتمامان، 

ق، كما يكجد شيء مف حالة التاثير ىذه لدل بعض مكظفي البيت االبيض ئمف ذلؾ مف أعضا
 ذلؾ إلى يضاؼ لصييكني، المكبي امف قبؿك ضغط أ فيو العديد مف المعينيف بتأثير يعمؿالذم 

ف دكران ميمان كنشاطان مميزا قاـ بو المكبي ضد مناكئيو أ كقد لكحظ كالمالية،كزارة الدفاع كالخارجية 
 فندلي كجكرج بكؿ ككيؿ سابؽ لكزارة الخارجية االمريكية الذم ؿ المؤسسات كمثؿ ذلؾ بك ىذهفي

.     ضد تعيينو ككزير لمخارجية في عيد كارترصييكنيكقؼ المكبي اؿ
 بما يذكره الصحفي المستقؿ الصييكنيظير بكؿ فندلي ما قالو مرارا بصدد حالة المكبي ألقد 

 :ايريؾ أكلترماف الذم أجرل دراسة عف ايباؾ قاؿ فييا
أدنى شؾ فاف ايباؾ ىي المكبي العرقي األقكل الذم تشكؿ في التاريخ االمريكي المعاصر في دكف مف " 

الحقيقة يمكف القكؿ انيا كذلؾ في كاشنطف، كسيطرتو ليست فقط في الككنغرس بؿ انيا في البيت االبيض 
 فيذا المكبي ال يعتمد عمى إدارة صديقة لكف عبلقة،ككزارة الدفاع كالخارجية كالمالية كعدة مكاتب ذات 

 السابقة في ككالة المخابرات  كتبت المحممة1988كفي " العكس في كثير مف األكقات ىك الصحيح 
 في صنع السياسة في فترة إدارة ريغاف ك ان اف ايباؾ أصبحت شريؾ: "كفسكاثميف كريست"   CIA"المركزية 
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 الفيـ أيف يبدأ ضغط المكبي كأيف يككف مستحيبل فييااخترقت البيت األبيض كالككنجرس إلى الدرجة التي 
 ).116: ص1993فندلي، ("ينتيي التفكير الرئاسي المستقؿ 

                                                                                                                                                                                                                                       
  لتكضيح اتجاه ميـ مف اتجاىات عمؿ المكبي ف ممحكظة ميمة تستحؽ الكقكؼ عمييا أكما
ف حالة التنافس كالخبلؼ التي طالما تحصؿ بيف الحزبيف األمريكييف الكبيريف الجميكرم أكىي 

 يصعب القياـ بيا مف أم الميمة التيالمعب عمى التناقضات كىي فييا  بحيث يتـ ،كالديمقراطي
 كاف فعبل قادرا عمى ذلؾ خصكصا اف ىذا التعامؿ ىك مع اكبر حزبيف يتداكؿ احدىما إذاال إطرؼ 
في حاالت كثيرة تـ العمؿ عمى . عف طريؽ االنتخابكبر دكلة في العالـ أفي سمميا السمطة 

ك أدارة رئيس إاالزمات التي تحصؿ مف طرؼ ما مف الحزبيف مع بعضيما البعض اك في طريقة 
 ففي العديد مف الحمبلت االنتخابية تـ خارجية أك داخمية،مسئكؿ حككمي يتبع ألحد الحزبيف ألزمة 

 . جؿ إضعاؼ المرشح المقابؿأ ليخدـ مرشح منافس مف حزب آخر مف تسخيرهاستغبلؿ مكقؼ ما ك
 غكر في منافستو مع بكش االبف في انتخابات الرئاسة األكلى التي فاز مع آؿتماما مثمما حصؿ 
  .1998عاـ فييا بكش االبف 

ففي الحممة التي سبقت ذلؾ ذكر آؿ غكر المكبي االسرائيمي بكقفتو مع اسرائيؿ في أزمة ضمانات   
لقد كاف دكر ايباؾ : القركض كي يحصؿ عمى دعميـ في حممتو االنتخابية حسبما يقكؿ ميخائيؿ لند 

عندما استغؿ الديمقراطييف ىذا ككذلؾ اف استغمت منافسة الحزبيف الرئيسييف الديمقراطي كالجميكرم 
دارة بكش األكلى ،  قاؿ 2000ففي كتاب كجيو إلى ايباؾ في مايك . الخبلؼ بيف المكبي الصييكني كا 

 الذيف ركجكا لمفيـك الخارجية كمستشاريوأتذكر الكقكؼ ضد سياسة بكش  " :غكرمرشح الرئاسة آؿ 
لقد كقفت معكـ، كسكية .ستعماؿ ضمانات القركض كعصا إلرىاب إسرائيؿاالربط المييف حيف حاكؿ 

جؿ استغبلؿ مشاعر كراىية الصياينة ضد بكش أكىك يقكؿ ذلؾ مشيرا إلى الجميكرييف مف ." ىزمناىـ
.   (Lind, 2002 pp:26-31).األب في أزمة ضمانات القركض

 قضية ليندكف الركش الشخصية السياسية األمريكية مف الحزب كفي مثيؿ لذلؾ تضاؼ أيضا  
كاف مف أبرز المرشحيف في السباؽ نحك البيت األبيض كقد خرج مف ىذا السباؽ بعد أف ، الديمقراطي

بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف كصؼ . تعامؿ بنزاىة السياسي الذم لـ يميث كراء المكبي الصييكني
كتنبأ بزكاؿ الدكلة الييكدية إذا استمرت في سياستيا التكسعية، لقد ذىب الركش " لص ذكي"شاركف بأنو 

أيضا إلى مطالبة الكاليات المتحدة بمعاممة الفمسطينييف معاممة عادلة كلك بفرض عقكبات عمى الدكلة 
  ).2004  السيمي،(.ضحية الحقيقة ، كما ذىب فندلي، عمى كؿ ذىب الركش."..إسرائيؿ"الحميفة 

 
 الحقيقة التي تبرز كتظير في نطاؽ شرح حالة كجكد المكبي في مراكز صناعة القرار    إف  ، 

 استشفاؼ مسألة غاية في األىمية في مثؿ بعض المؤلفات كالدراسات التي تشير في  منيايمكف
 يتعمؽ بمركز اك مكانة المكبي كبالطبع حالة  ػ فيماعمى األقؿػ  نكع مف التدخؿ إلىصفحاتيا 

مف ف نكعية أ إلى المجمكعة، باإلضافة قمخفي لمثؿ ىذاؿالتأثير التي تصاحب التدخؿ غير 
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لكا أم ذف يبأ ممف كانكا في كضع ميني ككظائؼ تمكنيـ مف كفرة المعمكمات دكف  ىـالمتحدثيف
 .جيد لمبحث عنيا

  عات الضغط الصييكنية يمكف أف يظير في ا جـبركزف أف الكاضح إفي الحقيقة
بعد صدكر قكانيف تحدد  النشاط، فمجاف العمؿ السياسي التي شكمت في الككنغرس أكجوعديد مف 

تـ تسخيرىا عمؿ كصبلحيات المكبي كتحدد مدل اإلنفاؽ المالي عمى مرشحي االنتخابات، كقد 
ف ىذا إ. بضغط كبتأثير المكبي الصييكني لتأييد تبني السياسات التي تخدـ األىداؼ الصييكنية

 في بدعـ أىدافوعتماده الكامؿ عمى عنصر االلتزاـ األمريكي الثابت االمكبي كفي مضمار 
طار أكلكياتيـ يرسخ عبلقتو مع المناصريف لو كالتي إ مناسبة سياسيا في استجاباتالحصكؿ عمى 

استييمت باختيار الفرص التي تبرز أماميـ كالتي تكفر البيئة ألداء دكر قكم يمكنيـ مف خدمة 
 .أىداؼ إسرائيؿ دكف االىتماـ باألىداؼ األمريكية

ط ذلؾ مف قكؿ تكماس دايف المدير التنفيذم اليباؾ استنبحيث يمكف اعمى إدارة ريغاف،  ايباؾ لقد سيطرت 
 يعني " أف العبلقات بيف الكاليات المتحدة كايباؾ لـ تكف في صكرة أفضؿ مف ىذا الكقت"سابقا الذم قاؿ

ضمف ىذه الفترة نشطت دائرة مف المؤيديف التي اجتمعت بالضبط في المكاقع التي " مضيفا ، 1986
اعتبرىا ضعيفة بالنسبة لمصييكنية كما ىك الحاؿ في كزارة الخارجية، كزارة الدفاع، المالية، كككالة 

  . )117: ص1993فندلي ، (" المخابرات المركزية كالككاالت األخرل
لجاف العمؿ  فأ" :الماؿلقد عمؽ مايكؿ بكلف في دراسة لو عمى طبيعة كقدرات ىذه المجاف ك مف حيث 

 حممة انتخابية مختمفة أثناء 268 فيمميكف دكالر $ 1.8السياسي المؤيدة إلسرائيؿ ساىمت بأكثر مف 
 فاف ىذا اإلنفاؽ اعتبر األعمى في مدل اإلنفاؽ االتحادية، دائرة االنتخاب إلى كبالنظر 1981-1982

 لجنة عمؿ سياسي الذيف 75، زادت القائمة إلى 1984آب / بحمكؿ منتصؼ شير أغسطس.السياسي
 .(Poulin, 1989)".االتحادية 1984مميكف دكالر إلنتخابات $ 4.25جمعكا 

 

  مف الكاضح أف عمؿ المكبي الصييكني قد تمت صياغتو بشكؿ ال ينسجـ مع
متطمبات المكاطف األمريكي التمقائية أك حتى منظمات المجتمع األمريكي األخرل بما فييا 

جماعات الضغط البعيديف تماما عف تفكير السياسييف عمى اختبلفيـ حتى ال تثار ضدىا قضية 
ف حاكؿ أحد ما إثارة العداء عمى مسائؿ تخص عمؿ المكبي الصييكني  رام عاـ مضادة، كحتى كا 

فإنو قد ال ينجح بسبب ثقؿ تأثير اآللة اإلعبلمية الصييكنية في صياغة اتجاىات عمميا بآلية 
 .حذرة تجاه القضايا الحساسة لمكاليات األمريكية
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إف التطبيؽ النمكذجي لجني ثمار الحرية باف يتـ تطبيؽ رسالتيا ككسائميا بناء عمى الفيـ 
الكامؿ ليذه الحرية، كما يتعمؽ بمكضكعنا ىك تطبيؽ الديمقراطية األمريكية في ذاؾ النظاـ 

 .تنكعا في األفكار كالعديد مف األصكؿ كالكالء العرقي لمبمد األـ االخرل السياسي الذم يكاجو

تكاجو الديمقراطية األمريكية العديد مف التحديات التي عمؿ النظاـ عمى إدارتيا، فقد قكضت 
ىذه التحديات العممية التشريعية التي اصبحت في حاؿ تسمح لمبعض مف العامة بأخذ دكر ما في 

لى إكلعؿ التحديات التي تكاجو العممية الديمقراطية تتفرع بالمنطؽ الجغرافي . السياسة المرسكمة
 .تحديات خارجية كداخمية

 
 :األمريكيةالتحديات الخارجية لمديمقراطية .    1 . 1 . 0. 3

ينبغي التكضيح انو ليست الديمقراطية األمريكية ىي الديمقراطية الكحيدة في العالـ كىناؾ  .ُ
 كسياسات ديمقراطية قد تتجاكزىا في التطبيؽ كالحريات المنبثقة عف معتقدات كعقائد أشكاؿ

، مع أف ك غيرىاأتتبناىا شعكب كأمـ اخرل لكنيا لـ تتمكف مف السير عمييا بسبب ظركؼ قاىرة 
 .ذلؾ ال يشكؿ مبرران دائمان يجب التعمؽ بو لتغييبيا عند مف يقكـ بذلؾ

را كممارسة في خطابيا السياسي اف الكاليات المتحدة تعتمد عمى الديمقراطية شعإ .ِ
كاإلعبلمي كأبرزت كذلؾ مبادلء حقكؽ االنساف كعامؿ ىاـ في سياؽ ىذه الخطابات، كألف ما 

كجكد ف تطرحو الكاليات المتحدة في خطاباتيا تسكده الشفافية عمى مستكل األقكاؿ كالشعارات كأل
 عمى مستكل  مرتبط بسياسات معينة تنحصر في مبلءمتيا لممصالح األمريكيةتمؾ الشفافية

األفعاؿ فاف ىذه الطركحات ينقصيا مصداقية التاثير فيمف تتعامؿ معيـ حتى مع مف ىـ حمفاء 
 .ليا

 ألف ان؛ف كانت تخاطب العالـ بنداءات الحفاظ عمى الديمقراطية سيككف نداؤىا أجكؼإفيي  .ّ
حمفاء متعدديف لمكاليات المتحدة ىـ ال يعتمدكف الديمقراطية في ممارستيـ كسمككيـ كأىميـ 

سرائيؿ إف الكاليات المتحدة تدعـ إ بؿ ،سرائيؿ التي تقـك بما تقـك بو تجاه الشعب الفمسطينيإ
 تخرؽ قكاعد الديمقراطية كحقكؽ االنساف تجاه الشعب الفمسطيني أنياعسكريان كاقتصاديان رغـ 

لى العديد مف األنظمة الدكتاتكرية التي تؤازرىـ كتعاكس التيار المناىض لمرأم إيكميا، كيمتد ذلؾ 
 . شعار الحفاظ عمى مصالحياكغيرىا تحتسرائيؿ إالعاـ تجاه 

 ىي الدكلة الديمقراطية الكحيدة في إسرائيؿف أ تدعي المتحدةف الكاليات أ ىنا التنكيو مع  .ْ
 .الشرؽ األكسط
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 كقد قامت الكاليات المتحدة بإسقاط أنظمة بأكمميا تحت شعار دعـ الديمقراطية ألف ىذه  .ٓ
 فضمت الحفاظ عمى استقبلليتيا السياسية ألنياك أ ليا،ك لـ ترضخ أاألنظمة لـ تنضـ 

 تتمسؾ بمكاقؼ معينة تجاه ألنياك أ ،كاالقتصادية رغبة منيا في صكف مكارد ببلدىا لصالحيا ىي
 مف جانب آخر لـ تتماشى في تطبيؽ سياساتيا االقتصادية أك أنيا إسرائيؿ،ك أالكاليات المتحدة 

لى السيطرة عمى مصادر الطاقة كمنابع إف األخيرة تسعى أمع مصالح الكاليات المتحدة باعتبار 
 . العالمية كتسكؽ حاليا لمنظمة كمنظمة التجارة العالمية كالتجارة الحرةكاألسكاؽالنفط 

ف الديمقراطية التي تنادم بيا الكاليات المتحدة تصطدـ بمثؿ ىذه السياسات إ   كلذلؾ ؼ .ٔ
ف يستحكذ عمى تجاكب الشعكب كليس فقط أالخارجية التي تحد مف نشرىا ألف نشرىا يجب 

ال بتغيير كثير مف سياساتيا تجاه كثير مف االطراؼ كمنيا قضية إاألنظمة كال يمكف ذلؾ 
 .فمسطيف

ف ال الفمسطينييكلعؿ المفيد أف يعرؼ الكزير باكؿ أف  :"نكفؿ يقكؿ المحمؿ السياسي الفمسطيني ممدكح 
كىـ . شكبل مف الدعاية اإلعبلمية الساذجة قبؿ بدء الحرب عمى العراؽ يثقكف بكبلمو كيعتبركف مبادرتو

شاركف شارة الفيتك مف تؿ أبيب يكفي لتراجعو كتراجع سيد البيت األبيض كالككنغرس  مقتنعكف أف رفع
كلـ . األكسط مبادراتيـ، كسحب كبلميـ الجميؿ عف الديمقراطية كالشراكة مف التداكؿ في سكؽ الشرؽ عف

فمسطينية حرة كنزيية  ينسى الفمسطينيكف أف بكش كصفيـ باإلرىابييف، كيعارض إجراء انتخابات
 . ) 2002نكفؿ ، (" كديمقراطية يشارؾ فييا مف يشاء مف الفمسطينييف

ف الخكض في جكانب التحديات الخارجية لديمقراطية الكاليات المتحدة جدير بالدراسة إ .ٕ
ف التحديات الخارجية لديمقراطية الكاليات المتحدة أكالعرض المسيب لتفاصيؿ ذلؾ، حيث اتضح 

 . كىي كاسعة المجاؿ تنعكس عمى بسط الديمقراطية في العالـ

كيكجد شأنا آخر قائما كتحدم مف تحديات الديمقراطية األمريكية كىك ليس عمى عبلقة بديمقراطية 
الكاليات المتحدة مع إسرائيؿ، كىك أف الكاليات المتحدة تفكض لنفسيا متى شاءت كمتى تريد 
تطبيؽ مبدأ تصدير الديمقراطية، كىك أمر يخضع بحكـ التجربة مع الكاليات المتحدة لممزاج 

السياسي الخاص بيا تجاه بعض مف تحالفيـ، فالذم حصؿ، كيحصؿ أف الديمقراطية كتطبيقيا 
غير مشدد عمييا مع الدكؿ التي تخاؼ الكاليات المتحدة فييا مف نيضة معاكسو ليا، سكاء أكانت 

، كتستحؽ ىذه المسألة أف تككف تحدم )إسبلمية(تكجيات ىذه النيضة المعاكسة يسارية أك دينية 
ألنو يسبب تناقضا ما بيف شعاراتيا كما بيف سياساتيا الخارجية، بالنظر إلى ما تطرحو الكاليات 

المتحدة ليؿ نيار عف حؽ الشعكب في االختيار الديمقراطي، كىي تتغافؿ عف ذلؾ في الدكؿ التي 
ليا فييا حمفاء تحرص عمى بقاءىـ في الحكـ، ألف ىذه الدعكة لتطبيؽ الديمقراطية في الحقيقة 

.  حؽ لمجميع، كليست محرمة ىنا كمباحة ىناؾأنيافييا عمكمية كليست خصكصية، إذ 
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في  )(democratizationإذ يكمف األمر كما يقكؿ فؤاد المغربي في أف الدفع األمريكي نحك الديمقراطية  
أرجاء مختمفة مف العالـ لـ يطبؽ عمى الشرؽ األكسط لسببيف ىما العبلقة القائمة بينيا كبيف األنظمة 

القائمة، ككذلؾ كما يقكؿ خكؼ الكاليات المتحدة مف أف تؤدم الديمقراطية إلى كصكؿ مجمكعات المعارضة 
   ).37:  ص2002المغربي،  (اإلسبلمية إلى السمطة كما في الجزائر كقبؿ ذلؾ في األردف 

: األمريكي" إنتربريز"العضك الدائـ بمعيد " ركيؿ مارؾ جيرشت" ما قالو إبراىيـ غاليكما أكرد 
أف الديمقراطية لـ تكف بندنا رئيسيا عمى األجندة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط قبؿ " جيرشت"يرل 
). 2005غالي، (.، ككانت أمريكا تأخذ بمبدأ تنكير الديكتاتكريات فقط2001 سبتمبر 11
 

إف مثؿ ما يطرحو فؤاد المغربي كاف قبؿ حصكؿ االنتخابات األخيرة في األراضي  .ٖ
سرائيؿ كقد كانت بيذه المفاجأة  الفمسطينية المحتمة كالتي لـ ترض نتيجتيا الكاليات المتحدة كا 
التي نراىا اليكـ، كىي بدكف أدنى شؾ كبتجرد تتمتع بالشفافية مثمما الحظ ذلؾ العالـ كجميع 

المراقبيف، ككيؼ يمكف ألم مبلحظ لمرأم األمريكي أف يربط بيف الرفض األمريكي ليذه 
كبيف مناداتو بالديمقراطية، حيث أف أسمى معاني - كىي سمكؾ ديمقراطي بجدارة - النتيجة 

الديمقراطية التي تنادم بيا الكاليات المتحدة كقد طبقتيا عمى مدار مائتي عاـ كيزيد في 
ف كانت عكس رغبات ىذا الطرؼ أك ذاؾ بما  أراضييا، تقتضي احتراـ نتائج الديمقراطية كا 

 .    أنيا جرت بطريقة حرة كنزيية

ف تعاد صياغة السياسات الخارجية تجاه ألى إكلمقفز عمى ىذه التحديات تتجو الضركرة  .ٗ
م قادرة عمى ىذا التغيير  كباألخص في صدد قضية فمسطيف، كه العالـاالزمات فيالعديد مف 

 مف الشعكب في العالـ ان حتى تتمكف مف إنعاش المبادلء الديمقراطية كذلؾ سيككف سيبل ألف كثير
م ألدييا األرضية الخصبة كىي باألصؿ تؤمف بالعدؿ كالمساكاة كالمشاركة في الرام كتقبؿ الر

 قاـ بالفعؿ الديمقراطي في  حيثاتضح في حالة الشعب الفمسطيني عمى األقؿكىذا ما اآلخر 
 .التشريعيةالعديد مف مؤسساتو سكاء التنفيذية اك 

بأف إسرائيؿ خبلفا لما ىك شائع في أمريكا " فندلي في نياية مقدمة كتابو الخداع بكؿ لقد ذكر 
ليست كأمريكا كاالختبلفات بينيما عميقة كبمقارنتو اظير اختبلفا ليس ضئيبل في الديمقراطية بيف 
البمديف إذ أف إسرائيؿ ال تكفر الديمقراطية اال لمييكد فقط، كيعاني العرب اإلسرائيميكف مف تمييز 

. الصكرة الزائفة التي يقبميا األمريكيكف ببراءة إلسرائيؿ الحقيقية. مذؿ في معظـ نكاحي الحياة
كيستغؿ مناصرك إسرائيؿ تمؾ الصكرة المضممة بميارة كبيرة في برنامجيـ لضماف استمرار التكاطؤ 

لكف، عندما أصبحت  ":كقاؿ كذلؾ. )19 ػ 17: ص ص1993فندلي، (" األمريكي اإلسرائيمي
ف ضحايا أف تمؾ الديمقراطية لمييكد فقط، كأاألمكر أكثر كضكحان خبلؿ عشرات السنكات التالية 

ؾ ضعؼ تبرير دعـ ، كبذؿالمحرقة النازية يمارسكف أفعاؿ مركعة ضد المكاطنيف األصمييف
 . )259:  ص 1993فندلي ( "إسرائيؿ
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كمع ذلؾ فإف المغزل األخبلقي لمديمقراطية بالنسبة لمكاليات المتحدة ":كيسنجركيقكؿ ىنرم 
لذلؾ فإف عمى الكاليات المتحدة أف تقؼ إلى . ظؿ فكرة أساسية لمجتمع تشكؿ مف خبلؿ المغتربيف

جانب القيـ الديمقراطية إذا أرادت أف تكسب سياستيا الخارجية دعما داخميا كاسعا عمى األمد 
كىك يعكد ليقكؿ في نفس مقالتو انو لـ يتعامؿ بمد آخر . .تطبيقياكالقضية ىي كيؼ يجب . الطكيؿ

كيسينجر، ( ".مثؿ الكاليات المتحدة مع مكضكع حقكؽ اإلنساف كدعـ الديمقراطية بشكؿ جد مركزم
2004.(  

 
 

  : التحديات الداخمية لمديمقراطية األمريكية .   2 . 1  .0.  4
 

  :فيف كانت ليست بمثؿ تمؾ التحديات الخارجية فيي تكمف إك
الديمقراطية  عني ككأفت تصبحأف حالة الحزبيف األكبريف كتداكليما المستمر كالتقميدم إ .ُ

ٍف ال أ تداكؿ ىذيف الحزبيف لمحككمة كأنو يعني أفلى إا فقط، كبالنظر مقياسييـمخصصة عمى 
 .حزب ثالث عمى الساحة السياسية األمريكية

مثؿ أىمية مصمحتو بالنسبة لو، ككذلؾ تيمو الديمقراطية  القد  األمريكيف المكاطف إ .ِ
 في ترجيح  ػف أرادػ إيو اف حريتو الشخصية قد تمس، كىك قد يساىـ ؼبالقدر الذم يممس تيمو 

 يجسد أفع يأبو أكال يستطيال كىك  كغيره مف المجتمعاتالكفة لصالح قضايا تيـ المجتمع االمريكي
 التركيبة الفردية  بسبب كالسياسة الخارجية األمريكيةك بسبلسة في مكاضيع ىامةأرأيو بجرأة 

م ك االقتصادم الذم تتشكؿ معالمو السياسي، االجتماع طبيعة النظاـ لطبيعة تفكيره كأيضا بسبب
كؿ ك  السياسية أكؿ األحزاببالضركرة أف تشارؾ  كليس ،فقط في األحزاب السياسية الكبيرة

اإلعبلمي ػ  التي ال تتعدل أنشطتيا اإلطار االجتماعي  ػت المدنيةالضغط أك المنظماجماعات 
عنيـ  في نفس اإلطار السياسي الذم نشيده اليـك في الساحة السياسية األمريكية كليس بعيدا

ما ىدفيا تشكيؿ منضميف التحادات رغـ انيـ قد يككنكا لمكاطنيف الغير مسيسيف ا يندرج تصنيؼ
 .حالة مف النشاط الداخمي االمريكي

ك المنظمات كالتي ليست أصبحت حكران عمى بعض الجماعات أف المؤسسات اإلعبلمية إ .ّ
 بقدر ،بالضركرة ليا تمثيؿ سياسي لكي تستطيع التعبير ديمقراطيا عف ىمـك المكاطف دكف تسييس
ما تعبر عف تكجو معيف يخدـ جية قد ال تككف معنية بما يريده المكاطف اك حتى ما يحقؽ 

 .مصالح عامة لمبمد كساكنيو

لقد فيـ مف أف النيج الديمقراطي أصبح يعني شيئا آخر غير ذلؾ الذم رسمت ألجمو  .ْ
معالـ الديمقراطية في حيف لـ تكف حالة السياسة االمريكية كالتي تمارس في ىذه الفترة كالى 
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عندما يكصؼ أم أمر يتعمؽ بجماعات المصالح في حيز المعضمة، خمسة عقكد خمت، لذلؾ 
 جعمت مساحة في النظاـ السياسي األمريكي لمعمؿ كالتدخؿ في ىا مف حيث الفيـ كالتطبيؽفإف

ك أزمات معينة، كاألرضية الحقيقية األكثر أدارة رسمية لسياسات إمقاـ غير ذم صبلحية في 
لجاف العمؿ (رس بينما تنشط ىذه الجماعات مف خبلؿغأىمية لتأثير ىذه الجماعات ىي الككف

ف المكبي الصييكني كخصكصا أنفا، آ كما لكحظ . كالمساكماتفي الضغط" باكس ")السياسي
 مثؿ ىذا األمر تـ ،ايباؾ ىي التي تدير الحجـ األكبر مف لجاف العمؿ السياسي في الككنغرس

ب مك عنصرية كبالتالي نمكذج ممتكم لتطبيؽ الديمقراطية بتغؿأتفسيره بأف األمر فيو تخصيص 
مصالح جماعة معينة ألنيا في مكضع األكثر أىمية دكنا عف غيرىا مف الجماعات األخرل، 

كالمعيار في تطبيؽ الديمقراطية في الحالة تمؾ ليس عمى نفس المستكل مف شفافية المساكاة بيف 
  .جماعات المصالح ذاتيا

ف أىذا اليعني اف الديمقراطية ليست ذات فاعمية في الكثير مف الجكانب كيكفي القكؿ  .ٓ
النكاب س ٍف يكصؿ رأيو عمى األقؿ في انتخاب الرئيس كمف ثـ ممثمو في مجؿأالمكاطف يستطيع 

يسيىرفى الصكت االنتخابي أكبعض المكاتب الفيدرالية كغيرىا، اال   في المساكمات كاالبتزاز كما قد ي
 . عضاء في الككنغرسأكرد الذكر كمف خبلؿ بعض تجارب 

ف مكضكع جماعات المصالح شكؿ تماشيان غير سياسي مع الديمقراطية كلكنو سير إ .ٔ
ة يقيثير ال يرل في الديمقراطية الحؽأفَّ المكبي القكم في التأالديمقراطية لبلستيبلؾ العرقي، بمعنى 

 . نقيض لو كألىدافو الخاصة بو كبالجية التي يعمؿ ألجمياإال

 كاف كاردا حتى في الكاليات المتحدة كقد حدث ةكالميـ ىك اإلدراؾ أف تغييب الديمقراطي .ٕ
ذلؾ في حاالت عدة خصكصا فيما يتعمؽ بصكت المرأة التي أقر ليا حؽ التصكيت في الستينات 

 . مف القرف الماضي أك تصكيت مجتمع السكد

عضاء في أ اعتبر ، تحديد ماىية العبلقة بيف الككنغرس كالجماعات الضاغطةإطار في 
 التي يرل األعضاء بيا أنيـ يصكتكف لقضية يعتبركنيا األفضؿ كسيمة يشكؿ اؿقفَّ أالككنغرس 

 تعتبر ىذه الصكرة مسألة رمزية ألنيا ترسـ ىيكمية .لناخبييـ أك أنيـ قد يصكتكف لغرض آخر
 فيو ىذا العضك ؼنشاط عضك الككنغرس، بينما يحصؿ الكضع الحالي في اتجاه آخر، ينصر

كالصكرة النمكذجية التي لعضك مجمس . عف العمؿ مع جميكر ناخبيو ألجؿ مصالحو الشخصية
الشيكخ ىك أنو عميو العمؿ كفؽ حاجات كمصالح ناخبيو، بينما يسمؾ في التصكيت عمى أمكر ال 
يعمـ ناخبيو إلى أيف مآليا، فكيؼ يستطيع ىذا العضك إقناع جميكره أنو يصكت لؤلفضؿ إذا ما 

.    تمت مساءلتو مف قبميـ حكؿ مكضكع كمكضكع المساعدات إلسرائيؿ مثبل
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 لممشرع حكؿ  كاألفضؿ كينيث جكندا كزمبلءه لمجدؿ حكؿ اإلمكانية الحرةىذا سؤاؿ يخضعو 
 قكيفية التصكيت، كأف المشرعيف يجب أف يككنكا أحرار لمتصكيت في االتجاه الذم يعتقدكف

. ؿاألفض
 p: 411) 1992Janda, Berry ,Goldman,  (. 
 بعض ػ إف لـ يكف أغمب ػ أعضاء إجابة التساؤؿ عف مدل استقبللية  فيكما ينبغي

 لما بيف قراءةب  تفسير ماىية عمؿ أعضاء ىذه المؤسسة الميمة لمسياسة األمريكيةالككنغرس
 ما يقكلو شخصية سياسية امريكية سابقة عف نكعية مف أعضاء الككنجرس األمريكييف سطكر

 كدكرىـ في أحد أكثر األماكف اىمية كافتراضا دعـ إسرائيؿالتي قدمت نمكذجا حكؿ كجية 
لمديمقراطية األمريكية كالككنغرس، عندما كصؼ كزير الخارجية األمريكي السابؽ جيمس بيكر 

.  )1992 ،بيكر( "بالكنيست المصغرة"رس المؤيديف إلسرائيؿ غأعضاء الككف
 
 
 
  الديمقراطية االمريكية و تحول الوالءات: القسم الثاني . 2. 0. 3
 

ة الحياة السياسية، االقتصادم مف ممارسة أشكاؿ كا غالبية الييكد األمريكاف تمكفبما أف
ت ىذه المسألة في عددىـ كفي برزكبذلؾ  األمريكييف، تماما كغيرىـ مف المكاطنيف االجتماعيةك

بعض القدرات التي امتازكا بيا اضافة إلى حفاظيـ عمى مكاطنتيـ االمريكية، كقد سعى بعضيـ 
عندىـ الكالء المزدكج لمكاليات فقد تكلد " اسرائيؿ"لمكتسبات عمى صعيد ما أسمكه الكطف الجديد 

سرائيؿالمتحدة   .كالديني م القكـ،العرقي بناء عمى الكازع  ػسرائيؿإبعد نشكء ػ  كا 
نو بالرغـ مف تعدد االتجاىات السياسية لدل أذلؾ ما يذكره الدكتكر فيصؿ أبك خضرا في  

ف شعكرا عميقا مف التضامف مع إف غالبيتيـ يصكتكف لمحزب الديمقراطي ؼأالييكد األمريكييف ك
 . )25: ص1992أبك خضرا، ( .الدكلة العبرية يكحد بينيـ

قد ال يككف نقصا في الديمقراطية األمريكية أك ما يعيبيا شأف تحكؿ كالء بعض مكاطنييا الذيف 
استفادكا منيا في عدة امكر، لكف تعدد الكالء ما بيف دكلة المنشأ كدكلة مثؿ إسرائيؿ أصبح ككأنو 
يذكي فكرة أف التعدد في االنتماء يتحدد بمدل الشعكر القكمي الذم ارتبط لدل الييكد األمريكييف 

بمبادمء اعتبركىا تكراتية دينية، كفي الحقيقة اف عددان كبيران منيـ ارتبط بما اعتقده فرصة 
دكف االىتماـ بالمبادلء المذككرة،  )إسرائيؿ(اقتصادية لو شخصيا أف يقيـ في دكلتو المصنكعة 

كيعزز ذلؾ أف المكبي الصييكني ىك أحد أكجو التشكؿ العرقي في البنية الثقافية األمريكية،  كأف 
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الجماعة الصييكنية الضاغطة ىي ظاىرة قكية عمى مستكل الجماعات االخرل كىي تستغؿ ما 
. في الديمقراطية األمريكية في تفضيؿ تطبيقيا كفؽ احتياجاتيا

إف تعارضا تـ في سير ىذا التطبيؽ ما بيف احتياجات المكبي مكضكع الدراسة كما بيف حاجة 
المصالح القكمية األمريكية كرغـ ىذا التعارض إال أف احتياجات المكبي أخذت تسكد بسبب 

كبسبب ذلؾ طبعا سيسمح لمكالء لغير  التي تسمح لمكالء لآلخر أف يستشرماألرضية الديمقراطية 
الكاليات المتحدة إلى فرض نفسو جدليا عمى العممية االنتخابية في كافة مستكياتيا؛ مف مع 

اسرائيؿ كمف ضدىا؟ مف مع دعميا عسكريا كسياسيا كمف ضد ذلؾ ؟ تمؾ ىي معادلة كأرضية 
كيفية كجكد الكالء في الفرز الديمقراطي األمريكي كىي كذلؾ دخمت في نطاؽ كاسع مف الجدؿ 
السياسي بسبب مف ىك المستفيد مف نشاط كنشاط المكبي الصييكني في أركقة الككنغرس كفي 

.  المجالس الفرعية االخرل
 

   كبناء عمى أف الديمقراطية بالنمكذج الداخمي بالضركرة ستككف بناءة، كفييا شفافية كتمؾ 
التفاعؿ مع تطبيؽ نمكذجي لمديمقراطية االمريكية التي قاـ ؼالتي ينشدىا أم حر مف ىذا العالـ، 

ف ديمقراطية إف كانكا قد أكجدكا بعض الثغرات فييا ؼإ ك،العديد مف الكتاب بالحديث عنيا بإسياب
 فنجد منيـ الحكـ ىناؾ تعطي بعض الدركس لمف يريد االستزادة حكؿ الممارسة الديمقراطية، 

 : يقكؿ كزمبلءه كينيث جكندامثؿ
قد تكلدت حالة يكمف ؼتعدد ىذه الجماعات لكف التعدد في مصالحيـ، في ف الفكرة الرئيسية ليست فقط أ" 

فقد أعجب الكاتب الفرنسي  ".الككنغرس التفاعؿ حكؿ مسائؿ دستكرية تتطمب تدخؿ إلىفييا االحتياج 
مؤسسات كاألحزاب كاالتحادات كالمنظمات القائمة حيف زار اؿ تتعدد فييااليكسيس دم تككفيؿ بالطريقة التي 

 p:339( كاعتبر أف ىذا التعدد ىك الذم يسيؿ كيعزز الديمقراطية الكاليات المتحدة قبؿ قرف كنصؼ القرف
1992 Janda, Berry, Goldman,.( 

 
ذا كاف مف شيء مثمر ؿ  عمى ات تـ إقرارىا بناء تسمح بحرمىي ؼ األمريكيةديمقراطيةؿكا 

ف التعددية التي كاجيتيا الكاليات أ في الدستكر األمريكي، كؿ ذلؾ أتى ضمف سياؽ تالتعديبل
لحؽ بالدستكر مف تعديبلت تقر لؤلمريكي الحامؿ أي ما  ؾالديمقراطية، ككذؿالمتحدة ىي مف صنع 

التعبير كاالختيار كاالنتخاب كالديف في ف ينعـ بما ينعـ بو الجميع مف الحرية الكاممة ألجنسيتيا 
    .مف احد، مما يعد دليبل عمى إحياء لمديمقراطيةدكف تدخؿ 
ف المشاريع التي أقرتيا الييئات التشريعية األمريكية المتعاقبة منذ نشػأة الكاليات المتحدة إ

اعتمدت عمى اف لكؿ الحؽ فيما يقره الدستكر األمريكي مف حيث االجتماع كحرية التعبير 
 إلىفيـ مف اتجيكا . الصييكنيكلكف األمر قد تـ استيبلكو بطريقة مختمفة مف ناحية المكبي 
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حـز الصكت الييكدم ليسيركه في اتجاه المرشح الذم يريدكه دكف االىتماـ اف كاف ىذا 
نو لكحظ في نشاط المكبي كمف كراءه أذلؾ ال، المرشح سييتـ في خدمة الكاليات المتحدة أـ 

غالبية الييكد االمريكييف مسمؾ االبتزاز السياسي لممرشح كمساكمتة مقابؿ إنجاحو كعدـ 
مساندتو فيما لك لـ يتـ االنصياع البتزازىـ الذم كما ذكرنا مارسكه مع كثيريف مف المرشحيف 

  .ك لمككنغرسأسكاء لمرئاسة 

 
 لمحرية؛ إف انمكذجف استمرارية تنشيط نظاـ الديمقراطية أعطتو أىمية كمصداقية جعمتو إ

عندما كلكف . المساكاة السياسية كقاعدة حكـ األغمبية مناسبة لمنظاـ السياسي في الكاليات المتحدة
تأسست جماعات المصالح طبقا لمعديد مف متطمبات الجماعات العرقية كشركات التصنيع، 

 نظـ لمتأثير ،  مف المشاركة في الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسيةارسخت شكبل إضافي
 . عمى عمميات اتخاذ القرارات في النظاـ األمريكي بطريقة ما أك بأخرل

 
ف أسمكب المكبيينغ ىك لتحقيؽ المصمحة المحددة كالمفضمة لمقائـ بيا، كقد تككف الديمقراطية إ 

ك المكبيينغ ىي نتيجة طبيعية لتفسير جزئي أ كممارسة الضغط ،مجرد كسيمة اك قد ال تككف كذلؾ
أصبحت عامبل حقيقيا فعاال لمييكد األمريكاف  كالتفافي عمى الديمقراطية األمريكية المفتكحة كقد

إلدارة نشاطاتيـ في جني مكاسب سكاء أكانت في المستكيات األمريكية الداخمية أك الخارجية، لذا 
فقد شكمت الديمقراطية . ك جماعة أك حتى طائفة دينية معينةأ معيف،فيي لـ تطبؽ لتبلئـ حزب 

كتفرده،  حكـ الحزب الكاحد ظاىرة يمجـفي الكاليات المتحدة المفتاح لمتعددية كلكف تطبيقيا ال 
 الجماعات الضاغطة لـ تؤثر إطبلقا عمى استمرارية ظاىرة الحزبيف المتداكليف أف إضافة إلى

 . لؤلسباب التي كردت سابقالمسمطة
لـ يكف اف التككيف السياسي ىك ما أكجد فكرة المكبيات كجماعات المصالح كالضغط كبالتالي 

 كىك الحاؿ الذم أكجد ما، عميو الكالء لجماعة الذم كافالكالء السياسي لحزب ما بنفس القدر 
حد األحزاب كالخكض ألى إ االنتماء إلىالمكبيات حتى ال تككف مضطرة أك الجماعات الضاغطة 

كىك ما اعتبره المفكر المبناني نديـ البيطار أحد   .اىتماميا عف محكر ةفي متاىات سياسية بعيد
األكجو العامة لضعؼ دكر األحزاب العامة في السياسة الخارجية األمريكية حيث يرل أف 

السياسي األمريكي ال يديف في سياستو في العمؿ السياسي إلى االنتماء الحزبي بقدر ما ينجح في 
ذلؾ نتيجة لعبلقاتو الخاصة كاتصاالتو الشخصية كشخصيتو كيعمؿ دكف رادع حزبي يكجو 

). 94ػ 89: ص ص2002، البيطار(. سمككو
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إف مف الميـ في ىذا الشأف الربط العضكم بيف الجماعات العرقية، كبيف التككيف المجتمعي 
ىناؾ جماعات األمريكي الذم تـ باستيعابيا في كافة أشكاؿ الحياة السياسية كالثقافية األمريكية، 

عرقية أخرل عممت عمى احتكاء األفراد الذيف ليـ مصالح ليا عبلقة بالبمداف التي جاؤكا منيا 
نشاطات الييكد في ىذه الحالة كانت ك  بعد،كالء لـ يتبلشى ليا )المياجركف(كالمذيف لدييـ

استثنائية قبؿ تأسيس الدكلة الصييكنية في فمسطيف بالمقارنة مع حالتيـ بعد تأسيسيا، حيث 
 أية طريقة اك كقت فمسطيف فيفي الدكلة العبرية صبح الكالء ثنائي بينما سيرت مصالحيـ لدعـ أ

 .ممكف
 ابعد قياـ دكلة إسرائيؿ ازداد تعمؽ الييكد مف غير الصييكنييف بيا، كمنحكه:" أنو ذكر نظاـ شرابي

باالنتماء إلى شعب ييكدم منتشر في العالـ كمركزه "كالءىـ الثابت كمساندتيـ القكية السخية كتطكر الشعكر 
كرغـ االختبلفات بيف الييكد كبيف ".  إسرائيؿ حتى بيف الييكد الذيف يعتبركف أنفسيـ عممانييف أك ممحديف

كمساعدتيا "إسرائيؿ "منظماتيـ مف صييكنية كغير صييكنية فإنيـ مجمعكف عمى قضية أساسية كاحدة ىي 
) 694:  ص1990شرابي، (". ميما أخطأت كبغت

 لـ يتنازلكا عف إلييا المياجريف أفظيرت ثنائية الكالء في الكاليات المتحدة األمريكية بسبب 
معتقداتيـ كثقافاتيـ كبقكا متمسكيف بيا كلـ تنجح محاكالت التذكيب في البكتقة الكاحدة في تجريد 

 االمريكي، إلى أف كجدالمياجريف مف معتقداىـ كىك األمر الذم حدث مع المجتمع الييكدم 
ف ىذا ما ساد لدل بعض إ متفاكتة؛ بؿ لدييـ بدرجاتالمزدكج األمريكي اإلسرائيمي الكالء 

 تقاليد كثقافات كأحيانا إلى في انتساب معنكم مريكيةأالعرقيات األخرل المتحدرة مف أصكؿ غير 
ف أم مكاطف أك إلقد اصبح عرفا عالميا   ،)بمدانيـ األـ(الكطنية كعرقياتيـ إلى سياسات أصكليـ

 كاألمر نفسو ينطبؽ فيو، عمييـ احتراـ قكانيف كأفكار كعادات البمد الذم يعيشكف منيـم مجمكعة أ
      . بمد أـإلىعمى األمريكاف مف جميع األصكؿ حتى كلك كاف ليـ ميكؿ ترجع أصبل 

 ذكم األصؿ الياباني كاصمكا كالءىـ لمكاليات المتحدة كقد كاف اندماجيـ األمريكاف أفلكحظ  
كلكف رغـ انو بناء عمى نتائج لسمطة المياجريف لتقييـ كانطباع االمريكييف عنيـ بحالة حسنة، 

حجز جماعي داخؿ ك إلى إخبلء الذيف كجدكا مكاليف فإنيـ تعرضكا كالء اليابانييف األمريكاف
عمى  الحرب العالمية الثانية كتيكؿ لييؾ في كاليفكرنيا أثناءمعسكرات ضخمة كاسعة في أكتكا 

 & (Espiritu, 1992 .pp: 22-23) .أساس أف كالءىـ لمكاليات المتحدة مشككؾ فيو
)Steinfield , 1973  p:138 ( 

  
 قبؿ  لمكاليات المتحدة اك لمياباف اليابانييف األمريكافكاف ىناؾ تفاكت في كالء بعضقد ك

ف تـ حجزىـ ألمياباف كخصكصا بعد   كالءىـتزايد الحرب إباف تمؾ الحرب العالمية الثانية، كلكف
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كبعد ما آلت اليو األمكر مف تصعيد مع الياباف بضرب مدينتي ىيركشيما كناغازاكي اليابانيتيف 
. امريكيةبقنبمة ذرية 

 عرض تجربة االمريكاف ذكم األصؿ الياباني ىك ألنيـ جماعة عرقية تماما إف 
كالجماعة العرقية الييكدية مف حيث المعيار العرقي كمع ذلؾ حصمت مع األمريكاف اليابانييف 

. المعاصرلة تمييز عنصرم عرقي في تاريخ الكاليات المتحدة ـكبر حأحممة عنصرية تعد 
 )2002 , Dresner.( 

 لؾ المستكل مف الثراء كالييكد ذ لـ يككنكا باألمريكافف ك كمف حيث المميزات فالياباني
 يف اليابانياألمريكاف يتمتع بحرية تكاد تنعدـ لدل صييكنيفي الكاليات المتحدة كلكف المكبي اؿ

 بمفاىيـ ديمقراطية لصييكني كعي المكبي اإلىكلدل غيره مف المكبيات االخرل كسبب ذلؾ مرده 
عمى اعتبار اف جزءن منيـ لدييـ خمفيات ثقافية كاسعة عنيا، عدا عف أنيـ جاؤكا مف أكركبا 

الشرقية كالغربية كالتي لمسكا فيو ذاؾ التنكع في الثقافات التي جعمتيـ يعرفكف بثغرات كمكاطف 
 في المفارقة بيف  ما يتبدلفإ .الغربيضعؼ كقكة كؿ األفكار السائدة كالمتبعة في المجتمع 

 كجدكا في الكاليات المتحدة قبؿ االمريكييف الييكد األمريكييفالجماعيتيف العرقيتيف ىك اف 
لييكد األمريكييف اليابانييف كقد يفسر ذلؾ التفكؽ في االمتيازات كالتفكؽ في عبلقات المكبي التابع ؿ

  .كاألمريكييف اليابانييف
 

 انعكاسات الديمقراطية األمريكية  .    1 . 2 . 0 .3
 

 االنعكاس التاريخي 
 
  بنيت الثقافة األمريكية بالديمقراطية،  تمؾ الديمقراطية التي كانت تشكؿ قانكف لدل العديد

. ال في العصر الحديثإأكركبا في فمسفات لـ تاخذ مف الديمقراطية اسما األخرل مثؿ مف األمـ 
كقد أعيدت ىيكمتيا في الكاليات المتحدة بتصكر ىك ديمقراطية النخبة عندما بدأ األمريكاف 

بمناقشة الدستكر، أخذت المناقشات العديد مف الجمسات في الكاليات حيث حدث اختبلؼ مع 
التحادم حتى أنيت ىذه الكاليات جداالتيا بالعديد مف االجتماعات كسبب االختبلؼ كاف االنظاـ 

 في ساكم بيف الكاليات األكبر مع الكاليات األصغر، كقد انتيت المناقشات باتفاؽتحكؿ التمثيؿ الـ
 ككاف المعركفة، خطة فرجينيا اآلراء بيف الكاليات الكبير مع الصغيرة باعتماد مقترحات سميت

النقاش يدكر حكؿ قضايا أخرل إلبقاء كضع المكاطف أك حقكؽ الكاليات في مستكل مف الشركط 
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كجعميا مف التفاصيؿ التي أدت إلى الئحة الحقكؽ التي تككنت مف عشرة نقاط كأضيفت إلى 
 .الدستكر األمريكي

 

 الفيدرالييف 1787رئيسييف منذ البدايات سنة  سياسييف لقد كاف التشكؿ البارز لفريقيف 
 كما ثار مف جدؿ حينو حكؿ األكراؽ الفيدرالية ، كالمناىضيف ليـ مدخؿ لمتعدد السياسي كالفكرم

التي قادىا ألكسندر ىاممتكف كحممة مناىضة األكراؽ الفيدرالية التي قادىا تكماس جيفرسكف الذم 
رسـ معالـ ليذا التشكؿ كالتعدد السياسي كبالتالي إدخاؿ عنصر الحكار كالرأم كالرأم المعارض لو 

  .األغمبية برأمفي صيغة تكفيقية اعتمدت عمى التصكيت كاألخذ 

 

  بخصكص التعددية كالديمقراطية السياسية الذيف تـ تصميميما لتنظيـ كضبط الدكر
السياسي لكؿ حزب سياسي كاىمية اف تمتـز األقمية بقرار األغمبية، ك تحتـر األغمبية كجية نظر 
األقمية، كاف يتـ عبر تطبيقيا احتراـ التعددية السياسية كتبادؿ الرام كاحتراـ الرام اآلخر كالتشديد 

الديمقراطية في تداكلو سمميا أم اعتماد  ، كبالنسبة لمحكـ، عمى حرية ىذا الرام كالتعبير عنو
بنظاـ انتخابي ديمقراطي، ىذه تماما ىي الديمقراطية التي قامت كنشطت في العديد مف البمداف 

 .  الكاليات المتحدةابينوالغربية مف 

 

بخصكص المساكاة السياسية كمبدأ رئيسي إلدارة :"      تحدث جكندا عف المساكاة السياسية بقكلو
كؿ مكاطف عنده صكت، :  المساكاة السياسية في اإلنتخابات سيمة لمتعريؼ،لحككمات ديمقراطياا

 ,p:15) 1992 Janda"ىذا المفيـك األساسي ىك مركز النظرية الديمقراطية. كصكت كاحد فقط

Berry, Goldman,(  .
 

