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محمد خاليلة
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الثابت والمتحول في العالقات األميركية -اإلسرائيلية

توطئة
ٍ
أبحــاث ،أوراق عمــل ،أوراق
عــى الرغــم مــن وجــود
سياســاتية ودراســات عديــدة تناولــت مســألة العالقــات بني
إرسائيــل والواليــات املتحــدةّ ،إل أن هنالــك حاجــة ماســة
لفحــص مســتمر لطبيعــة هــذه العالقــات وســر أغوارهــا
وإيجــاد مــؤرشات تــدل عــى فحواهــا وتســاعد يف تفســر
التحــوالت والتغــرات  -يف مــا لــو وجــدت.
ال يختلــف اثنــان عــى ّ
أن اهتمــام الواليــات املتحــدة يف
املنطقــة كان نتيجــة الكتشــاف النفــط فيهــا ورغبــة الواليات
املتحــدة يف «انتــزاع مــكان لهــا تحــت شــمس التحاصــص
اإلمربيــايل للعالــم يف وجــه االحتــكار الحــري لألســوق مــن
قبــل اإلمرباطوريــات االســتعمارية التقليديــة التــي ســبق لها
1
أن وضعــت يدهــا عــى الكــرة األرضيــة بكاملهــا تقريبًــا».
ســعت الواليــات املتحــدة إىل حمايــة مصالحهــا عــر فــرض
*

باحث ومحارض يف العلوم السياسية يف جامعة حيفا.

هيمنتهــا عــى منطقــة الــرق األوســط وتعزيــز حضورهــا
والحــد مــن نفــوذ االتحــاد الســوفييتي وســائر القــوى التــي
تنافســها عــى ذلــك .تشــكل هــذه العوامــل مجتمعــة إطــا ًرا
تفســريًا لفهــم طبيعــة العالقــات بــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة مــن جهــة وإرسائيــل مــن جهة أخــرى عــى الرغم
مــن التحــوالت والتباينــات بــن الفــرات الزمنيــة املختلفــة.
ـق
صحيــح بــأن العالقــات بــن البلديــن لــم تكــن عــى نسـ ٍ
واحــد منــذ تأســيس الحركــة الصهيونيــة ،مــرو ًرا باحتــدام
الــراع بــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والصهيونيــة،
إقامــة دولــة إرسائيــل ،مــرو ًرا بالعــدوان الثالثــي عــى
مــر يف العــام  ،1956حــرب حزيــران يف العــام ،1967
ً
ووصــول إىل يومنــا هــذا.
حــرب أكتوبــر يف العــام 1973
لكــن مــن األهميــة بمــكان تحديــد املــؤرشات التــي بإمكانهــا
أن تــدل عــى طبيعــة هــذه العالقــات وفحواهــا كــي يتســنى
لــكل مــن هــو مهتــم يف فهــم هــذه األحجيــة أن يصــل إىل
اســتنتاجات بشــأن هــذه العالقــات عــى املحــور الزمنــي.
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إن سياسات الواليات المتحدة األميركية بشأن الصراع العربي-اإلسرائيلي ووقوفها
المستمر إلى جانب إسرائيل وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
واعتبارات
اعتبارات إستراتيجية تتلخص بمطامع وأهداف توسعية،
هو مزيج من
ٍ
ٍ
نحو مستمر من أجل تثبيت
داخلية تتعلق بمجموعات الضغط التي تعمل على ٍ
واعتبارات قيمية ودينية.
بحسابات انتخابية
أركان هذه العالقة ،وترتبط
ٍ
ٍ
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تســعى هــذه املقالــة إىل الخــوض يف الواضــح واملعلــن؛
أي يف العالقــات االســتثنائية بــن البلديــن ،مــن خــال
التطــرق إىل مفاصــل ومحطــات تاريخيــة مؤسســة مــن
شــأنها أن تخــوض يف غمــار كل مفصــل تاريخــي عــى حــدة
والتعامــل مــع خصوصيتــه ويف اآلن نفســه أن تســاهم يف
نســج الخيــوط بــن هــذه املفاصــل التاريخيــة بهــدف رســم
إطــار لتحديــد طبيعــة هــذه العالقــات وأهدافهــا ،األمــر
الــذي مــن شــأنه أن يســاهم ً
أيضــا يف فهــم أعمــق لطبيعــة
الــراع الفلســطيني -اإلرسائيــي وماالتــه املســتقبلية .عليــه
تســعى املقالــة إىل توفــر منظــور تاريخــي مهــم للنقــاش
العــام حــول دور الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،سياســاتها
الخارجيــة ،مصالحهــا وموقعهــا يف الــرق األوســط عمومً ــا
ويف الــراع الفلســطيني -اإلرسائيــي عــى وجــه التحديــد.
عــاوة عــى ذلــك مــن املهــم تتبــع مواقــف الواليــات
املتحــدة مــن الحــروب التــي خاضتهــا إرسائيــل يف املنطقــة،
تصويتهــا إىل جانــب إرسائيــل يف األمــم املتحــدة ،مســاعيها
املنهجيــة مــن أجــل عــدم إدانــة إرسائيــل وفــرض عقوبــات
عليهــا باســتخدامها لحــق النقــض (الفيتــو) باإلضافــة
إىل الدعــم االقتصــادي الــذي وفرتــه الواليــات املتحــدة
إلرسائيــل وصفقــات األســلحة التــي أبرمــت بــن البلديــن
والتــي حفظــت إلرسائيــل مكانتهــا وتفوقهــا العســكري،
االقتصــادي والتكنولوجــي.
ومــن األهميــة بمــكان االنطــاق مــن ادعــاء مفــاده أن
العالقــات بــن البلديــن ليســت نتاجً ــا لتقاطعــات حضاريــة،
قيميــة وثقافيــة كمــا يــروج لهــا البعــض ،عــى اعتبــار أن
إرسائيــل دولــة ديمقراطيــة وترعــى الحريــات وتنمــي حقوق
ً
خالفا للمشــهد
اإلنســان ،عــى غــرار الواليــات املتحدة ،وذلــك
الســائد يف الــرق األوســط ،وإنمــا هــي نتيجــة ملصالــح