  كقد تحدث ىذا الكاتب بإسياب فيما يخص األغمبية مع التعددية كالديمقراطية في زاكية
ف العممية السياسية في الكاليات المتحدة تتمتع بمثؿ ىذه أبما أخرل مف كتابو، كالميـ انو 

طار العكامؿ السياسية في إ كفي السياسي،المصداقية مف النظرية الديمقراطية كفييا نزاىة العمؿ 
د كثيرة، كؽ تشكمت بالحزبيف الكبيريف كالذيف انفردا بالسمطة نتيجة لظركؼ المتحدة التيالكاليات 

  ظيرت الجماعات االنتخابات،صغر حجما لـ تتمكف يكما مف خكض أكجدت عدة أحزاب 
 كقد كجدت ىذه األمريكية،السياسية في نطاؽ ىذه الديمقراطية كفي العديد مف سمات السياسة 

الجماعات السياسية في حالة تضاؤؿ انضماـ أفرادىا كعدـ ثقتيـ بأم مف الحزبيف الكبيريف كمف 
 إلى تمؾف التسييبلت التي منحت إ.  مصالحيا الخاصة بياالجماعات لديياالناحية األخرل ىذه 
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 بعض سياسية لتحقيؽالجماعات كتعزيز عممية التعامؿ مع االىتمامات الخاصة بيا جعمتيا أداة 
 .لتأمينياالمطالب الداخمية أك الخارجية التي تضغط ىذه الجماعات 

 

  إف تبياف تناقض العمؿ النظرم ال يماثمو التطبيؽ عمى أرض الكاقع في صدد ما تقكؿ فيو
الكاليات المتحدة أنيا تدعـ حقكؽ اإلنساف، فكيؼ تدعـ حقكؽ اإلنساف كتطرح الديمقراطية 

لمتطبيؽ بصكرة نمكذجية بينما ال نسمع أصداءىا فيما ينفذ مف سياسات، إف أصحاب النظريات 
ذ  ما االديمقراطية ىـ نفسيـ يجب أف يككنكا مناصريف ألف يككف مبدأ العدؿ ىك أصؿ األشياء، كا 

تـ ذلؾ فاف سياساتيـ سكاء الداخمية أك الخارجية سكؼ يتقدـ أداءىا بصكرة تعطي االنطباع بأف 
أصحاب ىذه السياسات يطبقكف فعبل ما ينادكف بو كدكف تمييز،  ىذا ىك اليدؼ مف الحديث عف 

 تمكف كتاب ىذه الدكلة لشفافية الديمقراطية األمريكية كانعكاساتيا عمى مستكل الداخؿ، حت
 ما ال يستطيع أم باحث المجادلة فييا، كلكف مثؿ تمؾ الشفافية يجب كبالحديث عنيا بإعزاز، كه

أف تسرم عمى كافة المفاىيـ في العمؿ السياسي ككذلؾ في سياسات الحككمات األمريكية 
الخارجية، فالديمقراطية تعني أف يتـ احتراـ حقكؽ اإلنساف في أم مكاف كليس فقط في داخؿ 

.  الكاليات المتحدة فقط كبغض النظر ألم ديانة ينتمي
 

:  اإلنعكاس السياسي
حيث تحكلت بو الديمقراطية إلى تسييس الدكافع كاالتجاىات إلدارات أمريكية ارتأت كضع 

مبدأ تعزيز الديمقراطية بناء عمى ما تخططو ىي كأدكاتيا لنظاـ ما، فيي التي جعمت مف األنظمة 
الديمقراطية شعارا يجمع بيف طياتو أنظمة قمعية تحت مسمى أنظمة ديمقراطية بسبب التقاء في 

. في السياسة الخاصة لكؿ منيما )اك االئتبلؼ(مصالح أطراؼ ىذا التجمع 
 كمف ناحية الديمقراطية االمريكية مف األجدر عند المجكء إلييا كمثاؿ، بحيث يتـ تحت ىذا 
الخطاب السياسي تفعيؿ حركات سياسية مناىضة ألنظمة دكتاتكرية، كاألىـ ىك دراسة دكافع قد 

.  عمى سبيؿ المثاؿ" س"تككف ناشئة لدل صناع القرار حينيا غير مبدأ إسقاط دكتاتكرية النظاـ 
لقد تبيف أف تعزيز مكانة إسرائيؿ ىك ىدؼ عند صناع القرار؛ ألف إسرائيؿ تحتؿ صفة دكلة 

ديمقراطية في عناكيف الصحافة القكية سكاء في الكاليات المتحدة أك خارجيا بغض النظر عف 
مدل ما يطابؽ ذلؾ مف أفعاؿ أك تحركات، سكاء تمؾ التي تصدر عف إسرائيؿ، كالتي تصكرىا 
الكاليات المتحدة بأنيا بعيدة عف صفة دكلة سبلـ؛ كستبدك كؿ أفعاليا دفاعا عف النفس ميما 

صدر عف جيشيا مف انتياكات لحقكؽ اإلنساف، بناء عمى ذلؾ سيبدك شعار تعزيز الديمقراطية 
مف ناحية الكاليات المتحدة ىدؼ سيؿ في تصديره لمدكؿ األخرل بما أف الحالة ىنا ىي حالة 
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أنظمة قائمة في تحالفاتيا عمى المصالح المتبادلة فيما بينيا، كبما أف الكاليات المتحدة كمعيا 
إسرائيؿ دكلتاف ديمقراطيتاف في تصكير اآللة اإلعبلمية العالمية التي يسيطر عمييا مناصرك 

. الصييكنية مف الييكد األمريكييف
رغـ أنو في حكـ الثابت محميان كدكليان عمى المستكل اإلعبلمي كاإلنساني بالذات في أف 

إسرائيؿ تخترؽ حقكؽ اإلنساف الفمسطيني، فيي ديمقراطية في مفيـك الكاليات المتحدة فقط ألنيا 
تجعؿ لبلنتخابات مسارا في تحديد رئيس كزرائيا كرئيسيا، مع أف ىذه الديمقراطية متبعة في 

الدكلة التي تريد االحتفاظ بالطابع الييكدم، كىي بذلؾ تسير ىذا البرنامج فقط لمييكد؛ كاألقمية 
العربية الفمسطينية داخؿ إسرائيؿ ال تحظى بذلؾ القدر الذم لمييكد فييا، كرغـ ذلؾ ترل الكاليات 

 كبناء عمى ذلؾ يجب األكسطالمتحدة في إسرائيؿ أنيا الدكلة الديمقراطية الكحيدة في الشرؽ 
. دعميا

يرل الميتميف مف المعنييف بالبحث المتجرد عف حقيقة األمكر أف ما يتـ تبنيو أمريكيا ىك 
مادة إعبلمية معدة بطريقة أمريكية إنسانية تجعؿ مشاىدىا كمف يسمعيا يعتقد أف العالـ في خطر 
إذا لـ يدعـ الكاليات المتحدة في إسقاط مف ال تريده، كىي بناء عمى ما تركج في آلتيا اإلعبلمية 
تككف قد أطبقت الطكؽ حكؿ مف أسمتيـ دكتاتكريات كىـ ليسكا بالضركرة أف يككنكا دكتاتكريات، 

 نفس الكقت قد يككنكا حاصميف عمى ثقة مفيـ في الحقيقة غير متكافقيف مع الكاليات المتحدة، كؼ
شعكبيـ،  إذف تتـ ترجمة ما ذكر أعبله في أف الدعـ األمريكي لمديمقراطيات سيبدك كاضحان أنو 
لغير ىذه الدكتاتكريات التي ترل فييا الكاليات المتحدة عدك ليا كألىدافيا، كبالتالي يجب خمعيا 
عف الحكـ ألسباب قد تككف بعيدة عما يتـ التركيج لو إعبلميا عمى المستكل الدكلي، في ىذه 

الحالة يتـ تكظيؼ الديمقراطية ضد إحدل الدكؿ ألنيا ضد مصالح الكاليات المتحدة كضد بسط 
سقاط الدكتاتكريات،  كما  القيـ الديمقراطية، كبالتالي ال بد مف إسقاطيا عمى قاعدة الحرية كا 

يحصؿ مف اتفاؽ عمى ذلؾ مع الحمفاء اآلخريف لمكاليات المتحدة يزيد مف تعميـ ىذه الصكرة، 
كلكف يظير أف ذلؾ مرىكف أيضا بما لدل الكاليات المتحدة مف تحالفات تمت تسميتيا مف قبؿ 

 .منظريف لمديمقراطية األمريكية أنيا تحت مظمة الديمقراطية
  تحدث ميمفف أكركفسكي في مبلحظاتو حكؿ الديمقراطية كالتي فسر فييا سياسة الكاليات المتحدة 

الخارجية في أنيا يجب أف تعكس القيـ الديمقراطية كقاؿ أف ىذا األمر يبدك كاضحا لمغاية، كقد ابرز تفكير 
فئتيف تفضؿ األكلى أف تعزؿ أمريكا نفسيا باسـ مبادئيا عف العالـ الذم يحارب الديمقراطية كالفئة األخرل 
تناصر السياسة الكاقعية التي ليس ليا مكاف إال في المصالح االقتصادية كالسياسية كالعسكرية كالتي اعتبر 

أننا بيذه االزدكاجية ال : "كقد تابع القكؿ. اكركفسكي إنيا تترؾ القيـ األمريكية في داخؿ الكاليات المتحدة
نعرؼ عف نفسنا إال القميؿ فكـ مف المرات نسعى جاىديف لممثالية فنفشؿ ؟ ككـ مف مرة استنتجنا بعد عمؿ 
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أكركفسكي ، ("  ال يككف ىذا الشيء ىك الذم كاف يجب اف نفعمو ؟أفقمنا بو لخدمة أنفسنا بأنو يمكف 
  ). 493: ص1998

بيذا الطرح المكجز ألحد انعكاسات الديمقراطية نرل أف تبياف أكركفسكي لمثالية الديمقراطية 
ف تجاكز ذلؾ فانو سيصاب بالتعارض ألنو ال يستطيع  األمريكية ىك فعبل لمداخؿ األمريكي، كا 
أحد أف ال يسقط ما قالو عف التكجو إلى المثالية كالفشؿ فييا حياؿ سياسة الكاليات المتحدة مع 

ف لـ يكف أكركفسكي يعني إسرائيؿ بالقكؿ، فمف بيف السطكر  الصراع العربي اإلسرائيمي، كا 
نستخرج أف تطبيؽ الديمقراطية النمكذجية في الداخؿ األمريكي ىك غير متكازم كمختمؼ تماما 

: عما يجرم في تحالفات الكاليات المتحدة التي تقكؿ
 إنيا ألجؿ نشر الديمقراطية التي تقـك عمى حقكؽ اإلنساف كحرية الفرد في االختيار كفي الحياة 

 قاؿ أكركفسكي فييا ما يدؿ عمى أف نظرية العمؿ الديمقراطي مالحرة كنيؿ رزقو دكف ضغط، كالت
تعني جكىريا الحقكؽ الفردية كالمسؤكليات الفردية الذيف يعنياف معاممة حقكؽ كمسؤكليات الفرد 

 ) . 491ػ490: ص ص1998أكركفسكي، (. ككجييف لعممة الحرية الكاحدة
 تدعكنا ىنا ىذه األفكار لمديمقراطية األمريكية التي نظر ليا أكركفسكي لمحاكلة إيجاد إجابة 
لسؤاؿ مشركع كىك في أم ركف مف أركاف الديمقراطية األمريكية تقع حقكؽ المكاطف الفمسطيني 

الذم كقع ما كقع عميو مف إجراءات ترحيؿ كاحتبلؿ كقمع كبطش مف قبؿ إسرائيؿ حميفة الكاليات 
المتحدة، كما أنو يجب بالضركرة كألجؿ التحميؿ مقارنة مكانيا ػ إف كجد ػ مع المنزلة التي تقع فييا 
حقكؽ المستكطف اإلسرائيمي في الديمقراطية األمريكية، آخذيف بعيف االعتبار ما ليذا األخير مف 

. طبيعة عدكانية يعرفيا الجميع
 

 الديمقراطية ممارسةً : القسم الثالث . 3. 0. 3

 
  في ظؿ ىذه الديمقراطية نمت جماعة المصالح الصييكنية التي سعت ببرنامج جديد

د تـ ذلؾ بناء عمى تفسيرات كاحتياجات لعدة جماعات اقتصادية ؽسمي المشركع الصييكني ك
كعرقية كدينية كالتي مف ضمنيا انطمؽ المكبي الصييكني، كىك المكبي الذم لـ يكف ييمو مف 

ال تحقيؽ ما يريد مف مطالب تحقؽ مصمحة اسرائيؿ كتصب في خدمة إالديمقراطية شيء 
 إال،فَّ تشكيؿ ىذه الجماعة أتى كفؽ ىذه المصالح الخاصة ليس إ:القكؿمصالحو، كمف المجدم 

  :الديمقراطيةكليس كجزء مف تطبيؽ مبدأ 
 .ألف الديمقراطية ليست ممكان الحتياجات خاصة لطرؼ ما بؿ ىي إنجاز لمشعب بأكممو .ُ

 . مف أىداؼ ىذه الجماعة كليست ضمف برامجياجزءان ألف الديمقراطية ليست  .ِ
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 االبتزاز السياسي ىك أسمكب عمؿ ىذا المكبي كىك بطبيعة أك الضغط إفَّ  :يكفي القكؿ .ّ
 .الحاؿ مناقض لمنيج الديمقراطي

ك دفعيـ لمكقؼ أك عضك لدفعو أعضاء أف االنتظار في أركقة الككنغرس لمحديث مع إ .ْ
ك باالبتزاز كىك غالبا أ ذلؾ يتـ بالضغط الككنغرس، ألفما يعتبر إساءة لمديمقراطية كلييبة عضك 

 . الديمقراطيةيتبلعب فيو ب ا لككنو يمارس نيجصييكنيأسمكب متبع لدل المكبي اؿ

 في عضك  فإسقاطلصييكنيالديمقراطية ال تمتقي مع األالعيب التي يستخدميا المكبي ا .ٓ
 .  ليس عمبلن ديمقراطياإسرائيؿ انتقد ألنو انتخابات ما

 

ف حزبيف فقط يتداكالف السيطرة عمى إ ،ف النظاـ السياسي األمريكي ذم الحزبيف يتمتع بخاصية مستمرةإ
مع االستثناءات النسبية في االنتخابات التي تجرل في المكاتب الكطنية كأغمبية الكاليات . الحككمة

 ىذا النمط غير عادم في البمداف الديمقراطية، الحزبيف،كالمكاتب المحمية فاف االمر يجرم عمى نظاـ 
 سنة مف التربية السياسية، فاف الحزبيف 100بعد أكثر مف . حيث األنظمة متعددة األحزاب أكثر شيكعا

 عدـ ضياع الصكت الذم تثبت ليـ  كيعيقكف أم  تحديات مف أحزاب إلىفي الكقت الحاضر يسعياف 
الحزب الثالث ما زاؿ يحاكؿ تكسير نظاـ الحزبيف مف كقت آلخر، لكف غالبا ما تككف النتيجة . جديدة

  . ) ,pp:281-282) 1992 Janda ,Berry, Goldman .ىي الفشؿ

 

  ال ترتبط ارتباطا الصييكنيف الجماعات الضاغطة كمنيا المكبي ألقد سبؽ الذكر 
في دائما مع األحزاب الكبيرة بالمعنى العضكم بقدر ما يككف ذلؾ ضرب مف التقاء المصالح 

 أفكار كاىداؼ ىذه الجماعة اك كبيف تركيبةلحزب الديمقراطي مثبل بيف ا  نفسياالشعارات الدعائية
 لنا المشاركة السياسية التي تقـك المتحدة تبدك  في مثؿ ىذا النظاـ الديمقراطي في الكاليات تمؾ،

االستمرارية، كبالتالي  ليا طابع مرحمي لـ يمحظ فيو األقكل مسألةبيا األحزاب الكبيرة كالجماعات 
 ف يككف ليذه الجماعاتأ بالضركرة ليس

 كقد يحدث تناقض بيف الجيتيف كذلؾ يعكد لعدـ معا،ك معيما أحد ىذيف الحزبيف أ ارتباط مع 
 .الحككمةداء ىذا الحزب أثناء تسممو أرضا جماعات الضغط عف 

 ك المكبيات التي تنشط في أ نتج عف النظاـ األمريكي جماعات الضغط بما أنو
 الشؤكف المحمية 

كالخارجية التي أخذت تستغؿ المنجزات التي تعطى إلييـ تحت مظمة الديمقراطية، بسبب ىذه 
الظاىرة كجد صانعكا السياسة األمريكية أنفسيـ ممزميف بمتطمبات المكبيات كضغكطيـ، مف بيف 

 .ىذه الجماعات كاألقكل فييا ىك المكبي الصييكني

  شكمت جماعات الضغط الكجو اآلخر لمنشاطات السياسية باإلضافة إلى أنشطة 
 الحككمة كالرئيس الذم إلىاجتماعية كاقتصادية، لكف، في الحالة التي يقـك الحزب فييا بالكصكؿ 
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يمثؿ ىذا الحزب يجب أف يككف ىك الصانع الحقيقي ألم سياسة خارجية التي يفضؿ بيا مصالح 
بمده القكمية لكف في نفس الكقت ىذا الرئيس ىك الذم لديو سياساتو الخاصة كخططو الشخصية 

: التي تحممو عمى عمؿ ما يأتي
.   بدعـ مادم قكم مف جماعة ماية االنتخابيكسب الجكلةقد  )  أ
إلى سياسات الطرؼ الذم قاـ فرضا بتمكيؿ حممتو - بعد نجاحو –يرجع الحقا  ) ب

 .االنتخابية
 . ف لديو سياستو المستقمة بدرجة كبيرةأكاالحتماؿ الثالث ىك  ) ج
  تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية مككف مف جزئية االىتماـ بالمصالح سكاء إف 

 ؛ك جمعياتألى تشكيؿ جماعات إك لمجمكعة متجانسة منيـ ألنيـ احتاجكا فييا أالذاتية لفرد 
ك ثقافية، عمى المستكل العرقي أالحاجة منيا ىي تحقيؽ مجمكعة مكاسب اقتصادية، اجتماعية، 

لى الرفاىية كالتفكؽ إ نسجكىا ألنفسيـ كتمحكرت في المجمؿ حكؿ السعي م، كالتأك الديني
. االقتصادم

ف الحاجة لدراسة طبيعة أداء السياسة األمريكية تتـ بإرجاعيا مقارنة مع المصالح إ" يقكؿ أكيف ىا ريس
 في ىذا المجاؿ كبالتالي يتـ تتحقؽ االمتيازاتالقكمية كالداخمية مما يتطمب النظر في ماذا كانت 

 مصالح جماعة صغيرة بغض النظر عف قكتيا كتأثيرىا، كفي غمار التجارب المتعددة لعدة معمقارنتيا 
..رؤساء كانت المصالح الكطنية ىي التي تحكـ صنع السياسة الخارجية

 
(Harries, 1991 p:58) 

  

 بأنو عندما تحدث نشاطات جماعات الضغط فيمكف أف تؤثر قالمبلحظ في الكقت نفس 
 كىك ما ألمحعمى أداء اإلدارة القائمة بالرئاسة كيتضعؼ أداءىا كتجعميا تحت الضغط المستمر، 

تككيفيؿ، كيعتبر ذلؾ نقطة ضعؼ في الديمقراطية كفي الشؤكف الخارجية كىي . ق أليكسيس دمالي
تنجـ عف عدـ قابميتيا لحؿ معضمة كيفية الدمج بيف السرية الضركرية لصنع السياسة الخارجية 

 .الرئاسيةمع االنفتاح الديمقراطي لئلدارة 

 

يتبيف في ظؿ ما كرد مف تسييؿ لتدخؿ المكبي الضاغط أنو انعكاس سمبي كاضح لمديمقراطية، 
ألف فيو خركجان عف المألكؼ بتكسير اإلطار المرسكـ لمنافع الديمقراطية، ككذلؾ استعماؿ 

.  لصبلحية حؽ اإلطبلع خارج حدكدىا
 الخبراء بالعبلقات الدكلية أعطكا االىمية بشكؿ تقميدم لمسرية في إف":  قاؿ كينيث جكندافقد

 ىذه زعماءىـ؛ ما يقـك بو حؽ معرفةميماتيـ، لكف النظرية الديمقراطية تضمف لممكاطنيف 
المعضمة تعمؿ عمى تسبب اإلشكاالت لصناع السياسة األمريكية بغض النظر اف كاف ىذا 

  . ) ,p:746  1992 Janda, Berry, Goldman". ( إيجابيلو دكرالتفعيؿ لعدة جماعات 
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  نظرا إلى أف القضية األساس في جانب طبيعة العمؿ الصادر مف المكبي الصييكني

تكمف في التركيز عمى مكضعيف ىاميف أكليما الككنغرس كثانييما بالتأكيد الرئيس كىذا الخيار إف 
 فكرة أف المكبي فكجد أـ لـ يكجد فالمكبي لو أتباعو داخؿ البيت االبيض، كمف ناحيتو، فا
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الصييكني ىك المبادر بالحركة كالمغير لطبيعة التحالفات كاإلجراءات التي يقكـ بيا في حمبلت 
انتخابية ما قد تتبدؿ، كلقد لكحظ اف بعض الرؤساء األمريكييف ال يمكنيـ التعامؿ طكاؿ الكقت 
بنفس الطريقة التي تعاممكا فييا مع أصدقاءىـ الييكد قبؿ نيميـ كرسي الرئاسة الذم قد يككف 

  .حصؿ عميو بمساعدة المكبي الصييكني

 كمع "اسرائيؿ" عبلقات كطيدة مع بإقامة منتخب حديثان يبدأ كاليتو أمريكيف كؿ رئيس إ 
 أف لكحظك. المسؤكليف في المكبي الصييكني، كلكف سرعاف ما تتبلشى ىذه العبلقة تدريجيان كتتكتر

لى حالة مكاجية مع إالرؤساء األمريكييف كصمكا في نيايات كالياتيـ - إف لـ يكف جميع- غالبية
، كذلؾ ألف  األببكشككىذا ما حصؿ مع نيكسكف كبعده مع كارتر كمع ريغاف . "اسرائيؿ"

 التي تسعى لفرض سياستيا "سرائيؿإ"التناقضات ما تمبث أف تتفجر بيف  اإلدارة األمريكية ك
 .ككجية نظرىا عمى الكاليات المتحدة

 الحديث عف خطة كيندم لتفادم ضغكطات المكبيات كنكع مف اإلجابة عمى أف تـ 
شيئا كاف كراء ىذه الفكرة بعد اف تعرض البتزاز الييكد كىك االنطباع الذم يحممو الكاتب عف 
 تربط مإذعاف الرؤساء في غالب األحياف لما يفرض مف ضغكطات، كلعؿ العبلقات الشخصية الت

 .كالتي يكرد بعضيا بكؿ فندلي تكشؼ سر ىذا اإلذعاف ما بيف شخصيات كرؤساء

 كىي العبلقات التي كانت بيف أبراىاـ فينبرغ ككيندم كجكنسكف، فقد جمع بيف ككلتر مكنديؿ 
كجارم ىارت معا في منزلو ككانت لفيميب كمكتزنيؾ رئيس سابؽ لبئنام بيرث عبلقات كثيقة مع 

إدارات تركماف كايزنياكر ككيندم كجكنسكف ككارتر، كقد استعرض مستكيات لمضغط الذم يمارس 
     ).197- 193: ص ص1987فندلي، (. عمى الرئيس

  قكة المكبي الصييكني أفرغـ كجكد رؤساء حاكلكا الحفاظ عمى تكازف في سياساتيـ إال 
جعمت العديد مف الرؤساء يحسبكف بعض الحسابات في تكجو السياسات التي كانكا سيتبعكنيا 

كىذه الحسابات مكنت رئيسان مثؿ بكش األب مف التصرؼ في أزمة كأزمة المميارات العشرة بشكؿ 
لفت االنتباه إلى أف أزمات مف ىذا النكع يمكف التعامؿ معيا بذكاء خارؽ ال يتبيف منيا ميزكـ،  

 لـ تمتـز بمطالب إسرائيؿالمميارات ألف مبمغ جمد أف م سياستو  في حالة بكش األب فضؿففي
 نفسيا عيده ىي كانت ممكنة في  التي فيذه الجرأةحينو،الكاليات المتحدة بتجميد االستيطاف في 
ف الرئيس ىك الثابت في أ يمكف قكلو مف خبلؿ ذلؾ كما. كانت ممكنة في عيد غيره مف الرؤساء

ف يككف السياسة التي يريد كيرل فييا مصمحة لمشعب االمريكي أنو بإمكانو أمجاؿ صنع السياسة ك
 يقحـ آخريف غير حريصيف عمى مصالح دكلتو في صياغة عندماكبإمكانو اف يفعؿ العكس 

 .سياستو
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  إف أداء العديد مف األدكار لرؤساء معينيف كاف متميزا في انفتاحو عمى كجكد أنشطة
معينة لمكبي الصييكني كمستكل غير سيؿ مف التفاعبلت بيف ىذه األنشطة في اتجاه منسجـ 

 . تماما مع رغبات ىذا المكبي في تمرير ما يطمبو بالضغط اك االبتزاز ككذلؾ بدكنيما

كاألمر البلفت أيضا أف التجاكب كارد مع إسرائيؿ في سياسات بعض الرؤساء سكاء نالكا دعما 
ييكديا انتخابيا أـ لـ ينالكا، فبعض الدراسات تشير إلى أف بعض الرؤساء األمريكييف فازكا في 
االنتخابات الرئاسية دكف حصكليـ عمى أصكات الييئات االنتخابية التي يؤثر فييا الييكد، مثؿ 

نيكيكرؾ رغـ إطبلقيـ كعكدا انتخابية تدعـ إسرائيؿ كرغـ حدكث ذلؾ لـ يتخذكا مكاقؼ عدائية أك 
  ) .   112ػ111 ص ص 1987قدرم،(. بؿ بركا بكافة كعكدىـ تجاه إسرائيؿ بالتحديد.حيادية

  رغـ أف أم رئيس يككف لو طابعو المميز عف غيره مف أقرانو في تنفيذ سياساتو 
كتجسيدىا في المكاف كالزماف المناسب ليا، كتدخؿ في سياؽ ذلؾ تجارب رؤساء مثؿ تركماف 
كجكنسكف ككارتر كريغاف كبكش األب ككمينتكف كبكش االبف كمراحؿ زاخرة بالتفاعبلت بينيـ 
كرؤساء كبيف المكبي الصييكني، حيث كانت رغبات المكبي الصييكني ىي ما يتـ إقحاميا في 
سياسات العديد منيـ عمى المستكل الداخمي أك الخارجي، كقد لكحظ اإلذعاف في عيد تركماف 
كجكنسكف كريغاف ككمينتكف بشكؿ ممفت لـ يكف مثمو في تجارب اآلخريف الذيف ال يختمفكف عف 
ىؤالء سالفي الذكر، كقد كانت تجربة بكش االبف في الفترة األكلى أقؿ انسياقا كراء المكبي عنيا 

. في الفترة الثانية التي لـ تنتو بعد
  كما كاف يكاجيو كؿ رئيس مف تصرفات لمكبي مف االنتخابات حتى نياية فترة رئاستو ىك

محؾ لو في مدل إذعانو أك العكس، كالمميز األكؿ ىي حممتو االنتخابية التي يسمح أك ال يسمح 
يىمىكؿ رئيس ما في حممتو النتخابية فانو فييا لمكبي بتمكيؿ محدد أك غير محدد لحممتو،  عندما ي

  .الكامؿذا لـ يكف اإلذعاف إيتكجب عميو إعطاء التاييد 
 مف الرؤساء األمريكاف مثؿ تركماف، جكف إف العديدبنظرة فاحصة بطبيعة الحاؿ ك 

 ، كآخركف كانكا عمى اتصاؿ مع الصياينة قبؿ أف يككنكا رؤساء،نتكفم كارتر، كؿ،ندم، ريغافمؾ
ضغطيـ، كذلؾ ما يعكس جزءان مف التجربة األمريكية الرئاسية، لكف بعد ذلؾ أصبحكا تحت 

 لمثؿ ىذا الضغط بعد خركجيـ مف فككذلؾ مع الشخصيات الرسمية األخرل، كىـ ال يخضعك
 الكقت مالعمؿ الرسمي، كيتبع ذلؾ تحررىـ مف إعطاء مكاقؼ إال بقدر ما تقتضي الحاجة، ؼ

  .الذم يصبحكف غير مطالبيف بمكاقؼ ألنيـ خارج دائرة صنع القرار
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  ىاري ترومان. 1. 1. 0.  4

لكي في سمسمة األحداث التي تمت رئاسة تركماف،  حدث ضغط ىائؿ كمنسؽ عمى تركماف 
ف ذلؾ الضغط جاء مف أطبيعي ككاف مف اؿ.  إنشاء دكلة ييكدية في فمسطيفعمى فكرة يصادؽ
 . بعد سعي متكاصؿ بيدؼ كسب مكقؼ مف تركمافالييكد

 لصالح المكبي الصييكني بينما كاف كزير خارجيتو جكرج مارشاؿ مميزةترة تركماف فترة ؼلقد كانت 
يقترح المحافظة عمى التكازف في عبلقات الكاليات المتحدة مع الدكؿ العربية بيدؼ الحفاظ عمى 

يحرص تركماف عمى مراعاة مكقؼ الطرؼ العربي في فترتو لـ النفطية،  المصالح األمريكية 
 العربية، في الدكؿ األمريكييف ما قالو بنفسو في اجتماع استشارم مع الدبمكماسييف الرئاسية كىذا

ال  ":قائبلفي المحظة التي انيكا شرح تصكراتيـ حكؿ القضية الفمسطينية عمؽ عمى معمكماتيـ 
).   89:  ص2001عناية،( "يكجد عرب بيف الناخبيف خاصتي

 لـ يرفضو برنادكت، كمانقاش بيف تركماف ككزير خارجيتو مارشاؿ حكؿ بياف خطة دار   لقد
 الذم عرض تكسطو    معتدؿ لخطة برنادكت تقبؿ أمريكيفيورئاسي يظير  بياف مارشاؿ اقتراح

 .كاإلسرائيمييفليدنة كمحاكلة التفاكض لتسكية بيف الفمسطينييف 

لمحصكؿ سعى كبلرؾ كمفكرد مساعد كزير الخارجية كىك مستشار تركماف كمؤيد لمصييكنية  كمف جيتو 
 عمى بناء إعبلف تعميقويكافؽ عمى  تركماف كاف ممزما أف ، كالرئيسير معيفغيتحكؿ  لكفيت دعـ عمى

 كافؽ تركماف عمى إصدار بياف يعيد التأكيد 1948أيمكؿ /سبتمبرفي . خطة بيرنادكتؿ مصادقة مارشاؿ
 بعد غمر الحزب باالنتقادات بسبب اإلقبلع عف  إسرائيؿ في البنكد الرئيسية لمحزب الديمقراطي إدراجعمى

. ذاؾ في بنكده
(Snetsinger, 1974 pp: 126-127) .

 مجمكعة  الذم قاد سيمر ىك إمانكيؿرس ييكدمغ ككف حقيقة ما حصؿ مع تركماف مف قبؿ عضكمؼ
 عمى منضدة   بعنؼبالضرب ، قاـ سيمير مع تركمافالحديث كىناؾ أثناء األبيض،الييكد إلى البيت مف 

 نحف سنطردؾ :" كالكبلـ لسيمر إذا لـ يعط تركماف تأييده لؤلمة الييكدية بنبرة فييا تيديد بأنوالرئيس كقاؿ
 ما يشير إلى أيضا مبلحظة فييا. ىددكه" بأف الصياينة المتطرفيف"في الحقيقة قاؿ تركماف ك." خارج البمدة

 دعـ دكلة  كحثو عمىصؿ بتركمافات الييكدم إدم جاككبسكف تركماف صديؽ أف الحقيقة نفسيا كىي
   .(VNN Staff, 2005). ييكدية

                                                 


رفضد الحزكح الصًِْ٘٘ح ُذٍ الخطح ُّٖ عي هقرزحاخ ُذفِا الرسْٗح السلو٘ح ت٘ي العزب ّالِْ٘د ّسو٘د ُذٍ  

رفض الِْ٘د هقرزحاخ تزًادّخ ألًِا ذٌص علٔ ضن الٌقة " الوقرزحاخ توشزّع الكًْد تزًادّخ لرقس٘ن فلسط٘ي

 17أها العزب فقذ رفضُْا ألًِا ذقْم أساسا علٔ فكزج الرقس٘ن، عصاتح شر٘زى الصًِْ٘٘ح اغرالرَ فٖ .ّالقذس للعزب

 فٖ القذس" سثروثز"أٗلْل 
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لقد تعثر تركماف في طريقة اتخاذ القرارات مف خبلؿ تبني كجية نظر طرؼ كاحد مف أطراؼ 
كما كتب محمد " الفريسة السيمة لممشركع الصييكني"أزمة الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني؛ كأصبح 

جبلؿ عناية في كتابو، كيقكؿ بأف تركماف ضمف لمزعماء الصياينة دائما بأنو سيكافح مف أجؿ 
   ).86:  ص2001عناية،  ( تأسيس الكطف القكمي لمييكد في فمسطيف

مارشاؿ، . رفض تركماف التحذيرات الصارمة مف كزير خارجيتو، جكرج سي لقد  "قاؿ مارؾ كبرككذلؾ 
 كىـ الذيف تكقعكا بأف التأييد األمريكي إلسرائيؿ يجر ،كخبراء سياسة خارجية أمريكية آخريف بمستكل عالي

 قرار الرئيس اصؼكا. " برغـ تحذير مارشاؿ الكاليات المتحدة حتما إلى النزاع البلنيائي في الشرؽ األكسط
كقاؿ بأف كؿ رئيس أمريكي أيد " في السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط، الحقيقيالخطأ  "  قاؿتركماف

 إلى القكة الييكدية يتكاطأ باإلذعاف، كلنفس السبب فانو "خاصة"منذ ذاؾ الحيف عبلقة أمريكية إسرائيمية 
كمؼ ىذا الجبف كالفساد حياة األمريكييف كببلييف الدكالرات، ككلد كراىية عالمية كاحتقار . الصييكنية

. ) (Weber, Sept 2004  "لمكاليات المتحدة
مف المرجح في قراءة مكقؼ تركماف أنو ما انفؾ عف سماع آراء عدة في دكائره الرسمية 

كمستشاريو كفي جانبيـ مطالبات القيادات الصييكنية التي أخذت تصر عمى إحداث نقمة مميزة 
تمثمت في إثبات كجكدىـ كاقعيا كىـ الذيف دبركا لذلؾ كجندكا كؿ اسباب التاثير لتمؾ النقمة 
 .المميزة، اال انيـ كجدكا ضالتيـ بعد أف رأكا في تركماف استجابة ألىـ ما طمبكه في تمؾ الفترة

 
إف السياسة الخارجية األمريكية في ذلؾ الحيف كبسبب انيماكيا في تطكرات ما بعد الحرب 

العالمية الثانية كاندالع الحرب الباردة كانت في حالة تفاعؿ مع كؿ ما يتعمؽ بتمؾ التطكرات، 
كصانعي السياسة الخارجية حينيا كانكا ـ قد ابدكا رأيا يستجيب لمغاية األمريكية كما حصؿ اف 
تمؾ الغاية قد ادت بكزير الخارجية مارشاؿ إلى معارضة االعتراؼ، رغـ أنو ال يتجاىؿ قرارات 

االمـ المتحدة مثؿ قرار التقسيـ، كمسالة االعتراؼ مف قبؿ الكاليات المتحدة في نظرىـ ىي مسالة 
ستجرم في أم حاؿ؛ كأف االعتراؼ بإسرائيؿ سيجرم كفؽ التطكرات الدكلية الحاصمة، فقد اعترؼ 

االتحاد السكفياتي بالدكلة التي قامت بالقكة، كقد تكجو تركماف إلى ما نزعت اليو مطامحو 
مما أعطاه تأييدا ييكديا كليس  )ذكر دكلة إسرائيؿ باالسـ(الشخصية فكضع في برنامجو الحزبي 

.    فقط إسرائيميا عمى مستكل الكاليات المتحدة بؿ عمى مستكل تعدل حدكدىا
ككذلؾ نرل مف بعض ما سبؽ اف تجربة تركماف قد مرت بمحؾ رئيسي كىي التي أذعف فييا 
لمصياينة في مطمبيـ االعتراؼ في إسرائيؿ بعد أف كاف قد تمقى ما يحذره مف اإلقداـ عمى ذلؾ 
. كىك االمر الذم أضفى طابعا معينا عمى سياستو تجاه اسرائيؿ كأزمة الصراع بينيا كبيف العرب
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قد ال يبدك أف ىذا حاؿ كؿ الرؤساء الذيف تسممكا منصب الرئاسة كلكف األمر الذم يجدر الحديث 
عنو ىك أف سياسة رؤساء مثؿ تركماف كجكنسكف كانت تتسـ بما ىك اكثر مف التزاـ أخبلقي أك 

 تساىـ في التعامؿ السياسي في أجندة أم رئيس،  فإف أم مصالحعف  البحث المجكء إلىعبر 
  انواتخاذ المكاقؼ المؤيدة ليـ، لى خيار إلجأ مضع سياستو تحت األداء الصييكني عندما مرئيس 

بأف السياسة الخارجية األمريكية نحك الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي تخضع لمتحكـ ليكفي التحقؽ 
المخالفيف ليـ،  كالنجاح في تيديداتيـ بطرد يمكنيـ التيديدالصييكني كتسير كفؽ برنامجيـ متى 

 . ىددكا تركماف بطرده إذا لـ يعترؼ بإسرائيؿامثمـ
  
 ليندون جونسون .   2 .1 . 0. 4

                                                           
ىذا المكقؼ األمريكي الذم يساعد كيسمح عمى األقؿ إلسرائيؿ ببناء محطة نككية مف اليكرانيـك "

الذم سرؽ مف الكاليات المتحدة يبدك كمقكلة غير قابمة لمتصديؽ حتى يبلحظ المراقب العبلقات األمريكية 
 درجة المساعدةف أ جكنسف كجدت  فإدارة1967-1964اإلسرائيمية في منتصؼ الستينات في الفترة بيف 

األمريكية المرئية إلى إسرائيؿ كانت ضعيفة لذا اعتـز إيجاد عبلقة أمنية سرية كعسكرية بالجيش لـ يسبؽ 
 . )158:  ص 1992 ، غريف " (ليا مثيؿ، كىذه المساعدة إعتبرت كاحدة مف عدة أشكاؿ ليذه العبلقة

ا المكقؼ ال يمكف األخذ بو فعمى األقؿ ال يمكف التقميؿ مف شاف ما يدكر حكلو ذٍف كاف قإ
تفاصيؿ كال يمكف النفي أف مصدره الكاليات المتحدة، كعممية سرقة ىذه المادة تشكؿ حبكة مف 

خاطئة لتبرير حدكثيا إذ ال بد مف تفسير قكم كمقنع لذلؾ،  كسيبدك غير منطقيا االستخفاؼ بما 
عرؼ عف المنظكمة األمنية األمريكية بشكؿ عاـ كبخصكص مكاد خطرة كمادة اليكرانيكـ، إذ ليس 
مف السيؿ اختراؽ ىذه المنظكمة إباف التسابؽ النككم األمريكي السكفياتي كىك األمر الذم يتطمب 

المجكء إلى أقصى ما في األنظمة األمنية المتبعة مف سرية في الحفاظ عمى ىذه المكاد،  كلكف 
ىذا التسريب إٍف حصؿ فيك لـ كلف يحصؿ إال برفع حصانة التصرؼ بو أك بجزء منو بشكؿ 

عدادا يستحؽ مكازنات دكؿ كما أف ىذا المخزكف  رسمي ككذلؾ فإف اختراؽ سريتو يتطمب جيدا كا 
لو لكائحو كقكانينو الخاصة المتعمقة بالصبلحيات في االمر بالتصرؼ كالرجكع إلى جيات تقر 

قرار الرئيس آنذاؾ لتكجيو المساعدات إلى  كيفية ىذا التصرؼ عدا مجمس األمف القكمي، كا 
إسرائيؿ يأتي في نفس السياؽ الذم فيو إقرار بمبدأ المساعدة، حيث اف الجك المناسب لمتسمؿ إلى 

.   ما كراء ىذا اإلقرار سيجعؿ باالمكاف تفسيره بنكع مف التحايؿ
 إف عممية السرقة التي يتحدث عنيا ستيفف غريف ىي في حكـ الحاصؿ، كلكي تحصؿ ال بد 
مف القكؿ إف قكة المكبي في تبادؿ العبلقات كاستغبلليا كردت في حديث سابؽ كقد سجمت أحداث 
كركايات عف عبلقات كتأثير لبعض الجماعات مثؿ المكبي الصييكني كما كصؿ إليو مف تمركز 
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في أماكف كمراكز ىامة تتيح ليؤالء المتمركزيف الكصكؿ ألىـ كأدؽ المعمكمات حتى يتـ التصرؼ 
. بيا مف أعمى درجات السمـ الرئاسي كصكال إلى إتماـ االستحكاذ عمى شيء مف ذلؾ

كالف حقبة جكنسكف شيدت منحنيات ىامة بالنسبة لمكاليات المتحدة تـ التطرؽ فييا إلى حادثة 
في " االستخبارات األمريكية ليبيرتي ىامة عمى مستكل األمف القكمي األمريكي مثؿ مياجمة سفينة 

 كتكرارا، في الطكربيد مرارا قكة جكية إسرائيمية مف ىا ىاجمت عندما1967 عاـ حزيراف/ يكنيك7-8
 آخريف، أرسمت تقارير مف 171 مف طاقميا كجرح 34كضح النيار مقابؿ ساحؿ سيناء، حيث قتؿ 

 ما قامكا بضربو قكارب اإلنقاذ عمى ؿاإلسرائيميكف، فأكالسفينة تطمب المساعدة بعد أف ىاجميا 
ة ؼ، عمى الرغـ مف معرق كاف خطأ الحككمة اإلسرائيمية قالت بأفحيان، االسفينة لئبل تترؾ جسـ

 تكرطيـ، ذلؾ األمرالطياريف اإلسرائيمييف بيكية السفينة، كبعد اف تـ كشؼ الضربة الجكية كحقيقة 
ال ؼ ، بيف كزير الخارجية كأعضاء الككنغرسان  حادان  المسالة كتأخذ نقاشتتـ إثارةالذم لـ يحدث مالـ 

القضية  جكنسكف االدعاء االسرائيمي كاسقطكا إدارةقبمت . يصؿ لمعمكمات يمكف أف يسمع أك  كافأحد
: ص ص1992 ،غريف("اإلسرائيمية مف قبؿ القكات الجكية 34 بتغطية جريمة قتؿ البحارة اؿأمر كقد

198 -215(.       
، دكايت بكرتر، الذم كاف سفيران في لبناف في كقت اليجـك عمى الجكالف"كما ركل جيمس اكينز"
 رف رئيس محطة ككالة المخابرات المركزية اظوأ ركالند إيفانس كركبرت نكفاؾ ب ىما أخبر معمقيفدفؽ

الطائرات اإلسرائيمية كانت قد .  نسخة مف الرسائؿ اإلسرائيمية المعترضةفكرا، قلو أثناء اليجـك أك بعد
 لمياجمة سفينة ليبرتي لكف الطيار أجاب بأٌنيا كانت سفينة االسرائيمي،تمقت األكامر مف قبؿ الجيش 

؛  الطيار ما زاؿ لـ يفيـ النقطة كقاؿ بأٌنو يمكف أف يرل العمـ "ىاجـ السفينة"أمريكية؛ كقد تكرر األمر 
 Akins, Nov. 6, 1991 ("ىاجميا  ":أكامرهثـٌ تمقى أمران بقسكة بأٌنو كاف عند .  األمريكي

    ( .  
ال يتكجب أف تككف في كضع المفاجأة ألم متابع لتاريخ العبلقة األمريكية نو أكيرل ستيفف غريف 

نو فقط بضعة مف اآلالؼ األمريكاف الذم ماتكا كسيتكاصؿ ذلؾ بسبب صداقة أمريكا أاإلسرائيمية،  / 
ف األكاذيب التي تحيط بقتؿ شباب أمريكا عمى الباخرة األمريكية ليبيرتي كانت ضعيفة إ. مع إسرائيؿ
 الكقت الذم استغرؽ القيادة األمريكية لمتحرؾ أفلى إضافة إ.  اإلسرائيميكف تبرير اليجـكبينما حاكؿ

 لمنداءات المنطمقة مف ليبرتي تف السفينة األكلى التي استجابأ كلقد لعب القدر دكره في ،إلنقاذ السفينة
 .)208: غريف،  ص(. سكفيتية طالبة النجدة كانت سفينة عسكرية

 
إف الكضع الذم كاف قائمان في حقبة جكنسكف ىك ما حصؿ فيو مف األحداث التي تشير إلى 
ما يمكف بالفعؿ تسميتو باإلذعاف الذم قد تـ التماس مداه في مكقؼ ليندكف جكنسكف مف ضرب 
سفينة االستخبارات االمريكية ليبرتي مف قبؿ الطائرات االسرائيمية رغـ كضكح ىكيتيا ككما سبؽ 
الذكر في الفصؿ الثاني تغاضى ليندكف جكنسكف عف ىذا الحدث كىك االمر الذم لـ يفسر منذ 

. ذلؾ الحيف
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يكمف تفسير ذلؾ بعيدان عف أم تمميح أك تصريح رسمي أك غير رسمي في أف أمكرا خمفية 
تعكد إلى حسابات المكسب كالخسارة الشخصية لما كراء العبلقة بيف ىذا الرئيس كالمكبي 

الصييكني إضافة إلى ما عرؼ عنو مف تعاطؼ مع إسرائيؿ قبؿ كجكده في الرئاسة كخصكصا 
.   1956في زمف العدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ 

 ألف حميفيـ ؛مؤشرا لمشعب األمريكي إلى مراجعة النفسيجب أف يككف ىذا اليجكـ كاف إف 
اإلستراتيجي لـ ييتـ بالدعـ األمريكي إلسرائيؿ، كىك لـ يحتـر األمريكاف عمى الرغـ مما قدمكا لو 

 . مف دعـ إقتصادم سياسي كعسكرم

  األمريكيةدارةبحدث مثؿ ىذا كما تبله مف قبؿ ىذه اإلإف مستكل عبلقة االدارة يفسر أنو 
: يشير إلى

 الصييكني قد أكجدكا لنفسيـ مدخبل جيدا كىك مإف جماعات الضغط الصييكني، المكب .ُ
إذعاف الرئيس إلى مستكل مف العبلقة ال يستطيع فيو مكاجية اسرائيؿ بحقيقة انيا متغطرسة حتى 

 .عمى مف يخدميا

 بالحفاظ عمى العبلقات القكية مع كالزعـ بربطيا عمى المصالح األمريكية الحفاظ .ِ
 .كأكلكيتياحدة ت عف حدكد مصالح الكاليات الـإسرائيؿ، إف ىذا االدعاء بعيد

 ألنو خطا بعيدان بالمصالح بتجاىؿ تضحيات جنكده في أزمة ليبرتي عف إبراز الحقيقة  .ّ
 .كالعمؿ عمى أساسيا، أم كشؼ األمر لمرأم العاـ األمريكي مما سيحرج ىذا الرئيس

كذلؾ لـ يعمؿ عمى تحقيؽ ىذه المصمحة األمريكية في تنشيط اإلجراءات المترتبة عمى  .ْ
 . اختراؽ حصؿ في سرقة مادة حساسة كاليكرانيـك مف الكاليات المتحدة السرائيؿ

 .لقد فضؿ المصمحة الخاصة بو كرئيس عف مستكل المصالح المتعمقة بببلده .ٓ

لقد بدت سياستو الخارجية تجاه الشرؽ األكسط في اتجاه كاحد فقط كىك تعزيز كتمبية  .ٔ
 . مطالب المكبي الصييكني كلـ يكف في تعاممو ما يعادؿ ىذه السياسة مع االطراؼ العربية

 
 

عالقات مع اليمين المسيحي :  القسم الثاني   . 2. 0. 4

يبدك اف أمر التككف الجديد في الساحة السياسية كالدينية األمريكية لو انعكاسات مممكسة عمى 
أرضية النزاعات اإلقميمية في عناصر تتعدل التاييد المعنكم أك الديني مف طرؼ بعض 

الجماعات المسيحية، كلقد تـ ذلؾ تحت حجة التعاطؼ مع الييكد إثر االضطياد النازم أك غيره 
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كقد عزز ىؤالء بعضا مف ادعاءاتيـ بما اعتبر كطأة دينية لحممة ستككف قد استشرت في الدكائر 
.  اليمينية في الكاليات المتحدة

 مسالة تطرح لمنقاش مف العديد مف الكتاب بأف دعما مف جيات مسيحية متصيينة تبدك إف  
 ألنيـ يمكف أف كمستمر بأف دكر الصياينة متكرر كفعاؿ بحاجة إلى ما يعزز فحكاىا، عمما

صياينة، كلكف يمكف القكؿ أف ينظمكا أكلكياتيـ طبقا لمشاريع مبرمجة سابقا مف قبؿ إختصاصييف 
مثؿ ىذا االستمرار قد يتأتى مف أف دعما داخميا أمريكيا ىك ما يعطي الزخـ لمكبي الصييكني في 

في نفس اإلتجاه  ىذا الصدد نراىـ في الفترة الحالية ينشطكف كىـ في الكصكؿ إلى ىذا المستكل،
. مسيحييف مف قبؿ صياينة  متكاصبل أيضا دعماكىـ يتمقكف )تبادؿ المصالح (كبنفس اآللية 

 عف دعـ كتعصب بركتستانتي إلسرائيؿ كالمكبي الصييكني، تالعديد مف المصادر األخرل تحدث
 :1981 في "اليباؾ"لقد قاؿ السيناتكر ركجر جكبسكف في المؤتمر السنكم 

ف كخصكصا ك دينو المسيحي،  المسيحيكنو مف بيف أسباب دعمو الثابت كالحيكم إلسرائيؿ قإ"
 جيرم فالكيؿ أحد ". 1948 في أقيمت منذ أف األصدقاء إلسرائيؿالمسيحييف األنجميكانييف أفضؿ 
 كصديؽ لبيغف سياسية متطرفة عمؿ دينية كىك مؤسس مجمكعة ركد،كينة الكنيسة المعمدانية تكماس 

 بياناتو باف الذم يؤمف بالكتاب المقدس يرل بأف المسيحية كدكلة إسرائيؿ الجديدة كأحدكشامير 
 بالنسبة لممسيحي المخمص في تفسير الكتاب 1948مرتبطاف بدكف تفريؽ كاف تأسيس إسرائيؿ في 

 ). 705 ػ704:  ص ص1990شرابي ، (".  أنجزت نبكءة العصر القديـ كالجديد قد إفالمقدس 

إف بعض االمتدادات التاريخية في مكاقؼ بعض المنتميف إلى تيارات طائفية في جيات 
مسيحية مف رسمييف أك غيرىـ قد شكمت مؤشرا ما لدكر معيف في إسناد كجيات النظر الصييكنية 

. حتى كلك كانت كتمؾ التي دعت إلى إقامة دكلة صييكنية كذات طابع ييكدم في فمسطيف

كاغنر عضك مجمس الشيكخ . مثبل البركتستانتي ركبرت ؼ:"  كفي ذلؾ ما قالو ريتشارد ستيفنس
ثارتو باسـ  عف نيكيكرؾ كرئيس لجنة فمسطيف األمريكية التي شكمت لتعميـ الرام العاـ األمريكي كا 

فمسطيف كدكلة ييكدية الذم طالما اظير اىتماما خاصا بجماعات األقميات ال سيما الييكد كالكاثكليؾ، 
 )   .   58ػ 57: ص ص 1967، ستيفنس(" .كقد كاف كاغنر معركفا كبارزا لمييكد

مثؿ التحالؼ المسيحي األمريكي  "الجدد،ف مالمسيحييف المحافظ" أكلئؾ الذيف يدعكف أنفسيـ 
 مف 2002اني ثتشريف اؿ/ اف بات ركبيرتسكف قاؿ في نكفمبر.ركبيرتسكفالذم تأسس مف قبؿ بات 

بأنيـ  كقد كصؼ المسمميف دكلة، 180 إلى شبكة تصؿخبلؿ البرنامج المسيحي الذم يذاع عبر 
اف :" كاف الجيكد المبذكلة لجمب السبلـ إلى الشرؽ األكسط مضيعة لمكقت كيقكؿ "  مف النازييفأسكأ"
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 إلى الرغبة الفمسطينية إشارة(ان الفكرة التي  ستعممكف بيا سبلـ  مع العالـ اإلسبلمي بإعطائيـ أرض
 .  )Davidson  (2005 ."كىـ مطمؽ )لدكلة

ينككف  في الكاليات المتحدة كىـ كانكا كنيسة المعمدانيةاؿ في ا كاىنا عضككقد انشغؿ خمسكف
 التي االنفصاؿالمجيء إلى مستكطنات غزة لمنع أم إخبلء مف ىذه المستكطنات كجزء مف خطة 

النشرة اإلخبارية لصكت  (!حسب ما اكردت ذلؾ إذاعة اسرائيؿ قبؿ إخبلء غزة بأياـ سيطبقيا شاركف 

  ) 18/5/2005األربعاء   ) 9:30(إسرائيؿ بالمغة العربية،

في صدد ىذا التحكؿ تتسابؽ إلى الذىف تساؤالت حكؿ مسألة ما الذم يمنع أف يكجو أصحاب 
مثؿ ىذا المكقؼ ليككنكا أصحاب كجية حيادية في أزمة ليس ليـ فييا مكسب، كما أف ىذا 

المكقؼ ال ينبثؽ حتى مف داخؿ تعاليـ الديف المسيحي بما أف الحديث ىنا ىك عف قطاع كينة 
كرجاؿ ديف كما يدعكف كالمفترض في رجاؿ الديف كالكينة أف يتخذكا مكاقؼ كما قمنا حيادية أك 

االمتناع عف أم تصريح لمثؿ ىذه المكاقؼ بسبب أنو ال فائدة مرجكة مف ىكذا مكاقؼ في صالح 
احد ىؤالء أك في صالح الجية التي ينتمكف الييا عمكما، إال أنو يبدك أنو تـ إيجاد مكسب ما مف 

.  كراء ىذا المكقؼ يتطمب البحث فيو مجيكدا مركزا قد يفضي إلى ما ىك اكثر مف المتكقع
  إف ما يندرج تحت مقكلة إف ىذا دعـ لمييكد ىك مسألة فييا ما يخالؼ طبيعة كحقيقة
 أكال دعكة فييا عدكانية ميجب أف يناؿ الييكد أرضا ليـ ليعيشكا عمييا، ق– ففي نظرىـ - األمكر 

تامة؛ بسبب أفَّ ىناؾ شعبا آخر كلو ثقافتو كجذكره التاريخية كلو حجمو كينتمي إلى مجتمع كامؿ 
 .يتمثؿ باألمة العربية كاإلسبلمية

  مسمميف كمسيحييف (كثانيا إف دعـ ىذا الحؽ المزعـك لمييكد فيو تجني عمى العرب( 
إذ كيؼ يتـ دعـ الييكد كأصحاب ديف كثقافة عمى إحبلليـ مكاف شعب لو ديانتيو اإلسبلمية 

كىذا يناقض بطبيعة الحاؿ حرية االدياف كحريات الشعكب في . كالمسيحية كلو جذكره كممتمكاتو
 .العيش بكرامة

  إف دعـ الييكد بأىدافيـ كالسبؿ التي لجأكا الييا في احتبلليـ لؤلرض الفمسطينية يمثؿ
تناقضا غريبا مف مكقؼ ىذه المجمكعات النيا في نفس الكقت تتشدؽ بالديمقراطية كترفع شعارات 

التسامح بيف االدياف كالتعايش فيما بينيا، فكيؼ إذف يمكف أف يتـ التكفيؽ بيف معتدم كمعتدل 
ف ىؤالء مف معتنقيو يجب  ساءة لمديف المسيحي كا  عميو، ال بؿ إف ىذه المكاقؼ مثمت إضرارا كا 
، كيمـز األمر تجريدىـ مف المسيحية طالما تمسككا بيذه االدعاءات بما أف  الكقكؼ أماميـ بحـز

 .التعاليـ المسيحية ضد االعتداء عمى اآلخريف كسمبيـ حقكقيـ
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لمحة عن المحافظين الجدد  : القسم الثالث .  3 . 0. 4 
 
  ما يمكف قكلو في صدد مراجعة ماىية جماعة المحافظيف الجدد في أنيـ شكمكا سابقا كالحقا   

 عف الحزب الديمقراطي كالتحقكا بمجمكعات اىيئة فكرية داخؿ الحزبيف االكبريف حيث انشقك
انسجمت مع مجمكعات أخرل منشقة كالتقكا جميعا بشكؿ لـ يتكافؽ أحيانا مع رئاسة الكاليات 

المتحدة أك مع حزب ما مف األحزاب النشطة بعيدا عف شعاراتيـ كذلؾ مرجعو لمسياسة المتبعة 
مف رئيس ما، اف كانت منسجمة مع أطركحاتيـ الفكرية أـ ال، كما أثيرت مف خبلؿ ما كتب 

    .عنيـ
 قكاميا الحفاظ عمى األمكر عمى ما ىي عميو الخكليمحمد كليـ مف األفكار التي أكردىا مثبل 

بقاءىا بتمؾ الحاؿ   بالحفاظ عمى امتيازات سبؽ كأف فازت بيا قطاعات كاطركحاتيـترتبط دعكاتيـ ككا 
  حيث أنيـ حسب ما يطرح يعتبركف انو غير ميـ أف ال تكريثيا،معينة في المجتمع كحرصت عمى 

  درجة الصراعإلى تحتدـ  حتى ىـ آراء كاف تبقىحرية اآلراءتحت اسـ تتفاعؿ اآلراء المتباينة ايجابيا 
 ). 2003 ،الخكلي ( .

ىاجر  فكريان عمى يد ليك ستراكس المفكر األلماني الذم Neocons     كجدت ظاىرة المحافظكف الجدد
الجدد   المحافظكفلعب.   ) 1984-1980(ريغاف  ،  كفي عيد ادارة ركنالد1938إلى أمريكا عاـ 

سياسيان ميمان، ككاف عمى   ثـ انضمكا إلى الحزب الجميكرم دكران الحزب الديمقراطي فيالذيف كانكا 
 زالمام خميؿ زادة، ريتشارد بيرؿ، دكغبلس ،رامسفيمد، ديؾ تشني كنالددرأس ىؤالء المحافظيف الجدد 

مف خبلؿ منظار الخير كالشر، كال  نظر إلى العالـلقد كضعكا أفكار لؿ. ككلفكفيتز، كغيرىـ فيث،
أف تككف معنا (تقسيـ العالـ إلى أعداء كأصدقاء .كالتنديد بو  محكر الشر، إظيارمنظار كسطيان بينيما

 ). 2004 ،النابمسي. (2001 سبتمبر 11كارثة بعد  )أك ضدنا
 

  لمظيكر بشكؿ قكم كنافذ في إدارة بكش االبف ليبرمجكا السياسات  عاد المحافظكف الجددلقد
 الخارجية منيا كالداخمية، كصاغكا عقيدة بكش العسكرية الجديدة التي تقكـ عمى شف األمريكية

، كدفعكا بقكة باتجاه شف الحرب الحالية عمى العراؽ التي "حركب كقائية ضد أخطار افتراضية"
، كىك االسـ الذم أطمقو بكش عمى "الحركب الكقائية في القرف الحادم كالعشريف"حممت عنكاف 

 ىنا نرل أف الديمقراطية قد أصبحت الشعار . بداية العدكاف عمى العراؽالذم أعمف فيوخطابو 
.  كالكسيمة كليست اليدؼ الذم تبديو أكساطيـ

 المحافظكف الجدد فإنيـ ينطمقكف مف شعكر غريب بأنيـ أما: "كيثبت ذلؾ مما قالو محمد الخكلي
 "دمقرطة" الميمة المقدسة سكاء مف أجؿ إلى أك أنيـ مندكبكف لمنيكض بميمة أقرب "رسالة"حممة 

 أك لبسط نفكذ أميركا االمبراطكرم عمى كؿ أجزاء المعمكرة مستخدميف في ذلؾ ،الشرؽ األكسط أك العالـ
.  )2003 الخكلي ، ( " . الغاشمة في كثير مف األحيافتكف  إف لـ كالباطشة،القكة العسكرية القاىرة 
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  كقد تـ مف خبلؿ استطبلع لمكاقفيـ، التثبت مف رغبة ىذه الفئة كبعد تخطيط مستمر كدؤكب
عمى إحداث ما يشير إليو الناقدكف لممحافظيف الجدد كمف كتبكا عنيـ كما كتبكه ىـ أنفسيـ مف 

تطبيؽ ما نادكا بو تحت تسميات براقة كمثيرة لمعداء عمى مف يصكبكف سياميـ عميو تحت 
 .شعارات كحجج كاىية كالذم حدث في العراؽ

 

  بطبيعة الحاؿ تميز ما كرد في ثنايا أيطركحاتيـ السابقة الذكر كغيرىا بالشعارات التي
تحدث بريقا يشد إلييا االنتباه كلكنيا تبقى مجرد شعارات لمجذب كاالستحكاذ عمى ثقة اآلخريف، 
كاألنظمة المعادية في نظرىـ ىي األنظمة التي تحكـ دكؿ تحافظ عمى استقبلليا ك ال تنصاع 

 .لمكاليات المتحدة كألىدافيا االقتصادية

كفي صدد معالجة قضية كقضية المحافظيف الجدد فإف ما يسجؿ مف مقاالت ككتابات 
كاصدرات مف ىنا كىناؾ فإف ما يبرز فييـ ىك تنقؿ أفرادىـ بيف الحزبيف الديمقراطي كالجميكرم 
كيسارييف كما يفسر ذلؾ ىك االنشقاقات الدائمة في المجمكعات الفكرية المتناقضة أصبل بسبب 

كالقاسـ المشترؾ الذم يبرزه . شريحة امتدت إلى عيكد سابقة كاالنجمكساكسكنييف كالميبرالييف
 ةالجميع ىك الحرص عمى التناغـ بيف المسيحية كالصييكنية بسبب رغبة أكائؿ بناة ىذه الجماع

 أدؿ عمى ذلؾ مف بركز ككجكد العديد مف سمثؿ ستراكس عمى جعؿ الديف كسيمة لمسيطرة، كلي
الصياينة في أكساط المحافظيف الجدد مثؿ بكؿ كلفككدز، كىك بالتالي ما أحيا كدعـ عبلقاتيـ 

سرائيؿ  .    بالحركة الصييكنية كمف ثـ بالمكبي الصييكني كا 

  أحد المحافظيف الجدد"ديفيد فكراـ" األمكر التي أثارت حنؽ كقد أشار محمد جبلؿ عناية إلى أف مف

تعميقان ” بيككانف “ حيث قاؿ، "ىارد بكؿ"لبرنامج التمفزيكنيؿ "باتريؾ بيككانف "كرد عمى لسافعمى ما  اتعميؽ
نتيجة مباشرة لتطفؿ الكاليات المتحدة في منطقة ال ننتمي  (ىذه األحداث(كانت ": 11/9عمى أحداث 

لقد ىكجمنا ألننا كنا عمى التراب السعكدم المقدس، كألننا نقمع . يريدنا فيو ، كفي مكاف ال أحدإلييا
 ).2004عناية ، (" إسرائيؿ“كندعـ  العراؽ،

  يصعب تناكؿ رؤية اإلدارة األمريكية لمشعكب العربية كألىمية الرأم العاـ العربي دكف
التطرؽ إلى المحافظيف الجدد كعقائدىـ الجديدة، كالذم يعنينا ػ في ىذا المجاؿ ػ ىك التحالؼ 

 األساس التكافؽ في، كاليمينيالميككد كباألخص   إسرائيؿالكثيؽ بيف المحافظيف الجدد كبيف
عبلف  األيديكلكجي لكبل الطرفيف، كالذم تعمؽ بشكؿ أكبر مع أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ كا 

لمصادر « إدماج»؛ إذ حدثت عممية «الحرب عمى اإلرىاب »الحممة المسماةاإلدارة األمريكية 
التيديد لكؿ مف اسرائيؿ كالكاليات المتحدة، كقد اعتبرت الحركات المقاكمة في فمسطيف عمى 

 تمثؿ تيديدان ألمف الكاليات المتحدة كمصالحيا في "حركات إرىابية"الصعيد الرسمي األمريكي 
 .المنطقة
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المحافظين الجدد والموبي  .  1 .3. 0. 4
 

    رجع العديد مف المحافظيف الجدد  في دعميـ إلسرائيؿ كمف يساندىا إلى أسباب متعددة منيا 
االلتقاء الفكرم الممتد إلى األصكلية المسيحية التي طالبت بتعزيز مكانة إسرائيؿ كالصييكنية، اك 

كحديثا تكاجد المكبي الصييكني في صميـ مبادلء كأفكار المحافظيف . االلتقاء عمى شعارات دينية
الجدد، كقد ال يحدث االلتقاء المباشر في أركقة المكاتب اك مقرات العمؿ السياسي إال أنو يحدث 
فيما يدكر في منظكمة أفكار كاتجاىات يرل المكبي الصييكني كالمحافظيف الجدد ضركرة تدعيميا 

.     حفاظا عمى مصالح كؿ طرؼ مف جيتو خدمة لمطرفيف
   إف التكافؽ القائـ بيف المحافظيف الجدد كبيف المكبي الصييكني يرجع في أصكلو إلى أف اليميف 

 ااالمريكي المسيحي ىك الداعـ أصبل لفكرة إسرائيؿ كدكلة منفذة ألطماعو، كذلؾ لعؿ ما كتبو سعد
 يشير إلى شكؿ آخر مف التكافؽ الذم حصؿ مع الييكد المنشقيف عندما برزت قضية ىجرتيـ سمـك

منذ ذلؾ الكقت مع ىاتيف المكضكعتيف،  )المحافظكف الجدد( تضامف مف داخؿ االتحاد السكفياتي كقد
كما اختمفكا مع بقية اليسار األمريكي الذم بدا بعضو يندد بالصييكنية كباالحتبلؿ كبالسياسات 

، (.اإلسرائيمية  .)  2005سمـك

 
 ماىية الترابط في عبلقتيـ بالمكبي إلى مبلحظة في طرح فئة المحافظيف الجدد ما يدعك إف

 عبلقاتيـ ببعضيـ البعض ما يؤكد الفكرة أشكاؿم بحد أدنى يجعؿ مف عرض بعض لصييكفا
 كتجاه القضايا العربية ثانيا ىك السمة ،كالأ االنحياز كالتشنج تجاه قضية فمسطيف إف :القائمة

 رغـ كجكد المحاكالت االمريكية لمتسكية ثابتة ىذه السمة إف كالمتحدة،الرئيسية لسياسات الكاليات 
 مع بعض التفاكت بيف الحالة الفمسطينية كبيف بعض اإلسرائيمي،بيف أطراؼ الصراع العربي 

سرائيؿ كذلؾ ألسباب معركفة تتضح في مجمميا في إحاالت الدكؿ العربية التي أجرت تسكية مع 
 عمى مستكل متكازف يتيح مكاسب كطمكحات محاكلة الحفاظالرغبة االمريكية كاإلسرائيمية في 

ك أ كاضحا حتى في التسكيات التي جرت مع مصر إلسرائيؿبقي االنحياز مع ذلؾ  كالمدل،بعيدة 
 كجكد المحافظيف المكبي الصييكني، ككذلؾ كىذا بسبب كؿ ما ذكر سابقا عف نفكذ األردفمع 

 كىك االمر الذم عزز مكاسب المكبي ممحكظ، بشكؿ اإلدارتيف األمريكيتيف األخيرتيفالجدد في 
    .الطرفيفم بحكـ العبلقات المتبادلة كالكثيقة بيف صييكفاؿ

 

لقد امتاز بعض المنتميف إلى فئة المحافظيف الجدد باالضطبلع ببعض المراكز العميا في 
بعض االدارات كىـ مف الذيف ساىمكا كنجحكا في استصدار كتمرير سياسات مصيرية عمى 
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مستكل سياسة أمريكا الخارجية كالداخمية،  بات مؤكدا أنو يكجد لمجمكعات التفكير دكر ميـ 
أيضا في تشكيؿ السياسات الخارجية أك الداخمية فاف ىذه الفئة قد أشغمت حيزا كبيرا في 

. مجمكعات التفكير التي اعتمدت كييئات عمؿ كاستشارات لمرئيس
بينما يكمف في شخكص برزت في اإلدارة األمريكية الحالية كبعض اإلدارات التي سبقتيا أنيا 
قد عرفت مف بيف المحافظيف الجدد فيـ أيضا ممف كاف لدييـ صبلة كثيقة بالمكبي الصييكني كىـ 

ممف كانكا أك ال زالكا في أعمى المراكز في اإلدارات األمريكية مثؿ ديؾ تشيني نائب الرئيس 
 الشخص إلى في نياية المطاؼ ال يعكد الحالي كريتشارد بيرؿ كبكؿ ككلفكيتز سابقا، كلكف األمر

أنو  كما ،)صؿ ييكدمأمسيحي بركتستانتي أك كاثكليكي أك مف (نفسو مف حيث دينو أك طائفتو 
النظاـ كماىية  طبيعة إلى فاألمر يعكد ،)ديمقراطيجميكرم أك ( السياسي ق تكجوإلىال يعكد 

 فرؽ بيفنو ال أكمف يدقؽ باألمر يرل . العناصر المساندة لو كعمى أم أرضية يختارىـ ىذا النظاـ
ك الكسط أ كال فرؽ بيف ما يسمى باليميف المتطرؼ ك اليميف المعتدؿ غيرىـما يسمى بالصقكر ك 

لمكاليات  التي ال تؤثر عمى السياسة العامة األمكر في بعض إال ذلؾ مف المسميات إلىكما 
 ضئيبل في الكقت الذم تبرز مسائؿ أىـ  كجد االختبلؼ ميما كاف كبيرا فيك يككفإذا كالمتحدة،

خانة تكزيع األدكار لتحقيؽ دكرة كاممة في في  كتككفمدركس مف ىذه الفركؽ كتككف عمى أساس 
. الخارجيةالسياسة الداخمية ك 

 
التاثير في  قرارات السياسة :  القسم الرابع  .  4 . 0. 4
  

 الصييكني منذما يمكف قراءتو في كقائع التطكرات الحاصمة في تصاعد حدة تأثيرات المكبي 
  التسمؿإلىالمجكء عبر  تأسيس حيز كبير مف ذلؾ التاثير في تدريجية التحكـ إلى ـ1967عاـ 

مثبل بحيث يككف ذلؾ بإجراء صفقة ما بيف لرئاسة ات اإلدارة كا مؤسساليادمء كالمنظـ إلى
جماعات الضغط الييكدم كمعيا أعضاء المكبي المتكاجديف باستمرار حكؿ صناع القرار، كىـ 

  الييكدم الصكت االنتخابيثقؿ كتأثير ؿبذلؾ يعممكف بكاسطة خطكة مسبقة ىي ترتيب استغبل
 . اإلنجازمحاكلةمف جانب آخر لجمب المكاسب ك

د كف الكجأ يصعب التقميؿ مف شكما أنو  كاممة ليس باالمكاف تسمية ىذه العبلقة ىيمنة
 ىـ  ليسكاغيرىا، كىؤالءك أ كدكائر ىامة كالرئاسة في مؤسسات  كتأثيرهالييكدم الصييكني

 كىذا ، مف أضفى صبغة معينة عمى السياسة الخارجية بخصكص القضية الفمسطينيةبالضركرة
  معينة أك إحاطةشخصيةحكؿ  كالفعؿ المييمف ، يرجع لفعؿ التاثير القكم في الككنغرساألمر
:  الكاليات المتحدة بشبكة مؤثرة مف العبلقات، باالعتماد عمىرئيس
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عدت . المالي التمكيؿ )ب . التصكيتاستثمار مكضكع  )أ   حيث إنو بناءان عمى ذلؾ ي
ك تصكيتا مف أ القرارات إقرارا مف حيث الرئيس أسيؿ إلسرائيؿالمساعدات المكجية مسائؿ مثؿ 

. الككنغرسحيث اعضاء 
 حيف تـ اختياره مرشحا لمحزب 1960كقد أتبع كيندم ىذه النصيحة عاـ :" يقكؿ ركجيو جاركرم

كبعد تعيداتو أماـ الشخصيات الييكدية اليامة في نيكيكرؾ حصؿ عمى خمسمائة ألؼ دكالر .الديمقراطي
كقد صرح : "ك يتابع القكؿ." مف الصكت الييكدم % 80 ك كمكتمز كمستشار، للحممتو االنتخابية، كعؿ

أصبحت رئيسا بسبب : 1961كيندم لبف جكريكف في لقائيما األكؿ في فندؽ استكريا كالدكرؼ في ربيع 
، رككاش، رشاحاؽ، سنس (".أبمغني بما أستطيع أف أفعمو لمشعب الييكدم .أصكات الييكد األمريكاف

). 286: ص2003ليمينثاؿ، كجاركرم، 
الذم تميز باالستمرارية كالتنظيـ كعدـ االرتجاؿ ( الصييكني بيف المكبي  القائمةإف العبلقة

السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، كبيف  )الذم لكحظ في أساليبو المختمفة
دكافع كمسارات  صياغة كتشكيؿ  عمى قدرة لدل كبل طرفيياليست ارتجالية كليست عشكائية،  لكف

  ىذه السياسةاشؽفيتـ ندما عك تحت تأثير الظركؼ الخارجية أك الداخمية؛ أىذه السياسة بمكجب 
طار ىذه إتحت ػ عمى أساس مقياس التكازف في المصالح، كبالتالي مف الذم سيقكد اآلخر 

 ؟ فإف النقاش سيفضي إلى أف طرفي  ىك المستفيد منيا أخيراصياغتيا ؟ كمف في ػالعبلقة
المعادلة ىما متفقاف عمى مسممات تؤسس لخركجيا عمى ىذا الشكؿ مف التكافؽ، إذ أف مسممات 

 . كؿ طرؼ في التعامؿ فييا ما يرضي الطرؼ اآلخر كيعزز لديو مآربو الخاصة
الحككمات  تمؾ أف اإلسرائيمية ىك الجزء األكثر حسمان مف العبلقة الخاصة األمريكية بما أف"

بينما كاشنطف ستختمؼ عمنان مف حيف آلخر . ـ عمؽ اإللتزاـً األمريكيً ق السياسية األمريكية تؼكالدكائر
ف ايزنياكر كريغاف مف استطاع تأىجيؿ دفعات كلقد كاف الرؤساءي الكحيد.مامع إسرائيؿ عمى قضية 

 كىانت أنياالمبلحظ حينيا انو رغـ . المساعدةى إلى إسرائيؿ كذلؾ كطريقة لتىأكيد قرارات سياسة أمريكية
   .) (Owensby, 2005".إلغاءتأجيبلن فيي لـ تعتبر تخفيضا أىك حتى 

 

ف السؤاؿ الرئيسي حكؿ إبيذه المحاكلة لتحميؿ العبلقة التي تـ تفسيرىا سابقا في أكجو عديدة، 
 بالعكدة إلى يتجمىكجكد ىيمنة أك احتكار في الدكر الصييكني الذم نشط مف أكائؿ الخمسينات، 

ك مع أف الدكر الذم يمارسو المكبي مع الككنغرس أما تكصؿ اليو العديد مف الكتاب كالباحثيف مف 
عمى  )المكبيينغ( المتيحة لمنشيطيف في الضغط  المتعددةتكلد الظركؼتف أعد غيره يؤتي ثماره ب

. صانعي أك مشرعي قرارات السياسة
 السياسة الخارجية في صياغة كثيرة حكؿ قضية مف يسيطر كقكع جداالت كلعؿ أمر 
 فكـ كثرت المكضكع، جدية إلى أمر يشير  الصياينة أك األمريكاف؟ الخصكص،األمريكية بيذا 

في حد ذاتو يعتبر مثار ىك مكضكع المقاالت كامتؤلت اإلصدارات بمكاضيع تحمؿ ذات المعنى ك
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 كخطكرتو أىميتوف كثرة التداكؿ لمثؿ ىذا المكضكع تدؿ عمى إ ككالميتميف، اىتماـ لمدارسيف 
نو ىك المقيكر أ يتعمؽ بطرفيف غير متكافئيف ككؿ منيما يحاكؿ اإلثبات لمعالـ أنولى إبالنظر 

حدىما دكف أ إلى  الذم يكجومريكياألدعـ اؿ يدخؿ في ذلؾ اإلطار ك األحؽ في مطالبو،كىك
    .اآلخر
 
 
 
في التأثير  دالئل  . 1 .4. 0. 4

 
 الحالة التي تصاغ فييا السياسة الخارجية األمريكية بتأثيرات العكامؿ المحمية التي تمثمت إف

بالمكبي الصييكني كىي الحالة التي تميز النظاـ السياسي األمريكي ليس فقط بسبب العدد الكبير 
لمجالية الييكدية لكف أيضا بسبب ما يتمتع بو مف مستكل عالي مف التنظيـ كالبرامج كالخطط، كقد 

صنع السياسة في ىـ قادريف عمى لعب دكر ىاـ تجعؿالتي تـ عرض بعض مف التفاصيؿ اليامة 
 كىنا بعض األمثمة حدكدىا،  مفليس فقط في مجاؿ القضية الفمسطينية لكف في مجاؿ أكثر

:  الجديرة بالذكر
 ضعيفة  إمكانية كاف نائب كزير خارجية؛ كىك يظير حيثبكؿ.جكرج كما جرل مع . 1

لتأكيد استقرار النظاـ السياسي األمريكي عمى القكاعد التي حكمت ىذا النظاـ ، حيث شاىد  فيو 
:  ص1992غريف ،( كجكد بعض التحديات التي عرضت لمخطر المصالح األمريكية لمسقكط

159(  .  
الحقا  سيتضح  في الكاليات المتحدة كمالتحديات التي عنت ضغط المكبي الصييكنيإف ا

بكؿ بياف أماـ .  قرأ جكرج ك1982تمكز / مف يكليك15 ففي الػسيتبيف أنيا عمى قدر مف الخطكرة؛
  : قاؿ.االستشاريةلجنة الشؤكف الخارجية في البيت األمريكي لممجالس 

ك ، "إسرائيؿب إعادة صياغة عبلقاتيا مع طؿمبلحظاتي الضركرية ىذا الصباح تقر بأف دكلتنا تت"
أضاؼ منتقدا إسرائيؿ بأف الحككمة اإلسرائيمية أرادت مرارا كتكرارا التصرؼ عمى نحك منفرد في 

تحدث بكؿ عف حركب .  مبادرة عسكرية تؤذم مصالح الكاليات المتحدةأطمقتالشرؽ األكسط، حيث 
عمى  كالقصؼ البربرم  ،9811ة عمى القاعدة النككية العراقية في م كالضربة الجك1967، 1956
 لبناف الذم كاف ال يزاؿ مستمرا حتى الكقت الذم كاف بكؿ يمقي كاحتبلؿ السكانية في بيركت المناطؽ

ا ظير الرد فانو يككف تحذيرا لينا ككبل ترد، إذاف حككمتنا  "  ايضاؿ بكؿاكؽ.  الصباحخطابو ذلؾ
.  )225:  ص1992غريف،(".نو لف ينفذأالطرفاف يعرفاف 
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 مف محترؼ كخبير كىك الذم مر ىك تعريؼ يكجد بيف السطكر في مبلحظة بكؿ ما إف  
  حيث كاف عمى تناقض بالمكبي الخارجية،بنفس الظركؼ فيما يتعمؽ بمكقعو كنائب لكزير 

كيمكف القكؿ أف جكرج بكؿ بتجربتو قد أفاد الميتميف مف جرأتو السياسية بكتاباتو التي . الصييكني
اتسمت بالنقد إلى إسرائيؿ كما أنو أكضح صكرة العبلقة بيف الطرفيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة 
عمى نسؽ لو داللة في أف إسرائيؿ ال ييميا في سياساتيا إذا ما كانت تؤثر أـ ال في صيركرة 

.    العبلقة القائمة كالتي أظيرت إسرائيؿ كادعت حرصيا عمييا
بينما نناقش السياسة الخارجية األمريكية نحك القضية الفمسطينية بتأثير ":فقد قاؿ بكؿ فندلي

 القادمة في لؤلزمة"عنكانا بكؿ قد شكمت .المكبي الصييكني مف الميـ اعتبار اف مقالة جكرج ك 
التي انتقد فييا إسرائيؿ، فيذه المقالة كالقضايا األخرل جعبله " العبلقات األمريكية اإلسرائيمية

بكؿ  زعماء الجالية الييكدية بحث كارتر أف ال يعيف قاـ بعض دصييكنية، كؽيتعرض لحممة عداء 
كيؼ تنقذ "  عنكانيا1976/ 1975عاـ  أم مكقع ميـ ألنو انتقد إسرائيؿ في مقالة إضافية في في

بعد ىذه األحداث، حكلت نكايا  ، مما سبب معارضة المكبي الصييكني لو" إسرائيؿ رغما مف نفسيا
". كارتر لترشيح جكرج بكؿ األكثر كفاءة لمكقع كزير الخارجية

(Findly, 1985 pp: 122-125) .  
 

طمكحات  كسمكؾ التدخؿ في تشكيؿ السياسة الخارجية األمريكية حسب ةالعبلقة المفتكحإف 
 األمريكي اإلسرائيمًي المتبادؿ قادت صناع السياسة في المستكل طبيعة التحالؼ"، كنسبة الصياينة

 عمى رفض أىك تعييف مسئكؿ ميـ في المكاقع األعمى بدكف العكدة إلى يف قادركااألعمى لئبل يككف
 حيث انيا الحقيقة التي يذكرىا بكؿ فيندلي في كتابو الذم كاجو ىذه الحالة أصبل ،الصييكنيالمكبي 
 كالمنظمة التي االحككمي كمي  األمةإلسرائيؿ نظاـ ىذا المكبي المؤيد اخترؽالسنيف  عمى مر: "بقكلو

شكمت التأثير األعمؽ ىي ايباؾ ، التي يرجع الييا  رئيس الكاليات المتحدة األمريكيةى عندما يكاجو 
  . . (Findly, 1985 p: 27)"العربي اإلسرائيمي ؽ بالنزاعؿمشكمة سياسية مضجرة تتع

 كالضغكطات التي يقكـ بيا المكبي الصييكني،  معارضة األعماؿإطار ذلؾ كانتفي ك
ضافة ؿ  الصييكني خارج عندما طرده المكبي 1982 عاـ  معو فيفيما حدث فندليلعمؿ ضد كا 
 جيمس اآلخريف مثؿ ماككمكسكي ك حدث مع بعض أعضاء الككنغرًس قذاتفاف األمر الككنغرس 
إف ما حدث ىك مناقض لممفاىيـ األخبلقية عمكما :  كآخريف، كبديييه القكؿ ىناأبك رزؽ

كلمديمقراطية األمريكية خصكصان، إذا كانت تطبؽ معايير ىذه الديمقراطية عمى جميع مكاطني 
الكاليات المتحدة ببل إستثناء، كىك أمر ليس طبيعي في الكقت الذم تصكر األمكر عمى أنو تكجد 

ديمقراطية شفافة في الكاليات المتحدة كفي ذات الكقت يتـ تيديد مف يمارس الحد األدنى منيا 
.  كىي حرية الرأم كالرأم اآلخر

 يقكؿ ىشاـ شرابي بعد أف تحدث عف جيمس فكرستاؿ كزير الدفاع األمريكي الذم كجد منتحرا 
كخسر شيكخ مقاعدىـ في الككنغرس :  ".. بسب ضغكط كسياسات المكبي الييكدم اإلسرائيمي
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 اكالمجالس التشريعية كفرص إعادة انتخابيـ لمجمس الشيكخ األمريكي بسبب عداكة الييكد ليـ، كـ
اثر الييكد في إفشاؿ ترشيح اك انتخاب بعض مف رشحكا أنفسيـ لرئاسة الجميكرية األمريكية مثؿ 
مكفرف كادالم ستيفنسكف ألنيـ رفضكا الضغكط الصييكنية لجعميـ يساندكف إسرائيؿ في كؿ ما 

 ).696:  ص1990شرابي، (".تريده

 بأنولى أصدقائو إ 1957شباط /جكف فكستر داالس في فبرايراالمريكي خارجية اؿلمح كزير  .ِ
نو شبو المستحيؿ في ىذه الببلد تنفيذ أأنا مدرؾ كـ "يعترض عمى الضغط مف الصياينة قائبل 

 :Neff, 1995 p). ليست مقرة مف قبؿ الييكد )في الشرؽ األكسط(سياسة خارجية 

99)  .
 