مشــركة لــكال البلديــن :السياســية ،االقتصاديــة واألمنيــة –
فمــن جهــة تحفــظ الواليــات املتحــدة هيمنتهــا واإلبقــاء عــى
موازيــن القــوى اإلقليميــة بمــا يخــدم مرشوعهــا اإلمربيــايل،
ٍ
جهــة أخــرى تثبــت إرسائيــل أقدامهــا يف املنطقــة
ومــن
وتحافــظ عــى أمنهــا مــن خــال تفوقهــا العســكري
والتكنولوجــي.
إن سياســات الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن الــراع
العربي-اإلرسائيــي ووقوفهــا املســتمر إىل جانــب إرسائيــل
وتنكرهــا لحــق الشــعب الفلســطيني بتقريــر مصــره
هــو مزيــج مــن اعتبـ ٍ
ـارات إســراتيجية تتلخــص بمطامــع
وأهــداف توســعية ،واعتبـ ٍ
ـارات داخليــة تتعلــق بمجموعــات
نحــو مســتمر مــن أجــل
الضغــط التــي تعمــل عــى
ٍ
تثبيــت أركان هــذه العالقــة وترتبــط بحسـ ٍ
ـابات انتخابيــة
ٍ
واعتبــارات قيميــة ودينيــة رأت أهميــة بالغــة برعايــة
الحركــة الصهيونيــة والحفــاظ عليهــا.

إطار نظري
يســتند اإلطــار النظــري يف هــذه املقالــة عــى الركائــز
واالدعــاءات لــكل مــن جلبــر أشــقر يف كتابــه املهــم «الــرق
امللتهــب» ورشــيد الخالــدي يف مقدمــة كتابــه «القفــص
الحديــدي» .حــاول الباحثــان التطــرق للــراع العربــي-
اإلرسائيــي وتعثــر قيــام الدولــة الفلســطينية .بحيــث منــح
كل منهمــا وزنًــا لعوامــل داخليــة وعوامــل خارجيــة وأبــرز
مــا يتعلــق بالعوامــل الخارجيــة هــو السياســات الخارجيــة
للواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الــرق األوســط عمومً ــا ويف
مســألة النــزاع العربي-اإلرسائيــي تحدي ـدًا .يــرى الباحثــان
أن للواليــات املتحــدة دور محــوري ومهــم جــدًا يف توطيــد