 في الجيش األمريكي إنتقد المساعدة الكاممة ة جكرج براكف رئيس ىيئة األركاف المشترؾ الجنراؿ
 كبير مف الدبابات األمريكية مف أكركبا إلى إسرائيؿ التي في رأيو عدد مكاف باستبداؿإلسرائيؿ 

الكاتب ( 1973مف أسمحة الدبابات في حرب رمضاف  % 50تركت الجيش األمريكي مع أقؿ 
عبء عمى الكاليات  ، كاعتبر براكف القكات اإلسرائيمية كتسميحيا) حرب يـك الغفرافيسمييا

، االمر الذم 1976نيساف / صحفي ييكدم في أبريؿلكرم معمؽالمتحدة في مقابمة مع رعناف 
جعؿ الشبكات اإلعبلمية األمريكية الكبرل تغطي بياناتو كميني، كجعمت الرئيس األمريكي 

، كقد ردت مغمقة  فيو كممات براكف السيئة كيقكؿ بأف المشكمةبياف يرفضجيرالد فكرد يصدر 
  جكرج فكرد جيرالد طردأفلى إ ادل ا، مـ لـ تغمؽأف المشكمة منظمة صييكنية بالقكؿ 32

، في اعتباراتو آخذا الصييكني، مع الضغط بذلؾ اكبا متج حيث جاءبراكف مف منصبو
  .(Buck Jr, 1977 pp:8-9).اإلنتخابات المقبمة

   
: ككىيف ما قالو المحامي الييكدم األمريكي ستانمي . 4

 م محامي ييكدم أمريكي ؼككىيف كىك مقابمة خاصة التي جرت بتمفزيكف المنار مع ستانمي  ػ في
عب كفبركة المعمكماًت ؿكنيـ مف اؿـحيث قاؿ بأف قكةى المكبي الصييكني ت، 2005، آذار/ مارس19
  " الكاليات المتحدة األمريكية، كقاؿالرسمي فيل الجية كالمستكل الرسمي كغير ىا عؿضكفرم يعتاؿ

عبر لؾ ذ بعض السياسات لعقكد كبإشغاؿبأف اإلدارات األمريكيةى سمحت لمكبي الصييكني 
 كيؼ: سأؿ ستانمي ككىيفكقد ، " لمنفعة المصالح الصييكنًيةالتي استخدمت مف الدكالرات تالمميارا
 المكبي الصييكني ما زاؿ ف كبعد ذلؾ أجاب بأ ؟ان  محايداألمريكية كسيطان الكاليات المتحدة تككف 
أىف يعطي  عميو  لمككنغرس الذم يريد الدعـ الييكدمحكؿ بأف المرشؽ م مف ذلؾ فيك كأكثرمؤثر،

المستكطنات كيدفع بعض المساىمة كإشارة عمى إلى  إلييا كبالذاتزيارة بكالئو مف أجؿ إسرائيؿ 
. )لقاء تمفزيكني، محطة المنار الفضائية2005-5-19. س، .ككىيف(.كالدعـً الكالء 

 
: نستدؿ مف نماذج التجارب الكاردة سابقا بأنيا 
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 تبرز عممية تككيف معمكمات مغمكطة كتزكيد أىـ ىنا التي كردتاف التفاصيؿ المبلحظ  . 1
 .اإلسرائيميبالنزاع الفمسطيني بيا كالخاصة النظاـ السياسي األمريكي  مؤسساتدكائر ك

 تؤثر عمى المشرعيف الضغط التيطبيعة النظاـ السياسي األمريكي المككف مف مجمكعات . 2 
 مف المكبي لمعمؿالذيف يشارككف في السياسة الخارجية في الككنغرس، كىك المكاف الطبيعي لعنصر 

 . أجؿ الضغط

 رئيس الكاليات المتحدة األمريكية لعبلقاتو أف تككف في حالة الباب حـس مالطريقة التي. 3 
 كنتيجة ليذه العبلقة ة منفعة شخصية خاصمقابمياالمفتكًح لبعض المكبيات القكية، كالتي يكسب 

.  المفتكحة
 التي ال النقطة إلىإطار المصالًح المتبادلة  بمثؿ ىذه العبلقة بالتأكيد ستككف محككمة. 4

 .  في آليات صنع السياسةإدخاؿ مصالح اآلخريفب- كما حدث - ىا متفادصانعكا القرار يستطيع 
التي  الرئيس األمريكي بعض ممفات السياسة الخارجية اف أدار حدث العادة فقدكما جرت . 5
سرائيؿ، فقد سمـ في العديد مف األكقات  "ادارة األزمات"  كممؼ تحفظ  بآراء، في ممؼ فمسطيف كا 

ف أ كما )خاصةمغمقة كدائرة اؿ الرئيس كإلى المقربمغمقة في مكقعيا اؿ(زمات األ إدارةمجمكعة 
الذيف ينشطكف مع الرئيس كخبراء " think tanks"مراكز التخطيط كالفكر أك مجمكعات التفكير

إيباؾ يقدمكف دراسات كاستشارات لمسياسة الرسمية يعتمدىا   في أعضاءكا أك الزالكاكافكمنيـ مف 
  األكؿالعممي  كالمنفذحدة ىك المديرت الكاليات الـسرئيصناع القرار، لكف ذلؾ ال يتعارض مع أف 

 . ألم أفكار اك تكجيات يقدميا ىؤالء
سرائيؿ  . 6  أداركا ىذه األزمة ييفأغمب الرؤساء األمريؾفإف  في األزمة المستفحمة لفمسطيف كا 

  .ينجز مكاسب سياسية ىك مف بطريقة جعمت المكبي الصييكني
 
 
 
التفوق اإلسرائيمي استراتيجية أمريكية : القسم الخامس .    5. 0. 4

     
توازن المصالح أمريكيا   . 1 . 5. 0 .4

 

بالمصالح  لتـزماألمريكي  لت النظاـ السياسيع جعكامؿ  أف ىناؾ تصكرإف ما يعرؼ عف
: األمريكية لمدرجة التي يمكف منياالقكمية 
.   ضمف المصالح ذاتيا إستراتيجيإسرائيؿ كحميؼ إبقاء  )1 
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. المنطقةأقكل مف البمداف المجاكرة األخرل في جعؿ إسرائيؿ  ) 2
 في ىذه المنطقة ألم قكة قد تتحدل الكاليات المتحدة ة القكميةلكي تككف الذراع األمريؾ ) 3

سرائيؿ، أىك   . تيدد مصالحيـ    كا 
 إسرائيؿ في حرب تفكؽتكشؼ فكران بعد الذم سرائيؿ إل المساعدة األمريكية شكؿلقد برز ) 4
دة بنماذج عف األسمحة السكفيتية الجديدة التي ح تزكيد الكاليات المتمفإسرائيؿ كتمكنت ، 1967
، جعمت مف مكانتيا مركزا المنطقة في تفكقيا العسكرمكبعد إظيار .ىذه الحرب أثناء ىاضبطت

حيكيا أمنيا كاقتصاديا لمكاليات المتحدة إلى حد جعميا تتجاىؿ حمفاءىا اآلخريف كتقمؿ مف شأنيـ، 
.   سقط بعضيـ نتيجة لذلؾ مثؿ شاه إيرافدكؽ

 السبب األساسي التجاه السياسة األمريكية يعكد لمدكر الذم تقـك بو إسرائيؿ إففي الحقيقة 
بحيث منعت إسرائيؿ انتصار كنجاح الحركات القكمية المتطرفة في . خدمة لمكاليات المتحدة

ف أ كما السكفيات، مستقر بينما تحالفت مع مكضع غير كقد بقيت سكريا في أخرل،فمسطيف كبمداف 
 في ساحة المعركة لؤلسمحة األمريكية في أغمب األحياف ان حركب إسرائيؿ المتكررة أعطت اختبار

كما زكدت إسرائيؿ .  القكة الجكية اإلسرائيمية مسيطرةأفلى ذلؾ إضد األسمحة السكفيتية، يضاؼ 
 مثؿ جنكب أفريقيا، شاه إيراف، غكاتيماال، كعصابات باألسمحةاألنظمة المكالية لمكاليات المتحدة 

الككنترا النيكاراجكييف، حيث ساعد المستشاركف العسكريكف اإلسرائيميكف عصابات الككنترا، كزمرة 
 الكاليات تدعـ مفالحكـ في السمفادكر، كحركات أىك حككمات أخرل 

.   ) Puschel,1993 p:150.(المتحدة
إف المصالح األمريكية أصبحت عنصرا دعائيا في اآللية الصييكنية في الميداف األمريكي 

بكافة األكجو، كذلؾ يستكجب الحفاظ عمى تكازنات ىامة ألجؿ إبقاء إسرائيؿ كجماعاتيا األمريكية 
في صكرة الحميؼ الذم ال مثيؿ لو، لذلؾ أصبحت الدعاية الصييكنية تكحد بيف المصالح 

: كما يتبيف.  في شكؿ ارتباط سياسي إقميمي كدكليكاإلسرائيميةاألمريكية 
إف أحد أكجو االلتزاـ المممكس لمعديد مف أعضاء الككنغرس بالتفكؽ اإلسرائيمي الذم  .ُ

 .يطالب بو المكبي الصييكني ليساىـ الككنغرس في ترسيخ ىذا الشكؿ

ضافة لما كرد في السابؽ فإف كجية أعضاء الككنغرس كالتي تبدأ شخصية كفردية  .ِ كا 
أكثر مما ىي حزبية حيث أف لعبلقات عضك الككنغرس الشخصية كاتصاالتو دكر 

ىاـ، ليككف الركيزة اليامة التي تعمؿ عمى شرعنة ذلؾ التكجو كالمصادقة عميو ضمف 
الككنغرس الذم يقر المساعدات أك يحجبيا مثمما يدعـ أك يحجب التصكيت عف 

 .بعض السياسات الخارجية
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 استمرار ذلؾ االرتباط السياسي ىك رىف بما يدكر في مراكز صنع القرار كما فييا  .ّ
مف تناسؽ بيف تمؾ األطراؼ المتمسكة بالتكافؽ المصمحي طالما اف ىناؾ صناع 

 .سياسة تحت السيطرة

بقاء إسرائيؿ كحميؼ استراتيج .ْ  بأف تبقى كفؽ متبرز حتمية االلتزاـ المممكس بدعـ كا 
 .ذلؾ المنظكر في الككنغرس

فشاؿ أم خطة أك تحرؾ معارض لذلؾ، كىك ما يتجسد بحشد  .ٓ كبالتالي كجب صد كا 
 . الممتزميف كالمناصريف إلسرائيؿ في تمؾ االتجاىات

استمرار المكبي الصييكني باإلمساؾ بقكاعد التكجيو كالدعاية اإلعبلمييف القكييف ىك  .ٔ
ما يعزز ذلؾ التكجو فيك المسيطر عمى الخطاب اإلعبلمي األمريكي فيسيؿ بذلؾ 

.            خمؽ تبريرات تبدك مقنعة لممشاىد األمريكي
 
    التفوق العسكري اإلسرائيمي وسيمة وىدف أمريكي. 2. 5 . 0. 4
 
 سرائيؿ إف مصالح كبل الطرفيف الكاليات المتحدة كإبكجكد حقيقة مثؿ ىذا التحالؼ ؼ

قكة الكامنة اؿالتحالؼ، تمؾ المسنكدة بالمكبي التابع ليا داخؿ الكاليات المتحدة كبكجكد قكة تعكس 
 كىك الذم يبقي لنفسو أكلكياتو الخاصة إلنجاز مصالح ىامة بشكؿ ،في إيجاد مخطط بعيد النظر

كبير في السيطرة عمى المنطقة،  بينما نتحدث عف ىذا الحميؼ الذم يأتي لمتصرؼ بناءن عمى 
ف تجعؿ قكتيا في مكقعيا كليس فقط مف خبلؿ عبلقاتيا، أأرضية تكازف القكل؛ خططت إسرائيؿ 

لكف في الحقيقة فاف الكاليات المتحدة بقكتيا االستراتيجية الكبيرة تريد أىف يككف ليا حمفاء بغض 
 عينة لزرع حمفاء في النقاط االستراتيجية كىي القضية التي اآلفالنظر عما لدييا، يعتبر العراؽ 

 األمريكييفف إ المنطقة، بأنيـ ليسكا الحميؼ القكم الكحيد ألمريكا في اإلسرائيمييف يشعركفجعمت 
 لمكقعيـ األىمية كمايحافظكف عمى العبلقة اآلف مع الحمفاء الذيف تميزكا بدرجة ممتازة مف 

 األكثر أىمية أيضان العامؿ كتركيبيـ الداخمي لكف التي يمتمككف،الجغرافي، كمصادرىـ الطبيعية 
 .األمريكيةىك المصالح القكمية 

  سرائيؿان تصكرإف ىناؾ ، مجتمعيف بينما ىـ ، ببعض التساكم بيف ىؤالء الحمفاء كا 
 القكمية العميا لمكاليات المتحدة، لكف فيما يتعمؽ باالعتبارات ىاـ لممصالح يقكمكف بدكر ؿكاسرائي

 ألف إسرائيؿ ال كجكد لو ىذا التساكًم يعتبر ف فاالسياسية الداخمية كاالقتصادية كالدينية كالتاريخية
 . حدةت مع الكاليات الـبالتحالفات األخرللـ تعتبر في نفس درجة األىمية قياسا 
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  في الحقيقة ليس مف السيؿ المجادلة بأف الكاليات المتحدة يجب أىف تغير سياستيا
 حميفة  ففي ىذه السياسة األمريكية حيثما تككف دكلة ،نحك إسرائيؿ ألنيا تضر بالكاليات المتحدة

التي يجب أىف تككف مضمكنة،  كما لك كانت في كحيثما تككف ىنالؾ مصالح حيكية محسكسة 
 . الكاليات المتحدة

  الحقيقة األخرل الجديرة باإلضافة، ىي انو ليس مف المبالغة القكؿ بأف إسرائيؿ ىي
 . سياسة الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط

 مساعدات بأف ذكرت ميا حسفؿ نعـك تشك مسكي، " المثمث المحتـك " كتاب مراجعة ؿكفي  
ف الذيف كالكاليات المتحدة إلى إسرائيؿ ساىمت في الحقائًؽ القاسية التي كاجييا الفمسطيني

 مباشرة منح تركماف إسرائيؿ 1948بعد حرب إسرائيؿ في .1967شكف تحت االحتبلؿ منذ ميعً 
فمقد قدر اف ثمث الدعـ المالي األمريكي إلى البمداًف األجنبية يذىب إلى إسرائيؿ، .  مميكف135

بينما العديد مف القركًض تعاد،  . مما يجعؿ إسرائيؿ البمد السادسة عشرة األغنى في العالـً 
اف ببلييف .1949 بميكف مساعدًة مف الكاليات المتحدًة منذ 84استممت إسرائيؿ أكثر مف 

الدكالراًت التي تىستمميا إسرائيؿ ًمف الكاليات المتحدًة كؿ سنة ساعدت في بناء أحد أكثر الجيكش 
 . (Hasan , 2005) المتقدمة في المقياس العالمي مقارنة إلى الجيًش األمريكيً 

 
 
 
 
إلسرائيل  أمريكاغطاء  . 3 .5 . 0 . 4
 

 مستكل ذلؾ إلى؛ ككإشارة 1982حتمت إسرائيؿ لبناف في افي خضـ أزمات صعبة عندما 
 عمى الرغـ مف شراسة القصؼ المدفعي ،الغطاء السياسي الذم كفرتو الكاليات المتحدة إلسرائيؿ

كالجكم المركع لمتجمعات السكانية الفمسطينية كالمبنانية؛ لقد بدا قريبا جدان لمحقيقة كليس فقط مجرد 
ف ذلؾ أ ىي الكالية الكاحدة كالخمسيف لمكاليات المتحدة األمريكية؛ إذ إسرائيؿ إف :ف قيؿأسخرية 

 فقد حدث ذلؾ ،ليس المكقؼ األمريكي األكؿ في التغطية السياسية كالعسكرية لمثؿ ىذا الحدث
 إسرائيؿ بتعزيزات مف خبلؿ الجسر الجكم ضد مصر الكاليات المتحدة عندما أسندت 1973في 

كحتى مرحمة انتفاضة االقصى حدث ذلؾ في الدعـ السياسي كالعسكرم؛ فقد شكمت . كسكريا
مف  أشكاؿمركحية االباتشي األمريكية الصنع ضمف القكة الجكية اإلسرائيمية كاحدا مف بيف عدة 

حد أنكاع أنو ذلؾ التركيز عمى تطبيؽ إال يعتبر ذلؾ فقط تحالفا مميزا بيف طرفيف بؿ  .ىذا الدعـ
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 )عبر البحار(االستراتيجيات العسكرية األمريكية التي تتمثؿ بالقاعدة المتمركزة لمتحكـ مف بعد 
 .كفيما بعد الحدكد

  كؿ اإلدارات األمريكيةتم جعؿت اؿم كهاألكبرإذا كانت المصالح األمريكية ىي الدافع 
التعاكف مع المكبي الصييكني داخؿ الكاليات مف مستكل اؿتعيد بنفس جدكؿ األعماؿ كنفس ت

ما الذم تبقى : المتحدة يطرح التساؤؿ التالي نفسوالمتحدة، كمع إسرائيؿ خارج الكاليات 
 أىمية تفكؽ أىميةف الحديث ىك عف مصالح كلمبعض منيا أاالخرل بما لممصالح االمريكية 

 كلـ يتـ بعد قياس ذلؾ بالمعايير االخرل إسرائيؿ ؟ كىك التساؤؿ الذم يجب طرحو أمريكيا،
أف  بما األمريكي،المتبقية في مكازيف اىتماـ الكاليات المتحدة كمنيا االىتماـ بالكضع الداخمي 

 كالتي يعتبر المكاطف األمريكية،جزء ليس بالبسيط مف الدعـ المكجو إلسرائيؿ ىك مف الخزينة 
 كىك األحؽ بيذه المساعدات كباألحرل ىك مف يجب ،األمريكي مساىما فييا عبر الضرائب

ف تتعرض ىذه المجمس أاألخذ برأيو في كجية ىذه المساعدات عبر المجالس المنتخبة كدكف 
. كالترغيبك الترىيب ألبلبتزاز 

 كالمصالح تتكج عبره  ىذا تحالؼ دائـ كمستمرأفما الذم تبقى لممصالح األمريكية بما  
، كالطرؼ اآلخر ال يتمتع بثمار تكازم تمؾ التي يجنييا الطرؼ األكؿ "حميؼ"لمصمحة طرؼ 

 األىداؼ التي رسميا المؤسسكف األكائؿ لمكاليات ع ما قارنا األمر أكال ـاجراء ىذا التحالؼ، إذ
المتحدة في إحياء السعادة كاالزدىار عبر صياغتيـ كثيقة االستقبلؿ االمريكي كمقارنة ذلؾ مع 
مصمحة دافع الضرائب ثانيا؟ رغـ أف ىذه األمكر تحتؿ مكانا ضعيفا في فمؾ السياسة كفي ظؿ 

. مستجدات السياسة األمريكية اآلف، إذ ليس كؿ صانع قرار يقتدم بيا   
 جكف ميرشايمر ك ستيفف كالت  ىمافمف بارزمأمريكي فمأستاذ باف:  في مقالة مقدمة لمكقع الكطف

اإلسرائيمية الرئيسية في الكاليات المتحدة،   أكدا فييا أف جماعة المكبي السياسيجديدة،دراسة  قاما بنشر
عمؿ لخدمة المصالح اؿاألميركية عف خطيا كجعمتيا تعمؿ لمصمحة الدكلة العبرية بدؿ  حرفت السياسية

في  مالصييكفالدراسة بصكرة قاطعة أثارت حفيظة مؤيدم جماعات المكبي  داالميركية، كتؤؾالقكمية 
الرئيسي المسؤكؿ عف   ىي السبب،"إيباؾ" كاشنطف أف جماعة الضغط الرئيسية المكالية إلسرائيؿ، كىي

 كتشير إلى نشاطات المجنة في الككنغرس ،إلسرائيؿ في المنطقة السياسة الخارجية المنحازة كالمحابية
اإلعبلـ األميركية كتعمؿ شرطيا  تتحكـ في كسائؿ الفرع التنفيذم، كما تتحدث عف كيؼ أف المجنة كفي

 ضماف أف تحتفظ الكاليات المتحدة بسياسة محابية إلسرائيؿ في األكساط األكاديمية مف أجؿ

 .)، الكطف2006عبد الرحيـ، (.دائما
 

  إسرائيلمكانة  .4 .5 . 0 .3
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ك باحث قادرا عمى الربط بيف أ أم متخصص إسرائيؿ يجعؿف حيازة عنصر قكة الردع لدل إ
 إسرائيؿ بعد أف كانت قد تزكدت بعدة صفقات مف األسمحة مف االذم تمتمكو مستكل األسمحة

العديد مف البمداف المختمفة خبلؿ السنكات الخمسكف الماضية، ىذه القكة اإلستراتيجية التي يتـ 
 اإلجراءات العممياتية العسكرية مف حيث القدرات المتكفرة في مكقع إسرائيؿ في حساباتمراعاتيا 

الخاصة كاليجكـ الخاطؼ أىك الحصكؿ عمى معمكمات كاألمنية في األزمات كالعمميات العسكرية 
ستخبارم في مكاقع إكجكد فراغ ب )خطأن ( إذا تـ االقتراضاستخبارية سريعة ال يمكف احيانا إنجازىا 

. مثبلاخرل كالدكؿ العربية 
 كاألمريكيكسطي أف ىذه الحسابات كىي قد تبدك تقميدية بائدة بالنسبة لمكضع الشرؽ إ 

الحالي تكشؾ أىف تساكم بيف مستكل القكة العسكرية كاإلستراتيجية لمكاليات المتحدة كالمركز 
 األخرل التي تيتـ كمتا الكاليات العناصر االقتصاديةاإلستراتيجي إلسرائيؿ بغض النظر عف 

سرائيؿ بيا  األىـ في حالة عبلقة التحالؼ تمؾ أف إسرائيؿ تصؿ في حد حاجتيا إلى .المتحدة كا 
الكاليات المتحدة إلى العمؿ الدائـ عمى تفعيؿ صكرتيا بمكانة الدكؿ الحميفة جدا كسبيؿ لتعميؽ 
كاستمرارية ىذا الكضع ألنو ما مف دكلة تدعميا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة، كما أف 
المكبي الصييكني يمارس الدكر ذاتو في داخؿ الكاليات المتحدة، عمى ىذا األساس إذف تحتاج 

 بكاسطة تعزيز أىمية العسكرم كالسياسي  قكة التحالؼ اإلستراتيجيإسرائيؿ كالمكبي المؤيد ليا إلى
 . مكانة إسرائيؿ بيذه األبعاد

لقد حمؿ اميؿ تكما السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط بالسياسة التي تخطط إلبقاء الشرؽ 
األكسط تحت سيطرتيا كفي نطاؽ نفكذىا كىي تستخدـ إسرائيؿ كالصييكنية شرطيان لتحقيؽ 

 1972تكما، (. ما يفيد عمى لمبرىنة مؤشران 1967 األياـ الستة عاـ مقًدما حربأىدافيا ي 
 . )168:ص
 
 
  الديمقراطيةاستيالك  .  5. 5. 0 4 

 

 مع ةالديمقراطية ىي النغمة الجدية التي تستغميا إسرائيؿ في إحياء تمؾ العبلقة االستراتيجي
الكاليات المتحدة كالتي تسير مف خبلليا قرارات جمب الدعـ كالمساعدة األمريكية ليا عمى أساس 

كىي في ذات الكقت نغمة إعبلمية " دكلة الديمقراطية الكحيدة في الشرؽ األكسط " مقكلة أنيا 
لتبرير مساعداتيا كمناصرتيا إلسرائيؿ حتى في حالة االستعداء عمى  ) propaganda(أمريكية 

. الطرؼ الفمسطيني
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سرائيؿ عاشت كلعبت عمى لحف انتشار الديمقراطية في منطقة إ ف كمتا الكاليات المتحدة كا 
 الشعار إذف ك الديمقراطي فقط في الشرؽ األكسط، قىي النظاـ كاف إسرائيؿ مف الديمقراطيةتخمك 

التي تتمسؾ بو إسرائيؿ بشكؿ دقيؽ لمظيكر كبمد أكثر ديمقراطية كالتي تزعـ الحفاظ عمى حقكؽ 
اإلجراءات  خبلؿ العديد مف اإلنساف مفاإلنساف، في ذات الكقت تنتيؾ إسرائيؿ بنفسيا حقكؽ 

 ضـ أراضي، تكسع استيطاني كأخيرا حائط الفصؿ بيكت، مف قتؿ، حجز، ىدـ االحتبلؿ، قبؿ مف
غبلؽ الطرؽ كحكاجز اإلذالؿ التي يدعكنيا   كحديثا، نقاط مراقبة كتفتيش(كالتكسع العنصرم كا 

 ). سميت معابر
 
 

وساطة الموبي بين الساسة   .  6. 5 . 0.  4
  

سرائيؿ حالة شمؿ في العبلقات باستثناء بعض الدكؿ التي كقعت اتفاؽ معيا،  بيف العرب كا 
كلكف بالنسبة لمكبي الصييكني، فيذا المكبي قد أصبح في نظر الكثيريف مفتاحا لعبلقة أىـ كأكسع 

فذلؾ ما يظيره حدث سنشير إليو ليس فقط بسبب أنو لمجرد التصديؽ أك عدمو بقدر ما ىك 
لضركرة تبياف ماىية ىذه العبلقة بيف صانعي القرار األمريكييف كالمكبي الصييكني كالتي يمكف 

. بيا تحقيؽ الغرض المرجك ألم مسألة
ف إسرائيؿ ىي األداة أأصبح مفيكما تقميديا ؼطبقا لقكاعد التكازف تـ التفكير ليذا السبب 

 كالطريؽ إلى كاشنطف يمر عبر التعامؿ مع إسرائيؿ كالمكبي الصييكني ،اإلستراتيجية األمريكية
بذلؾ، كلعؿ الكقائع تكحي إلى أنيـ صائبيف،   اعتقدكابعض العربكالكثيريف كمف بينيـ . األمريكي

اعتمد العرب عمى أف ذلؾ  ،مؿ معيـاعتف كاؿيي إلى صانعي السياسة األمريؾاجؿ الكصكؿ فكـ
ما قالو حسف منيمنو بمقالتو حكؿ المندكبيف  في ذلؾكرد . عف طريؽ المكبي الصييكني فقطيتكفر

العرب المشاركيف في مؤتمر قمة األلفية الذم جرل قبؿ بضع سنكات في مركز األيمـ المتحدة في 
 بزعماء المنظمات الصييكنية األمريكييف االجتماعنيكيكرؾ، كقاؿ بأف المندكبيف العرب طمبكا 

إلى مراكز صنع القرار في الكاليات  اعتقادا منيـ بأىف ىذه االجتماعات ىي الجسر أىك الطريؽ
). 19: أكتكبر، ص1 2000، حمنيمنة، ( .المتحدة
 

شار إليو سابقا تكماس دايف المدير السابؽ اليباؾ عندما تحدث عف نظريتيف في أ أمر مماثؿ 
مضمار عمؿ الكاليات المتحدة مع إسرائيؿ؛ األكؿ لو عبلقة بعمؿ مكجو لمكاليات المتحدة مع العرب 

سرائيؿ متحالفاف، لذا يتطمب األمر عمؿ أكالثاني ىك لئلثبات لمعرب كيؼ  ف الكاليات المتحدة كا 



                                                                    -97-  

عبلقة مع إسرائيؿ مما سيكفر فرصة التقرب مف الكاليات المتحدة كبالطبع تفضؿ ايباؾ العمؿ عمى 
  ). p:179 Tivnan 1987,.(الخيار الثاني

 
نياتيـ في  في صمب تـىككذلؾ  مع العرب، ىا عبلقاتأف تتطبعسرائيؿ إليباؾ كال أكلكية إنيا

التعايش بغض النظر عف الكضع في فمسطيف كيكجد بالمقابؿ رغبات خفية كغير خفية لمثؿ ىذا 
التطبيع مع أف بعض األطراؼ العربية التي تقـك بذلؾ تشترط إتماـ ىذه العبلقات بإعطاء الشعب 

. الفمسطيني حقو
 

 ابنو الذم زار األردف، كقد تفاجأى مف الترحيب الدافئ  قصة تحدث عف سعيد، إدكاردالكاتب
 حدث في مصالًح ىناؾ تغيير ما كاف يستفسر إذا بزيارة األردف؛ كىك عندما قاـ كفد ايباؾ الذم لقيو

حسب اعتقاد  – ىي حقيقة مع إسرائيؿ، أىك الحداث االتفاقياتإسرائيؿ لمنفعة العرب الذم يتعجمكف 
 الخًطأ الذمانو يكجد سكء فيـ لكجية نظر العرب عف إسرائيؿ كالمكبي الصييكني كىك –الكاتب 

 ). 68 ػ 67:  ص ص1995سعيد، .( سيطر عمى العرب في الفترًة الحالية
 
 
 
 
 
 
 
ضعف العرب تعزيز لموبي الصييوني  .  7. 5 . 0 .4  

 

مؤتمر قمة  لدعكة األطراؼ العربية التي شاركت في  استجابة الصياينةما ىيبغض النظر 
األلفية، فالحقيقة األكيدة في طرحو ىي أف المكبي الصييكني شكؿ كال زاؿ كسيمة لمضغط كالتأثير 

ىك إفتراض ف المكبي قكم أيعتقدكف كاستصدار ما ينبغي أنو جدير في منظكره، فالعرب ىـ مف 
 ،، لكف غياب اعتماد النفسية العربية عمى ثقتيا بنفسيا اعتبر نقطة ضعيفةالشؾليس في مكضع 

 . عطي الشرعية لمتصكر القائؿ بقكة المكبي الصييكني في الكاليات المتحدةما م ذلؾك
 السياسي األمريكي الذم يزعـ التحرؾ أصابت التي الكىف حالة إلى أيضان إشارة إف ذلؾ

م الشرؽ  ؼمسؤكليتو في قيادة عممية التسكية إلحبلؿ السبلـ لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني
 بالقضية الفمسطينية كما يتطمبو حميا مف تجاسر لمقكل األمر يتعمؽ كبالذات عندما األكسط،
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 الكاليات المتحدة كأكركبا ألنيـ مف يجرم العديد مف المبادرات لحؿ العديد العظمى، كخصكصا
كما أف  .المبادرات بؿ إنيـ يرسمكف اآلالؼ مف الجنكد طبقا ليذه ،مف االزمات في الكقت الحالي

الكعي األمريكي ضعيؼ تجاه العرب بسبب الفجكة بيف الفيـ األمريكي كبيف الفيـ العربي عما 
. لدل العرب مف قضايا عادلة تستحكذ عمى مكانة عالمية كالقضية الفمسطينية

 قد أساسا السياسة الفمسطينية كانت أف إلى محاسبة النفس تفضي أفالمرحـك إدكارد سعيد قاؿ لقد 
 السياسة أف حضف الكاليات المتحدة بدكف أم كعي إستراتيجي كيؼ كشعب في أكقعت قدرىـ

األمريكية في الكاقع مسيطر عمييا، إف لـ يكف مسيطر عمييا جدان، ًمف ًقبؿ  أقمية صغيرة ًمف الناس 
الذيف تعتبر كجيات نظرىـ حكؿ سبلـ الشرؽ األكسط بطريقة ما نياية أكثر تطرفا  حتى مف أكلئؾ 

 .)Said  (2000 ,.في الميككد اإلسرائيمي
 عدة جماعات عربية متكزعة حسب التقسيـ السياسي العربي أم ا الكاليات المتحدة فيوأفكما 

 متعددة بدكف أم برنامج يجمع بينيا ال سياسيا كال أنيا بمعنىكؿ دكلة ليا لكبي خاص بيا 
م دكع تعدد ىذه المجمكعات أم التعدد القائـ عمى كجكد لكبي سف كا  اجتماعيا،اقتصاديا كال حتى 

ف بعض أ  كما التحديات، تككف ىذه المكبيات مكحدة أماـ أف دكف لبناني ىك دليؿ ضعؼ كآخر
 المكقؼ العربي االمريكي ألنيا تمثؿ كجيات نظر متضاربة لفرقاء أضعفتالمكبيات العربية 

لى الكاليات المتحدة كيعطؿ بعضيـ البعض اآلخر، كليس لدييـ أم تأثير إمختمفيف نقمكا نزاعاتيـ 
 .فعمي

 تحدث يكجيفبيف المكبيات المؤيدة لمعرب كالمؤيدة إلسرائيؿ كالتي ات المقارففي بعض   إف
 تفسيرا لظاىرة كؿ جماعة ضغط، باف المكبي الصييكني أقكل كتككؼ كعبد العزيز السيد عنيا. آر

مف أم جماعة أخرل الف فيو ما يميز ىذه القكة ألنو يعتمد عمى ركائز ليست كتمؾ التي يرتكز 
إلييا العرب األمريكيكف، كيكفي الذكر أف ما يدافع عنو المكبي الصييكني ليس بنفس مكاصفات 

ما يدافع عنو المكبي العربي، فاألكؿ يدافع عف إسرائيؿ كىي التي تدعمو، كلكف الثاني يدافع غالبا 
عف العرب األمريكييف فقط كال يتكحد في الدفاع عف األمة العربية بؿ يتفرؽ إلى لكبي لبناني 
كغيره مف الجماعات العربية كال تدعـ الدكؿ العربية أم لكبي عربي باستثناء السعكدية التي 

 كبلىما كقد ذكر ،11/9أصبحت تدرؾ ضركرة إحياء المكبي العربي تحديدا السعكدم بعد أحداث 
 المكبي يعكس تفاصيؿ مختمفة مف النشاطات الفعمية في تفضيؿ التفكؽ كالقكة؛ درجة تأثيربأف 

  عمى أية حاؿ يعكد ىذا التفكؽ إلى سياسة الباب .كتمؾ التي يتميز بيا المكبي المؤيد إلسرائيؿ
 الستغبلؿ ىذه أماـ المكبي الصييكني تفسح المجاؿالمفتكح لصناع السياسة كالنقاط الضعيفة التي 

  .كالتأثير الضغط نفسيـ تحت محاكالتالنقاط فيمف كضعكا 
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 تأثير الموبي الصييوني عمى صناع السياسة: الخامس الفصل . 0 . 0 . 5
 
 نظام صنع السياسة في الواليات المتحدة : القسم األول. 1. 0. 5
 

 سمات صنع السياسة  5  .0 . 1 . 1 .  
 

تطبيؽ برامج فعالة  بغية نظاـ صنع السياسة في الكاليات المتحدة خطكات جدية عديدة تخمؿ
 ، بينما يمثؿ صناع السياسة اإلتجاه السياسي لئلدارات األمريكية. الخارجية كالداخمية السياسةفي
ف قدرتيـ عمى إمكانية تحمؿ مسؤكلية استمرار الحفاظ عمى بعض االتساؽ في ممارسة إؼ

في شكؿ ال تتغمب فيو متطمبات السياسة الخارجية عمى متطمبات السياسات الداخمية كالخارجية 
قكمية، يستكجب تطبيقيا تفعيؿ ما لدييـ مف لح امراعاة الحفاظ عمى مصالسياسة الداخمية ب

  .مع إدراؾ تفادم ىيمنة بعض التأثيراتعناصر 

إف في سياسة الكاليات المتحدة ما يدعك إلى الكقكؼ عند مف تبدأ صياغة السياسة األمريكية 
 عمى مثؿ ىذه النقاط يمكف لمباحث عند ؼكعند مف تدار كسائؿ تفعيميا كعمى أم مستكل، كبالكقك
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اإلجابة عمييا أف يرل أف صياغة كتطبيؽ البرامج ىك خاضع لمسمطة التنفيذية األعمى في الببلد 
أم لمقائد العاـ لمقكات المسمحة األمريكية كىك الرئيس األمريكي كىذا أمر ليس بالجديد، حيث إف 

الرئيس يفكر كيخطط بناء عمى استشارات كدراسات المحيطيف بو؛ كىك مف يعينيـ كيختارىـ، 
كذلؾ فإنيـ يستندكف إلى مراكز متخصصة في السياسات العامة كفي مجاالت أخرل ميمة مثؿ 

 عدا عف أفكار المتخصصيف العاميف امعيد انتربرايز كمعيد كاشنطف لدراسات الشرؽ األدنى، ىذ
المنتشريف في دكائر الحككمة أك حتى المتقاعديف، كالحككمة في النياية تنشط في مياميا عمى 

 .   أساس ما يتبناه الرئيس مف برامج

أم حككمة قد تجرم أكثر مف منيج كاحد في تعامميا مع مشكمة ما، ليس فقط كيذكر جكندا كزمبلءه أف 
 .جداألف بعض البدائؿ تحدث أقؿ معارضة مف اآلخريف لكف ألف مشاكؿ السياسة العامة يمكف أف تككف معقدة 

 تكجد الخياراتحينما .  مف حؿ جميع مظاىر ىذه المشاكؿ دائما متبنيويمكف ف إتباع منيج كاحد سكؼ لفإ
 صنع المناىج عمىبيف الكسائؿ التي تستعمؿ لمعالجة مشكمة ما، فاف االعتبار سيعطى بناء عمى تاثير ىذه 

 .السياسة
 :إجراءات صنع السياسة كالتاليكيصنؼ 

 .إعداد جدكؿ األعماؿ .ُ

 .ىاتطبيؽة كصياغة السياس .ِ

  .  ) ,pp:619-621) 1992 Janda, Berry, Goldman . السياسة ىذهتقييـ .ّ

 

بمثؿ ىذا التصنيؼ فاف المعايير الرسمية التي تككف بيا عممية صنع السياسة سميمة بما فيو 
 مع العكامؿ  أكثر السياسة بأنيا تتناسبفي صنعالكفاية، فاف التفسير المنطقي لمثؿ ىذه العكامؿ 

 أما العكامؿ الخارجية فإنيا قد تتضارب في سياساتيا التي تصمـ ببرامج قد تتطكر أك المحمية
ثير بعض المشاكؿ أ محتمؿ بسبب ت تضاربا ما باألحرل فافتبقى كما ىي إف لـ تعدؿ بكامميا،

  .السياسات المحمية عمى السياسات الخارجيةك
ف اختمؼ مستكاىا مف حيف آلخر فيي متميزة في حجميا  فمثبل مبيعات األسمحة إلسرائيؿ كا 
كلكنيا سياسة ثابتة، حيث إف ىذه المبيعات لـ تقر إال نادرا مع الدكؿ العربية، مع أف منطمؽ 
االتجاىيف في تفسير األمريكييف ىك أنيما ألجؿ مصالح الكاليات المتحدة كليذا فاف العكامؿ 

جراء بعض السياسات حسب فائدة ذلؾ لمقكل التي تدفع بيذا اإلتجاه  الداخمية تتحكـ في تطكير كا 
.    أك عكسو
، ما ىك " ك ثالثااألمريكي أكال ك ثانيا"بيككاناف صاحب مقالة .  لسؤاؿ مف قبؿ الكاتب باتريؾ جإجابةفي 

.  أكلئؾ الذيف يأخذكنو تفسير األجكبة تتفاكت عمى نحك كاسع حسب": يقكؿ ،غرض أمريكا الكطني؟
ة لجيسي جاكسكف ؛ كبالنسبجنكب أفريقيا ، يكمف في سقكط"تراف أفريقيا"فبالنسبة لراندؿ ركبنسف صاحب 

 ك بالنسبة لمجنة الممكنيف،بإعادة الثركة التي سرقيا الجنس األبيض مف أرض الناس " العدالة"ىك بارتقاء
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ك بالنسبة لبف كاتينبيرج، ، ، فيك بإبقاء إسرائيؿ آمنة ك منيعة"إيباؾ "الشؤكف العامة األمريكية اإلسرائيمية
اف كؿ منيـ يستبدلو ببديؿ  .حكؿ العالـ" لنشر الديمقراطية"فاف ميمة امريكا ما ىي اال حممة صميبية 

 القارة أك الببلد األخرل؛ كؿ يعامؿ القكمي فيمثالي ك خارجي لممصمحة القكمية؛ كؿ يرل ىدفنا 
 . (Harries, 1991 pp :23-24)"أعظـجميكريتنا ككسيمة لنياية 

كقد قاؿ كيتككب الخبير في شؤكف السياسة األمريكية الخارجية في كصؼ مصادر ىذه السياسة 
: كما سردىا في كتاب أصدره حكؿ السياسة الخارجية

 السياسة الخارجية الحالية جعمت بعض النقاشات فيما اذا كانت أم مف مصادرىا قابمة إدارة إف"
يكضح السياسة  )المصادر  (اف التعدد في العناصر .  الف تككف مطابقة اك تشكؿ خيارا لمعمؿ

: الخارجية االمريكية 
. ةألـؿالبيئة المجتمعية  )1
 ).الكاليات المتحدة(األكضاع المؤسساتية ليا  )2
. الخصائص الفردية لصانعي القرار كمكقع صنع السياسة الذم يديركنو )3

 ىذه العناصر التي إعتبرت مدخبلت في تركيب السياسة الخارجية أدرجت بالتأثيرات الخارجية إف
كعنصر رابع ضمف نفس المستكل الذم يؤثر عمى عممية صنع السياسة الذم يحكؿ متطمبات 

 . ) pp 3-4) Wittkope 1994 , .سياسة الخارجيةاؿالسياسة إلى 
 
  ،كيعد ميما إبراز الكجو الجديد في إدارة سياسة الكاليات المتحدة كىك محاربتيا لئلرىاب

، كفيما ىك "مف ليس معنا فيك ضدنا"كالذم عمى أساسو خرج بكش بشعار أك ما يشبو التكتيؾ 
 ذلؾ يؤدم إلى ضيؽ في األفؽ السياسي ليذا الذم يفكر فدارج بالنسبة لؤلعراؼ السياسية، فإ

بيذه الطريقة كيصرح بيا عمنا، كىك قد يككف عمى كعي أك بدكنو بعدـ مطابقة ما يصرح بو لمكاقع 
 ليس معنى أف ال يناصر الكاليات المتحدة دكلة اك مجمكعة مف الدكؿ أف ىذه ذعمى األرض، إ
 .  الدكؿ ضدىا

  كما إف ىناؾ كسيمة صياغة قرارات لمحاكلة شرعنة سياسة ما عبر المجكء إلى اإلعبلـ
كالرأم العاـ بخمؽ جك مناسب لو لمخطكة التي يسعى صانع القرار إلى فعميا، كقد عرؼ ما 
لممعاىد التخصصية التي تقـك بإجراء استطبلع لمرأم العاـ مف تكجيو لمبكصمة التي استندت 

 . عمييا قرارات صناع القرار

  إف الدكر التشريعي المنكط بالككنغرس بمجانو المختمفة ىك دكر إجراءم لمديمقراطية التي
اختارتيا الكاليات المتحدة لتسيير الحكـ كلكف الدكر المذككر ىنا يتعرض إلى مؤثرات جماعات 
الضغط كالمكبيات بغض النظر إف كاف ارتكاز ذلؾ عمى الدستكر أـ ال أك عمى الديمقراطية أـ 

 . عمى االبتزاز كفرض اآلراء
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 مف الكاضح أف النظاـ القكمي األمريكي تعامؿ مع ،  األقميات العرقيةإنو كبالنظر لظاىرة
 المتحكـ ىك  مسألة مففإ  كالنخبة كمف دكف النخبة مف دخبلء كمياجريف،ىذه القضية بصكرة 

داخؿ ذلؾ النظاـ الذم ىك عبارة عف خميط مف اإلنتماءات العرقية كاألجناس الممكنة كاالختبلفات 
الدينية؛ تكتسب أىمية في بركز خمفيات لسياسات ذات رؤية مختمفة عما تمت قراءتو في النظاـ 

 .السياسي األسبؽ لمكاليات المتحدة

  كأقميات تو تمؽستصيغ مدل مشاركتيا كفؽ مااألقميات   ىذهبعض أفمف المفترض ؿ إنو 
مصالح عميا يقرىا بمدىـ، تحت النظاـ الديمقراطي الذم تديره الكاليات المتحدة عبر احتراـ 

بحرية، حقكقيـ داخؿ ىذه الكاليات، لكي يككنكا قادريف عمى العيش كالرعاية كبالحفاظ عمى 
كيقتضي طرح ذلؾ كجكد فيـ مثالي لمسياسة لكي تمتـز المكبيات كمف ىـ أعمى منيا كمف دكنيا 

 .بيذا الفيـ

  ف األقمية إ التبايف الذم يحدث في التطكرات السياسية الحديثة، ؼإلىشارة اإل في
ضعكا أنفسيـ في مستكل أعمى حتى كالصييكنية أرادت لنفسيا مستكل معيشة كرعاية أعمى، ك

، كمستكل إدارتيـ لمصالحيـ "شعب اهلل المختار"نفسيـ ألبالنسبة لمقكمية األمريكية باعتبارىـ 
 . الخاصة عمى حساب المصالح األمريكية العامة

  كرغـ ىذه التطكرات الكاردة ىنا فإنو مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف ما ىك مكجكد يبدك
تعبيران كاضحان عف حدكث شيء مف عدـ التكازف في السياسة الداخمية كالذم أدل إلى التأثير عمى 

، بما أف ىذه "فمسطيف"صياغة السياسة الخارجية األمريكية تجاه قضية الشرؽ األكسط المركزية 
القضية في مكقع المتأىثر األكؿ كاألضعؼ أماـ السياسات األمريكية التي نتناكؿ سمات صنعيا، 

" كالتي فييا مف التداخؿ في التطبيؽ بسبب طبيعة العبلقة الماثمة بيف المكبي الصييكني 
 : كبيف صناع القرار األمريكييف عمى اختبلفيـ حيث أنو" اإلسرائيمي

بأف المشكمة ىي في األساس تكمف في التأثير األقكل لمكبي  )محقا(مف يعتقد بسبب كجكد * 
إف اعتقادان كيذا يحتمؿ اتجاىيف  القرار، كاالذم يعمؿ مع جماعات ميمة مف صانع الصييكني

 تأثير طرؼ عمى اآلخر ىك أمر كارد الحصكؿ فمف حيث عنصر التأثير بيف حيف كآخر،  كأ
. في ظركؼ معينة معقدة

إف مف الضركرم اإلدراؾ أف ىذا المكبي الصييكني ىك جزء مف عجمة سياسية دائرة، كأىداؼ * 
المكبي كسياساتو، كالعدد البشرم ػالذم يعتمد عميو مثبلػ كاإلمكانيات كالقدرات التي يتمتع بيا قد 
تنحسر أك تتبلشي بحكـ تغيرات غالبا ما تكاكب حركة التطكر كالتحكؿ مف آف آلخر في تركيبة 

 اقتصادم،  كقد تتضاعؼ عما ىي عميو، كقد تصبح التركيبة ككؿ نظاـ سياسي، اجتماعي، أ
 . السياسية األمريكية في مستكل يؤىميا تفادم تأثير المكبي الصييكني
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إف طرحا كيذا ليس مسمما فيو كال ىك تنبؤ بقدر ما ىك احتمالية لدرجة ما لعبلقات كتمؾ *    
التي نحمميا كليس اليدؼ منو الجدؿ، لكنو كارد عمميا كعمميا حتى بسبب انو قد يحصؿ تحكؿ 

 .في المصالح مع ىذا المكبي إلى جية أخرل كليس بالضركرة لكبي آخر

مف المرجح أف الشكؿ القائـ حاليا في أكجو العبلقة بيف المكبي الصييكني عرضةن ألف يسير * 
كفؽ مناحي عديدة مف التغيير، كالمؤثر الحقيقي فييا ىك فرز الرأم العاـ األمريكي كما ينتجو 
ىذا الفرز مف تطمعات نحك األفضؿ لو، ففي خضـ أزمة ىذه اإلدارات الرئاسية األمريكية ال 
يمكف تناسي أف الييمنة المكجكدة في أركقة ىذه اإلدارات عمى السياسات الخارجية كأدكات 

صنعيا ىي حالة قد يمكف تسميتيا بالمتقمبة إذا ما تـ اإلدراؾ أف التقمب في االيديكلكجيا ىك 
عنصر قائـ بحد ذاتو، فكيؼ األمر بمجمكعة مصالح أثبت التاريخ كحركة تطكره أنيا معاكسة 

 ثقافتو فلممصالح األمريكية القكمية أكال كلبنية التفكير الذاتي المصمحي لمفرد األمريكي ثانيا، أل
األكلى ىي رغباتو كحاجاتو األساسية التي رأل أف الحمـ األمريكي ىك ما يستجيب ليا كليست 

 . حفنة مف المصالح المترامية ليذه الجماعة أك تمؾ بما فييا األحزاب الكبيرة القائمة

تميثؿ أماـ المتعمؽ في جكانب العبلقة األمريكية ػ اإلسرائيمية خارجيا،  مشكمةذا فافؿ*     بينة ى
 يجب تسميتو بالمعضمة لما يكجد فييا مف تخريب عمى الحمـ اكاألمريكية الداخمية، فيـ

 الذم بيده األمريكي  الرسميمعادلة كىك الطرؼفي اؿ األىـتكمف في الجانب األمريكي، كىي 
 .  تكمف مفاتيح ىذه العبلقات

إفَّ عكامؿ الحراؾ االجتماعي :"   شيئا مف ذلؾ ىك ما تنبأ بو الدكتكر عبد الكىاب ألمسيرم إذ يقكؿ
 التقميؿ مف أىمية الصكت دكالتغيير الديمغرافي سكؼ تمعب دكرىا في المدل البعيد عمى صعي

الييك ( تتناقص أعدادىـ باطراد بسبب تدني معدالت الكالدة كيذىب ثاالنتخابي الييكدم، حي
إلى انو حيف تحتفؿ الكاليات المتحدة بعيدىا " مف مركز ىارفرد لمدراسات السكانية )برغماف

 1992المسيرم،  (".  ألفا 944 فإف عدد الييكد حينيا لف يتجاكز 2076المئكم الثالث سنة 
  ).47: ص

 
: آليات تأثير الموبي عمى السياسة الخارجية األمريكية   2 1 .0 .5
 
o  مف الميـ اإلشارة إلى أف السياسة الخارجية األمريكية التي سنمحظيا ىي السياسة التي ليا  

عبلقة بإسرائيؿ كأمنيا ككؿ ما يمت لذلؾ بصمة، كىك ما يعني أيضا سياسات الكاليات المتحدة 
 .الخارجية المتعمقة بالعالـ العربي كعبلقة الكاليات المتحدة بو
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o  المكبي الصييكني يسخر العبلقات الشخصية ألعضائو مع أىـ الشخصيات كمنيـ رؤساء 
كأعضاء ككنغرس كمجالس كطنية كمكظفيف رسمييف ككبار المراكز البحثية التي يستغميا جيدا في 

.  الزماف كالمكاف المناسبيف
  تأثير المكبي الصييكني عمى سياسة الكاليات المتحدة الخارجية يبدأ مف النقطة األكلى

المتعارؼ عمييا سياسيا كىي الككنغرس األمريكي، كىي عممية تتككف بشكؿ متسمسؿ في تعاممو 
مع تمؾ المؤسسة،  فبكجكد حافز لمتأثير يبدأ العمؿ بو أعضاء المكبي بطريقة فردية مع كؿ 

، فالمكبي ال يقدـ أمكاال إلى )حسب القانكف(عضك لمككنغرس بالتبرع لو بطريقة غير مباشرة 
المرشحيف لمككنغرس إنما يجعؿ أعضاءه ىـ الذيف يدعمكف المرشحيف،  كيحث المكبي أعضائو 
عمى أف يتطكعكا لمعمؿ في الحمبلت االنتخابية لممرشحيف كمناصريف أك كمستشاريف، كبذلؾ 
تتكطد العبلقات، كىذا مثاؿ عما يقكـ بو أعضاء المكبي المنتشركف في أنحاء الكاليات فيـ 

يمكلكف كيستضيفكف المناقشات السياسية بيف المرشحيف المتنافسيف كيقيمكف الحفبلت كيكتبكف 
 .الخطابات المكجية إلى المرشحيف في دكائرىـ كيحشدكف أصكات الناخبيف الييكد لممرشحيف

  فرض صيغة مكحدة يؤيدىا المكبي الصييكني لمتصكيت عمييا عبر العبلقات التي تنشأ بينو
كبيف أعضاء الككنغرس، كالتي تمكف عبرىا مف أنجاح أم تصكيت لصالح إسرائيؿ بمعنى أف 

 . تشريعات الككنغرستطاؿأذرع المكبي 

  بناء عمى كجكد دكر مميز لمككنغرس في صنع السياسة فيك الجية التي اعتمد عمييا المكبي
 .في تمرير ما ينسجـ معو مف سياسات كتعطيؿ غيرىا

  اإلدارة  أعمى ىـر في سياساتتبعا لما ذكر، فإنيـ ينتقمكف إلى فرض مطالبيـ عمى
  .)الرئيس(األمريكية 

  غيرىا عمى الصحافة كيتمكف المكبي مف فرض أجندتو عمى اآللة اإلعبلمية األمريكية مثؿ
 كالمكاتب اإلعبلمية كالتي تشكؿ أرضية مناسبة مما يساعد في خمؽ جك عاـ يحيط مف الييئات

 .بصانعي القرار

 مناقشة السياسة الخارجية  تنشأ ىنا كىناؾ، حيث يحكؿ دكف  أصكات معارضةةإخماد أم
، كحتى الحديث عف قكة المكبي الصييكني  األمريكيفي اإلعبلـك الككنغرس، األمريكية في

 . األمريكية كعمى مراكز صنع القرار فيياةكتأثيره عمى السياس

  30يعمؿ المكبي الصييكني بحممة تنشيط لكامؿ منظماتو المرتبطة بو كعددىا تقريبا. 

  إف المكبي إذ ينشط في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية فانو ييتـ ألف يقكم كضعو
الداخمي في الكاليات المتحدة، حيث ال يمكف إغفاؿ ذلؾ، فيك ينشط في ثبلثة أجنحة، أحدىا 



                                                                    -105-  

 ىك شبكة مف النشيطيف ثتنظيـ سياسي في الجامعات كجناح آخر ىك األبحاث السياسية، كالثاؿ
 .المنتشريف ممف لدييـ قدرات في االتصاالت كالعبلقات العامة كالقدرة عمى المحاكرة كاإلقناع

  ينتقد   عمى كؿ مف الجديدةةالسامية أك النازم  مثؿ معاداةتيـيعمؿ المكبي عمى إلصاؽ
عمى كؿ مف يحاكؿ أف يمفت نظر الجميكر الغربي إلى حقيقة ما يجرم في ، كسياسات إسرائيؿ
 .الشرؽ األكسط

  تجاه الرأم العاـ األمريكي كمؤسسات ىامة عمى صعيد التضميؿ اإلعبلمي يعمؿ المكبي في
كذلؾ .  )المحرقة(الكاليات المتحدة، كىك أسمكب قديـ جديد كيستند إلى إثارة مسألة اليكلكككست 

عبر كقائع عديدة منيا أف اإلعبلـ األمريكي " إرىابي"أك " عدكاني"تسكيؽ صكرة العربي كانساف 
كمعو الرأم العاـ ىناؾ قامكا بتكجيو التيمة إلى العرب بعد حادث التفجير في أككبلىكما،  كقد 
 .تبيف حينيا أف المنفذ كاف أمريكي مف الميميشيات األمريكية البيضاء كليس لمعرب عبلقة بذلؾ

 إقناع اإلدارة بدعـ كؿ ما تقـك بو إسرائيؿ ضد الفمسطينييف.  

  ىدفيا منافسة بينيـ المرشحيف في االنتخابات العامة حتى يعمؿ عمى إيجاداالتصاؿ بجميع 
مكاقؼ أكثر تساكقا مع إسرائيؿ، تخدـ  )استدرار(، كحتى يستطيع انتزاع اإلسرائيمي فيـ المكقؼ

 .مستقببل قي حالة الفكز

  رفع شعار ارتباط مصالح كمتا البمديف ببعضيما البعض في مكاجية ما سمكه اإلرىاب
 .الدكلي

 في كمجمكعات ضغطو عمى تكريط الكاليات المتحدة أمكالويعمؿ المكبي برغـ كؿ ما ذكر ب 
السياسات الخارجية بالشكؿ الذم يبقييا في نفس الدائرة، كنفس النسؽ حتى تصؿ لنقطة ال 

 .تراجع عنيا

  يقـك المكبي بترتيب زيارات ألعضائو كألعضاء الككنغرس إلى إسرائيؿ لتكطيد
 .عبلقاتيـ مع رمكز كقادة المجتمع اإلسرائيمي كلدعميـ كدعـ االستيطاف في فمسطيف

  يعمؿ المكبي عمى تكظيؼ المكاليف لو في المراكز الحساسة لصنع القرار كمنيا ما ىك
 .داخؿ كزارة الخارجية أك الدفاع حتى يستطيع التنبكء مسبقا ألم قرارات قد تمس إسرائيؿ

 مثؿ معيد كاشنطف  ييتـ المكبي الصييكني في االستفادة مف معاىد كمراكز عممية
 في المسائؿ االستراتيجية مثؿ األمف القكمي كمصالح إسرائيؿ، لدراسات الشرؽ األدنى

أمثاؿ بكؿ  المؤيديف إلسرائيؿ لمسؤكليف الحككمييففي إبراز اكرس اىتمامان ممحكظان مك
، مساعد كزير إنديؾاألسبؽ في حككمة بكش ك مارتيف   كزير الدفاعمساعدككلفكيتز، 

  .الخارجية األسبؽ في إدارة كمينتكف
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 تأثيرات بارزة عمى صنع السياسة األمريكية  .5 .0 .1 .3
            

 عند البعض مف  أكركبافياألحداث التي تمت كعد بمفكر الذم جاء رغبة لمتخمص مف الييكد ػ إف 
أخرل تيافتت حدث كيذا كأحداث ، ب قدـ ليـ بمد محتؿ يعكد لشعب آخرالدكؿ، ىذا الكعد الذم

الصييكني الجماعات الصييكنية عمى التخطيط لممرحمة القادمة، ىذه المرحمة التي أتت بالتحرؾ 
 في إحداث كياف ذم نفكذ تسعى دكؿ  صياغة األحبلـ الصييكنية عمى كجو الخصكصتكأعاد

كىذا التفضيؿ ىك ما نممس معالمو . لعقكد كقد أكحى ذلؾ إلى أف األمكر ستككف ىكذا، إلى تعزيزه
 اكندرؾ دكافعو في السياسات التي انتيجتيا الكاليات المتحدة في دعـ إسرائيؿ بعد قياميا، مركر

إف ىذه الدكافع ىي ما أسست ليذه السياسات ككذلؾ ىي التي . 1967باحتبلؿ حزيراف عاـ 
. أكجدت نكع مميز كذك فحكل لتأثيرات ىامة في تطبيؽ ىذه السياسات

أنو لـ يكف ىناؾ  خبلؿ تمؾ الفترة كاف نتيجة  في الكاليات المتحدة الضغط الذم جرل ىناؾإف
م التي لـ تقـ إال بعد عقكد، كالذ" إسرائيؿ"ألجؿ دعـ ألم شيء اال " ىؿكابيتكؿ "في مؤيديف 
مريكييف إلستثمار شؤكنيـ مف ألمع التفضيؿ الكاضح الذم كجد لدل المخططيف اتدريجيا اندمج 

.  كيككف قمعة متقدمة لمصالحيـ الشرؽ األكسط يعنييـ فيخبلؿ خمؽ بمد كاحد
 
 انطمقت كتيرة اإلسرائيمي، يتعمؽ بالسياسة الخارجية في الكاليات المتحدة كالنزاع الفمسطيني ػ فيما

 كفي ىذا الكقت أم في عقكد السبعينات إلى أكائؿ 1967ىذه السياسة بشكؿ مثير بعد حرب 
كبر كالذم تزامف مع اىتماـ االستراتيجييف أبالنمك بقكة " المكبي الصييكني"الثمانينات عندما بدا 
  لقد كقعت مكاجية حاسمة في .العربية الدكؿ عمى كقكة عسكرية متفكقة األمريكييف بإسرائيؿ

 االمتثاؿ عمىسرائيؿ إف تجبر الكاليات المتحدة أالخارجية األمريكية بيف كليـ ركجرز الذم أراد 
كبيف ىنرم كيسينجر ـ 1967جؿ حؿ تداعيات حرب أ مف 242مع قرار مجمس األمف الدكلي 

ميف مصالح أسرائيؿ كقكة إقميمية كذلؾ حفاظا عمى تإف تحافظ الكاليات المتحدة عمى أالذم يرل 
 في ذلؾ الكقت .العربية في حينياكالقكمية  الكاليات المتحدة في المنطقة في مكاجية الشيكعية

ثير كأنجزت مكقعا رائعا خصكصا في أعيف الخبراء أ مميزان في التان بدأت ايباؾ تمعب دكر
         .األمريكييفكاالستراتيجييف 

 طمخطيعيد اليو بالت ذىنية أم طرؼ  المصمحة العامة فيدرجف تفي أم منزلة كأيف التساؤؿ ػ إف
مف منيـ ك أمريكي ؟ ك كاف صانع قرار أ في المكبي الصييكني ان  سكاء أكاف نشيطكاختيار األفضؿ

فرض تطمعاتو الخاصة أك التـز برغبات كنكايا اآلخريف؟ ما سيثبت ىك ما سبؽ كؿ ىذه األسئمة 
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ىؿ ىي دكلة  ":ل اآلخر؟ كمف يحكـ اآلخر؟ كعمى األرجحيسيطر عؿ مف :التي طرحت مرارا مثؿ
  داخؿ دكلة؟

كبما أف جزء غير قميؿ مف األدلة تـ استقراءىا مفادىا أف كضعا كيذا الكضع القائـ يمثؿ تمؾ 
الحالة التي تـ التنبؤ بيا حتى مف أحد أىـ اآلباء المؤسسيف لمكاليات المتحدة عندما قاؿ ما قالو 

 السادة في كؿ ارض أييا: "  فيذا جزء مما قالو بنجاميف فرانكميف1787في المؤتمر الدستكرم 
يحؿ فييا الييكد نراىـ يعممكف عمى الحط مف المستكل العاـ كالتنقيص مف مستكل النزاىة 

 يككنكف دكلة إنيـينصيركف في المجتمع الذم يعيشكف فيو،   يبقكف عمى حدة كالإنيـالتجارية، 
.  )55ػ54: ص ص1992شكرم، (."داخؿ دكلة

 حيث أف إثارة .  في خمؽ الضغط عمى صناع السياسةان  معيفان  العاـ دكرالرأم عاـ يمعب ػ بشكؿ
أك عمى  لمتأثير  بتفعيموقد نجحت في تجنيد ىذا المجاؿكانت "  ىي قضيتناالصييكنية"شعار 

إضعاؼ بعض اإلدارات كالذم حدث مع جكرج بكش األب كمع كمينتكف عندما أجركا بعض 
 . أحياناالسياسات التي لـ تفي بمطالب المكبي الصييكني

 أف عمميا في اتجاه كاحد كاألخرل، ق مجمكعات الضغط أك األقميات العرقية ػ مف نتائج كجكد
إف الصكت أىمية، الصكت الييكدم ىك األكثر كاف  ايريده المكبي النشط فييا، فكما ذكر مسبؽ

 ، كىك ما يسير تفكير القادة السياسييفنشاط كاسع االنتشار لصناع السياسةؿ  باعثيعتبر الييكدم
  .بعيد ذلؾ إشغاليـ لمنصب ما أك  قبؿسكاء

رس غف الماؿ الييكدم ىك األسمكب الدائـ لمتكاجد بشكؿ فعاؿ خصكصا مع أعضاء الككفػ كما أ
، كىك ما لكحظ أثره في فترات االنتخابات الرئاسية كانتخابات الككنغرس كفي الذيف يعرضكف الكالء

مراحؿ التصكيت عمى قرارات ىامة كالتي رصدت بالذات في التصكيت عمى مبيعات أك 
 .مساعدات مقدمة إلسرائيؿ

 ىي إنما اإلسيامات بالنسبة لمرشح يقدـ دعمو إلسرائيؿ "يقكؿ حسف شكرم الخبير االستراتيجي باف
 يمنع ألنو ذلؾ ،منظمة لتمكيؿ أعضاء الككنغرس مف قبؿ لجاف العمؿ السياسي لكي تصبح قانكنية

 جمعت لجاف 1982في سنة .  كإسياماتأمريكي دكالر 5000أم مرشح مف استبلـ أكثر مف 
ك ،  مرشح ككنغرس109 عمى 5.475000ك أنفقت ، أمريكي مميكف دكالر 104العمؿ السياسي 

 االنتخابات منيـ ربح 28 , مرشح مف مجمس الشيكخ32 دكالر ؿ5000قدمت أعمى دفعة بمغت 
 مف مرشحي مجمس النكاب قدمت لجاف العمؿ السياسي الدعـ 73 مف 57بينما كاف مف بيف 

 .  )81:  ص1992شكرم ،  (.ليـ
 

 األداة اإلعبلمية لعبت دكران رئيسيان في التأثير عمى السياسات نحك النزاع الفمسطيني ػ إف
ك تدار مف قبؿ أشخاص ة أاإلسرائيمي خصكصان بالتذكير اف الشبكات اإلعبلمية الرئيسية مممكؾ
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 الرأم العاـ متأثر بالحديث اإلعبلمي الذم أفخرل في أ ىذه الحقيقة التي تساندىا حقيقة ،صياينة
ف التفاصيؿ التي كردت في مقالة حسيف عبش مدير المجنة االمريكية العربية إ، إسرائيؿتحيز مع م

المناىضة لمتمييز التي يصؼ فييا التحيز الذم يظير في عدة صفحات كتمفزيكنات في أجيزة 
 .ىجمات الحادم عشر مف سبتمبراإلعبلـ األمريكية حتى يركز عمى الفترة التي تمت 

ف الصناعات الرئيسية لمثقافة الجماىيرية األمريكية ك ىكليكد ك التمفزيكف كانت لعقكد معاقؿ إ"
التمثيؿ السمبي ف إ .كقد قاكمت بثبات األشكاؿ االيجابية اك الكاقعية لمتمثيؿ العربي، معادية لمعرب

 العدائية أحيانا في كسائؿ اإلعبلـ ،في الثقافة الشعبية يعزز كيتعزز عف طريؽ الصحافة المتحيزة
اإلخبارية السائدة كالمجادالت اإلنفعالية األكاديمية التي ىي عبارة عف سياسات مجابية كعدكانية 

 ك لكف األحداث استغمت لخمؽ عصر جديد مف التمييز ضد ،أعطيت شكؿ التحيز المعادم لمعرب
  .) , pp.40-41)  2001 Ibish". فييالعرب األمريؾ

 
كما أف أمرا أكثر كضكحا في سياؽ القدرة االقتصادية كاإلعبلمية عمى تحكيؿ مسار القرارات التي 

 تصبح قراراتيـ منسكجة إعبلميا عمى أنيا نشر لمديمقراطية أك متتخذ مف صانعي السياسة، لؾ
 محاربة لئلرىاب، كذلؾ رىنا بما يتطمبو العامؿ االقتصادم بالتكافؽ مع العامؿ السياسي، فقد لعب

كالتجارة الخارجية كمصانع الكبرل مف خبلؿ شركات الصناعات االقتصادم دكران ميما العامؿ 
لحة كشركات اإلعبلـ، كال يخفى عمى أم مراقب لعدة أزمات أف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األس

استفادت في تنفيذ العديد مف السياسات لصالح كمتييما معا أك كؿ كاحدة عمى حدة عبر افتعاؿ 
األزمات ىنا أك ىناؾ، مع ذلؾ فإف لكؿ مف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة برامج خاصة لكؿ منيما قد 

تككف تعارضت أحيانا، كيعكد األمر كيتـ حسمو مع صانعي القرار بكاسطة ما سيقكـ بو المكبي 
:  الصييكني مف تحركات كقد أشار ادكارد تيفناف إلى ما يعكس ىذا األمر

مميكف لكي $  600بقيمة لقد أعطى ريغاف إسرائيؿ دفعة إضافية مف أجؿ مساعدة عسكرية          "
  العسكرية15-جك كخزانات الكقكد الجكية لبلؼ / يحصؿ عمى المصادقة عمى بيع صكاريخ جك

 بينما بدأ مناحيـ بيغف رئيس الكزراء اإلسرائيمي رفض الصفقة، كلـ يمر كقت لمعربية السعكدية،
التحرؾ كالعمؿ  )ايباؾ( العامةلمشؤكف طكيؿ حتى استطاعت المجنة األمريكية اإلسرائيمية 

ف كزارة الخارجية بررت تسميح المممكة العربية إ  ؼ،لؾذمف  ضده عمى الرغـ )المكبيينغ  (
.  )Tivnan, .1987 pp.145-147 ( ".السعكدية

 
أدل التحاـ الصييكنية العالمية باالحتكارات :" كقد قاؿ محمد ناصر الخكالدة في مقالة لو 

 كاالقتصادية كاإلعبلمية إلى نتائج كبيرة ليس فقط بصدد السياسة اإلمبريالية إزاء األمريكية العسكرية

الداخمية  الصييكني بؿ في جميع القضايا الدكلية أيضان إضافة إلى السياسة-  الصراع العربي 
 ساىـ ،الصييكني لئلدارات األمريكية المتعاقبة ك دكف التقميؿ مف األثر االقتصادم لمرأس ماؿ
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األمريكية في تشديد كتيرة  النفكذ الصييكني في مراكز القرار السياسي ك أجيزة اإلعبلـ ك الدعاية
 ) .  2005الخكالدة، (". تأثير الصييكنية في صناعة الرأم العاـ األمريكي

 
  المحمية الداخمية العناصر .  4 .1 .0. 5

 

لعؿ إفراد ىذه الجزئية بالحديث عف أحد العناصر التي يتعاطى معيا صناع القرار في 
الكاليات المتحدة ىك محاكلة تستحؽ إبرازىا في ىذا التبكيب ذلؾ ألنيا متنامية كتؤخذ 

بعيف االعتبار في تكجو صناع القرار كفي تكجو كأداء الجماعات الضاغطة بالشكؿ الذم 
كما ييـ في الحديث ىنا ىك ما ليذه العناصر مف تطبيؽ في حيز اإلجراء الذم قد . تريد

يحفز أطراؼ العمؿ المختمفة عمى إثارة ىذه العناصر في التككيف الخاص بيا حتى تمعب 
بإثارتيا مفعكال ما في خضـ إثبات الكجكد أكال كفي خضـ فرض المطالب كاعتمادىا 

. كأجندة ثانيا
كفي دراسة ىذه العناصر سيتـ استشعار تحكيميا إلى محرؾ أساسي في عممية صياغة عدة 

سياسات منسجمة مع حالة القكل البارزة كالمؤثرة، فالمكبي الصييكني مثبل يعمؿ عمى إبراز 
 إلبداء الحرص عمى انو لو صفة المكبي ؾاىتمامو بالعناصر الداخمية في السياسة األمريكية، كذؿ

: المنتمي إلى مجمكعة الحريصيف عمى المصالح القكمية األمريكية كذلؾ
. ككسيمة الستمالة مراكز القكل )1
. كإلعطاء مطالبيـ شرعية االستحقاؽ )2
.   كإلحداث تناغـ بيف المصالح األمريكية كاإلسرائيمية كربطيا ببعضيا البعض استراتيجيا )3 

بأنو إذا ":"األمريكيةالمصادر الداخمية لمسياسة الخارجية "كيتككب في كتابو .  آرلقد قاؿ يكجيف
مع إدراؾ ادعاء بعض المحمميف " المكبي الصييكني"سمى بػمنيا ما إعة مصالح كىي ناجحة اتكاجدت جـ

 كاستجابة لمجالية الصييكنية في الكاليات المتحدة، يعتقد الكثير بنفس بإسرائيؿ تركماف إدارةف اعتراؼ بأ
 العالـ ما ىك مرآل مف بأف الدعـ األمريكي المستمر لدكلة إسرائيؿ بشكؿ مخزم ك صريح عمى ،الطريقة

". اال نتيجة التأثير المحمي لمكبي الييكدم
15):p 1994, Wittkope(.   
 جديدة في الكاليات المتحدة، فالتنكيع في المختمفة أىميةتناؿ المجمكعات العرقية :" كيقكؿ أيضا

 :p "أيضاا المحمية سيزيد الخارجية كالقضامشؤكف السياسة الخارجية سيزيد كالتداخؿ بيف السياسة 

171)1994, Wittkope  .( 
 

 عف طريؽ التركيز عمى  الذم يركنو مناسبان المكبي كلكياتيا معأتبحث المجمكعات العرقية عف 
ف يساعد مف خبلؿ الضغط الجارم لمحصكؿ عمى ىذه األكلكيات ضمف النظاـ أما يمكف 
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 األمريكي يكاجو حالة استثنائية في متابعة لكف النظاـك. األمريكي الذم يدير العممية الديمقراطية
  . تستحؽفأنظمتو التي تمنح بعض جماعات الضغط اكثر مما يجب ا

باألحرل قد يككف بؿ يجب اف يككف في بعض صناع ، الخمؿ ليس بالضركرة في نفس النظاـ
كيككف ذلؾ في تجاكبيـ مع ، السياسة أنفسيـ الذيف تككف أىدافيـ شخصية اكثر مما ىي عامة

 األمريكية، مما سيككف عمى حساب المصمحة ،المكبيات عندما يميدكف ليـ الطريؽ في سياسة ما
المفتكح لصناع السياسة كمتكازف اؿغير ك األنكاع كضكحا في ىذه الحالة الدعـ المميز أكثرفَّ إك

 أك ،األمريكية إلى المكبي الصييكني بدكف اإلجراءات التي تأخذ في الحسباف المصالح األمريكية
ادعكا في العديد مف الخطابات  )فيياألمريؾ( الخارجية ألنيـ ـاألخذ في الحسباف مكازنة سياساتو

رض الكاقع بؿ أ باستمرار العبلقات الجيدة بالبمداف العربية، كىذه قضية لـ تطبؽ عمى اىتماميـ
. في السياسات المزدكجة المعايير التي حدثت في مختمؼ المجاالت

 
لجنة اؿ بقدر اىتماـ ليست أم لكبي برنامج عمؿالسياسة الخارجية في صنع أىمية إف 

 بإلقاء نظرة عمى مستكل اىمية عمؿ المكبي الذم ،"ايباؾ" لمشؤكف العامة األمريكية اإلسرائيمية
تجرم "ايباؾ" فاف  الخارجية،ك أيتفاعؿ مع ما يفيده مف السياسات الداخمية   عمى سبيؿ المثاؿ ي

تطبؽ أداءىا عف ككمؤسسة ميمة في النظاـ األمريكي  )NSC(مع مجمس األمف القكمي إدارتيا 
تعييف ألم جية تستجيب اؿ جدكؿ تدخؿ المكبي فيحدىا أ يككف ،طريؽ تنظيـ سمسمة كظائؼ

 . كؿ مف يعارضيـإقصاء يككف عف طريؽ أيضا كـ،لبرامجيـ كأىدافو
 

، "تحدم الديمقراطية" مف خبلؿ مكضكع معركض في كتابيـ، يعتقد كؿ مف جكندا ك زمبلئو
ف القارئ يمكف إف المنظكر الشفاؼ إلدارة عممية صنع السياسة مفيد نظريا لكف عند التطبيؽ ؼأ

أف يتصكر كيؼ أديرت ىذه العممية ك تدخؿ بعض التأثيرات في آليتيا كما ىك الحاؿ في 
المجمكعات الضاغطة، بالرغـ مف أف ىذه العممية مدارة رسميا في البيت األبيض ككابيتكؿ ىؿ 

ف ىذه العممية تكاجو بالجيكد المتعددة الحتكار مكاقع ميمة إبيذا الخصكص ؼ. في كاشنطف
ىنا كما نشير إلى ما تـ ذكره في الفصؿ الثاني،  فاف تأثير نفكذ المكبي . خصكصا بالمكبيات

 .كالمنظـالصييكني كرد في العديد مف االمثمة لمتصكر لماذا كمتى ككيؼ يعمؿ المكبي القكم 
فيما يتعمؽ بجماعات المصالح فيـ يؤثركف عندما يحصمكف عمى العطؼ ك الدعـ ألىدافيـ بغض 
النظر عف تأثيرىـ عمى السياسات حالما يصمكف لمممثميف الحككمييف الذيف يتسامحكف مع تفضيبل تيـ 

، ف يمعبكا بعض الدكر في اتخاذ القرارأعندما يكسبكف ىكذا عبلقة فيـ بأنفسيـ يستطيعكا . كغاياتيـ
ذات الشيء قد ، ف يتفاكت مف حالة ألخرلأكالدكر الذم يمعبكنو ليس ثابتا لكقت طكيؿ فيك يمكف 

   ).p:1281981,  Said.(يحصؿ مع صناع السياسة الحككمييف
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 فما كاف يساعد الككنغرس في اتخاذ مبادراتو في مساعدة إسرائيؿ، كا:"البيطار الدكتكر نديـ كيقكؿ
فعمى الرغـ مف أف ."غياب اعتراضات قكية مف الفرع التنفيذم ضد بعض األعماؿ المناصرة إلسرائيؿ

 كانكا أحيانا ال ـمكظفي الفرع التنفيذم كانكا غالبا ال يؤيدكف أعماؿ الككنغرس في ىذا السبيؿ، فإنو
يشعركف بحكافز كافية تدفعيـ إلى الضغط عمى أعضاء لجنة الشؤكف الخارجية بغية إحباط مبادراتيا 

).   106:ص2002البيطار، (".المؤيدة إلسرائيؿ
 

إدارة أم عالقات شخصية؟  ، السياسةإدارة: القسم الثاني .  2 . 0. 5
 
 بالحديث عف جكىر ىذه  ذلؾ أكالن يككفالسياسة أف  مبلحظة عممية صنع  في أىميةإف 

يدير .  كما كاف الحاؿ في مراكز صنع السياسة،األمريكيالعممية خصكصا في النظاـ السياسي 
 :خبلؿالرئيس األمريكي الذم يعتبر صانع السياسة األكؿ ميامو مف 

 .الشخصياجتياده بالمنظكر  .ُ

  .المطمكبةلى الخبراء حكؿ السبؿ كالمسارات إباإلشارة  .ِ

 .األمريكيةاالعتماد عمى المصالح ك االستراتيجيات  .ّ

 .لى تطبيؽ أىداؼ أمتوإالرئيس بذلؾ يسعى  .ْ

 .ف ينجح كيؤتي ثماره مف البرامج التي كضعيا مسبقاأمكائمة ما يمكف  .ٓ

 .مفترضىك بذلؾ المتحكـ في مجريات اتخاذ القرار كما ىك  .ٔ
 

يتـ تصدر خيارات السياسة الخارجية عادة مف قبؿ مجمكعة قميمة مف األفراد كأكثرىـ كضكحا ىك 
 بسبب سمطة كأكلكية ،"األمريكيةأنا اصنع السياسة الخارجية "تركماف .  ىارم سقاؿكما . الرئيس

ف السياسة الخارجية تتقرر بشكؿ حصرم عف طريؽ أنو مف المرجح االعتقاد بإالرئيس ؼ
ال يكجد ."التفضيبلت الرئاسية ك بتشخيص الحككمة عف طريؽ تمييز سياسة ما ك تمييز أنصارىا

الؼ كالدك ايمرسف الزعماء الفردييف عمى رىكذا صكر ". ط سيرة ذاتيةفؽ، تاريخ عمى نحك مبلئـ
 ).(Wittkope, 1994 p: 247 .أنيـ صناع كمحركي التاريخ

 
 في )التجربة( إف التجربة مطمكبة ك لكف المؤىؿ ىك األفضؿ كلكف الطريقة األمريكية تفضؿ األكلى

كثر خبرة أرس غك عضك ككفأقد يصبح مسؤكؿ في كزارة الخارجية . بعض مكاقع صناعة السياسة
ما تـ ذكره . أفضؿ حتى يدير قدراتو ك خبرتو لما ىك ،فيك يحدد قدراتو في منصب معيف  تأىيبلكأكثر

 p:128 .( ك عالي في ادارة معينةأك التنظيمية قبؿ شغؿ منصب حساس أيتعمؽ بالفائدة الشخصية 
1981,  Said(     . 



                                                                    -112-  

 ف الطمكحات الفردية ىي الدافع األكبر إ ؼ)القدرات كالمنصب  ( فيما يتعمؽ بيذه الفكرة
 مف القريب )مرشح الككنغرس (الشخص اف منصب ىذا   لذلؾ ؼ.كراء البحث عف ىكذا منصب

 ميزة إضافية تكضح كيفية صنع السياسة األمريكية التي تمارس بالتشاكر كمركز صنع السياسة ق
ق عبر التصكيت الذم تميزه دكافع يمكف أف تككف ذات اتجاه فكرم أك حزبي معيف أك بالمقابؿ مع

 .   ذات اتجاه شخصي كما يحصؿ

 

 كلكنو ، ف يككف عمؿ تنفيذمأنو مف المعتاد إكما ىك مفيـك بالنسبة لصنع السياسة ؼ
 كيشكؿ ما يتعمؽ ،يضان يعزل لسمطة الككنغرس كصبلحيتو لمتشريع في الشؤكف الخارجيةأ

رس لكف ىذه البداية غإنتاج السياسة قد ال يبدأ في الككفؼ ، العميا لمكاليات المتحدةلقكميةبالمصالح ا
 في الممرات ما أكك زيارة أ ىاتفية طريؽ مكالماتك عف أ مغمقةيمكف أف تككف في غرؼ 

ف أ كلكنو بعد ،ف يصبح كذلؾأ صانع السياسة يمكف أف يفكر كما كاف قبؿ .الضغطممارسة ب
الككنغرس كجماعات أف يشغؿ ىكذا منصب فيك يصبح مستخدما لمتكجو العاـ لسياسة إدارتو، ام 

 .الضغط عندما تضغط فيي بالضركرة ستؤثر عميو في شكؿ ما لمسياسة قيد العمؿ

 

سكاء كانكا رؤساء ( صناع سياسة  أفلقد لكحظ في المراجعة التاريخية لئلدارات األمريكية* 
، ك تعاطفكا معيـأأحيطكا بمسؤكليف تصيينكا ألجؿ الييكد  )اك كزراء الخارجية أك آخريف

كمكاقفيـ كانت تصب في المشاريع الصييكنية مثؿ بيرنارد باركخ الذم كاف مستشارا ميما 
كقد كانكا . كبلرؾ كمفكرد كديفيد نيمز أثناء فترة تركمافأك  ركزفمت ثيكدكرلمرئيس األمريكي 

أكثر تحمسا في الدفاع عف مصالح الصياينة، فقد عمؿ ديفيد نيمز مع ركزفيمت كاستمر مع 
 .ركزفمت أكثر مع الييكد كىك ما لـ يجده في ان بأنو كجد تركماف متعاطؼ" :حيث قاؿ  تركماف،

 ركزفمت ما زاؿ عمى قيد الحياة فاف األمكر ستككف في أفخرل لك أكقد قاؿ نيمز في مناسبة 
 .)87: ص2001،  عناية( ."كضع أسكأ مما ستككف عميو في حياة تركماف

 

قدـ كؿ مف ديفيد نيمز ككبلرؾ كمفكرد لمرئيس تركماف نصيحة سياسية في صالح الييكد الذيف * 
 عندما تأسست، فقد كاف دكرىـ أكثر ىيمنة العبريةاستغمكا مكقعيـ إلقناع تركماف لبلعتراؼ بالدكلة 

 الدكلة الصييكنية، فمـ يقتصر اشتراؾ تأسيسخبلؿ األزمات التي تعمقت بنية الحركة الصييكنية 
 في صياغة بياف ىذه الدكلة لدل أيضاكؿ مف كبلرؾ كمفكرد كديفيد نيمز في اقتراح األفكار فقط بؿ 

، حيث أضافكا ذلؾ عندما عممكا عمى تأكيدىـ لقرار األمـ المتحدة كالمصالح األمنية إعبلنيا
  . (Snetsinger, 1974 p :106). لمكاليات المتحدة
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  إف االفتراض بأف تكجو تركماف كاف تمقائيا سيصب في مصمحة إسرائيؿ كىك التكجو الذم
 الظركؼ المحيطة ف منو، كلؾةكاف سيفضمو أم صانع قرار قد يككف افتراضا عشكائيا ال طائؿ

برئيس الكاليات المتحدة آنذاؾ شكمت لو تبريرا كأرضية سيككف أم رئيس ممزما عمى تخطييا 
 أف دافعا غربيا كىك دافع عاـ يدفع قادتيـ إلى اتخاذ مثؿ مالتخاذ قرار االعتراؼ بإسرائيؿ؛ كه

ىذه المكاقؼ، كىك الذم يتبيف دليمو فقط بما يتمخض عف صانعي السياسة مف سياسات ال يتـ 
 .  اإلفصاح فييا مباشرة عف كؿ األىداؼ لمثؿ ىذه السياسات

  الييكدم عمى األمر الميـ ىنا ىك أنو ليس مف الصكاب حشر كؿ اآلراء في زاكية التأثير
األمر قد ف ىذا  كأقرار تركماف كىك السياسي الذم تمتع بعمؽ في التجربة كالبعد عف االرتجاؿ،

كلكف زمف  المتحدة، مف صميـ سياسات الكاليات  ىذا االعتراؼ ىكأف  إلىكثر أ مرجعو يككف
 مباشرة الذم جاءاالعتراؼ كمساعي المكبي الصييكني مع تركماف أدل إلى ىذا االعتراؼ السريع 

مف االعتراؼ األمريكي  تـ تأجيؿٍف إ كحتى ك،1948مايك  15في  اسرائيؿ إعبلف تأسيسعد ب
 . األحكاؿلى كقت آخر فيك سيتـ في أم حاؿ مف إذلؾ الكقت 

   

كانت الفترة الرئاسية لتركماف فترة جدية أظيرت منحنى في العبلقات بيف األمريكييف كالصياينة، لقد 
ناشد الصياينة تركماف لكي . عمى الرغـ مف اعترافو بدكلتيـ فقد كاف مشمئزا مف ضغطيـ كسمككيـ

يسمح لحاييـ كايزمف االجتماع بو كىك مف جانبو كاف مصران عمى تجنب ىكذا اجتماعات، كالسبب 
 نتيجة لسمكؾ كفظاظة بعض القادة اف تركماف كاف حادأكاف كراء ذلؾ كما قاؿ فرانؾ جكلدماف 

. األمريكييفالصياينة 
 (Snetsinger, 1974 p :76)  . 

 

ثير الصييكني عمى األىداؼ الخاصة بالنسبة لمستكل القيادة السياسية كالتي أعمنت أيغمب جزء مف الت
: حيث أضاؼ قائبل )مستشار يكدا في أمريكا(مف قبؿ الصياينة مثؿ بيرنارد باركخ الذم اعتبر 

الحككمة : "بينما قاؿ ىنرم فكرد ك ىك مميكنير أمريكي آخر" شاىدكا إسرائيميي الكاليات المتحدة"
 :  ص1992شكرم، ( "الييكدية في نيكيكرؾ تبني الجزء الرئيسي لمحككمة الييكدية لمكاليات المتحدة

58(  . 
 

 انو لمف الكاضح في طرؽ صنع السياسة بانو ال بد مف كجكد فرؽ بيف نطاؽ الطبيعة إذف 
 صنع إدارةكبلىما يعني ؼالنظرية كالرسمية ليذا العمؿ ك بيف النطاؽ العممي مف الجانب اآلخر، 

 : كأكجز مقارنة بينيما تككف مف حيث،السياسة
 مشكمة بتأثيرات جماعة أنيا ألزمة، أكدارة إطبيعة صنع السياسة نفسيا مف حيث انيا  ) أ

. ضاغطة
 .بمعنى آخر اليدؼ منياأم مف المستفيديف منيا  )ب
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.  العنصر الزمني كالظركؼ المحيطة بصانع القرار )ج 
 
ف العممية السياسية تعتبر بحكـ مبدأ فصؿ السمطات عممية ال تستمـز إجراءاتيا قرار مف إ
أخرل إال إذا قرر الككنغرس العكس بعد جمسات االستماع، كرغـ ذلؾ يعطؿ الرئيس أم جية 

 ما يريده إلى كىنا خضعت العممية اإلجرائية في قرارات الرئيس قرار لمككنغرس ال يراه مناسبا،
ك التجيير في بعض التفاصيؿ التي قد أنو بذلؾ يمكف التحكـ إ، كما يمكف قكلو كيراه مناسبا
ف تبني أ إذ الجدؿ،ؾ ىك مكمف بإقرارىا، كذؿقرار الرئيس لسياسات معينة عندما يقـك إتصاحب 

 كيديره كأزمة بالتعامؿ مع بعض المساعديف يتحكـ بممفو ىك مفنو أ الرئيس يعنيمكضكع ما مف 
 بعض ىؤالء رحبا أماـ ىنا يصبح المجاؿ  ػ مألكفاأصبحكما ػ مف حكلو في البيت االبيض 

 كجكد مساعديف جرل مع الذم األمر كىك الرئيس، تفكيرىـ في سياسة إلقحاـ كجياتالمساعديف 
 دائرة المحيطيف بالرئيس الذم يعامؿ كزارة كىـ في مسؤكليف لمجاف تختص بالسياسة الخارجية أك

. كتنفيذه في تفعيؿ ىذا المكضكع إطارىا التقميدمالخارجية صاحبة االختصاص في 
 

 كىك الذم تكاكبت حقبتو مع الغزك األمكر، كقد كاف ريغاف في زمف رئاستو ىك مف يدير 
اإلسرائيمي لمبناف كىك مف حرؾ مساعي دبمكماسية مع بعض الدكؿ العربية كمنيا مصر كاألردف 

 كقد حرؾ كزير حؿ،  إلىت عمى أساس مشركع كضعو بيدؼ الكصكؿسكريا، ككافكلبناف ك 
الصييكني،  جدان لبلستعماؿ ان ف األخير كاف صالحأخارجيتو جكرج شكلتز لمثؿ ىذا اليدؼ مع 

إلى بيركت بعث الرئيس األمريكي ريغاف مبعكثو الخاص فيميب " اإلسرائيمي" كصكؿ الجيش كبعد
. ذلؾكقد نجح بتحقيؽ . حبيب في ميمة كساطة تيدؼ إلى إخراج القكات الفمسطينية مف المدينة

 
" إسرائيؿ" أرادت كاشنطف استغبلؿ النصر الذم حققتو 1982سبتمبر / كفي األكؿ مف أيمكؿ 

 مؤكدة أف القضية الفمسطينية ستحؿ مف خبلؿ منح )مشركع ريغاف(إلطبلؽ مشركعيا المسمى 
 .الفمسطينييف حكما ذاتيا في الضفة الغربية كقطاع غزة

كبما أف ىذا المشركع كاف يغاير األىداؼ التي شف بيغف مف أجميا الحرب فقد أعمف األخير 
 مسائؿ إلىضافة إ األمر الذم أحدث شرخا بيف كاشنطف كتؿ أبيب ،معارضتو ليذا المشركع

 . ىذاإسرائيؿكقد بدأت فكرة ىذا المشركع بالتبلشي بعد رفض . خرلأ
 

في مثؿ ك ،9/  11نو بمركر أحداث أ الشيء الطبيعي بعض في الكضع          لقد كاف
تقمىص دكرىذا النظاـ  ف أ نتيجة لمعديد مف األسباب الداخمية بعد الخارجية، كزارة السياسي أف ى
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عداد السيناريكىات كالخطابات   ككف كتقديـ الرؤلكانت تقكـ بكؿ المسؤكليات مف تمرير البرامج كا 
يتفاعؿ الرئيس الذم لـ يكف ميتما شخصيا الخارجية، كنيا المحطة الرئيسية لصناعة السياسة أ

   .بالسياسة الخارجية مع تمؾ المقترحات كيبدل رأيو حكؿ أكلكيتيا أـ ال
في  ىك في إمساؾ الرئيس بذاتو بزماـ األمكر"كلكف التحكؿ الذم طرأ حسب قكؿ شبمي تمحمي 

السياسة الخارجية مع كبار مستشاريو في البيت األبيض بعد تعريفو لئلرىاب كىك ما اعتبره ممؼ النجاح 
لو كىك بما لديو مف قناعات كآراء شخصية ىك العامؿ الرئيس في صناعة السياسة الخارجية مع 

.    )44 ص 2003تمحمي، (". مستشاريو في البيت االبيض ككزارة الدفاع
ثـ يجب أف نبلحظ أف سياسات إدارة بكش نفسيا في عيده األكؿ لـ تكف عمى :" قاؿ منير شفيؽك

التعاطي مع الدكؿ الكبرل األخرل، أك مجمس األمف، أك حتى الدكؿ العربية  نسؽ كاحد في
 عممان أف الجكىر األساسي، كىك التشدد كاالنفرادية بقي ىك ذاتو، إال أف تفاصيؿ ميمة .كاإلسبلمية

. "  كما بعدىا11/9حدثت في مرحمة ما قبؿ 
  .) 2004 شفيؽ ، (

 
يصبح صناع السياسة الخارجية األمريكية في ىذه الحالة أكثر تشددا بسبب درجة التراكـ في 

، كىي الحالة  ما ال يناسب في حدث أىك قضية معينةيناسب كرفضما  راقرإخبلؿ مف التجربة 
  األىـ أيضا أنيـفالمفترضة التي يجب بكاسطتيا تكريس ألفضمية العمؿ كفؽ مصمحة بمده، كلؾ

كف كلف م لـ الضغط الذيف مثؿ جماعات كتخطيطات اآلخريف معرضيف إلى ترتيبات يصبحكف
. العالـ الخارجيفي  بالمصالح األمريكية أكلكية في االىتماـيككف ليـ 

 
 
 
 
( Think Tanks)التفكير مجموعات :  القسم الثالث . 3 . 0 . 5
 

 مجمكعات تفكير اك مجمكعات مف الخبراء  أنيا عمىThink Tanksاىرة ظيمكف كصؼ 
 يجمع بينيـ تكحد فكرم عقائدم اك ىدفي ينشطكف في إجراء بحكث ،الذيف يمتئمكف عمى شكؿ ما

 منظمة تقـك بأنشطة بحثية سياسية اف أم القكؿ القرار كيمكفكاستطبلعات إلعطائيا لصناع 
تحت مظمة تثقيؼ كتنكير المجتمع المدني بشكؿ عاـ، كتقديـ النصيحة لصناع القرار بشكؿ 

 عف نكع ، أما" مراكز التخطيط كالفكر"أك " العصؼ الذىني" كيطمؽ عمييا تسمية مراكز .خاص
 الرئيس فيكىـ مسؤكليف أماـ ،  فيي عديدةمجمكعات التفكيرالقضايا كالسياسات المتعمقة بقطاع 

ف، كبعضيـ يكجدكف في مكقع تنفيذم م مستشارصفةاستشاراتيـ كدراساتيـ كلذلؾ يتمتع بعضيـ ب
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ىـ  ك،لرئيس األمريكي أىك أحد مسؤكليو الثانكييفؿ استشاراتيـ بفرصة أكبر بتزكيدمما يسمح ليـ 
 الميمة في اإلدارات األمريكية مثؿ مارتف إنديؾ، كىك مؤيد بعض المكاقعكذلؾ شارككا في 

  لمشؤكف األمريكية اإلسرائيمية، كقد كاف سفيراإلسرائيميةإلسرائيؿ كقد ارتبط بالمجنة االمريكية 
.   إسرائيؿالكاليات المتحدة في

دارة كمينتكف، كاف نظاـ مجمكعات التفكير ببل  think tanks أثناء حقبة إدارة بكش األقدـ كا 
 عف بنية اك 1998 تقرير في ذلؾ فيحيث كرد . شؾ أكثر تأثيرا عمى السياسة الشرؽ األكسطية

خطة لمسبلـ كاف إستراتيجية أمريكية لمشرؽ األكسط ساعدت عمى تشكيؿ سياسة إدارة بكش األقدـ 
 .)  (Overview- WINEP, 2004 .نحك النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي

اشترؾ ريتشارد بيرؿ، رئيس لجنة السياسة الدفاعية الشبو رسمية، في إعداد كرقة فييا 
فيث لرئيس كزراء الميككد بنيامف . مع دكغبلس ج )Clean Break(تكصيات كتكجييات سميت 

  فيث أحد أىـ المكاقع اآلف كنائب ككيؿ كزارة الدفاع األمريكية لمسياسةيشغؿ. نتنياىك 
  . (Lind, 2002)    .يةالدفاع

في عدة مؤسسات أك " Think Tanks"ينتمي كينشط العديد مف شخكص مجمكعات التفكير 
. انتربرايز المعركؼ بميكلو اليمينيةمراكز أبحاث مثؿ معيد أبحاث الشرؽ األدنى أك أميركاف 

كاألمر الممفت ىنا ىك جعؿ كجية كتصكر مجمكعات التفكير األسمكب األمثؿ في صناعة 
 المقبمة إلدارة ىذه كبرامج المرحمة جدكؿ األعماؿ كالتخطيط لتكتيكات بإعداد ،السياسة الخارجية

فعمى سبيؿ المثاؿ معيد كاشنطف يعتبر األكثر تأثيران في  .العبلقةالسياسة في الدكؿ ذات 
 بالشرؽ األكسط، كىك الذم تعتمده كزارة الخارجية كأىخذت تستند عميو التفكير الخاصةمجمكعات 

   ).(Whitaker,2002 . الدبمكماسي األمريكي السابؽ، دنيس ركسقبجدية، كمدير
يضاؼ لذلؾ كحسب ما يرل نديـ البيطار أف السياسة الخارجية أصبحت مف صنع فئات     

 ).  2002البيطار، (.محدكدة مف الخبراء الذيف يشارككف السمطة أك يمارسكنيا
 

والتميز  مجموعات التفكير  .  1. 3. 0. 5    

تمعب مراكز األبحاث في الكاليات المتحدة دكران كبيران في تشكيؿ السياسية الخارجية األمريكية، 
كتقكـ ىذه المراكز البحثية بإمداد . Thinks Tanks""كالتي تحتؿ مركزا ىاما في مجمكعات 

صانعي السياسية األمريكية ككسائؿ اإلعبلـ بتحميبلت كدراسات تتعمؽ بكؿ القضايا اليامة، مما 
كتشارؾ . يجعميا العبا ىاما في تحديد أكلكيات القضايا االستراتيجية التي تكاجو الكاليات المتحدة
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المراكز البحثية كذلؾ في تحديد المسارات التي يجب أف تسمكيا الحككمة األمريكية في تعامميا مع 
 . ىذه القضايا

أم منظمة تقـك بأنشطة بحثية سياسية تحت مظمة تثقيؼ : كفي تعريؼ ىشاـ سبلـ لمثينؾ تانكس قاؿ
 تساىـ نشاطات الثينؾ كتنكير المجتمع المدني بشكؿ عاـ، كتقديـ النصيحة لصناع القرار بشكؿ خاص

 ت، كنشرا) Foreign affairs(تانكس كقد عرفت بعض النشرات في عدة أعداد مثؿ نشرة فكريف افيرز 
سبلـ، (. مركز دراسات الشرؽ األدنى إلى حد كبير في التأثير عمى كيفية صناعة السياسة الخارجية

  ).2000، مكقع عرب 2005

كقد اشتير مف بيف ىذه المجكعات أشخاص عرفكا في االدارات االمريكية األخيرة ككانكا 
قريبيف مف مراكز القرار بؿ في ذات مراكز القرار، نظير ذلؾ حسبما أكرده أحد المكاقع المبيف 

  :  بينيـفأدناه، ـ
رئيس مجمس دفاعي في . دار الكجية الصييكنية الضطراب الشرؽ األكسطأ الذم بيرؿ،ريتشارد 

ف تـ طرده كمساعد أعمؿ مع شركة األسمحة اإلسرائيمية سكلتاـ بعد . كزارة الدفاع األمريكية   . سيناتكرم بسبب نقؿ كثائؽ حساسة إلى السفارة اإلسرائيمية أثناء السبعينات
ككيؿ في كزارة الدفاع األمريكية .  دكغبلس فيث، خدـ مع بيرؿ في مجمكعات التفكير الصييكني

   . عضك المنظمة الصييكنية الراديكالية لمكاليات المتحدة األمريكية. البنتاغكف
ديفيد ككرمسر كالذم عمؿ في مجمكعات التفكير مع ريتشارد بيرؿ كفيث كىك مساعد شخصي ؿ  

  .الرسميجكف بكلتكف كمستشاره السياسي 
 كلو عبلقة كرابطة قكية مع بيرؿ كىما مف الجماعة األمريكي كنائب لكزير الدفاع ككلفكتز عمؿبكؿ 

  .اإلسرائيمي الحرب كصقر مف صقكر الحرب كلو عبلقات كثيقة بالجيش إلىالتي تدعك 
 االنتخابية، المدير السياسي لحممة بكش رسمي،جكف بكلتكف    اك جكشكا بكلتكف مستشار سياسي 

 زار الدكلية كقدشز البنكية ف غكلدماف سامع مجمكعةنائب رئيس ىيئة أركاف السياسة ككاف سابقا 
نيكزيمندة مف اجؿ الحصكؿ عمى دعـ في الحرب ضد العراؽ كىك عضك بارز في المنظمات 

. الييكدية
 مدير سابؽ لمجنة الكطنية الجميكرية كالتصدير، االستيراد رئيس بنؾ بكش الرئاسية،المالي لحممة ميؿ سيمبمر سفير الكاليات المتحدة في ايطاليا مدير الصندكؽ الكطني لمحزب الجميكرم المدير 

  .الصقكر كىك مف المالية،
   .األدنى مستشار لؤلمف القكمي مدير سابؽ لمجمكعة تفكير إلرشاد كاشنطف حكؿ سياسة الشرؽ ساتمكؼ،ركبرت 

نشاء حككمة دمى عركبرت زكيمؾ ممثؿ لتجارة الكاليات المتحدة كقد دافع   فييا،ف غزك العراؽ كا 
 عمؿ سابقا مع مجمكعة تفكير المكبي الييكدم في معيد سياسات الشرؽ القكمي،مستشار لؤلمف 

. األدنى
 محكر"بكش الدعائية  عبارة مف صمـ فكـر لقد كاف األبيض،ديفيد فكـر كاتب خطابات البيت  

  ".الشر
اليكت أبراىاـ، مستشار لؤلمف القكمي، كالذم تكرط بعمؽ في فضيحة إيراف ككنترا إباف حقبة ريغاف 

 إليراف أثناء أمريكية بكش كىك مف أدار عممية بيع أسمحة إدارةد حككـ كلكنو استأنؼ في حقبة ؽك
 كقد اتيـ بإعطاء معمكمات خاطئة لمككنغرس كقد تمت معاقبتو بإبقائو تحت العراؽ،حربيا مع 

  . الخدمة االجتماعيةاالختبار كالعمؿ في
 كىك مف متنقؿ، سفير األمريكية، مدير التخطيط السياسي في كزارة الخارجية ىاس،ريتشارد 

  .العراؽالمدافعيف عف الحرب ضد 
.  لئلعبلـاألبيضآرم فميشر سكرتير البيت 

http://www.radioislam.org/islam/english/zionism/zionrealpolitik.htm  /  
2005  )    . (

 تعكس أىميةى تكزيعيـ في العديد مف المكاقع ممفباإلضافة إلى المذككريف أعبله ىناؾ آخريف 
 نكع معيف مف إلىاألخرل ككزارة الخزانة كالتجارة أىك مف خبلؿ أفراد يستطيعكف الكصكؿ 

  ) . Francis, 2003. (المعمكمات بحيث يككف قادرا عمى مساعدة مجمكعات التفكير
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                      .  