أركان إرسائيــل ومنــع إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية.
ال يمكــن لــكل مــن يتتبــع ويرصــد التطــورات عــى
مســتوى الــرق األوســط عمومً ــا وعــى مســتوى الــراع
العربــي -اإلرسائيــي ّإل أن يــرى التوجهــات أحاديــة الجانــب
مــن قبــل الواليــات املتحــدة تجــاه املنطقــة والرصاعــات
فيهــا نظ ـ ًرا لوقوفهــا املســتميت إىل جانــب إرسائيــل رغمً ــا
عــن سياســاتها العدوانيــة ومحــاوالت تصفيتهــا املســتمرة
للقضيــة الفلســطينية وحــق الشــعب العربــي الفلســطيني
بتقريــر مصــره وإقامــة دولتــه املســتقلة عــى أرضــه.
أدت سياســات الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي عمــدت
إىل إرســاء معادلــة التفــوق الســيايس والعســكري إلرسائيــل
ومحــارصة حركــة التحــرر الوطنــي العربــي تــار ًة تحــت
غطــاء إحــال الســام واالســتقرار يف املنطقــة وتــار ًة
أخــرى تحــت ذريعــة الدمقرطــة والحفــاظ عــى حقــوق
االنســان ،أدت يف مــا أدت إليــه إىل زعزعــة االســتقرار ،إشــاعة
الفــوىض وانتشــار العنــف يف العديــد مــن البلــدان العربيــة،
بينمــا حافظــت إرسائيــل عــى اســتقرارها الداخــي وأمنهــا
القومــي ،زادت مــن قــوة ترســانتها العســكرية ومنعتهــا
2
واســتمرت يف عمليــة نموهــا اقتصاديًــا.
أمــا بشــأن االدعــاء بــأن سياســات الواليــات املتحــدة
األمريكيــة تقــوم عــى اعتبــارات قيميــة يف صلبهــا
الديمقراطيــة ،الحريــات السياســية وحقــوق اإلنســان،
ولذلــك فهــي تقــف إىل جانــب إرسائيــل ،فباإلمــكان الطعــن
فيــه وتفنيــده بالتطــرق إىل أمريــن:
 .١ممارســات إرسائيــل العدوانيــة تجــاه الشــعب
الفلســطيني واالحتــال الــذي يســلب الفلســطيني
حقوقــه وحرياتــه األساســية.
 .٢دعــم الواليــات املتحــدة ألنظمــة سياســية جمهورية
وملكيــة مبتــورة الرشعيــة تبنــت سياســات
مخابراتيــة واســتخدمت الورقــة األمنيــة يف تعاملهــا
مــع مواطنيهــا ضاربـ ً
ـة بعــرض الحائــط حقــوق
اإلنســان وحرياتــه ،إضافــة إىل دعــم حــركات
جهاديــة وإرهابيــة يف بدايــة طريقهــا مــن أجــل
تصويــب ســهامها ضــد االتحــاد الســوفييتي يف
ســياق الحــرب البــاردة واملنافســة بــن القطبــن.
ـياق متصــل ،يفنــد أشــقر االدعــاءات القيميــة
ويف سـ ٍ
بشــأن االعتبــارات التــي تقــف مــن وراء السياســات
الخارجيــة للواليــات املتحــدة بقولــهّ :
«إن الحريــة التــي
ً
ّ
حاميــة لهــا عــى
نصبــت الواليــات املتحــدة نفســها
الصعيــد العاملــي كانــت ترمــز دائمً ــا وبالدرجــة األوىل