نظران لتعدد أنكاع منظمات الثينؾ تانكس سيمقي ىذا التقرير ف إ تقرير كاشنطف سبلـ فييقكؿ ىشاـ    
تتحدث . نظرة خاصة عمى المنظمات المتعمقة بالسياسة األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط

كلعؿ ما يقكلو ىشاـ سبلـ عف .  صناع السياسة األمريكيةكفقا لحاجة عف القضايا الساخنة ىـأبحاث
لى انو ليس ميما الخمط ما بيف مؤسسات المكبي كمراكز الثينؾ إ تانكس يشير المكبي بالثينؾعبلقة 

 كال تحظى بحقكؽ قانكنية مثمما يتاح ربحية،تانكس، فالمجمكعة األخيرة معظميا منظمات غير 
 . )2000، مكقع عرب 2005سبلـ، (. لمنظمات المكبي

 يشابو ظاىرة مجمكعات التفكير كذلؾ في ىنرم كيسينجرلقد تحدث البعض عف دكر حديث ؿ
عيد جكرج بكش اإلبف بحيث لجأت إليو إدارة بكش بسبب خبرتو الكاسعة في شؤكف الشرؽ 

ىذا عدا عف دكره السابؽ في ادارة نكسكف كمستشار لؤلمف القكمي أك ككزير لمخارجية، . االكسط
 لترأس المجنة التي سجمت لمكشؼ عما اذا كانت الكاليات 2002 تشريف الثاني فيالذم سمي 

 .   الحادم عشر مف سبتمبرحادثة في عدـ تكقع المتحدة ميممة

مف خبلؿ اإلطبلع عمى دكر مجمكعات التفكير فإنيا قامت بدكر متمـ لدكر المكبي كىي 
بالضركرة تختمؼ عنو مف حيث األىداؼ كالتككيف، فمجمكعات التفكير في غالبيتيا منظمات 
محترفة مككنو مف مجمكعة مف المتمرسيف الذيف أصبح بعضيـ ببل ميمة بعد أف أشغمكا ارفع 
:  المناصب كانشغمكا بغيرىا، كىي التي تكسعت أنشطتيا كقد أنجحت أداء السياسات بسبب أنيا

كال تتمكؿ مف أم . 3.            منظمات حيادية.  2.                غير حككمية. 1
. جية حككمية

إف ميمات ليذه المجمكعات قد كصمت لمستكل .   5.  ككذلؾ منظمات غير ربحية. 4
يتشابو اك يكازم نسبيا ميمات لكزارة الخارجية، كىي خاصية فريدة مف نكعيا في العمؿ السياسي 

.   االمريكي
لكف يمكف القكؿ اف ىذا المدل ال ينفي انيا في نياية المطاؼ مجمكعات استشارية، .   6 

كالذم كقع انيا تقدـ بيانات قد تككف مقنعة مف جية أك مف جية أخرل تتماشى مع سياسة الرئيس 
. كأىدافو بسبب معرفة ما كجب تقديمو كمف أيف يؤكؿ الكتؼ

  ككما لكحظ سابقا فإف المحافظيف الجدد يشكمكف أحد جكانب السياسة القائمة حاليا في
تكجيو بكصمة الحكـ لميميف الذم تـ الحديث عف دعمو سابقا لمصالح اسرائيؿ كعبلقاتو مع المكبي 

 ىـ ممف تتشكؿ بيـ مجمكعات التفكير كىـ  الجددفأك المنظمات الصييكنية المختمفة، فالمحافظك
  كتمؾ التي ذكرت مثؿ معيد كاشنطف لدراسات الشرؽ األدنى أك أمريكاف انتربرايز، معاىدمف
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 في حركب استنزافية بحجة تأميف مصالحيا النفطية في حيف أف ىذه الكاليات المتحدةيكرطكف 
 .األياـالمصالح لـ تتعرض ألم خطر في يـك مف 

 حيث ، دعكة لمؤتمر في القدس، رئيس الكزراء اإلسرائيمي آنذاؾ1996 كجو بنياميف نتانياىك عاـ 
معيد  المحافظيف الجدد برئاسة ريتشارد بيرؿ، الذم كاف آنذاؾ كبيرا لمباحثيف في قدمت مجمكعة مف

ككيؿ كزارة الدفاع األمريكية  أمريكاف إنتربرايز لمسياسات العامة في كاشنطف، كعضكية دكغبلس فيث
 االستراتيجية كالسياسية المتقدمة، كآخريف مف أنصار إسرائيؿ، حاليا، كديفيد ككرمسر مف معيد الدراسات

  ).2003ماضي ، (.تـ تكجيو الدعكة فيو إلى إسقاط اكسمك

 حدث في ظاىرة المحافظيف الجدد كىك مثاؿ حي عمى حقيقة النكايا ستلقد برز التكجو الـ
ف تنصب عمييا أسرائيؿ الدكلة التي يجب إلى الحديث عف إالتي تسخر مصالح الكاليات المتحدة 

  .رتكاز لخدمة سياسات الكاليات المتحدةإنيا نقطة أكسائؿ الدعـ تحت زعـ 

  يسخركف طاقاتيا في حمبلت الذيف لعؿ ما يحؿ بالكاليات المتحدة األمريكية يفضح ىؤالء
إنيـ يستنزفكف طاقات الكاليات . مريكا القكميةأحربية عدكانية يدعكف انيا مف أجؿ حماية مصالح 

 الكاليات المتحدةالمتحدة البشرية كالمالية خدمة ألغراض ال عبلقة ليا عمي اإلطبلؽ بمصالح 
 نظرا إلى أف ىذه المصالح ػ في رأم العديد مف منظرم السياسة األمريكييف ػ ال ترتبط القكمية
 .بإسرائيؿ

الكاليات المتحدة مف  حذر ثشيئا مف ىذا القبيؿ ىك ما تناكلو جيمس فكرستاؿ في كتاب لو، حي
 في بمصالحياف ذلؾ سيؤدم إلى األضرار أل ؛مغبة التزاميا جانب إسرائيؿ في قضية فمسطيف

) 1956فكرستاؿ، ( .العربيةالببلد 

 بيذه السياسة باعتمادىا عمى تكصيات مجمكعات التفكير التي ف ىدؼ الكاليات المتحدة إ
 :ترسـ في دراساتيا خارطة العبلقة مع إسرائيؿ

 .عمى اعتبار أنيا تجسيد لمعتقدات فكرية كدينية لصييكنية العديد مف ىذه المجمكعات )ُ

ككميا .كعمى اعتبار أنيا تجسيد لطمكحات كشعارات اليميف المسيحي كبعض المتطرفيف المسيحييف )ِ
ف كاف بطرؽ مختمفة ك ىك تكفير الحماية االستراتيجية إلسرائيؿ التي مجتمعة ترسـ اليدؼ كا 

نيا غير قادرة عمي حماية احتبلالتيا كعدكانيا بقكاىا الذاتية، كلـ يعد في مقدكرىا مكاصمة أأدركت 
 .سياساتيا



                                                                    -120-  

 القكمية ىـسرائيؿ حريصيف عمي مصالحإ لك كاف المحافظكف الجدد أنصار  كىنا بدييي القكؿ أنو )ّ
جميع المصادر كالثركات تكصياتيـ إلى كجيتيا المناسبة كىي تكفير  تكجيو فإنيـ ممزميف عمى
 .مريكا االجتماعية كاالقتصاديةأنحك حؿ مشاكؿ 

  التي مف الخطط كالدراسات المؤكد أف اشتراكيـ الكبير في العديد مف باتفي ىذه األثناء 
 كسيمة خفية أك عمنية لتمرير ىذا األداء جعؿ مف  اإلدارات األمريكيةإلى أعطكىا كتكصية

ضغكط المكبي الصييكني المنظـ األقكل بمعسكر تخدـ غايات ػ كمف ثـ ػ  التي تالسياسا
يأخذ كمجمكعات تفكير  عمميـ في عدة مكاقؼ بينما كاف  كصقكرالذيف تميزكاالمحافظيف الجدد 

  .ماك قرار أ عديدة إلدارة سياسة شكاالأ

  

 القسـ ىيية ىذا ا كرد في بدمجمكعات التفكير كما التي نتجت عف اإلصدارات إحدل إف 
كفييا إستراتيجية جديدة لضماف العالـ كالتي ألفت ":  Clean breakكميف بريؾ " ما سمي

 ىي إستراتيجية Clean Breakاف كرقة . مف قبؿ مجمكعة مستشارم السياسة إلسرائيؿ
الذم 1996جديدة تحتكم عمى ستة صفحات قدمت فييا تكصيات سياسية لبنياميف نتنياىك 
كما إف عنكاف . انتخب كرئيس كزراء كاعتمد عمى صناع رأم كمفكريف كباحثيف لصياغة الكرقة

كتعطي " مقابؿ السبلـ األرض"كرد ليعني االستراحة مف السياسات الفاشمة مثؿ"استراحة"الكرقةى 
 ".القكلميزاف "عمى حقائؽ مثؿ تركيز جديد

 مف قبؿ مجمكعات التفكير 1996 إلى الصقكر نشرت في كرقة تعكد برايف كيتيكر بأنو أعدت يذكر
لقد  " ) كميف بريؾ(ىذه الكرقة عنكانيا . اإلسرائيمية كمعيد الدراسات اإلستراتيجية كالسياسية المتقدمة

كىك الذم يعيد المبادرة ك، أعدت حتى تككف خطة سياسية لمحككمة القادمة برئاسة بنيامف نتنياه
  ".   كؿ طاقة محتممة عمى إعادة بناء الصييكنيةاألمة بمساحة إلشغاؿاإلستراتيجية كيزكد 

Whitaker, 2002).  ( 

، ككرمسير كزكجتورأم اآلخريف في مثؿ ىذا الفريؽ كاف ديفيد اؿ صانعي كيتيكر بأفيضيؼ ك
 كاشنطف كىي تكزع مؤسسة مقرىا فيكىي :ميراؼ ككرمسير كانت مؤسسة مشاركة في ميمرم

بعد العمؿ مع بيرؿ في  . سيئ في شكؿ تترجـ مف الصحؼ العربية كتصكر العربالمقاالت التي
في كزارة الخارجية،مساعد خاص إلى جكف بكلتكف،  ديفيد ككرمسيرعمؿ معيد انتربرايز األمريكي،

.  الدكليككيؿ الكزارة لمحد مف األسمحة كاألمف 
 )Whitaker,2002( . 

التفكير  تفعيؿ مجمكعات عندما يتـ ما لكحظ ىك كجكد تأثير كبير في مجريات السياسية إف
 :كذلؾ

 .القراركز صنع ا في مرليامكاقع العاؿكي يككف في ؿ. 1
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 . عندما يطمب منو ذلؾاستشاراتوبينما يعرض . 2

 البرامج لمفترةكىك ليس فقط مف يطبؽ ما في جدكؿ األعماؿ الشخصي كلكف يضع . 3
 . اختيار بالضبط لمتخطيط كاإلجراءسيككف مكضعالقادمة، ليذا ىك 

رئيس اؿ إقناعالفرصة التي استطاع بيا كجكد عناصر مؤيدة لمكبي الصييكني شكؿ ف إ. 4
 : مكالييف كىـ الختيار خبراءمريكي األ

أك م مكقع أ ما في أزمات فييـ خبرات ييكاجيكف بيا المكاقؼ المتشعبة كالمعقدة في أػ تتحقؽ
 .اختصاصو صعيد معالجتو عمى ممؼ يطمب منو أم في

 عمى يتـ مؤىبلت أف يككنكا ذكمف اشتراط الحككمات األمريكية التي عممت بيذا النظاـ إب ػ 
 ما لجماعة أخرل، مزج بيف الكفاءة كالمزاج السياسي لصانع القرار مف جية كمف جية أساسيا

   .طمكحالضغط مف 

 المجمكعات أنيـ ىذه لمعمؿ مع االختيار بأمر يفف يتـ الزعـ مف قبؿ المعنيأ غريبا ػ ليسج 
     .تجربتيـ كاستثمار الستخداميـمف ذكم االختصاص كالخبرة العالية لجذب صناع السياسة 

 لشخص مثؿ مارتف إنديؾ الذم كاف سفيران لمكاليات المتحدة في إسرائيؿ،  تـ د ػ بالنسبة
 فكمينتك المكبي الصييكني إلقناع مف تأثير كقد كاف ذلؾ مف مجمكعات التفكيرإختياره لكي يككف 
  .لتكظيفو ليذه الميمة

  مجمكعات التفكير بحجـ كامؿ لمعمؿ بيا إلىبعض الرؤساء األمريكييف عيدكا مؤخرا 
 يكمفكف بو، كقد جمعكا لمعالجة مايعرضكف التقارير بشكؿ عممي كيبحثكف في انسب الطرؽ  كىـ

 .حكلوك مف أكصاغكا االقتراحات التي استحسنيا الرئيس 

 مف الخطكات في ان ف مجمكعات التفكير بشاف السياسة الخارجية األمريكية قد تخطك مزيدإ 
ر ذلؾ خطكة أكلى رغـ ، كيعتبمامكر ىامة لمحصكؿ عمى المصداقية ككثكؽ الصمة بمكضكع أ

 يجب العمؿ التيمركبة اؿلجنة اؿ العاممة كالمجمكعة كالتنكيع في ، كالتكظيؼ،التطكر في االختيار
  .بيا

 المخطط مف خبلؿ العمؿ السياسة في صناعة المميز ليـ تدخميـف مجمكعات التفكير إ 
 كفي حالة غاياتيـ، المكاقع الفعالة التي يمكف أىف يفرض فييا الصياينة يتـ داخؿالمحترؼ الذم 

 إلى النتائج شؾ بالنظر أدنى ة نجحت غايات المكبي الصييكني بدكفالتأثير عمى صناع السياس
 معارضة كعرقمة المستمرة مف مف مثؿ ىذه الميمات التي جرت في السياسة الرسمية أنجزتالتي ي 

 . حركات السياسية التي تنصؼ قضية الشعب الفمسطينيتاؿالقسـ األكبر مف 
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 مارتف إنديؾ التفكير مثؿمجمكعات بعض شخكص فيما يتعمؽ بالمكاقع المحدكدة ؿ 
 كالدفاع فانو في كزارتي الخارجية زككلفكيتريتشارد بيرؿ كبكؿ كيباؾ، إ بارتبطكا الذيف فـ" كخبير"

 خمفية ىؤالء؛ حكؿ سمؼ ذكرىابني عميو الخطكط التي تفف يككف االفتراض المباشر الذم أجائز 
 التي قامكا بيا كنالكا دكر المستشار مات قادىـ إلى المو ىك الذم كالئيـ الصييكنيحيث أف
المناكرات  حيث اىتمكا بالمصالح القكمية األمريكية كالصييكنية في نفس الكقت خبلؿ الكؼء،
 زمف ركزفيمت، تركماف، الفكرة في عمى نحك مماثؿ ليذه آخريف كقد عمؿ ركاد المتعددة، السياسية

 مثؿ إف قكاعد ،)اإلبف(ف كبكش كنتم، كؿ)األب(كندم، جكنسكف، نيكسكف، كارتر، ريغاف، بكش 
جية  كالتعيينات العالية المستكل كالتأثير اإلعبلمي مف اإلسيامات مع المناكرات ترافقتىذه 

اشتداد األزمات أك في مراحؿ المفاكضات المتعثرة بيف الطرفاف الفمسطيني  عند الصييكنيالمكبي 
  .كاإلسرائيمي

 مشكمة  السابقة كالبلحقة مكاجية لقد كاف يفترض رغـ كؿ ىذه األحكاؿ مف اإلدارات
المكبي الصييكني بسياسة متفاعمة مع الحدث، كفرض نمط لمعمؿ عمى بعض مجمكعات التفكير 

think tanks تجاه  مركنة ليككنكا فيو مينييف عمى االقؿ، كلكف بسبب اإلجراءات األكثر
متجرد، بشكؿ فإف مجمكعات التفكير لـ يتحمكا بأداء مكضكعي ك نشاطات كخمفيات العديد منيـ

المكبي  بتفادم االنجرار إلى كحتى تككف تكصياتيـ أك دراساتيـ قائمة عمى المكضكعية، كذلؾ
ف كانكا فعبل يتحمكف باالستقبللية ػكىذا ما أتضح عكسو تماما ػ نتيجة لما  الصييكني الضاغط، كا 

" ايباؾ"، فكرم أك حتى عقائدم بيف مجمكعات التفكير كبيف )مصمحي (تبيف مف ترابط ىدفي 
 التمسؾ بقكاعد المينية العممية، ىذا إٍف كانكا عمى مستكل ىذه الصفة عدا ـبشكؿ خاص، عميو
 .عف الحيادية الكاممة
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متابعة موجزة لسياسة الواليات المتحدة : السادسالفصل  . 0 . 0. 6
 
أسس سياسة الواليات المتحدة تجاه العرب :  القسم األول       .1 . 0. 6

 

 القضية الفمسطينية كاليدؼ إلى كجيت السياسة الخارجية األمريكية إذانو أمع االفتراض ب  
 السياسة ىك إيجاد حؿ فإنيا تككف فقط مف اجؿ إحداث تكازف بيف مصمحة الحفاظ عمى مف ىذه

  .العربيةقؿ تساكيا مع الدكؿ أسرائيؿ كقكتيا كبيف الحفاظ عمى عبلقات إ
 
 ليذه العبلقة بسياسة الكاليات المتحدة مع كؿ مف األطراؼ المتصارعة كالتي أم ربط إف

كف ت لـ الفرص المساىمة في تعزيز السيطرة الجزئية إذا ييدؼ إلى استغبلؿتشكمت في مجاؿ 
العالـ عمكما، كاألمر باألخص  في  كالتسكيؽاألسعار مصادر النفط كعمى مستكلالكاممة السيطرة 

 فمسطيف حيث نشأت العبلقة يندرج مع العالـ العربي النفطي بشكؿ متبايف عنو بخصكص
 حيث الخصكص،كانطمقت معيا بربطيا مع الشأف الصييكني كليس مع الفمسطينييف عمى كجو 

 تعني التزاماتمت صياغة سياسات تنسجـ مع الحركة الصييكنية بعد مؤتمر بمتيمكر كالتي كانت 
يضا باألىداؼ الداخمية لمحككمات األمريكية كالمسيحييف األمريكييف المتطرفيف كالذيف  أكامبل

  .كأيديكلكجية كانت ترفع ألىداؼ سياسية كالمسيحييف شعاراتكانت عباراتيـ بالكحدة بيف الييكد 

  

  ك بعض الدكؿ العربية األخرل قد أعندما كانت السياسة الخارجية األمريكية تجاه فمسطيف
 في الكقت الذم تحددت العرب، جزء مف سياسة عامة تجاه طبيعة الحاؿ ب كانتا، فإنوتبمكرت

 كقد كجدت أساسي،سياسة الكاليات المتحدة فإنيا كانت لتحقيؽ المصالح القكمية االمريكية كيدؼ 
 ىذه السياسة الخارجية دفعت بعض المراقبيف لمتأكد باف ىذه السياسة قد صيغت تفسيرات لمثؿ

  :اجؿمف 
  .إحداث تكازنات في القكل .ُ

 . الحفاظ عمى الكصكؿ اآلمف إلمدادات النفط في المنطقة .ِ

 .تجاىيا كالتزاـ استراتيجي إسرائيؿمف أالتاكيد عمى  .ّ

 .مناىضةحداث احتكاء ألم حركة معارضة عربية مف اجؿ إ .ْ

 .اسرائيؿتجنب أم انتقادات عربية لبلنحياز في العبلقات مع  .ٓ

  .عربيةلمعمؿ عمى تكسير أم كحدة  .ٔ

 .لمعمؿ عمى تجنب تآلؼ عربي سكفياتي متكقع .ٕ
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  .تثبيتيالمعمؿ عمى إنشاء قكاعد أينما يمكف  .ٖ

 ما تحدث عنو نعـك تشكمسكي مف ىيمنة أمريكية؛ استطاعت الكاليات المتحدة اف تبني أىمية إف
الثانيةى  بعد الحرب العالمية ،"مكنركمذىب "سياستيا الخارجية بإزالة إمبراطكريات المنافسيف بطريقة 

 أىف تكسع نمكذج مكنرك إلى مناطًؽ الشرؽ األكسط، تىحالفت بريطانيا مع الكاليات أرادت كاشنطف
 تمتمؾ الكاليات المتحدة حؽ التصرؼ :مسبقا فسر كيمسكفكما -  طبقان ليذا التحالؼ المتحدة؛

 كيظير تشكمسكي نمكذج لكصؼ تصكرات خبراء مختصيف بالعالـً العربًي .تتمنىبالطريقة التي 
 ، تشكمسكي). أثناء حقبة إدارة كمينتكف التي استحدثت مذىب مكنرك بتطبيقو في الشرؽ األكسط

  .   )10ػ8ص ص  2004
   تأثير االتجاىات الدينية كاإلمبريالية المتشابكة كاتجاىات ف الماضي بدأمالعشرفي القرف 

بالرغـ مف التدفؽ الثابت مف  .كيمسكفالتفكير في السياسة الحككمية األمريكية بكاسطة ككدرك 
التقارير التي تنتقد المشركع الصييكني بعد الحرب العالمية األكلى، صادؽ ككدرك كيمسكف، 

، الكثيقة التي صيغت أكليان بالحسابات الصييكنية في 1917عمى كعد بمفكر البريطاني في 
شكؿ بداية إلشكالية  ، ممافي فمسطيف التاريخية" كطف ييكدم"التي دعمت "الحككمة األمريكية، 

 .في سياسة ببلده مع العرب

 السياسة التي نزعت الييا الكاليات المتحدة في عيد كيمسكف ىي نتاج لمطمكحات التي  إف 
فَّ كيمسكف كاف إ ث، حي التعاطؼ الديني مع الييكدإلى مياال بالطبع ق، كلككفرسميا في ذىنيتو

يدعـ كعد بمفكر ألف ذلؾ يعتبر جزئيان مف إعتقاد  في أف سبراندامسيؿ اإلقناع مف قبؿ لكيس 
 . الرئيس في مجمكعة األساطير التكراتية

باالعتقاد بأنني، ابف منزؿ القس،  "1916نما أخبر زعيـ األحبار الصييكنًي ستيفف كايز في بي"
أغمب الرؤساء األمريكاف ."  عمى المساعدة عمى إعادة األرًض المقدسًة إلى ناسياان  يككف قادريجب أىف

عمى أية حاؿ، بالنسبة ليؤالء األشخاص في . الذيف تمكا كيمسكف كانكا صياينة الكالء بنفس الطريقة
البيت األبيض كانت ىناؾ ضغكط دكلية مكازية أحيانان كالتي حددت قدرتيـ عمى نشر التاييد 

 .)Davidson, 2005 (".المؤلالصييكني عمى 
 

  فالسياسات األمريكية مف كيمسكف إلى ركزفمت الذم أكد عمى سياسة مف سبقو مف
في فمسطيف، ثـ تركماف الذم نفذ ذلؾ " كطف"الرؤساء عمى دعـ ذات الفكرة بإعطاء الييكد 

باالعتراؼ بإسرائيؿ، كمف تبلىـ لـ يختمؼ كثيرا، كبذلؾ اعتبرت سياستيـ ىذه أحد أىـ 
 .عناكيف السياسة األمريكية تجاه العرب

 تركماف بأف قرار تركماف لبلعتراؼ بإسرائيؿ حينيا كفي عيد تركماف كفي مجمكع تبريراتيـ، قاؿ مساعد
ناقض حؽ تقرير المصير لمفمسطينييف، كىك سيؤدم عندئذ إلى التسبب بعدـ اإلستقرار في كامؿ منطقة 

أىنا آسؼ أييا السادة المحترمكف، أنا مضطر اف استجيب : " تركماف مبررا مكقفوب، أجا. الشرؽ األكسط
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يس لدم مئات اآلالؼ  ؿلطمبات مئات آالؼ المكاطنيف األمريكييف الذيف ينتظركف نجاح الصييكنية، كأنا
) . 167.  ص1992، اأبك خضر(."العرب مف الناخبيف

ف عف االعتبارات الخارجية األمريكية مف التالية كاف الفمسطينيكف غائبمأثناء السنكات الخمس كالعشر
لقد  . كصان في عصر ليندكف جكنسكفاستمر كتعزز الدعـ األمريكي إلسرائيؿ، خصثـ . بشكؿ كبير

شيدت إسرائيؿ أثناء ىذه الفترة تكاطؤ مف فرنسا  كالكاليات المتحدة، كظيرت  كقكة عسكرية رئيسية 
ية كعسكرية سرية غير مسبكقة مع فتشكمت عبلقة أـ،  1967 ك1964بيف . "كطكرت قدراتيا النككيةى 

                                ).  (Steinbach, 2002.إسرائيؿ

  كقد تـ التكضيح في الفصؿ الرابع في القسـ األكؿ كفي غير مكاف مف ىذا البحث مدل
التكاطؤ الذم ظير كاضحا في فترة ليندكف جكنسكف بقدر سمح لمكثير مف الكتاب مثؿ ستيفف 
غريف كبكؿ فندلي كغيرىما بتقييـ سياساتو تجاه إسرائيؿ عمى أف فييا إذعاف مميز تجاه الشرؽ 
األكسط بالقدر الذم يخدـ إسرائيؿ فقط، كىك الذم مرر سرقات إسرائيؿ لميكرانيـك مف الكاليات 
المتحدة دكف أم محاسبة، كغير ذلؾ مف األمكر التي استدعت منو مكقفا حازما تجاه إسرائيؿ 

 .كحد أدنى كىك ما لـ يحصؿ عمبل بمصمحة بمده
السكفياتي  كفد اإلتحاد ككسيجيف مف سأؿ 1967عندما عقدت قمة في غبلسبكرك في 

 مكاطنكىا ثبلثة إسرائيؿ التي بمغ الفعاؿ إلى دىشتىو مف الدعـ جكنسكف مظيرا األمريكي الرئيس
 مميكف، أجاب جكنسكف بأف قضية 80مبلييف عمى حساب مصالًح البمداًف العربية الذيف كانكا 

متيربا مف الدخكؿ في مثؿ ىذا الجدؿ رغـ معرفتو بأف نظيره السكفيتي "  عادلةقضية"إسرائيؿ 
 ص 1992 خضرا، أبك(. كاشنطففي جكنسكف  لمدل ىيمنة المكبي الصييكني عمى ان كاف مدرؾ

    ). 166ػ 165ص 
 
  لقد بدأت السياسة األمريكية الخارجية مع الطرؼ العربي تتكثؼ اكثر مع نياية

 ككانت بالقدر الذم يتيح ليا الحصكؿ عمى منافع ،ف كانت ضعيفةأالحرب العالمية الثانية بعد 
 الدكؿ الغنية بالنفط، كقد إلىليست ليا عبلقة بالسيطرة اإلقميمية بؿ بالقدر الذم يجمب التكصؿ 

 نفس الكقت االقتصادية كفي عبلقاتيا العظمى بترسيخ إلى الدكؿقامت الكاليات المتحدة باإلضافة 
  بآليات سياسية إيجاد حمفاءالعمؿ عمى 

 بعض الدكؿ بحثت الكاليات إلى ككما انتشرت الشيكعية الممكنة،جؿ السيطرة أكاقتصادية مف 
         .فعمياالمتحدة عف حمفاء كىكذا فعمت الحركة الصييكنية مع بداية تحكؿ بريطانيا عف مساندتيا 

 
  ف إىمية مصالحيا االقتصادية ؼأ الكاليات المتحدة خططت لبلعتماد عمى أفرغـ

 كىي الدكؿ التي ،ك بأخرل في مستكل عبلقة القكم مع األضعؼأعبلقاتيا مع العرب بدت بحاؿ 
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 لـ يككنكا في مبعد، كبالتاؿ البعض اآلخر لـ ينؿ استقبللو أفك أناؿ بعضيا استقبلال لكقت قريب 
كحدة بقدر ما كانكا في حاؿ مف التجزئة  لذلؾ فاف تكجو الكاليات المتحدة الييا كاف فقط ،حالة ى

بيدؼ استيبلؾ نفط ىذه المناطؽ، كىك األمر الذم تمحكرت حكلو سياساتيا الخارجية كالذم 
خرل أتتطمب جعميا تطكر ىذه السياسات لدرجة التبادؿ الدبمكماسي منعا لسيطرة دكؿ عظمى 

 .عمى ىذه الدكؿ

  مع األخذ بعيف االعتبار نشكء بعض مظاىر االتحاد لدل العرب كبالذات مع 
 المستكل القكم كالذم يساكم إلى ىذا الشكؿ لـ يرؽ أفال إ الحركة الصييكنية لفمسطيف احتبلؿ

ك الحركة الصييكنية كبعض الدكؿ أمستكل التفاىـ بيف الكاليات المتحدة كالحركة الصييكنية 
  .       العظمى االخرل

في صميـ محاكلة تفسير أسس السياسة الخارجية االمريكية تجاه الدكؿ العربية قاؿ لكرنس ديفيد 
 األمريكية ألف السياسة اإلسرائيميبقيت الكاليات المتحدة محصكرة في الصراع العربي :سكف

السمكؾ األكؿ كالذم ترسخ في كزارتي الخارجية كالدفاع كالمتاف  مختمفيف،انطمقت مف منظكريف 
 القكاعد العسكرية، المصادر إلىتسيراف بمثؿ اىتمامات االمف القكمي مثؿ االحتكاء، الكصكؿ 

الطبيعية مف خبلؿ المحافظة عمى مصادر النفط كقد أكصى أنصار ىذا المنيج بعبلقات متينة 
السمكؾ الثاني كالذم تركز في طاقـ البيت االبيض كالككنغرس، كالذم يعكس . مع الدكؿ العربية

مثؿ ىذه االىتمامات الداخمية كالسياسات االنتخابية، الرأم العاـ كالقيـ الثقافية كقد فضؿ مقترحي 
). Davidson, 2005 (. إسرائيؿىذا المكقؼ عبلقات متينة مع 

ف الصراع أمثمما شيدت سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تحكالت في شتعميقا عمى ذلؾ فإنو ك
 كىما لى عقؿ الرئيسإالعربي اإلسرائيمي فاف ىذيف اإلتجاىيف يتنافساف فيما بينيما لمتكصؿ 

 األمكر بثقؿ الطرؼ األقكل كييتـ كؿ ممكجكداف حتى اآلف في الحراؾ السياسي األمريكي، كتنتو
طرؼ بتكجيو بكصمة السياسة األمريكية حسبما يرتأم، كىنا تسير أمكر السياسة األمريكية حسب 

  .رؤية كمصمحة مف يمتمؾ النفكذ في السيطرة عمى صانعييا
 
  أسس سياسة بعضان مف ، كضع الرؤساء تركماف كايزنياكر ـ1961 كـ1945بيف

حتكاء مناىضة اتطبيؽ مذىب سياسة مف أجؿ الكاليات المتحدة الشرؽ أكسطية التي تثبتت لعقكد 
الشيكعية في الشرؽ األكسط،  كقد قبؿ ىؤالء الرؤساء المسؤكليات مف اجؿ استقرار كأمف المنطقة 

لقد بدأ تدخؿ تركماف ك ايزنياكر في النزاع العربي .  ما بعد نياية الحرب الباردةإلىالذم داـ 
 لحقبة تركماف ا صعباامتحافحيث كاف ذلؾ .  السبلـ في المنطقةأمريكي إلحرازاإلسرائيمي بجيد 

 . فيو بعض أسس السياسة األمريكية الطكيمة المدل في الشرؽ األكسطتكايزنياكر كالذم تكضح
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 الجماعات استمرت فييا  التيحاؿاؿف الفرص إلحراز ام تقدـ باتت ضعيفة في أ إال 
في تمؾ الفترة بالتمادم في قتؿ كطرد الفمسطينييف، إذ لـ تكف جيكد السبلـ المسمحة الصييكنية 

لى ذلؾ دكف تكجيو رادع إف تدعك الكاليات المتحدة أمقبكلة لدل جميع االطراؼ العربية لمجرد 
 . لى الطرؼ المعتدم كعدـ اعتراؼ العرب بقرار التقسيـ يدؿ عمى ذلؾإ

 حيث ،كىذا ما اتسمت بو سياسة الكاليات المتحدة حينيا بخصكص القضية الفمسطينية تحديدا
نما كفرت األجكاء إلسرائيؿ كي تمكف إ تحت ىذا الشعار القائؿ بإحراز سبلـ في المنطقة إنيا

 أما بالنسبة إلى فيي الباحث عف السبلـ إلسرائيؿ المستكيات،نفسيا عسكريا كسياسيا عمى جميع 
لى األماـ ما تتطمبو إف سياستيا الخارجية تجاىو ال تتعدل الحدكد التي تدفع بيا إالطرؼ المقابؿ ؼ

   .إسرائيؿالحركة الصييكنية ك

   

نظرة عمى سياسات الواليات المتحدة األمريكية الخارجية  :الثانيالقسم . 2 .0 .6
بخصوص القضية الفمسطينية  

 ألمم المتحدة بخصوص فمسطينالمتحدة مع اتجاوب الواليات  .   1 .2  .0  .6

ف الفترة التي سبقت حرب الخميج األكلى لـ تشيد سياسة خارجية جدية في نفس درجة إ
.  ك المشركع الصييكنيأاإللتزاـ ككذلؾ العطؼ الجارم مع إسرائيؿ 

في عيد االتفاقات التي كقعت  النمكذج اإلسرائيمي المتبع تبنت الكاليات المتحدة حيث إف
 التزمت بيا الحككمة السابقة الستحقاقاتحككمة إسرائيمية منتخبة جديدة أم الذم تمثؿ في إنكار ك

  .الفمسطينيةكالتي اتفقت عمييا مع منظمة التحرير 

 

لقد كانت السياسة الخارجية األمريكية نحك الشعب العربي الفمسطيني منحازة جدان عبر سمسمة 
 جدا في تبرير ىذا فذلؾ، كالممؾمف اإلدارات األمريكية؛ كلـ يكف باالمكاف إيجاد كصؼ أدؽ مف 

 كلكف تبكيب العبلقة الحاصمة ،ذ مساحة كاسعة فيما سبؽأخف تفسير ىذا التحيز قد أالكصؼ ىك 
 بأدائيا المتحدة األمـف مكضكع أبيف الكاليات المتحدة كاألمـ المتحدة في ىذا القسـ بسبب 

ىـ القرارات التاريخية التي اتخذتيا أىمية كبرل لككف أكسياستيا عبر أزمة قضية فمسطيف يحتؿ 
االمـ المتحدة كالتي لـ تنفذ في غالبيتيا كبغض النظر اف كانت عادلة أـ جائرة بحؽ الشعب 

. سرائيؿ لياإف قسما كبيرا منيا لـ ينفذ بسبب رفض إالفمسطيني ؼ
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ازدادت كبمعنى آخر تفاعبلت قرارات األمـ المتحدة مع تطكرات أزمة القضية الفمسطينية عمى 
كعمى امتداد عمر ىذه  .نحك جعؿ منيا تغالي في حيادىا مع ما حصؿ عمى األرض الفمسطينية

المنظمة صدرت عشرات القرارات عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كعف مجمس األمف الدكلي، 
 إذ أف القرارات التي تعالج الجكانب الجكىرية ،كلكف ىذه القرارات بقيت أيضان مجرد حبر عمى كرؽ

لمصراع، مثبل، صدرت عف الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة كقرارات ىذه الييئة، التي تعبر عف 
المجتمع الدكلي، ليست ممزمة كىي بمثابة تكصيات كليا قيمة أخبلقية فقط، كقيمتيا القانكنية 

. شكمية
 جزء مف حالة السككت العالمي عمى المجازر كاالعتداءات كانت أحيانا المتحدة األمـف إ  

 في  كىـ،جؿ الدفاع عف أنفسيـأال مف إالصييكنية عمى سكاف فمسطيف الذيف لـ يحممكا السبلح 
  . ألىداؼ أىـ نتائجيا ما نشاىده في الكقت الحاليمف عبر البحار خمسةـ ـ يككنكاؿبمدىـ آمنيف ك

يجابيا تمثؿ بإصدار عدة إ عنصرا ان ف كاف شكميإلقد شكؿ اىتماـ جمعية األمـ المتحدة ك
الدكرة  ( 3376 قراران برقـ 10/11/1975 فمثبل أصدرت الجمعية بتاريخ ،لى تنفيذإقرارات تحتاج 

المركز الفمسطيني (.شكمت بمكجبو لجنة تعنى بممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقو الثابتة ) 30ػ 
 . )2005لئلعبلـ، خاص، 

 
كقد كانت ىناؾ مشاريع لمقرارات التي تؤيد تكصيات المجنة المذككرة كتقرر تنفيذىا الحصكؿ عمى 

 الذم كانت الكاليات )الفيتك( ، إال أف حؽ النقض)مجمس األمف(أكثرية أصكات أعضاء المجمس
فعمى صعيد إصدار القرارات تصدر . المتحدة تستخدمو ضد ىذه المشاريع كاف يؤدم إلى إسقاطو

قرارات تؤكد ما سبقيا، كالذم يحصؿ ىك إبقاءىا رىف الظركؼ الدكلية كالمباحثات التي لـ تكف قد 
 التي تصب في صالح تبدأت بعد، كىي الحالة التي ال زالت قائمة، حيث أف جميع القرارا

  .القضية الفمسطينية تـ التغاضي عنيا الحقا
 

، "حقكؽ اإلنساف األساسية الثابتة" كفيما يتعمؽ بحقكؽ النازحيف فقد تضمنت القرارات اإلنسانية "
، )إسرائيؿ(كيشمؿ ذلؾ حؽ عكدة السكاف الذيف فركا مف مناطؽ القتاؿ أك مف المناطؽ التي احتمتيا 

، كما يشمؿ عكدة البلجئيف القدامى إلى مخيماتيـ، كىما "غير مرتبطة بأم شرط " عكدة فكرية 
، كتشمؿ الحقكؽ 1967الحقاف المذاف أكدتيما الجمعية العامة في كؿ قرار صكتت عميو بعد عاـ 

، لحماية المدنييف 12/8/1949كذلؾ جميع الحقكؽ التي عددتيا كأكدتيا اتفاقيات جنيؼ المعقكدة في 
  . )2005المركز الفمسطيني لئلعبلـ ، خاص ، (". في حالة الحرب

كىذه الييئة الدكلية ىي الييئة التي أعطت الصراع بيف األطراؼ العربية كبيف الحركة 
لة أف المسأ مع ،بيف طرفيف متنازعيف كلكؿ منيما شرعيةبمعنى أنيا  نزاعالصييكنية طابع 
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، كمسألة حؽ كؿ طرؼ تخضع لمباحثات أخرل تستكجب التعامؿ مع صيغة طرفيف في حالة قتاؿ
: تجرل عمى أرضية أف ىناؾ حالة نزاع متكاصمة

 .األكؿ طرؼ معتدم لديو قكاتو العسكرية كتسميحو الكامؿ .ُ

كالثاني معتدل عميو كىك يتككف مف مدنييف كسكاف امنيف في مدنيـ كقراىـ  .ِ
 .كأراضييـ

 عمى إصدار قرار يديف العنصرية كيعتبر الحركة 1975كقد تجرأت الجمعية العامة في العاـ 
سرائيؿ كاستطاعت إ كقد أزعج ىذا القرار 3379 العنصرية كذلؾ القرار ىك أشكاؿالصييكنية احد 

 .1990عاـ شطبو باشتراط مشاركتيا في مؤتمر مدريد لمسبلـ 
 
جمس األمف الدكلي تعطي أم قارمء ـف عكدة لقرارات الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة كإ

ف حالة مف التجميد كالتجمد خضعت ليا عنكةن أليذه القرارات عمى تعددىا فكرة كاضحة عف 
ال إسرائيؿ في عدة أحياف إنيا صدرت نعـ كليا طابع يديف أالكاليات المتحدة أم قبؿ كتحديدا مف 

نما إ كاف ليا بالمرصاد ألكثر مف ثبلثيف مرة، كسياسة الكاليات المتحدة ىذه األمريكي الفيتك أف
 الحمبة الدكلية، فبينما كانت ىذه القرارات التي تخص القضية الفمسطينية فينبعت مف قكتيا 
نيا تخالؼ المادة السادسة مف ميثاؽ األمـ أ )مزعكمة( ثغرات ميدىعاة أكسباب أتتعطؿ بناء عمى 

 كىي العراؽ،ألمـ المتحدة كاضحة كقابمة لمتطبيؽ فكران عمى ؿ قرارات مشابية أصبحتالمتحدة 
 ىكذا تكصؼ السياسة الخارجية األمريكية في بضعة كممات ألم بمكياليف، التي تكاؿالسياسة 

باحث حكؿ طبيعة مثؿ ىذه الحالة، كيتضح بنظرة فاحصة لبلستقراء في سمسمة مف القرارات 
ىي السياسات التي بقيت عمى نفس إنيا  كمكاقفيا نحك القضية الفمسطينية، األمريكية كسياساتيا

عرقمة لكؿ ما يعطي الشعب الفمسطيني جزء كلك اؿتأجيؿ كمف أجؿ اؿك أتعطيؿ لؿ فيتك ،الشكؿ
 .حقو مثؿ إدانة لممارسات إسرائيميةشكمي مف 

 
نيا لزمت الصمت إكاألمـ المتحدة لـ تبؽ نفسيا عمى كضعية الحيادية المفرطة فحسب بؿ 

المريب في العديد مف األزمات التي فاقمت مف تعالي العدكاف اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني، 
 مف جيكد شخصية أكثر  تكفك اتخذت سمسمة إجراءات لـأكىي التي أصدرت بعض القرارات 

 تمؾ القرارات اختزنتيا الذاكرة اإلسرائيمية لترد بيا عمى أىداؼ ليا أفَّ ك أألشخاص اعتبارييف 
 .  عبلقة بجيكد المنظمة الدكلية تمؾ مثؿ اغتياؿ المبعكث الدكلي الككنت برنادكت في القدس

 اغتالت مجمكعة شتيرف مندكب األمـ المتحدة 1948 سبتمبر 1في ": حيث قاؿ الفرد لمينثاؿ
 الحككمة عرفت أفالككنت برنادكت كمعاكنو ككاف السفير األمريكي ستانتكف جريفسمتاكا متأكدان 
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سرائيؿ إف جريمة قتؿ برنادكت تبقى بقعة سكداء ال أخبلقية في تاريخ إ"كتب في مذكرتو ؼ ،القاتؿ
  ).163: ص2003، جاركرم، ؿ، رككاش، ليمينتارشاحاؾ، سنس (. "الباكر 
،  ففي دراسة 1996 مف قصؼ مقر األمـ المتحدة في بمدة قانا في لبناف عاـ أكثر كماذا 

ف إسرائيؿ تكاصؿ أ الرئيسية ىي إف المشكمةنو يعتبر أ، ؽأبك سا. أجريت قاؿ المقدـ محمد ؼ
 ألمعمكماتي،احتبلؿ األرض العربية كالكاليات المتحدة تستمر في تقديـ الدعـ إلسرائيؿ مثؿ الدعـ 

عارضت الكاليات المتحدة بشكؿ دؤكب قرارات األمـ المتحدة .  كالدبمكماسيماإلقتصادم، العسكر
.  بسبب انتياكات حقكؽ اإلنسافإسرائيؿف متدكعدالة إلى الفمسطينييف اؿالتي تجمب 

 قرار في األمـ المتحدة ضد إسرائيؿ 32 قامت الكاليات المتحدة بممارسة النقض الفيتك ؿ "
 مدني 100، بما فييا القرار الذم يديف إسرائيؿ بسبب مجزرة قانا حيث قتؿ أكثر مف 1972منذ 

 .) Abo-Sak (1999 , ". لبناني احتمكا في مقرا ألمـ المتحدة
 القضية الفمسطينية التي أعقبت في كقت بركزانغمست السياسة األمريكية باىتماميف رئيسييف 

 : 1948حرب 
المشاكؿ الداخمية، بشكؿ خاص، عدـ قابمية الرئيس تركماف أىك إحجامو عف دفع  .ُ

 .فاإلسرائيمييف لمسماح لعكدة البلجئيف الفمسطينيي

 .بركز الحرب الباردة كسياسة االحتكاءبعد كاىتمامات خارجية بشكؿ خاص  .ِ

 إما ،كفي زمنيا تجنبت إدارة تركماف الجيكد لجمب إسرائيؿ لمتفاكض مع الدكؿ العربية 
الصادر  )194(بعكدة األرض إلى الفمسطينييف أىك بالسماح لعكدة البلجئيف الذيف يشكؿ قرار 

عف االمـ المتحدة حقا لعكدتيـ إلى فمسطيف، طمبت كزارة الخارجية األمريكية مف البمداف العربية 
بالقياـ بذلؾ، قبمت الكاليات المتحدة الفكرةى التي تقدـ الحؿ لممشكمة الفمسطينية . تكطيف البلجئيف

كفد عنى ذلؾ إنكار . كالتي كانت تقـك عمى استيعاب البلجئيف في البمداف العربية المجاكرة
 مساعدة كتطكير إلىاليكية الكطنية الفمسطينية في الكقت الذم كاف اعتناؽ ىذه الفكرة يؤدم 

 . إقتصادم يمكف أىف يتـ بكاسطتو حؿ المشاكؿ السياسية لممنطقة

  سرائيؿ تنفيذ قرارات األمـ المتحدة، كذىبت إبفضؿ الدعـ األمريكي غير المحدكد رفضت
 جانب الفمسطينييف مف خبلؿ القرارات إلى أبعد مف ذلؾ عندما اتيمت األمـ المتحدة باالنحياز إلى

 .التي صدرت عف الجمعية العامة

  سرائيؿ أم دكر لؤلمـ المتحدة في الجيكد التي بذلت إليجاد تسكية سممية بيف إرفضت
 أكيد رالدكؿ العربية كاسرائيؿ منذ ثبلثيف عامان مثؿ رفضيا إشراؼ االمـ المتحدة عمى مؤتمر مد

   ).2002كيبلني، ( كسمكأاتفاقيات 
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 حيث تكسعت مبررات االطراؼ العربية في 1967 األمكر اختمفت نسبيا بعد احتبلؿ إف 
 كرفضيا ،تصعيد مكاجيتيا مع اسرائيؿ ككذلؾ رفض محاكالت الكاليات المتحدة في تعامميا

 طكؽ حكؿ إلحكاـ الستغبلؿ الحدث الصييكنيككسيط كىك األمر الذم شكؿ فرصة لمكبي 
 الف الدكؿ العربية اكتفت بالمراىنة اآلف؛الكاليات المتحدة لـ تستطع الدكؿ العربية اختراقو حتى 

عمى دكر لؤلمـ المتحدة كىك الدكر الذم كاف مكسكما بسيطرة الدكؿ العظمى فيو كأكثرىا الكاليات 
ك أف الدبمكماسية العربية لـ تتكازل مع حجـ الدبمكماسية اإلسرائيمية مف جية إكبالنتيجة ؼ. المتحدة

 .خرلأ مف جية األمريكية اإلسرائيمية

 

  عندما كاف مستشارا لؤلمف (لقد ذكر نعكـ تشكمسكي بأف ىنرم كيسنجر أبدل رفضو
بينما كاف في كزارة  حيث برر ذلؾ تبريرا غريبا، لممفاكضات كالدبمكماسية مع العرب )القكمي

 جاء في أعقاب حرب الذم) 1969(بمشركعو الخارجيةى كلـ يتعامؿ مع معارضو كلياـ ركجرز
الذم ارتكز عمى عدـ جكاز االستيبلء عمى اراض الغير بالقكة كاقترح العمؿ عمى مبدأ ك، 1967

كرفضتو إسرائيؿ، كقد غيرت الكاليات المتحدة منظكرىا . 242مقايضة األرض بالسبلـ كفقان لمقرار 
 كمف يحدده الكاليات المتحدة كاسرائيؿ الجزئي، بانو يسمح باإلنسحاب 242كلذلؾ تـ تفسير القرار 

 .فقط

  أصبح ىناؾ تطكر في دبمكماسية الشرؽ األكسط، كمنذ ذلؾ الكقت  1971منذ العاـ
، مما عرض الكاليات المتحدة 242منعت الكاليات المتحدة أم مبادرة دبمكماسية تىعتمد عمى 

سرائيؿ لمعزلة الدبمكماسية  .كا 

  تكصؿ ىنرم كيسنجر عبر التفاكض إلى اتفاؽ سيناء 1973في أعقاب حرب أكتكبر ،
" الحكـ الذاتي"مميدان الطريؽ لسبلـ مصرم إسرائيمي، ليترؾ مصير الضفة الغربية كغزة لخطة 

 .242التي كضعيا مناحيـ بيغف بدالن مف القرار 

رغـ ذلؾ فيذه العزلة زادت في منتصؼ السبعينات عندما انقمب : يقكؿ نعـك تشكمسكي"
كصمت كقد . 242اإلجماع الدكلي كميا نحك اإلعتراؼ بالحقكؽ الفمسطينية كأضافتيا إلى القرار

، 242 صيغة  في خبلؿ قرار يتضمف ذلؾ1976كانكف الثاني /القضية مجمس األمف في يناير
 عدـ تجنب سياسة االعتراض الكمي لمحقكؽ الفمسطينية التي إلىكفي نفس الكقت اصبح يصار 

طبقان لمسفير اإلسرائيمي في . تنادم حاليان بدكلة فمسطينية بجانب إسرائيؿ التي دعميا العالـ بأكممو
 منظمة التحرير الفمسطينية ليست الحقان فافاأليمـ المتحدة حاييـ ىيرتسكغ الذم عيف رئيسان إلسرائيؿ 

ص ص  2004، تشكمسكي) "أيضا رتبو ىي مففقط مف دعمت ىذا المشركع،  لكف باألحرل 
29-32( . 

  الكاليات المتحدة كىي تتعامؿ مع الدكؿ بدبمكماسية العبلقات المقترنة بالمصالح تعمـ كيؼ إف
يمكنيا ذلؾ، كىي التي استخدمت كالزالت كذلؾ المنظمة الدكلية بامتياز حتى قؿ نظيره في 
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 كقد يككف في فحكل ما قالتو أكلبرايت لمجمس االمف،الدكؿ الكبرل األعضاء في مجمس 
-  صرحت كما-كبالتالي  الدكؿ األعضاء االستخفاؼ بباقياالمف ما يعطي انطباع 

ف نظرة الكاليات المتحدة لممنظمة الدكلية ىي ليست أ األىـ في ىذا الشأف ككؿ،بالمنظمة 
   .التفكؽنظرة استخفاؼ بقدر ما ىي نظرة االستقكاء مع اإلمساؾ بعناصر 

 صرحت حينيا أماـ ،عندما كانت مادليف أكلبرايت سفير الكاليات المتحدًة في األيمـ المتحدة"
نحف : "مجمًس األمف، بعد اف عرضت األىمية الكبيرة في المنطقة لممصالح األمريكية بالقكؿ

سنىتصرؼ بشكؿ جماعي متى يمكننا ذلؾ، كنحف سنىتصرؼ بشكؿ منفرد إذا كاف االمر يستحؽ، 
ألننا نعتبر ىذه المنطقة لىيا أىمية كبيرة لممصالح األمريكيًة القكمية، لذا نحف ال نعرؼ أم حدكد 

ىذه كانت امتيازات القكة المييمنة،  المتحدة حتى الدكلي أىك األيمـ حتى القانكفأىك تقييدات، أىك 
  .  )10:ص 2004، تشكمسكي) ". ىذه المناخالسبلـ كجدت نفسيا فيعممية 
 

 المؤسسة الدكلية ممفتا لمنظر، فكما قدمت إلى نمكذجا لكجية النظر األمريكية بالنسبة إف 
نو فيو بعض الجدؿ عف دكر إ ؼ، حؿ ليذه القضيةإلىاألمـ المتحدة طرحا يتضمف سعيا 

األمـ المتحدة في متابعة برامًجيا نحك أزمة الشرؽ األكسط، كالتي كانت ميمة إلنجاز 
 بدكف أم محاباة، كالتي قد ال تستجيب مع تطمعات تاتجاىات المجمكعة الدكلية كما استحؽ

 .الكاليات المتحدة عندما تعاممت مع البمداف العربية النفطية

 

  فعندما عادت القضية الفمسطينية لمظيكر عمى السطح في االجتماعات التي جرت لمناقشة
 عدـ رضا الكاليات المتحدة مف ىذا إلىالقضية، كما جاء في بياف مادليف أكلبرايت أفضى 

لى محاكلة االستحكاذ إالظيكر لمقضية الفمسطينية كىك األمر الذم ال تريد حصكلو كىك يشير 
عمى طريقة حؿ القضية ليبقى ذلؾ الحؿ تحت رحمة كىيمنة الكاليات المتحدة كاستبعاد 

 . المجمكعة الدكلية عف أم إنجاز الف ذلؾ قد يعطؿ مصالحيا

 

  كفي حقبة الحرب الباردة بيف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفييتي السابؽ مارس األخير في
 حد ما في مكاجية االحتبلؿ إلىاألمـ المتحدة دكران مناصران لمقضية الفمسطينية كلمدكؿ العربية 

ف تفكؾ ىذا االتحاد كانيارت قكتو كمكانتو الدكلية حتى بدأت األمـ المتحدة أ، كما اإلسرائيمي
بالخضكع أكثر فأكثر لمكاليات المتحدة، كبدأت بممارسة انحياز أكبر ضد الفمسطينييف كالدكؿ 

كبر األمثمة كالبراىيف أكلعؿ .  كاإلسرائيمية في المنطقةاألمريكيةالعربية بما يستجيب لممصالح 
 مف خجكلةعمى ذلؾ ما اتخذتو األمـ المتحدة بضغط مف الكاليات المتحدة مف مكاقؼ 
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 غزة،المجازر الكحشية التي ترتكبيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية كقطاع 
  .الفمسطيني تأميف حماية دكلية لمشعب تراكغ في األمـ المتحدة كال تزاؿ راكغتحيث 

  عمى التعامؿ مع العرب عمكما كالشعب األمريكيةفي مثؿ ىذه األجكاء أقدمت اإلدارات 
الفمسطيني عمى كجو الخصكص بسياسة خارجية فييا غمكض باستخداـ االمـ المتحدة بشكؿ 

 لتمرير ةالعربية، كمنظـيجعميا تبدك في فيـ كثيريف مف أكساط الشعب الفمسطيني كالشعكب 
 الشعب الفمسطيني حيث تمقى  عاـ،المؤامرات ضد الفمسطينييف بشكؿ خاص كالعرب بشكؿ 

 المتحدة األمـ المتحدة فقدت قرارات األمـلى مكاقؼ إ ففي نظرة السياسة،أسكأ ما في ىذه 
 التأثير األمريكي في تطبيقيا بازدكاجية المعايير كاستخداميا بانحياز ضد جدارتيا بسبب
 .المتحدةسرائيؿ كالكاليات إالعرب لصالح 

  تجاوب الواليات المتحدة مع منظمة التحرير.  2 .2. 0. 6

 كىي ـ1991    لقد تجاىمت الكاليات المتحدة منظمة التحرير الفمسطينية منذ كالدتيا حتى 
التي كانت تتجاىؿ الكضع الفمسطيني كما ذكرنا فإنيا تجاىمت منظمة التحرير الفمسطينية كجزء 

 فندلي عف مقابمتو لعرفات فاف ذلؾ كاف بمبادرة ؿأساسي مف الحالة الفمسطينية، كرغـ ما يذكره بك
  .منياشخصية منو كألجؿ تكسط عرفات في أزمات غير فمسطينية أرادت الكاليات المتحدة الخركج 

الكاليات المتحدة في النقض الفيتك  )حؽ( إلى العديد مف السياسات األمريكية مثؿ باإلشارة- 
كالذم اتخذتو في مجمس األمف لعشرات المرات عندما كاف يعرض مشركع إدانة إسرائيؿ بسبب 

أدانت نفسو حمبلتيا البلإنسانية في العديد مف األكقات ضد الشعب الفمسطيني، في الكقت 
 ردات الفعؿ اإلجراءات اإلسرائيمية اكالكاليات المتحدة حؽ الشعب الفمسطيني بالتظاىر أىك مقاكمة 

كىي حتى لـ تمتنع عف التصكيت عندما  . مصادرة البيكت أىك األراضياإلسرائيمية،عمى المذابح 
كانت تطرح مثؿ ىذه المشاريع عمى طاكلة مجمس األمف ما عدا بعض الحاالت كالتي كاف فييا 

 .إجماعا دكليا كاسعا يرفض التكسع االستيطاني
 
نممس كـ كانت سياستيـ سطحية حتى في خطكات أف   يمكننا كمينتكف،منذ حقبة إدارة ػ 
  .اإلرىاب أشكاؿكعبلكة عمى ذلؾ اعتبرت الكاليات المتحدة الحؽ في المقاكمة شكبل مف . السبلـ

ف فريؽ ريغاف لـ ييمؿ الفمسطينييف فحسب لكنو كاف أ:  كتبت كاثميف كريستسكف تقكؿ"-   
 بشكؿ قكم لفكرة القكمية الفمسطينية كتعاكف مع إسرائيؿ في مجمؿ سنكاتو الثمانية لتقكيض ان معادم

 . )    ( Christison, 1999 p: 202" الفمسطينيةشرعية منظمة التحرير 
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ىماؿ الفمسطينييف إ " :كتضيؼ كاثميف كريستسكف- نو كـ حاكلت الكاليات المتحدة تجاىؿ كا 

 كتبت كريستسكف ذلؾ كىي صاحبة إطبلع كاسع بحكـ عمميا السابؽ كمحممة " كامؿلمدة قرف
 , Christison  (288   . عاـ25سابقة في االستخبارات المركزية االمريكية سي آم إيو لمدة 

1999 p: (  
في محاكلة التقدـ في بعض المفاكضات لتشجيع إسرائيؿ عمى السبلـً الكامًؿ حسبما يظير " 

تشكمسكي   صكرة السبلـً كاإلعتراؼ، كبديؿ لبلنسحاب اإلسرائيمًي األكثر جدية،  ىذه الصكرة في 
سرائيؿ بإصرار قكم  الحقيقة تـ التعامؿ بمكجبيا مف الثمانينات عندما حاكلت الكاليات المتحدة كا 

". السمميةً عمقت بالمفاكضات كالتسكية م تلتىيرب مف عركض منظمة التحرير الفمسطينية التا
  .   )81-80:ص ص 2004،تشكمسكي(
لكاليات المتحدة بيف ا تسمسؿ األحداث التي تعمقت بالتحالؼ اإلستراتيجي المستمر في- 

سرائيؿ، عمى الرغـ مف التغيير الذم تككف في العديد مف  ف عممية السبلـ إ حيث الجكانب،كا 
ف منظمة التحرير إ ث، كحي منظمة التحرير الفمسطينية تحت بعض الشركطما معستحدث يكمان 

 حدث السياسات إفٍ ف التغيير في إ ؼسبلـ،الفمسطينية كانت مستعدة الحتراـ المضي بمفاكضات 
 أف يتـ تحميمو ضمف مدل الذم يجب حاليا كىك الحاؿ في فمسطيف كاقعفيك سيعكس تغييرا عمى 

ف سنة مف مف يتـ العبكر فكؽ أكثر مف ثبلثأقابمية السياسة األمريكية في السير في ىذا التغيير ك
 . في المنطقة المنحازةالسياسة األمريكية

 

 ذلؾ تطكر في المزاج السياسي كالذم اختمؼ تقريبان عمى مدل عشر سنكات فيما يظير- 
تغييرا ف السنكات العشرة األخيرة، مثمت أكيمكف القكؿ . لى الكجكدإعرؼ إخراج عممية السبلـ 

في أم المقاييس : بالرغـ مف ىذا التغيير ىناؾ سؤاؿ يفرض نفسو  .لمكقؼ األمريكيفي ا نسبيا
كىي ؟يمكف تفسير ذلؾ بعد التعنت طكيؿ األمد في تجاىؿ أكؿ مطالب الشعب الفمسطيني 

االعتراؼ بممثمو الكحيد، كلممكضكعية لـ تشيد كلـ تنجح الكاليات المتحدة في إيجاد أم بديؿ عف 
 .إسرائيؿؼ رغـ محاكالت عديدة منيا كمف .ت.ـ

ؼ بعد مسيرة طكيمة مف الكفاح .ت.نو ال يمكف تجاكز ـألى إ الكاليات المتحدة خمصت- 
كالتضحيات مف الشعب الفمسطيني كبعد اف أفمست اسرائيؿ مف قمع انتفاضات الشعب الفمسطيني 

 .ؼ لو كعمى حقكقو الكطنية الثابتة.ت.المؤكدة عمى كحدانية تمثيؿ ـ
 التغيير في االتجاه، بيف االتجاىات األخرل، ساعد عمى تسييؿ الدعكة لممحادثات؛  ىذا- 

كلقد كاف في . كالتي جاءت إلى عرفات كعرض حقيقي إلحياءىا بسبب صمتو بالقضية الفمسطينية
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 كقد بقي، "إرىابي" كاإلسرائيمييف بعد أف أعتبره الطرفيف ييفكضع مفضؿ أكثر بكثير لدل األمريؾ
.  حتى استشياده عرض السبلـً  في اشجاع
ؼ فاف خطكات السبلـ بطيئة كغير كاممة كذلؾ .ت.مع ـ كرغـ ىذا التجاكب المتأخر كلكف- 

اء في ج صنع فقط لمطرؼ االسرائيمي رغـ انو صنعو، الكاليات المتحدة أرادتالف السبلـ الذم 
 ببعض حقكؽ الشعب الفمسطيني مثؿ حقو في العيش األمريكيكفسياؽ إعبلف لممبادلء اقر فييا 

 حتى تـ ،. ؼ.ت. في مناطؽ كاممة السيادة في حكـ ذاتي كمنيا االعتراؼ بالممثؿ الشرعي ـ
 كطابا كالخميؿ كقد  ريفركسمك حتى القاىرة كاتفاؽ كامأالتكقيع عمى ذلؾ في عدة اتفاقات مف 

 .سرائيؿإتعترؼ ب.  ؼ .ت.تمكنت الكاليات المتحدة كألكؿ مرة مف جعؿ ـ

 ألـ كؿ ما سممية بعدف قرار الخكض في مصافحة إبالنسبة لمنظمة التحرير الفمسطينية ؼ-   
الشخصية  تمثؿ ىذه شخصية شجاعة، إلى حاسمان كخطران احتاج كقد كاف قراران بالشعب الفمسطيني 

 الفمسطيني كتككف شريؾ قكم كشرعي كىك الذم يحمؿ مفاتيح استمرار أىك كقؼ الكفاح الشعب
 إقناع عرفات في التي اعتبرت سيمة عمى كىي الطريقةالمسمح، كعندما كانت األمكر بيذا الشكؿ 

 . حكيمة كجريئة قد تككف في منفعتيـباعتبارىا خطكة الحؿ السممي في قبكؿشعبو 

ؼ الختراؽ حدكد البمداف العربية .ت.مع ـ اتفقت أفسرائيؿ منذ إمف ناحيتيا اىتمت -   
بالتعامؿ مع البعض مف األنظمة فييا  تكاإلسبلمية لتحقيؽ الطمكحات اإلسرائيمية، كالتي نجح

 خطكات تحقيؽ المطالب  أدل إلى التخريب عمىف ذلؾأ رغـ ،السياسية في ىذه البمداف
 ما ييميا العبكر ؼ بقدر.ت. اتفاقات مع ـ لو مف ال ييميا ما تتكصؿ إسرائيؿ الفمسطينية؛ ألف
سبلـ بأنيا دكلة كاإلسبلمية كمحاكلة جعؿ صكرتيا ىناؾ لى العقمية العربية إبيذه االتفاقات 

 ىذه الدكؿ كلك متيافت مف اتفاقات مع أم إبراـ مف  ذلؾتمكف بعدكليست دكلة احتبلؿ، حتى ت
.  التحرير الفمسطينيةالفمسطيني كمنظمة عمى الشعب فيو تجاكزكاف ذلؾ 

 
  تحركات الواليات المتحدة :  القسم الثالث . 3  .0 . 6
 

 انطمقت مبادرات ، كالدكؿ العربيةإسرائيؿ تسكية سممية بيف أك لدل بركز محاكالت إحبلؿ ىدنة   
 ككذلؾ ـ1948 ىدنو إباف الحرب العربية الصييكنية األكلى عاـ إلحداثلمتحرؾ في محاكالت 

كفي كؿ ـ،  1973 عاـ إلىكما بعدىا مف أحداث حرب االستنزاؼ حتى كصمت ـ  1967عاـ 
 إلى الضغكطات كانت مكجية إف بؿ إسرائيؿ،تمؾ المحاكالت لـ تضغط الكاليات المتحدة عمى 

 . مصر كي تدخؿ في تسكية منفردة دكف النظر لباقي معادالت الصراع
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لتأتي بعدىا مباحثات السبلـ مع مصر كتنتج اتفاقيات كامب ديفيد التي أخرجت :"يقكؿ فندلي
كقد تـ تجاىؿ  عبر اتفاقية صمح منفردة مع الطرؼ المصرم، إسرائيؿمصر مف دائرة الصراع مع 

الطرؼ الفمسطيني كتجاىؿ القدس، كلـ يعدك اتفاؽ كامب ديفيد عف ككنو اتفاقا ثنائيا أقصى ما تـ 
 )  239-238 ص ص 1993فندلي، (". فيو ىك استعادة مصر ألراضي سيناء
 قادت الكاليات المتحدة مبادرة سممية بإشراؾ ـ1991في عاـ ك:"ككذلؾ يقكؿ محمد أبك ساؽ
 في مدريد في أسبانيا في تشريف األكؿ مف تمؾ السنة كقد حضره  ذلؾركسيا حيث عقد مؤتمر ألجؿ

 تـ 1993 كفي أيمكؿ. كفكد مف غالبية دكؿ الشرؽ االكسط بما فييـ الفمسطينييف ك االسرائيمييف
سرائيؿ،التكقيع في كاشنطف عمى إعبلف لممبادلء السالؼ الذكر بيف منظمة التحرير الفمسطينية   كقد كا 

 عدة مؤتمرات عقدت في الدكؿ العربية كإشارة عمى حسف النية لدل ىؤالء إلىسرائيؿ إدعيت 
 .   (Abo-Sak , 1999) ".الجيراف

دارة الرئيس إانشغمت الكاليات المتحدة في المبادرة السممية في الشرؽ األكسط تحت إشراؼ ػ 
في - رغـ محدكديتيا- بكش األب السابقة كلقد كانت الخطكة الجريئة األكلى كالتي اعتبرت تغييرا

. الفمسطينيطار السياسة الخارجية االمريكية تجاه الشعب إ
عمى مفاكضات السبلـ ىذه لـ كف اإلشراؼ األمريكي عمى ىذه المبادرة إكما لكحظ الحقا ؼػ 

 ، اعتمدكا عمى ما أرادت إسرائيؿ كليس عمى نداءات الكفكد العربيةاألمريكييف ألف نزييان كف م
 .محايدان ف تدخميـ لـ يكف أبمعنى 
 لـ يكف بإمكاف" السبلـاألرض مقابؿ "بصدد مبادرة السبلـ التي نكقشت كالتي سميت ػ 

 يحثكا إسرائيؿ عمى التعامؿ معيا، كقد حاكؿ اإلسرائيميكف تجاىميا، أىفاألمريكييف كال األكركبييف 
 ألف 338 ك242 حتى اآلف ألنو يستند عمى قرارات األمـ المتحدة ق بو نفسما يقكمكفكىك 
 إسرائيؿ فييا كىي القضية التي تبلعبت المحتمة،ف يتحدثاف عف كؿ األراضي العربية مالقرار

 تحدثت عف اإلنسحاب مف أراضي عربية محتمة المسكدة التي عمى تباأللفاظ سابقان عندما ركز
  .المحتمة التي تحدثت عف اإلنسحاب مف األراضي العربية عمدا النسخةكتركت كأىممت 

 

تىفًضؿي الكياف اإلسرائيمي بطريقة با-  لتمعف في كجية النظر الخاصة بالسياسة األمريكية التي ي
لى ،لى حياة أفضؿإبعيدة عف رؤية الحقائؽ الحالية في حقكؽ البشر المتطمعيف   العيش دكف كا 

 ، كالقانكف العالمي الذم يجب أىف يسمك فكؽ كؿ االىتمامات، الشكؿ الطبيعيكضغكطات، كه
لى سيطرة اإلمبراطكريات السياسية إ تعاكس تيار الغالبية العظمى مف البشر كتسعى يظير أنيا

 . كاالقتصادية البعيدة
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 التخاذ اإلجراء دكف اعتبار لمحقيقة يةغير كاؼة السطحية لؤلمكر  النظرأفلقد بدا كاضحان ػ 
، القائمة بأف قضية قيـ البشر ىي األجدر  كبالتالي فاف مف يحتـر قيـ اإلنسانية ىك مف أف تحتـر

جؿ المصالح أبإنكار مثؿ ىذه الحقيقة عممت اإلدارات األمريكية مف ،  يستحكذ عميياأفيستطيع 
 ىكذا يتـ إبراز مكاقؼ معينة ،، كبالنتيجة نفسوعف مصالح الشعب األمريكيحتى األنانية البعيدة 

 . نيا مصالح قكمية لمكاليات المتحدةأنيا تتخذ كتدار عمى أليا عمى 
 

ف القكؿ في إ مبلحظتيا ؼتمكضكعية التحميؿ لمجمؿ القضايا التي تـميتـ في كباحث - 
 لمكزف ان ثير الصييكني في السياسة الخارجية األمريكية لف يقؿ عف مستكل الثبات كذلؾ إبرازأالت

 في مضمكف أم تحرؾ سياسي امريكي تجاه قضية فمسطيف بتاريخيا كبتطكراتيا اإلسرائيمي
 اف تمؾ الكتيرة الثابتو يكمف فييا سر تمكف المكبي الدكلي،البلحقة كبتطكراتيا عمى الصعيد 

يتـ ككمجمكعة ضاغطة األمريكية  كجية غريبة عف المصالح إثبات كجكده كقبكلو مف لصييكنيا
.  المتاحة ليا أمريكيالظركؼؿ صناعة القرار كفقا في مراكز تأثير مف اتقبؿ ما ينتج عنو

 
بناء عمى االختبلؼ الذم برز في طريقة بكش كسمفو كمينتكف في سياسة كؿ منيما في -   

ف الكضع الذاتي لمرئيس أف ما يجرم في ىذا الصدد ىك إضية الفمسطينية ؼؽبعض األكجو تجاه اؿ
 كىي التي تميز بيا كؿ كاحد منيما عمى ، ممف حكلو المكجيةمبلءاتلئلىك في حاؿ انصياعو 
قرار ما يناسبيا مف سياسات ؛نسؽ يختمؼ عف اآلخر  كاف كمينتكف يترؾ أمر المباحثات الجارية كا 

يضا اليميف المسيحي الذيف أ فيك المتأثر بالمحافظيف الجدد كقيؿ  اإلبف بكشأمالى مستشاريو إ
دارة إفَّ ما جعؿ إ ألفغانستاف كالعراؽ، أكلكياتوكقد أعطى بكش اإلبف . ليـ في سياساتو باع طكيؿ

بكش تحتجب عف التحرؾ المباشر في تحريؾ عممية السبلـ في سنكات االنتفاضة ىي مطالبات 
يف ذ كاكتفت بتحريؾ بعض المقترحات مثؿ تقرير تينت كميتشؿ اؿ، الممحةلصييكنيالمكبي ا

ك المقترحات بقيت في حينيا أف ىذه المبادرات إ. طالباف باليدنة حتى يتسنى البدء في مفاكضاتم
في داخؿ ممفاتيا ألف اليدنة التي كانت تنادم بيا ككافؽ عمييا الطرؼ الفمسطيني حينيا سرعاف 

سرائيؿ بعممية اغتياؿ ضخمة في غزة استيدفت مبنى بمف فيو مف سكاف إما تـ اختراقيا مف قبؿ 
 .   إضافة لغيرىامنيفآ

    
كما لكحظ في - ، كالتي كجدت ىاتحميؿ كالصييكنية – األمريكية العبلقة إطار النظر في إف

:  قد يساعد في تفسيرىاالمتباينة أحيانالتعزيز كتحقيؽ أىداؼ كبل الطرفيف – الدراسات كالدكريات 
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ف المنظكر األساسي لرسـ السياسة الخاصة بالكاليات المتحدة كاف معتمدا ألكحظ  .ُ
عمى أكلكية العمؿ كفؽ البرامج التي تدفع باتجاه خمؽ كتعزيز الفرص المكجبة لذلؾ 

 الكاجية "ايباؾ"لصييكني كتحديدان كإتباع السياسة الخاصة بالتعامؿ مع المكبي ا
 .السياسة الرسمية إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة

  ترجمت الكاليات المتحدةحمفاءف مكجبات العمؿ مع أكلكية تعزيز مركز أ كما  .ِ
بإنجاح المركز السياسي إلسرائيؿ عمى حساب المركز السياسي لمشعب الفمسطيني 

 .المجزأ مف الكؿ العربي

محاكلة الظيكر بمظير الراعي المحايد في أنو بفي السياسات الحالية   ما يتضحإف .ّ
 رغـ عدـ كجكد اإلسرائيميالحاصؿ ىك رعاية كمناصرة المكقؼ السياسية، ؼالعممية 
ك الكسيط النزيو إزاء المطالب الفمسطينية التي أكعدـ القياـ بدكر الراعي لذلؾ، مبرر 

 . تتفكؽ مف حيث األحقية في الدعـ السياسي

كالمقصكد بمطمب الراعي الكسيط النزيو ىك ألنو ال يمكف الكصكؿ بالكقؼ األمريكي الف يناصر 
 مع أنياالتي تدعي ػ الحؽ الفمسطيني الذم يكجد مبرر لمناصرتو مف قبؿ كؿ االطراؼ الدكلية 

 المتحدة تتبني ذلؾ في نسيجيا السياسي كاالجتماعي الداخمي كالحريةػ كالكالياتالديمقراطية 
عند قياسو بميزاف العدالة عميو  ،ف مف يتبنى ذلؾ النيجإكتدعي انيا تعمؿ عمى تصديره لمخارج، 

:  في تدخمو لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كالقانكف الدكليالعدؿأف يعمد إلى 
 كجدت فعبل عمى االقؿ كطرؼ ثالث عميو عدـ االنحياز ألم طرؼ مف إفنو بعدالتو إؼ .ُ

 .أطراؼ الصراع

 معمنا عدـ قدرتو أٍف يتنحىٍف لـ يستطع فرض الحؿ إنو كطرؼ ثالث كيعتمد العدالة أك أ .ِ
 . عمى اإلنجاز

ف الكاليات المتحدة منحازة تماما كأنيا ال تتبع العدالة في قياسيا لؤلمكر أالذم يحصؿ  .ّ
 .عمى ساحة الصراع المذككر

نو يكجد إصرار لدل الكاليات المتحدة عمى دعـ التحركات السممية فاف أكؿ معنى أبما  .ْ
ال فإنيا لف تككف راعيان حقيقيان  ليذا اإلصرار ىك النزاىة أم االستقبللية كالقدرة عمى فرض الحؿ، كا 

 .    فعؿ أم شيء عمىكمستقبلن قادران 

 يمكنيا العمؿ عمى دعـ مطالب إسرائيؿلى جانب إف الكاليات المتحدة رغـ كقكفيا إ .ٓ
حربية خطرة – في نظرىـ – ألف ذلؾ الدعـ إلسرائيؿ كاف في أكضاع . الشعب الفمسطيني الحالية

 .  اآلف حتىسرائيؿ كبالقياس لمكضع الحالي ال يكجد ما يبرر ذلؾإعمى 
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 في األراضي الفمسطينية المحتمة اإلستيطان.  1، 3. 0 . 6
  
  انخرطت الحركة الصييكنية في حركة اإلستيطاف في حركة اعتبرتيا مف جيتيا
خذ طابعا يختمؼ عف أ كلكف استيطاف الحركة الصييكنية استعمارية، لكؿ دكلة ان  عالميان تكجو

 :ك االستيطاف التي مارستيا الدكؿ المستعمرة مف حيثأمكجات اليجرة 

  .منيـبادة السكاف األصمييف كتيجير مف تبقى إطرد ك .ُ

 .قمف حيث االستيبلء كدكافع .ِ

 كجزء منيـ مف الكاليات المتحدة كدمج ،كذلؾ مف حيث ما زكر مف قبؿ كتاب مناصريف إلسرائيؿ .ّ
 : تمحمي الباحث الفمسطينيأكرده داككد ما مثؿ.معينةاإلنتماء لؤلرض عمى انو مف تعاليـ 

تمكف الييكد مف بعث لغة قديمة كانت عمميان ميتة أك محدكدة االستعماؿ، كقامكا بتحديثيا كجعميا ثقافتيـ "
لى ديف مشترؾ، انطمؽ منو مؤسسك الحركة الصييكنية السياسية، كمعظميـ مف إالمكحدة الجديدة، المستندة 

غير المتدينيف، لصناعة كتركيج أساطير كركايات أعطيت أبعادان كمضاميف تاريخية، كىي في الكاقع غير 
مثبتة في كتب التاريخ المعاصرة الجادة، حتى تمؾ التي تصدر عف مؤرخيف في بمداف تتعاطؼ نخبيا 

 . )2003تمحمي،( "إسرائيؿالحاكمة مع 

نيا أف المبدأ الذم تحاكؿ الكاليات المتحدة الظيكر بو في إبراز مكقفيا مف اإلستيطاف يتبيف في إ .ْ
 .تعارض ذلؾ التكسع في اإلستيطاف

يكمف الحكـ عمى مكقؼ الكاليات المتحدة بالبند الكارد في تقرير ميتشيؿ كخطة خارطة الطريؽ  .ٓ
: فأالمتعمؽ بالمستكطنات كذلؾ في البند الذم ينص عمى 

 كذلؾ" لخطكطيا العريضة  سرائيؿ بتفكيؾ البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ اقامة الحككمة خبلفاإتقـك " 
تفكؾ الحككمة اإلسرائيمية فكران بؤران استيطانية  "الشأف كىيفي صياغة تختمؼ عف الصياغة النيائية لنفس 

 يتكافؽ مع تقرير ميتشيؿ تجمد الحككمة اإلسرائيمية جميع بما . "  "2001تمت إقامتيا منذ شير آذار العاـ 
 . )2003، دالشقاقي، أحـ (  ".)بما في ذلؾ النمك الطبيعي لممستكطنات(النشاطات االستيطانية 

 

  السابؽ جكرج ميتشيؿ، فيكصي بكقؼاألمريكي تقرير المجنة الدكلية برئاسة السيناتكر أما .ٔ

بما  ، العنؼ كاتخاذ إجراءات ثقة كمنيا كقؼ حركة االستيطاف كاستئناؼ مفاكضات السبلـأعماؿ
يتـ تنفيذ  " :كبند آخر ينص عمى" بالزيادة السكانية الطبيعية في المستكطنات في ذلؾ ما يتعمؽ

 ىذه النقاط كما كردت ."قامة الدكلة داخؿ حدكد مؤقتةإخرل في المستكطنات بما يتفؽ مع أخطكة 
 تجاه شاركت فيو الكاليات المتحدةفي خارطة الطريؽ كىي بطبيعة الحاؿ آخر مكقؼ رسمي 

كلكنيا غير كافية لحث .  بعدة مراحؿالمجنة الرباعيةالمستكطنات ضمف خطة كاممة طرحتيا 
ك إزالتيا كالسابؽ في التجربة لو مدلكؿ عندما أاسرائيؿ عمى مبدأ إيقاؼ العمؿ في المستكطنات 

 .مقترحات مشابيةسرائيؿ إرفضت 
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  أبقتف أحاـز بشكؿ قطعي تجاه اإلستيطاف كقد سبؽ اؿمكقؼ الكاليات المتحدة غير 
سرائيؿ مثؿ مشركع ركجرز الذم إ كقد رفضتيا ، في مشاريع أثارت جدالن ماىا غير صارمةقؼامك

 .242 عدـ جكاز االستيبلء عمى أراضي الغير بالقكة طبقا لقرار إلىدعى 

  كقد عبر السفير االمريكي في االمـ المتحدة سكرانتكف في عيد الرئيس فكرد عمى
فَّ االستيطاف المدني اإلسرائيمي في المناطؽ المحتمة بما فييا القدس ىك أمر غير شرعي حسب أ(

 .  المكاقؼ ال تتعدل حدكد التعبيرقفَّ ىذأكالممفت  )ميثاؽ جنيؼ

 في األكؿ مف آذار 465كانت ىناؾ محاكلة مف كارتر لمتصكيت عمى قرار يحمؿ رقـ "
 مما اثار زكبعةن كبرل في الكاليات المتحدة دفعت البيت األبيض إلى التراجع عف 1980

سرائيؿ إلى تفكيؾ المستكطنات إف القرار يدعك إ( :لقد جاء في نص القرار ما يمي. التصكيت
القائمة كبشكؿ خاص التكقؼ بشكؿ عاجؿ عف إنشاء أك بناء أك التخطيط لبلستيطاف في 

كاف ىذا ىك النص األكؿ مف . )، بما في ذلؾ القدس1967االراضي العربية المحتمة منذ عاـ 
 ال يتجزأ ان ككذلؾ إلى اعتبار القدس جزء )عربية( المحتمة األراضيف أنكعو الذم يشير إلى 
 . )2005فتح ، (". مف األراضي المحتمة

 

  لعؿ ما سجؿ سابقان مف مكقؼ جكرج بكش األب تجاه مكضكع االستيطاف كاف حركة
الذم لـ يكف صريحا كقاطعا في مكقؼ ريغاف خرل لرؤساء آخريف مثؿ أمميزة بخبلؼ مكاقؼ 

رفض االستيطاف االمر الذم اختمؼ فيو بكش األب في حينو في انو اتخذ خطكة ضمانات 
القركض لمضغط في قضية المستكطنات صحيح اف ىذا اإلجراء لـ يتكرر كلكنو ثبت بالتجربة انو 

 .معيفأمريكي ممكنا تعطيؿ إجراءات إسرائيمية بإجراء رئاسي 

 الفمسطينية المحتمة لـ األراضي تجاه االختراقات اإلسرائيمية في األمريكيف المكقؼ إ 
سرائيؿ بكقؼ بناء إف المستكطنات فيي في أحياف معينة طالبت أيكف كاضحا بشكؿ ثابت في ش

سرائيؿ بكقؼ التكسع في المستكطنات القائمة إخرل طالبت أالمزيد مف المستكطنات كفي أحياف 
 1967سرائيؿ في أم بادرة بضركرة إزالة المستكطنات التي أقيمت بعد احتبلؿ إكلكنيـ لـ يمزمكا 

 ،عمى األقؿ حسب القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة كبناء عمى نداءات المجتمع الدكلي
سرائيؿ الحفاظ عمى مكاقؼ الطرؼ المفاكض الفمسطيني بشاف إضافة عمييا محاكلة إلزاـ إك

 .ذا كانت النية تتجو فعبل لحؿ عادؿ يرضي جميع االطراؼإ ، ىذااالستيطاف

  نيا عقبة في طريؽ السبلـ كلكف ألمستكطنات ىك مف ا األمريكيف الفيـ أصحيح
سرائيؿ مف غزة كىك إسرائيؿ كاالستثناء ىك انسحاب إذلؾ لـ يغير عمى األرض شيئا مف مكاقؼ 

 .  تدفع فاتكرة كبيرة جراء احتبلليا لغزةإسرائيؿال ألف إاألمر الذم لـ يكف ليحصؿ 
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 بعضيـ  فإفف نحك المستكطنات اإلسرائيميةيي  فيما يتعمؽ بمكقؼ الرؤساء األمريؾ 
 مثؿ كارتر كريغاف كبكش األب، كغزة، كقد تفاكتت أشكالورفض المستكطنات في الضفة الغربية 

 . اإلسرائيميبالمقارنة إلى كمينتكف الذم عاد كاستجاب لميميف

عندما استجاب كمينتكف مع المكبي الصييكني الذم يقكد السياسة الخارجية "قاؿ إدكارد سعيد فقد  
األمريكية، غير كمينتكف المكقؼ األمريكي بخصكص المستكطنات اإلسرائيمية، لذا تراجع عف المكقؼ 
السابؽ لمرؤساء األمريكاف الذيف اعتبركا ىذه المستكطنات عقبة أماـ عممية السبلـ،  كلـ يبد كمينتكف 

أيضان أم تعميؽ حكؿ التدىكر في األراضي الفمسطينية كنتيجة لسياسة اإلحتبلًؿ اإلسرائيمي، لقد 
" أصبح صييكنيا أكثر مف أسبلفو 

 . )48: ص1995سعيد، ( 

 المؤشرات عمى المكقؼ الضعيؼ لمخارجية األمريكية التي عمؿ عمى رأسيا كارف إف أحد: "كما قاؿ
كريستكفر بينما كاف فريؽ صغير مف المستشاريف المؤيديف السرائيؿ في كزارتو ىك الذم يدير السياسة 

المتحدة  إف الكاليات انديؾ بحيث ركس كمارتفالخارجية االمريكية في الشرؽ األكسط مثؿ دينيس 
 اعتبار المستكطنات اإلسرائيمية غير قانكنية كحتى أنيا لـ قامت برفض حككمتيا في كجكد ىذيف أثناء

تدف أم إجراءات استيطانية في القدس الشرقية كلـ تصنؼ أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة 
  .) 62-61: ص ص1995سعيد، ".(محتمةكأراضي 

 
 
 

  الواليات المتحدة والقدس 0 . 3 . 2 .  .6  

  تمثؿ القدس في المفيـك الفمسطيني العاصمة الدينية كالسياسة لمشعب الفمسطيني بكؿ
أديانو كأطيافو السياسية كاالجتماعية، ىذه الفكرة األساسية ليذه المدينة المقدسة، كقد ينظر 

لييا آخر كمسألة دينية، كينظر الييا ثالث مف إشخص ما لمقدس كمسألة سياسية، بينما ينظر 
اف اعتناؽ . الزاكيتيف السياسية كالدينية معا، كفي كؿ تصنيؼ تجتمع عناصر عقبلنية كركحية

الفيـ العقمي أىك الركحي فيو طابع التمسؾ التاريخي كاإليديكلكجي نحك القدس لما ليا مف عبلقة 
                 .بالحقائًؽ الدينية كالثقافية كالتاريخية النابضة في مختمؼ مككنات ىذه المدينة

 التعقيد قد اصبحت مبلزمة كمكاكبة لشؤكف ىذه المدينة المقدسة منذ أشكاؿف غاية إ 
لى كثير مف السياسات إ ثانيان كتعرضيا ـ1967كال كاكتمالو عاـ أ 1948احتبلؿ اسرائيؿ ليا عاـ 

 كمف أطراؼ ليس ،التي تـ التخطيط ليا مف دىاليز سياسية كعنصرية عبر اآلالؼ األمياؿ بعدا
ف كؿ مف سكف ىذه المدينة كأقاـ فييا لـ يكف يتمتع أذلؾ . ليا عبلقة بيذه المدينة كتاريخيا

بالضركرة بالصفات ذاتيا التي تمتع بيا سكانيا األصميكف الذيف أضفكا عمى مدينتيـ كؿ مظاىر 
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الحياة كفؽ ما اعتقدكه مف مظاىر دينية ككذلؾ مككنات اقتصادية كاجتماعية بدييي اف تمتصؽ 
ك التيكيؿ، كمف أبجدرانيا كأزقتيا كفي ظاىرىا كباطنيا لتنتج تاريخا كثيقا غير خاضع لمتزييؼ 

ك أقاـ فييا كلقي الترحيب المرتجؿ مف سكانيا األصمييف أف مف مر بيذه المدينة أىنا ينبغي القكؿ 
كفؽ عاداتيـ لـ يكف ليمكث فييا لكال ىذا الترحيب المرتجؿ النابع مف عمؽ الثقافة العربية 

 كألكاف كغايات كمطامع مف أتكا الييا ممحقا لسكانيا مف أىميا أشكاؿاألصيمة، كقد تعددت 
. الكنعانييف عبر اآلالؼ مف السنيف

 بعيدة مف احتبلؿ القدس كىـ عمى ان كمف ىنا جاءت التطكرات التي مكنت أقكاـ 
ال بالقكة كلكنيـ لـ ينجحكا في ذلؾ ألف إاختبلفيـ لـ يتمكنكا مف طبع المدينة العربية بطباعيـ 

ثقافة أىميا البسيطيف مف مسمميف كمسيحييف كبعض الييكد كانت أقكل ممف فرضكا نفسيـ 
ؿ الصياينة قد فاؽ تكقعات حتى بكثقافاتيـ عمييا، كلكف ما شيدتو القدس منذ احتبلليا مف ؽ

الييكد أنفسيـ مف حيث سرعة تنفيذ ما تآمرت عميو الحركة الصييكنية مع الدكؿ االستعمارية 
الكبرل كالتي التحقت بيا الكاليات المتحدة بعد الحرب العالمية األكلى مف خبلؿ مباركة ككدرك 

.  كيمسكف لكعد بمفكر

كاف ليـ  .ف أراد الصياينة الحياة بسبلـ مع الفمسطينييف لكاف ذلؾ ممكناإ ك":يقكؿ الفرد لمينثاؿ
ما اليـك فالييكد أ .األصمييفمستكطنات قبؿ كعد بمفكر كككنكا عبلقات ال بأس بيا مع السكاف 

 في .العربغمبيـ يرفضكف التعامؿ مع أفي فمسطيف تحركيـ دكافع الكطنية البلإنسانية، ك
ما اليـك كمنذ تككف الدكلة الييكدية فقد زادت أالعصكر الماضية عاش العرب كالييكد بسبلـ 

، ؿ، رككاش، ليمينتارشاحاؾ، سنس (".يـك كتزداد سكءا كؿ المجمكعتيف،حدة التكتر بيف 
    ).151 – 150 ص ص 2003جاركرم، 

 شديدة التاثير في مناحي المدينة القدس كانت جرت في مدينة إف التطكرات التي 
 تعرضت لحممة مبرمجة مف التيجير بداية مف أحياءىا الغربية مركرا بما حصؿ ألنيا ؛المختمفة

حاطتيا بالمستكطنات إ كحتى اليـك مف محاكالت لتيكيد كعزؿ المدينة ك1967بعد احتبلؿ عاـ 
كالجدار العنصرم كغيرىا مف اإلجراءات التي تـ التخطيط ليا ببرمجة كدقة متناىيتيف لمسيطرة 

.       بشكؿ كامؿ عمى كؿ أجزاء المدينة
  يعتمد كبل الجانبيف في ىذا النزاع الفمسطيني كالصييكنًي عمى العامًؿ التاريخي

كالديني إلقرار حؽ السيطرة كامتبلؾ القدس؛ يعتمد الشعب الفمسطيني عمى حقكؽ كاقعيةى ثابتة في 
جؿ القدس؛ كليذا الغرض فيـ ال يفصمكف بيف األصكؿ السياسية كالدينية في مكاقفيـ أكفاحو مف 

.  كىـ ال يفصمكف القدس عف المناطؽ االخرل المحتمة في األزمة القائمة االف
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ف ليـ ركابط قكية مع المدينة القديمة، قبة الصخرة التي تـ كف كمسيحيكالشعب الفمسطيني مسمـ"
 السماء تجعؿ القدس ثالث مدينة إلىبناءىا فكؽ الصخرة التي يعتقد اف النبي محمد صعد منيا 

كالمسيحيكف بكؿ الطكائؼ متحدكف بمجمؿ أعدادىـ . كثر تقديسا لممسمميف بعد مكة كالمدينةأ
بالنسبة لمشعب الفمسطيني القدس ليست مجرد مكاف األحداث . حكؿ المكاقع الدينية في القدس

كأىف يتـ منع . مركز الحياة الثقافية كاإلقتصادية كاإلجتماعية لممجتمعكالمقدسة فييالقديمة 
". الطبيعي لمكضع يعني تغيير بحرية إلى القدسالكصكؿ 

)  2005Owensby,  (. 