إىل حريــة املبــادالت واالقتصــاد الحــر ،أمــا الحريــة
السياســية فلــم تكــن ّإل تنويعً ــا انتهازيًــا يُوّظــف
حالــة إىل أخــرى ً
ٍ
وفقــا ملــا يخــدم املقتضيــات
مــن
3
ـياق متصــل يشــر
املحليــة للهيمنــة األمريكيــة» .ويف سـ ٍ
تشومســكي ( )1999إىل أن مــن يريــد فهــم حقيقــة
العالقــات بــن الواليــات املتحــدة وإرسائيــل عليــه أن
ينظــر إىل مصالــح الواليــات املتحــدة يف املنطقــة وليــس
العكــس .بهــذا يفنــد تشومســكي االدعــاء أن الواليــات
املتحــدة تعمــل بنــا ًء عــى مصالــح إرسائيــل يف املنطقــة
وأنهــا تنفــذ سياســاتها بفعــل الضغــوط املمارســة عليهــا
مــن قبــل اللوبــي اليهــودي فيهــا .يؤكــد تشومســكي
إىل أن إدراك الواليــات املتحــدة ملوقــع إرسائيــل «الجيــو-
ســيايس» يف الــرق األوســط هــو مــا يؤثــر عــى رســم
سياســاتها الخارجيــة تجــاه الــرق األوســط برمتــه،
كمــا ويدعــي أن هــذا الدعــم املطلــق مــن شــأنه أن يتــآكل
يف مــا لــو تبــن أن إرسائيــل أصبحــت عبئًــا وتهديــدًا
4
يعــوق مصالــح الواليــات املتحــدة يف املنطقــة.
يشــر الخالــدي إىل أن دور الواليــات املتحــدة يف الــرق
األوســط هــو أحــادي الجانــب واســتمرار للمــراث اإلمربيــايل
واالســتعماري للــدول الغربيــة يف املنطقــة عــر دعــم الروايــة
الصهيونيــة وترجمتهــا إىل حــق الشــعب اليهــودي بتقريــر
مصــره وإقامــة دولتــه املســتقلة وحمايــة أمنهــا وضمــان
اســتقرارها الســيايس .تنعكــس هــذه االســتمرارية ،كمــا
يوضــح الخالــدي ،بااللتــزام الكامــل بالصهيونيــة مــن جهــة
الــدول اإلمربياليــة ،منــذ وعــد بلفــور  -عــى الرغــم مــن أن
اليهــود لــم يشــكلوا أكثــر مــن  %10مــن أجمــايل الســكان يف
فلســطني التاريخيــة ولــم تكــن بحيازتهــم إىل نســبة ضئيلــة
مــن إجمــايل األرايض يف فلســطني – حتــى يومنــا هــذا،
ً
فضــا عــن التنكــر والــرب بعــرض الحائــط حقــوق
الشــعب العربــي الفلســطيني .نتيجــة هــذه السياســات
أحاديــة الجانــب قامــت دولــة إرسائيــل ولــم تقــم دولــة
فلســطينية واســتولت إرسائيــل عــى  %78مــن إجمــايل
ً
خالفــا لقــرار التقســيم الــذي أشــار إىل
فلســطني التاريخيــة
أنهــا ستشــكل نحــو  %55مــن إجمــايل فلســطني التاريخيــة.
كمــا يؤكــد الخالــدي بــأن هــذا الدعــم ال يقــوم عــى
دعائــم قيميــة وأخالقيــة وإنمــا هــو نتيجــة ملصالــح الواليات
املتحــدة يف املنطقــة والعتبـ ٍ
ـارات سياســية داخليــة ،ولذلــك
فضلــت مصالــح الشــعب اليهــودي االســتعماري وتطلعاتــه
عــى حســاب حقــوق أصحــاب البــاد ،الفلســطينيني،
كشــعب أصالنــي .عــى الرغــم مــن أن الواليــات املتحــدة
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تقــوم بالرتويــج للديمقراطيــة ،االســتقرار والســلم العاملــي،
إال أن كل ممارســاتها تــي بعكــس ذلــك ،فــإن االســتقرار
بمفهومهــا يعنــي بســط ســيطرتها وهيمنتهــا عــر إرســاء
التفــوق العســكري اإلرسائيــي يف املنطقــة لضمــان مصالحها
5
اإلســراتيجية.