 النزاع العربيال تزاؿ القدس في قمب ألجميا،  يتـ الكفاح قضية أساسيةينما تعتبر ب- 
 حتى اآلف، كىي القضية التي تىتطمب تدخؿ بعض القكل الدكلية الكبرل لحميا ألنيا اإلسرائيمي

 ان ف ىذا التدخؿ المطمكب يجب أىف يككف قكمإ. ىي جكىر القضية الفمسطينية بدكف أم مبالغة
 كمعتدالن كاألكثر أىمية ليس لو تطمعات خاصة، لكي يككف مميزا كقادرا عمى حؿ ىذا ان كمحايد
إف التدخؿ األمريكي مصنؼ خارج ىذه الصفات بسبب سياستيا المتحيزة المستمرة نحك . القضية

ف الكاليات المتحدة تبنت بعض السياسات نحك أإسرائيؿ كعدكانيا عمى الشعب الفمسطيني، رغـ 
ال يترجمكف أفكارىـ  )الكاليات المتحدة(، لكنيـ "آماؿ إسرائيؿ"  ما سميالقدس كالتي لـ تأت مع

    . إلى أفعاؿ بسبب الضغط المحمي لمصياينة األمريكييف

 

 نتيجة أف القدس تككف عاصمة لمدكلة إلى كعادالن يخمص ان كما تمنكا حبلن سممي 
، لكف بسبب ما يحدث 1993الفمسطينية القادمة، دعـ الشعب الفمسطيني بقكة اتفاقيات أكسمك 

اآلف كاإلغبلؽ كتكسيع المستكطنات كبناء الجدار العنصرم، فيـ محبطيف كيتبنكف أفكار تنـ عف 
ىذا اإلحباط كقد برزت مف بينيـ بعض المجمكعات الفمسطينية تحمؿ كراىية تجاه الكاليات 

 . المتحدة كالتي تككنت بسبب سياستيـ الخارجية العدائية نحك الفمسطينييف
 ف الدعـ األمريكي إلسرائيؿ كقكات إ: " كيأتي في سياؽ ذلؾ ما كتبو ستيفف زكنيس

 أىف يككف السبب األكؿ لمغضب العربي عمى الكاليات المتحدة إلىاحتبلليا يؤدم باالستمرار 
 Zunes, 2002) (."كأىصبح السبب المفضؿ لمتطرفيف إسبلمييف

 ف الدكلة منطقيان كعاطفيان تدؿ عمى إبالنسبة لمشعب الفمسطيني، مثمما لئلسرائيمييف، ؼ
 السبلـ العادؿ، لذلؾ السبب إقامةكربما ذلؾ التحدم األكثر صعكبة في  .كجكد سياسي في القدس

 .الخارجية  الكاليات المتحدة سياسةكانت القدس تحديدا كال زالت القضية الحساسة في
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  أما القرارات الصادرة عف مجمس األمف الدكلي، فيي أيضان لـ تأخذ طريقيا إلى التنفيذ
بسبب رفض إسرائيؿ ليا بدعـ أمريكي، خصكصا كأف ىذه القرارات ليست ممزمة، كمف جانب أخر 

نما مظاىرىا  فإف قرارات مجمس األمف ىذه لـ تعالج الجكانب األساسية لقضية فمسطيف، كا 
كنتائجيا، مثؿ كقؼ األعماؿ الحربية كشجب ممارسات إسرائيؿ أك اعتبار أعماؿ االستيطاف 

 .كتيكيد القدس كمصادرة األراضي أعماال غير شرعية

، رفضت الكاليات المتحدة مثؿ كامؿ المجمكعة الدكلية تقريبان اإلقرار بالقدس ـ1948منذ "
 قىد تحؿ مالمفاكضات، التكلعؿ ذلؾ قد يحكـ نتيجة . كعاصمة إسرائيؿ المعمنة مف طرؼ كاحد

مكقؼ كؿ اإلدارات األمريكية منذ حقبة ىا لكحدىا قضايا النزاع كتؤدم إلى السبلـ، ىذا كاف ب
 .)  ,2005Owensby (".ىارم تركماف

 

 لـ يحددكا مكقفيـ مف القدس كأماكنيا عمناسرائيؿ إعندما اعترفت الكاليات المتحدة ب 
 ـ1967سرائيؿ رغـ احتبلليا لمقدس الشرقية إالمقدسة كىـ في الحقيقة طكركا عبلقاتيـ مع 

نيا ال أ كىك األمر الذم تبيف في القدس،كاستمركا في تجاىؿ حدكث انتياكات إسرائيمية في شرقي 
 .الترخيصترفض التكسع اإلستيطاني فييا كمظاىر االستيبلء كىدـ البيكت بحجة عدـ 

  سرائيؿ، إفَّ القدس ليست عاصمة أكما اف المجتمع الدكلي يحتـر المكقؼ القائـ عمى
ككذلؾ تكجد أطراؼ كثيرة ال تنكر اليكية العربية لمقدس، كىي الفكرة التي ليا جذكر تاريخية حتى 

نيا أ المتحدة تعاممت مع الجزء الشرقي مف القدس عمى األمـف إ. في الجزء الغربي مف المدينة
 .338 ك242 كالقرارات 181رض محتمة بناء عمى قرار التقسيـ أ

تتكصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ كضع دائـ :" لمجنة الرباعية كينصالى كضعية القدس كرؤية إالبند الذم تطرؽ "
، مف خبلؿ تسكية يتـ التفاكض حكليا بيف 2005اإلسرائيمي في العاـ -كشامؿ يينيي الصراع الفمسطيني

، التي تنيي االحتبلؿ الذم بدأ "1397"ك" 338"ك" 242"األطراؼ تقـك عمى أساس قرارات مجمس األمف 
، كتشمؿ حبلن كاقعيان كعادالن كشامبلن كمتفقان عميو لمكضكع البلجئيف، كحبلن متفاكضان عميو حكؿ كضع 1967

القدس يأخذ بعيف االعتبار مصالح كبل الطرفيف السياسية كالدينية كيحمي المصالح الدينية لمييكد 
 كالقابمة لمحياةإسرائيؿ كفمسطيف الديمقراطية  كالمسيحييف كالمسمميف في العالـ، كييحقؽ رؤيا الدكلتيف،

 ). 2003 ،أحمد،  الشقاقي(" كسبلـ إلى جنب بأمف تعيشاف جنبان ، كذات السيادةكالمستقمة 

  تحاط القدس بطكؽ مف المستكطنات كالتي يتـ دعميا مف الصياينة األمريكييف
 الكاليات المتحدة حذرت مف أم تغيير في كضع القدس عمى األرض ألنيا لف تمقى أفبالرغـ 

 ىذا المجاؿ كلننظر اخرل في كلـ تبادر الكاليات المتحدة بأم خطكات الدكلي،مساندة مف القانكف 
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 المكقؼ اإلسرائيمي الذم لـ يستجب لمتحذيرات االمريكية كال تزاؿ تقـك بالتغيير في كضع إلىىنا 
.  في داخميا كخارجيا بالمستكطنات كالجدار العنصرم الفاصؿالقدس،
 ف كانت قد تميزت باتخاذ مكقؼ محايد في عدة مظاىر إ كاألمريكيةف السياسة إ

 مبدأ التفاكض  عمىا بشكؿ دبمكماسي عبر التركيزقبرزت حياديتأتحركت بيا نحك ىذا الشأف كقد 
عكس عمى أرض الكاقع يبلحظ ف لممدينة كضعا مميز، لكف أ حمكؿ عمى أساس إلىكالتكصؿ 

 :المحتمة ىك أنياف سياسة الكاليات المتحدة تجاه فمسطيف كبالذات القدس حيث إىذا االنطباع 

تحتىـر مف  .ُ  األديافلـ تقـ بأم ضغط لتحقيؽ حؿ يناسب الكضعية المقدسة لممدينة كالتي ي
 .السماكية الثبلث

 .   أم سياسة تكاجو اإلجراءات المتخذة مف قبؿ اسرائيؿالمتحدة برسـ كلـ تقـ الكاليات  .ِ

 إسرائيؿمف أمنيان لمحفاظ عمى أتعتبر الكاليات المتحدة الجدار العنصرم الفاصؿ جداران   .ّ
المحتمة، كالكاليات المتحدة ىي التي لـ نو يعزؿ القدس عف بقية سكاف األراضي الفمسطينية أرغـ 

التاسع مف  تكافؽ عمى قرار محكمة العدؿ الدكلية في الىام كالذم رفض بناء ىذا الجدار في
 .2004تمكز، 

لى إرجاء إلـ تقـ الكاليات المتحدة بإدانة كمكاجية االستيطاف في القدس رغـ دعكاتيا  .ْ
 .   المرحمة النيائيةإلىكضع القدس 

 الجماعات المؤيدة إلسرائيؿ ق مفلتأثير مكج  كاف الككنغرس األمريكي عادة أكثر عرضة 
كألجؿ رس غأكثر مف اإلدارات الرئاسية ككما كاف شائعا لعدة سنكات فقط قبؿ انتخابات الككف

التشريع الذم سيقدـ الطمب الذم يقر بنقؿ سفارة الكاليات المتحدة مف تؿ أبيب إلى إلى لحاجة ا
 .القدس

 ف الككنغرس األمريكي ىك مف يحدد النشاط الرئيسي القاضي بإدعاء القدس كعاصمة إ
 سفارة الكاليات المتحدة إلى القدس الشرقية تحت ضغط  ممؼ نقؿإسرائيؿ كيحاكؿ دائمان تحريؾ

المكبي الصييكني عمى أغمب أعضائو بالطرؽ المذككرة سابقا، إنيـ ما زالىكا يتحدكف قرارات األمـ 
المتحدة كالمجمكعة الدكلية كمحادثات السبلـ التي تبقي القدس كقضية معمقة حتى المرحمة 

 . النيائية مف المفاكضات

طبقا لمدعاية الصييكنية، أعمف "كقد كتبت نبيمة حرب مقالة ليا عبلقة بيذا المكضكع تقكؿ فييا 
،  أعيد تكحيد القدس أثناء النزاع المعركؼ بحرب األياـ 1967الككنغرس األمريكي بأنو في 

عمى أساس ىذه االدعاءات .  مدينة القدس كانت عاصمة دكلة إسرائيؿً 1950الستة، كىذا منذ 
يجب أىف يتـ االعتراؼ بالقدس كعاصمة لدكلة : المزكرة، ىذا ما أعمنو الككنغرس األمريكي
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،  مايك31إسرائيًؿ؛ كيجب أىف تنقؿ سفارة الكاليات المتحدة في إسرائيؿ إلى القدس   ليس اكثر مف
1999 "(Nabila Harb, 2002 ) .   

تطمب بأف يبدأ العمًؿ م تـ تشريع 1995 في: أنولى إفي مبلحظات كردت في مقالة تشير "
كبحكـ صبلحيات الرئيس فقط . القدسالمتحدة في ًبناء سفارة جديدة لمكاليات 1999 مايك 31في
ف ىذا اإلجراء سيتعارض مع المصالح القكمية أف قرار مف قبؿ رئيس الكاليات المتحدة بإؼ

 مر الرئيس كمينتكف بتجربة ذلؾ فترة خدمتوفي طكؿ . األمريكية يمكف أىف يحبط ىذا العمؿ
 سيقرر جكرج بكش في ىذه القضية الحساسة، ككزارة لرؤية أيف يتـ االنتظاربينما .التنازؿ سنكيا
. " خطكة لتحريؾ المكضكعتقـ بأمالخارجية لـ 

(Owensby,2005 ). 
 
  في ككلكياتو ألقد تطرؽ مايكؿ ليند بشاف المكقؼ األمريكي الذم يعتبر قضية القدس كأحد

اعتبرت الكاليات المتحدة  القدس :  في الشرؽ االكسط إذ يقكؿ األخرل القضايا قمستكل نفساؿ
 , Lind)  .الشرقية كجزء مف االراضي المحتمة لكنيا مؤخرا اصبحت في كضع  اكثر غمكضا

2002 )  .   

كحسب ما يرد في مقالة نشرت عمى مكقع حركة فتح لقد رفضت ادارة جكنسكف في حينيا مثبل اإلقرار 
 المتحدة الذم اعتبرىا كيانان دكليان األمـكقد عارضت بذلؾ قرار .  محتمةان رضأباف القدس الشرقية 

. دارة كمينتكف بيف المدينة بشكؿ عاـ كاألماكف المقدسة فييا بشكؿ خاصإكقد ميزت . منفصبلن 
دارة جكنسكف أضفى إكىذا المكقؼ مف .  ىذه األماكف ىي بذاتيا قضية كشأف دكليأفكاعتبرت اإلدارة 

 ككاف مكقؼ الرئيس ريغاف مؤكدان .  مف كجية النظر األمريكيةاإلسرائيميةنكعان مف الشرعية عمى اإلدارة 
كقد زاد عمى ذلؾ بإضفاء الشرعية عمى .  جكنسكف الرافض العتبار القدس أرضان محتمةإضافيان لمكقؼ

عمى .  داخؿ القدس عندما أحجـ عف إدانة اإلستيطاف اإلسرائيمي داخؿ المدينةاإلسرائيمياإلستيطاف 
عكس ريغاف كجكنسكف كاف مكقؼ الرئيس نكسكف الذم كصؼ القدس الشرقية كأرض محتمة كقد 

  ).2005فتح، القدس في السياسة األمريكية،  (. المدينةدارة الرئيس بكش البناء داخؿ إرفضت 

  حد المطالب األساسية ليس فقط لمشعب الفمسطيني بؿ لؤلمة أف مكضكع القدس ىك أبما
ف تبقى االىتماـ أف الحقكؽ الكطنية كالدينية كانت كيجب أالعربية كاإلسبلمية كاف حرم التذكر ب

 الحؽ التاريخي لميكية العربية إلىف يساىـ في ىذه القضية باإلضافة أالرئيسي لمف يريد 
 .كتركيبةن كاإلسبلمية تأسيسا 

 ف تأجيؿ الرئيس األمريكي نقؿ السفارة األمريكية يعكد لكيفية إدارتو لسياستو الخارجية تجاه إ
 أك لصييكنيالدكؿ العربية كاإلسبلمية، كقرار عدـ نقؿ السفارة حاليا ال يعتبر فشبلن لمكبي ا

ألعضاء الككنغرس المؤيديف إلسرائيؿ لكف السبب يكمف في المصالح القكمية األمريكية التي 
 .يدرجيا الرئيس في حساباتو
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كمع ذلؾ تحرؾ المكقؼ األمريكي مع كجكد بكش بشكؿ مغاير إلى السابؽ حيف تكافؽ مع 
  الككنغرس،

 عمى التكقيع عمى قانكف العبلقات ة، المكافؽ"جكرج بكش اإلبف" قررت حككمة 30/9/2002في "
الخارجية، الذم قدمو الككنغرس األمريكي، كتضمف بندان يعترؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ، كىي 
سرائيؿ  خطكة فسرىا برىاف غميكف بأنيا أتت لثبلثة دكافع ىي تطابؽ سياسات الكاليات المتحدة كا 

مركز المعمكمات الكطني،   (". في الككنغرس كالعجز الدبمكماسي العربيمكتزايد نفكذ المكب
2002.(  

 

مف كجية ك القدس،ف نقطة الخبلؼ لمتسكية النيائية كانت إفي قمة كامب ديفيد األخيرة، كما قيؿ "
ف سنة، كتقكؿ بيف فترة م األيمـ المتحدة قالت قبؿ ثبلث.قضيةنظر اإلجماع الدكلي، ليس ىناؾ 

ف أكليس لدييـ الحؽ في ." باطمة كممغية"ف ادعاءات إسرائيؿ عف القدس إكأخرل منذ ذلؾ الكقت، 
 تـ العمؿ بو لمحصكؿ عمى قبكؿ ان ف عممية السبلـ كانت جيدإ .بالمغادرةيككنكا ىناؾ، كىـ أمركا 

سرائيؿ، في معارضة إلى بقية الرأم   ."العاـ العالميالفمسطينييف لمكقؼ الكاليات المتحدة كا 
Radionet, 2000) .( 

كجية نظر دينية محضة مف داخؿ الكاليات المتحدة بخصكص القدس ما أكرده الكاتب فيصؿ أبك "
 مكعظة قدميا الكاىف فرانسيز سير مدير الكاثدرائية الكطنية في كاشنطف عف يشير إلىخضرا إذ 

 كركحية في الكاليات المتحدة كلديو احتراـ ةعنده سمطة أخبلقيكالقدس، كىك حفيد ككدرك كيمسكف، 
تركيزه عمى عدة قضايا ليا بقدـ مكعظتو عف القدس ، 1972مف الجالية الييكدية األمريكية، في 

أىميتيا الرمزية كالدينية إلسرائيؿ؛ لكف في نفس الكقت أداف كيفية معالجة إسرائيؿ لمشعب العربي 
أصبح الضحايا اآلف مستبديف، عرب تـ إبعادىـ، حجز بدكف أم تيمة، : "ىناؾ، عندما قاؿ 

حرماف مف كرث أراضييـ كبيكتيـ، حرماف أقربائىيـ مف العيش في القدس، كىـ ليس لدييـ صكت 
كقد تعرض الحقان الكاىف فرانسيز سير التيامات ". أىك سعادة في المدينة التي ىي رأسماليـ الديني 

كمعاداة السامية كالتيديد بحمبلت مف المقاالت كالمكالمات الياتفية مف صياينة بسبب ىذه 
 .  )154: ص1992خضرا،  أبك(". بوالمكعظة كفي النتيجة لـ يتراجع عما أكعظ 

  كحرية لمتعبير بناءا يأخذ الرأم الديني مجراه مف التعبير عف نفسو في الكاليات المتحدة
 الدينية ال يجب أف الحريةالتعديؿ األكؿ لمدستكر، بينما في الممارسة ىك يكاجو ًبأىف ىذه عمى 

معتدؿ كالذم أفصح عنو الكاىف كاف رأم مف قس حتى إذا ، تمس الشعكر الديني الييكدم
ف االتياـ بمعاداة السامية قد إ في القدس، "حقيـ الديني"فرانسيز سير، كالذم دعميـ فيو كلـ ينكر 

يغير كقد ال يغير في مكاقؼ مف عارض الصييكنية أىك انتياكات إسرائيؿ،  لقد دعـ البعض مف 
المسيحييف أىك الشخصيات الييكدية الدينية إسرائيؿ لكنيـ عارضكا انتياكاتيا كما ىك األمر في 

 . تساعد ىذه لـحالة فرانسيز سير، كمكاقفو
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  عمى سياسة الكاليات المتحدة ان  حقيقيان ف مثؿ ىذه اآلراء كغيرىا لـ تممؾ مؤثرإفي النتيجة 
 كىك إيجاد التيار ، عمؿ العكسأكسرائيؿ إكلـ تستطع تغيير النكايا الرسمية التي تسعى لمساندة 

 ال يكجد عنصر ، نحك مماثؿاألرض، كعمىالمعاكس لما يجرم في القدس مف انتياكات عمى 
 .لمضغط كمف كراءه أراء معتدلة تجاه القضية الفمسطينية ككضع القدس

  

 جؿ الجمكس عمى أف محاكالت كمينتكف كانت فييا مساعي جدية بالدرجة األكلى مف إ
 كمينتكف سعى عبر فبكش األب، كلؾ جكرج  يسعىالطاكلة كالحديث كجيان لكجو تماما كما كاف

 الحؿ إلىنو يمكنو الكصكؿ أ عمى اعتقاد ما،لى حمحمة إ ركس انديؾ كدنيسمساعديو مارتف 
كىك حؿ قضايا المرحمة النيائية بطريقة سرعة . بزمامومسؾ أالسممي مف نياية الخيط الذم 

اإلنجاز، كلكف السرعة التي جرت بيا األمكر لـ تحرز ما ىك مطمكب ألسباب تتعمؽ بالمكبي 
 كألف كمينتكف نفسو حرص عمى تكجيو الضغط الحداث تنازؿ ، كضغطو عمى كمينتكفالصييكني

لكف بدكف نتيجة بسبب المكاقؼ الصمبة لمجانب . عمى الجية المقابمة كىي ياسر عرفات كمف معو
 عدة إجتماعات مف اإلسرائيميكف بعداإلسرائيمي، لقد قاؿ العديد مف الخبراء بأنو لك تىنازؿ 

ف محادثات السبلـ كانت ستتقدـ خصكصان في إالمفاكضات خصكصان في الجمسات األخير ؼ
 . مسألة القدس

، لفت الرئيس كمينتكف إنتباىان 1999في . أثناء إدارة كمينتكف، كبدكف إنياء اإلحتبلؿ اإلسرائيمي"
ألنو كىاف عنده بعض الكقت أخيران لمتىفكير بشأف (شخصيان أكثر إلى النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني 

لكف مف المستحيؿ انو كىاف راغبا في الضغط عمى اإلسرائيمييف لئلنسحاب مف األراضي  )عممو
".   فقد جمب باراؾ كعرفات إلى كامب ديفيد في جيد مكثؼ لمكصكؿ الى حؿ. الفمسطينية

(Radionet, 2000). .
 غيرت شكؿ اإلحتبلًؿ لكف ال 1993أكسمك بدأت في " عمميةى سبلـ"يقكؿ نكعاـ تشكمسكي بأف 

شيء مف ىذا حدث في المفيكـً األساسي؛ قبؿ فترة قميمة مف االنضماـ إلى حككمة باراؾ، كتب 
استندت اتفاقيات أكسمك عمى قاعدة االستعمار الجديدة التي يصبح : المؤرخ شمكمك بف عامي يقكؿ

بعد  ذلؾ أصبح بف عامي مصمـ االقتراحات . بيا اعتماد شريؾ عمى الشريؾ اآلخر إلى األبد
في ذلؾ الكقت انحصر فمسطينيك الضفة . 2000األمريكية اإلسرائيمية في كامب ديفيد في صيؼ 

: أقترح بيؿ كمينتكف كرئيس الكزراء اإلسرائيمي باراؾ عممية تحسيف.  منطقة متفرقة200الغربية في 
االندماج إلى ثبلثة أقاليـ، تحت السيطرة اإلسرائيمية، بعضيا منفصمة عمميان عف اآلخر كعف الجيب 

اإلقميـ الخامس كاف . الرابع منطقة صغيرة مف القدس الشرقية، نقطة االتصاؿ الفمسطينية المركزية
. )80-79: ص ص2004، تشكمسكي(".غزة
 

  الضغط عمى فييا كانت ىذه ذركة المشاركة األمريكية التي عرضيا كمينتكف كالتي حاكؿ
نو ليس إ. الشريؾ الفمسطيني لمتنازؿ كالتخمي عف القضايا الميمة كالقدس، الحدكد كالبلجئكف
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 مف فقط أقؿالطرؼ الفمسطيني الذم يجب عميو أىف يتنازؿ ألنو فاقد لكؿ شيء ككؿ ما كسبكه 
 عمى ىذه القطعة السيادة الفمسطينيةمتى ستفرض - كمف يعرؼ - ثمث الضفة الغربية حتى اآلف 

 . الخارجيةكمعيا الممراتالصغيرة مف األرض 

 ف التدخؿ األمريكي في كامب ديفيد سعى إلبقاء المحادثات في المستكل السرم لمغاية إ
 لكي تجعميا ذات ةمتكازفاؿلتىرؾ المحادثات تخرج فقط بنتيجة تبادؿ الصفقات، كاالتفاقيات غير 

قيمة ايجابية عمى ما يبدك أماـ بعض االطراؼ اإلقميمية أىك الدكلية كلكي تحاكؿ الكاليات المتحدة 
إقناع العرب كاألكركبييف بنكاياىا الجادة إلحداث تقدـ في السبلـ لمتأكيد عمى ضماف مصالحيا في 

 .بمدانيـ

 ؿ نيائي عادؿ مثميا مثؿ القضايا حف تجد ليا طريقا ؿأف قضية القدس يجب إمنطقيا ؼ
بقاءىا في كضع معمؽ يعني خطكة جكفاء لذلؾ ؼ ف أكلى األكلكيات ىي كضع إالرئيسية األخرل كا 

جؿ تحريرىا سمميان كىي المدينة أممؼ القدس في مستكل األىمية القصكل في المفاكضات مف 
المقدسة الجديرة بجعؿ السبلـ مف يحررىا كيفتح أبكابيا ألىميا كألنيا تحظى باحتراـ الديانات 

.   ىاجميع
 
 

: خالصة:  الفصل األخير .   0 . 0 . 7
  
 
بما أف جكىر المسألة المتناكلة في البحث، فييا طرفيف أحدىما دكلة عظمى كالطرؼ اآلخر  -

ضغط داخؿ ىذه الدكلة تعمؿ في خضـ إطار قانكني مقر تشريعيا كمتبع  )أك جماعات(جماعة 
سياسيا، عممان أف ىذا اإلطار تعتمؿ بداخمو تكجيات متبادلة مف المصالح تؤدم بيذيف الطرفيف 

إلى استيبلؾ سياسة الطرؼ اآلخر، إذ يجدر القكؿ أف الكاليات المتحدة تقر ليذا المكبي 
الصييكني نشاطو المتميز كالمتفكؽ نتيجة ما لكحظ عبر سياسات إدارات متعددة في كيفية تككيف 
عبلقاتيا مع المجتمع الييكدم األمريكي بشكؿ عاـ كمع المنظمة الصييكنية كالمكبي الصييكني 

عمى رأسيا بشكؿ خاص، يضاؼ لذلؾ حالة مف الزعـ الديني مف بعض األطراؼ المتشددة 
 .         بتشابؾ الركابط مع إسرائيؿ كاعتبارىا مف ضمف النبكءات الدينية

نظران إلى أف التأثير مكضكع الدراسة في حالة نشاط، لـ يكف ىنالؾ دليؿ عمى أنو ارتجالي بقدر  -
ما تكفرت أدلة عف تكاصمو كانتظامو في محاكر معينة مف مراكز صنع القرار فإف مبدأ استخبلص 

 :كنقاش ىذه الظاىرة يعكد إلى أف المكبي الصييكني
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 .متمكف مف فرض قدر كبير مف صيغو السياسية عمى صناع السياسة األمريكييف بكضكح .ُ

تمكف ىذا المكبي عبر أنشطة مف سبقكه مف نشطاء الحركة الصييكنية مف إرساء قكاعد لمعبة  .ِ
السياسية مع صناع القرار ىؤالء لمعمؿ كفؽ نظاـ معيف يجمب لو مسارات يسيطر مف خبلليا 

عمييـ محققان نتائج مفيدة، كقد تـ عرض أىـ ىذه المسارات التي عمؿ فييا عبر عشرات 
الحمبلت االنتخابية مجيشان الصكت الييكدم األمريكي كمسخرا الماؿ الييكدم ىناؾ في نفس 

اإلتجاه مف التأثير مما أتى بثمار مميزة تكضحت فييا عممية التأثير مع ىذا النمكذج مف 
 .صناع السياسة

كجكد المكبي الصييكني رغـ تعدد منظماتو تفرد بحالة قكية بيف الجماعات األخرل كقد كاف  .ّ
ذلؾ بالدرجة األكلى في الككنغرس األمريكي كال زاؿ كذلؾ، كىك ما شكؿ أرضية خصبة لمثؿ 

 .ىذه الظاىرة باالستفحاؿ

الدكلة لتخدـ مصالحيـ،  لمتأثير عمى سياسة إف أعضاء المكبي الصييكني مكنكا عبلقاتيـ .ْ
 عمى الييكد التعرؼ فقد استطاع األمريكي المفتكحان لطبيعة المجتمع كمصالح إسرائيؿ، كنظر

 .األمريكيةالنقاط الحساسة في الكاليات المتحدة 

ة لمستكل األصكات في   .ٓ يحـز المكبي الصييكني أصكات الييكد كحزمة انتخابية كاحدة مرًجحى
 .صالح مرشح ما

تسييؿ ميمة المكبي الصييكني في أنو قادره عؿ .ٔ  إيجاد فرص لمتسمؿ مف خبلليا بعد لَى
اقتناصيا بيدؼ مساكمة مف يفتح الباب ليذه العبلقة، كبالتالي فإف نجاح المكبي الصييكني 

 يرجع إلى حاجة بعض المرشحيف لمككنغرس أك المجالس ؤفي ذلؾ يرجع إلى تسميـ كتكاط
  .الفرعية إلى الصكت كالماؿ الييكدم

كفقا إلتجاىات عمؿ المكبي الصييكني تتبيف دائرة فعمو حيف الحاجة لمتأثير في سياسات  .ٕ
 يمكف أف يتغمب عمى رغبات كنشاطات المكبي ةد صانع سياسك كجيندر؛ إذ صناع القرار

 . السياساتإدارة في اإلسرائيميالصييكني عندما يككف لعممو عبلقة بالصراع العربي 

بنفس القدر الذم سمح باالستخبلص بأف القكة في أثر المكبي الصييكني ىي ما أبرزه إلى  .ٖ
سطح السياسة كصناعتيا، بنفس القدر أيضا سمحت قكة الكاليات المتحدة لمكبي مف داخميا 

إلى امتبلؾ شيء مف النفكذ ليحدث شيئا مف بمكرة رأم عاـ تستند إليو إدارات الكاليات 
. المتحدة عند مكاجية أم مكقؼ

إمكانيات المكبي الصييكني اإلعبلمية مسخرة لممساىمة في تحشيد رأم عاـ مناصر  .ٗ
 . إلسرائيؿ
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كما أف اعتماده عمى المثقفيف مف مدرسي جامعات كطبلب يعزز مف بمكرة رأم عاـ  .َُ
 أف تأثيرات مصاحبة لذلؾ التأثير المكجو لصناع السياسة، تينًجح مساعي ذفي ذات االتجاه، إ

 . المكبي الصييكني في خمؽ حالة رأم عاـ فيما يبتغي مف سياسات

إف مككنات السياسة األمريكية متشعبة تخمؽ حالة متشابكة، فيي تحكم لكبي نشط مثؿ المكبي - 
الصييكني الذم استأثر بيا بسبلسة، مف العبلقة مع رؤساء أمريكييف كأعضاء ككنغرس كمستشاريف 

كجماعات تفكير كنشيطي األحزاب الكبرل أك تيارات يمينية متطرفة أك جماعات حقكؽ مدنية ليبرالية، 
 بتسخير منمؽ لخدمة أىدافو ؾحتى كبرل الصحؼ كالككاالت اإلعبلمية كدكر اإلنتاج السينمائي، كذؿ

 .   في تعزيز نفكذه

 كمع "إسرائيؿ" عبلقات كطيدة مع بإقامة يبدأ كاليتو  مضطر أف منتخبأمريكيكؿ رئيس إف  -
تدريجيان، كتتأرجح ىذه  ىذه العبلقة مقايضة  يتـكسرعاف ما المسؤكليف في المكبي الصييكني

العبلقات بيف تراجع كتقدـ ألسباب تككف في مجمميا تعارض أك التقاء مصالحو أك مصالح ببلده 
 المكبي  كؿ رؤساء الكاليات المتحدة الذم كاكبكا نشاط مبلحظة أفع ـمع مصالح المكبي،

 . بشكؿ ال يعرضيـ شخصيان لمخسارةتيـ بو عبلؽإدارة تمكنكا مف الصييكني

إف استفراد الرئيس األمريكي في تقدير أم السياسات أفضؿ لمكاليات المتحدة يعطيو المجاؿ أيضا  -
بتفضيؿ سياسات معينة قد ال تبدك منسجمة مع المستكل الدارج لممصالح القكمية األمريكية العميا 

كتتفؽ حكما مع ضغكطات مكجية مف لكبي كالمكبي الصييكني؛ فما حصؿ بيف تركماف 
 كالتيديد كالكعيد ذاتو ز أثناء فترة رئاستو ىك االبتزارس ييكدمغ ككفعضككايمانكيؿ سيمر 

يعىرض كؿ رئيس أمريكي نفسو إليو بما أنو فتح أبكابو ألسباب ىذا االبتزاز، مثؿ الدعـ  الذم ي
  .المالي لحممتو االنتخابية أك غير ذلؾ

ككف ت حميفة حيثما تككف دكلة الدكر األمريكي تجاه إسرائيؿ يستند إلى أنو حيثما بأف مف المؤكد -
فإسرائيؿ كانت في مرحمة سابقة حاجزا أماـ تكسع سكفياتي كىي اآلف قمعة متقدمة  ؛مصالح حيكية

 .  لصالح الكاليات المتحدة

:  لقد تبيف أنو بإبراز ما في جكىر عبلقة الكاليات المتحدة مع المكبي الصييكني -
  إف التأثير مف جية المكبي الصييكني عمى الرأم العاـ جير سياسة الكاليات المتحدة

الخارجية، كقد جرل ذلؾ بتسخير قدراتو في عدة مياديف مف اإلعبلـ كالسينما حتى النشرات 
الدكرية كغير الدكرية كالتي تسمؿ مف خبلليا إلى جكؼ الكعي األمريكي كجعمو كعيا ذا إتجاه 

. كاحد بصدد الصراع العربي اإلسرائيمي
  تبيف أنو في كضع كعبلقة المكبي الصييكني مع إدارة ما، أفرز بالنتيجة انحيازا كاضحا

 أف األمر األكثر كضكحا ىك أف إستراتيجية الكاليات المتحدة ترتكز عمى إسرائيؿ اإلسرائيؿ، كـ
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كتفكقيا بما يخدـ مصالحيا االستراتيجية كىك ما يعزز الدكر السياسي الداخمي لمكبي الصييكني 
 ".لكبي إسرائيؿ الرسمي"

  كفقا لما أحدثو كقكؼ تيار اليميف المسيحي أك المحافظيف الجدد مع متطمبات إسرائيؿ كالمكبي
الصييكني تطكرت عبلقة الطرفاف األمريكي كاإلسرائيمي إلى مستكل جاد، تحصف خمفو المكبي 

 .  الصييكني إلى المدل الذم فرض سياسات أمريكية غاية في التحيز كالبعد عف المكضكعية

  ف تعاد صياغة طمب أتتإف مكاجية التحديات التي تكاجو الديمقراطية في الطرح األمريكي
 .األزمات حتى تتحقؽ ليذه الديمقراطية مصداقيتياالسياسات الخارجية تجاه العديد مف 

  إف االستمرار في االنحياز األمريكي مع إسرائيؿ نتيجة تأثيرات المكبي الصييكني مف داخميا
 إلى تقكيض الديمقراطية األمريكية بما أف الديمقراطية األمريكية ترفض كؿ أشكاؿ مسيؤد

. االستيبلء كاالعتداء عمى حرية األفراد كحقكقيـ
  إف ما كرد في تحذيرات بنجاميف فرانكميف يشير إلى أف تجربة سمبية راسخة في رصيد تجارب

عندما ذكرىـ باالسـ في أىـ مؤتمر " الييكد"ىذه الشخصية الريادية في التاريخ األمريكي تجاه 
 .دستكرم عقد حينذاؾ

  تبيف أف أم مكاجية مع المكبي الصييكني سكاء أكانت مف قبؿ رئيس أك عضك ككنغرس أك
كزير أك غير ذلؾ، فإف ذلؾ انتيى بشكؿ تكضحت تفاصيمو، بأف حممة عدائية ستحسـ مصيره 

 . تـ استعراض عدة تجارب بيذا الخصكصدبالفشؿ باختياره ىذه المكاجية، كؽ

  كما كاف مف ذركة األمكر، أف تدخؿ المكبي ضد تعييف في منصب ىاـ كمنصب كزير
.       في عيد كارتر إضافة إلى مكاقع أخرل )جكرج بكؿ(خارجية ىك 

  إف ما كرد في عديد مف المقاالت كالتعميقات كالمبلحظات الكاردة في البحث ىي برىاف كاضح
المعالـ عمى االنحياز األمريكي مف الرئاسة كحتى الككنغرس أىـ صناع السياسة عمى مستكاىا 

الخارجي كالداخمي، كبما أف العديد منيا قد فسر جانب ميـ مف عبلقات المكبي الصييكني 
بالكضع السياسي الداخمي األمريكي فاف في ذلؾ ما أكضح مستكل العبلقة التي حسمت كيفية 

تأثير المكبي الصييكني في تكجيو عدد مف صناع القرار عمى الكيفية التي يضغط باتجاىيا بشأف 
 . القضية الفمسطينية

  إف ازدكاجا في المعايير قد غمب عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية
كفي انعداـ االلتزاـ األمريكي بالمطالب الفمسطينية سابقا كالتمكؤ حاليا في تحقيؽ سممي عادؿ يقكد 
إلى دكلة، كبالمقابؿ تبني المقترحات اإلسرائيمية التي تمتكم عمى المطالب الفمسطينية كتتنكر ليا، 

 .  عرضيا بصيغ أمريكية دكف تبني سياسة معتدلة تتجاكب بتساكم مع مطالب الطرفيفمكبالتاؿ
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 رغـ تقديميا حقيقي، كصانع سبلـ ػكما كاف مأمكالػ  الكاليات المتحدة لـ تحافظ عمى دكرىاإف 
 مكانا كلكف أم منيا لـ تحدث، الفمسطيني اإلسرائيمي صراعتضع نياية لؿأنيا - يعتقدكف - حمكال 

. اإلسرائيمية نظرا لمكضع القائـ حاليافي حيز السياسة ذك شأف 
 عكامؿ داخمية مثؿ تأثير لكبي  بتأثير في سياسة خارجية رئيس الكاليات المتحدة أداء إف

 إلى مصداقية جشؾ، كيحتا يجعؿ سعيو ككسيط في حؿ أزمة القضية الفمسطينية مكضع ضاغط،
 .تنبني عمى أف ال تدخؿ يجرم في صناعة السياسة بيذا الصدد

  نظاـ يبدك س  صناعة السياسة فإنو بالنتيجةفيكحكؿ اآللية المتبعة التي تقـك عمى التدخؿ
حيث  ،مؤثرغير   المتبع لمراقبة سمطات الدكلةChecks and Balances)(الفحص كالمراقبة 

 كثيرة يجب لسياسات يف كامؿكمراجعة ا تقييـأف ذلؾ يعني الصحيح فافنو إف كاف العكس ىك إ
حيث يؤكد ىذا البحث عمى أف ىذا التأثير .ألف ذلؾ القانكف يراقب فقط ثبلثة سمطات إجراءىا؛

ىك مسالة يمكف البت فييا داخميا ليتـ بعد ذلؾ العمؿ عمى  قانكف يمـز كؿه بطرفو بالبقاء ضمف 
اإلطار القانكني الخاص بو مف حيث الصبلحيات، بمعنى أف تعمؿ المؤسسات الرسمية بمقتضى 

صبلحياتيا دكف تدخؿ مف أم جية في األخرل، أك مف أم لكبي بكزارة أك بأعضاء ككنغرس 
كقد يككف ذلؾ ضرب مف النظريات البعيدة عف التطبيؽ، كلكف يجدر القكؿ . مجتمعيف أك فرادل

أف الدستكر األمريكي قد كضع األسس التي تحكـ عمؿ كؿ مف الرئيس كحككمتو كمجمسي 
الككنغرس كالنكاب كالقضاء بنظاـ فصؿ لمسمطات فمك تـ الرجكع إلى أصكؿ ذلؾ العمؿ كفؽ 
 .الديمقراطية الشفافة، فانو سيعني نجاحا لما كضعو اآلباء األكائؿ المؤسسيف لمكاليات المتحدة

  بالنسبة لمكقؼ القدس، كما زاؿ يدكر بشأنيا فإنو بتبياف مدل قدرة صانع قرار كالرئيس
األمريكي عمى تعطيؿ أك تجميد قرار ضمف سياستو الخارجية كىك المتعمؽ بنقؿ السفارة األمريكية 

مف تؿ أبيب إلى القدس، رغـ إقرار الككنغرس لذلؾ، كرغـ أنو يفسر ضمف المصالح القكمية 
األمريكية لكنو أمر ممكف، كىك مؤشر عمى كجكد قدرة ما لدل أم رئيس أمريكي عمى اتخاذ مثؿ 

ذلؾ اإلجراء، كىك األمر الذم يمكف السير بو في شؤكف خارجية أخرل برغـ تأثير المكبي 
الصييكني المعيكد في ىذا الشأف، كالذم تبينت نتيجتو عمى مستكل الككنغرس األمريكي الذم 

 دلت تجربة بكش األب ذات المميارات العشرة دأقر ىذا المشركع تحت تأثير المكبي الصييكني، كؽ
 .        عمى مثؿ ذلؾ األمر

   لمنشاط منافس، كقكم  لكبي مكازم، غيابأفنبلحظ أف  ليس مفاجئا أنوبينما ظير 
 . ليذا التأثير الفعاؿ عمى صناع السياسةا قكماالصييكني، يعتبر سبب
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  إف الضركرة تمح عمى أف يتـ تقكية المكبيات العربية كاإلسبلمية كتكحيدىا ليس فقط لمكازاة
اء مكجو  َى بفَّ نما لمعمؿ الدائـ عمى إيجاد خطاب سياسي إعبلمي ىادؼ كى المكبي الصييكني، كا 

 .   لمجميكر كالرأم العاـ األمريكي

  كفي النياية ال يمكف الفصؿ بيف ما يجرم في القضية الفمسطينية كبيف المسؤكلية األمريكية
 :لما يحصؿ فييا، فسياستيا الخارجية إذا أرادت فعبل ديمقراطية حقة كسبلـ عادؿ فإنيا تحتاج إلى

االبتعاد عف ضغط المكبي الصييكني بحيث يتكجب إحاطة صناع القرار بجدار أماف  .ُ
كالحصانة البرلمانية يقييـ محاكالت التدخؿ كالتأثير، ألف ذلؾ فيو صيانة لمناتج عنيـ مف 

 .    يمكف بذلؾ أف يحظى ىذا الدكر بالمصداقيةذقرارات الف بمدىـ تقـك بدكر سياسي دكلي، إ

العكدة إلى أكلكية العمؿ كفؽ النظاـ كالحاجة األمريكية كفؽ المعايير األخبلقية  .ِ
 .كالديمقراطية

 .تحديد دكر كأنشطة كتأثير المكبي الصييكني .ّ

 . صد تدخؿ المكبي الصييكني في أداء أم رئيس أك أعضاء ككنغرس أك غيرىـ .ْ

 . محاكلة إبقاء كالء المكبي في النطاؽ األمريكي بالشكؿ القانكني المناسب، رغـ استحالة ذلؾ .ٓ

دراسة الكضع الفمسطيني بتعمؽ كعبر مراكز أبحاث مستقمة كحرفية تتجرد في بسط  .ٔ
 .المعمكمات

إجراء تحركات سياسية تسعى لمتدخؿ أخبلقيا لحؿ عادؿ لمطرؼ الفمسطيني كغيره مف  .ٕ
 .األطراؼ العربية

محاكلة العمؿ مف الجانب الفمسطيني لمدخكؿ إلى جكؼ الرأم العاـ األمريكي لقمب الصكرة  .ٖ
 .الممكثة التي رسميا المكبي الصييكني عبر عشرات السنيف

سرائيؿ  .ٗ بما أف دعما قكيا مف اليميف المسيحي كالمحافظيف الجدد يجرم لمكبي الصييكني كا 
فإف عمى الجانب العربي األمريكي كمف خمفو القكل العربية النخبة كغيرىا، أف تجتمع عمى 
إحداث شرخ في مثؿ ىذا التحالؼ عبر آليات منظمة اعتمادا عمى الرأم العاـ المسيحي 

 .كالييكدم المعتدؿ كالمناصر لمعرب

يتكجب في ىذه الحالة تصميب حالة مف االئتبلؼ العربي األمريكي مجتمعيف خمؼ  .َُ
 . لكبي ضاغط كمؤثر بنفس قكة كتنظيـ المكبي الصييكني كىك األمر الممكف بجدارة

 
بالنتيجة إف التأثير الصادر عف المكبي الصييكني في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية 

 إف السياسة األمريكية في الكضع ثالفمسطينية ىك ظاىرة تسير سيران مضطردان ببل نياية، حي
الداخمي تتطمب كجكد الجماعات الضاغطة مما يسيؿ عمى ركاد السياسة إمكانية التعامؿ مع عدة 
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قطاعات غير حزبية، كبما أف المكبي الصييكني يستحكذ عمى إمكانيات نكعية بالنسبة لغيره، 
مثمت كال تزاؿ عنصرا لمقكة التي يأخذىا الساسة األمريكييف بالحسباف، فظاىرتو عمميا ستبقى 
محكر لمتأثير المصرح لو بفعؿ فعمو رسميان مف قبؿ إدارات ىي أيضان مسيطرة عمى األمكر، 

 مف ذلؾ سياستيا تجاه إسرائيؿ ألف ذلؾ ىك ذركة أىداؼ المكبي الصييكني، كبطبيعة ليستثف
الحاؿ يجرل تحت ىذا اليدؼ تطكيع لمعديد مف السياسات األمريكية الخارجية خدمةن إلسرائيؿ، 
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