المفارق الحرجة في العالقات األميركية-
اإلسرائيلية وتداعياتها في المنطقة
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أحــد أبــرز الســمات التــي تميــز السياســة الخارجيــة
للواليــات املتحــدة األمريكيــة هــي دعمهــا املتواصــل
إلرسائيــل يف جميــع املفاصــل واملحطــات التاريخيــة
املهمــة منــذ تأسيســها يف العــام  1948وحتــى يومنــا
هــذا .عــى الرغــم مــن الفروقــات األيديولوجيــة ،الخالفــات
السياســية والقيميــة إال أن هنالــك شــبه إجمــاع لــدى
الحــزب الجمهــوري ولــدى الحــزب الديمقراطــي بشــأن
أهميــة إرسائيــل والحفــاظ عــى تفوقهــا وموقعهــا يف
الــرق األوســط .صحيــح أن هنالــك تباينــات يف املواقــف
واملنطلقــات بــن األحــزاب والقــوى الفاعلــة داخلهــا
إال أن النتيجــة كانــت واحــدة ووحيــدة وهــي الحفــاظ
عــى إرسائيــل ،دعمهــا ماديًــا وعســكريًا واالمتنــاع قــدر
اإلمــكان عــن إدانتهــا وفــرض عقوبـ ٍ
ـات عليهــا.
تحصــل إرسائيــل عــى دعــ ٍم كبــر مــن قبــل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ومــا يقــارب  %20مــن املســاعدات
الخارجيــة التــي تخصصهــا تذهــب إلرسائيــل ،وبذلــك
تكــون الدولــة األكثــر اســتفاد ًة مــن هــذا الدعــم .ناهيــك
عــن أن الدعــم الــذي تقدمــه مــن خــال الهبــات املختلفــة
التــي تحصــل عليهــا إرسائيــل والتســهيالت مــن أجــل
الحصــول عــى عتــاد عســكري وتكنولوجيــا أمنيــة تضمــن
تفوقهــا عــى ســائر الــدول املجــاورة لهــا ،وبالتــايل تثبيــت
منظومــة الــردع تجــاه كافــة العنــارص التــي مــن شــأنها أن
تســتهدف إرسائيــل وتحــاول مجاراتهــا سياسـيًا ،اقتصاديًــا
وعســكريًا .عــاو ًة عــى ذلــك ،وقفــت الواليــات املتحــدة إىل
جانــب إرسائيــل يف مســاعيها الدبلوماســية وانعكــس ذلــك يف
اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار ،املفاوضــات املبــارشة وغــر
املبــارشة ،واألهــم اســتخدام حــق النقــض ضــد كل مبــادرة
يف مجلــس األمــن ســعت إىل إدانــة إرسائيــل ومحارصتهــا
دبلوماســيًا .بنــا ًء عــى مــا تقــدم ،باإلمــكان االدعــاء أن
عالقــات إرسائيــل والواليــات املتحــدة تقــوم عــى ثالثــة
ركائــز أساســية :أمنية-سياســية ،اقتصاديــة -تنمويــة
وقيمية-ثقافيــة:

من البدايات :صورة تجمع جون كينيدي مع دافيد بن غوريون
يف العام ( .1961أ.ب)

الجانب االقتصادي
أمــا يف الجانــب االقتصــادي ،فباإلمــكان اإلشــارة إىل أن
عالقــات إرسائيــل مــع الغــرب عمومً ــا ومــع الواليــات املتحدة
عــى وجــه التحديــد لديهــا اعتبــارات اقتصاديــة بالغــة
األهميــة لكــون هــذه الــدول هــي األســواق املركزيــة املفتوحة
أمــام إرسائيــل يف العالــم (نتيجــة انقطــاع العالقــات مــع
غالبيــة الــدول العربيــة) ،باإلضافــة إىل الســوق املغلــق الــذي
أنتجتــه منظومــة االحتــال وإلــزام الفلســطينيني الواقعــن
تحــت االحتــال باســتهالك البضائــع اإلرسائيليــة واســتغالل
األيــادي العاملــة الرخيصــة .عليــه ،تشــكل هــذه األســواق،
الغــرب والواليــات املتحــدة %70 ،مــن إجمــايل التجــارة
الخارجيــة اإلرسائيليــة (اســترياد وتصديــر) .كمــا وتــؤدي
هــذه العالقــات إىل تطويــر مبــادرات ،ابتــكارات وصناعــات
مشــركة ،وبالتــايل فهــي مصــدر الحصانــة االقتصاديــة
وأحــد عوامــل النمــو املســتمر لالقتصــاد اإلرسائيــي .ومــن
األهميــة بمــكان اإلشــارة إىل أن إرسائيــل ،بفعــل عالقاتهــا
اإلســراتيجية مــع الواليــات املتحــدة ودول الغــرب،
اســتطاعت االنضمــام إىل املؤسســات االقتصاديــة األكــر يف
العالــم :منظمــة التجــارة العامليــة ،البنــك الــدويل ومؤسســة
النقــد الدوليــة .صحيــح أن تأثريهــا ،لكونهــا دولــة صغــرة،
عــى مواقــع اتخــاذ القــرار يف هــذه املؤسســات ليــس كبـرًا

إىل أنهــا عضــو يف منتديــات عديــدة ومــن خاللهــا تقــوم
بتطويــر مصالحهــا ،وقــد أدت هــذه مجتمعــة إىل انضمامهــا
ً
أيضــا يف العــام  2010إىل منظمــة الــدول املتقدمــة OECD

وهــو نقلــة نوعيــة كان لهــا أثــر كبــر عــى مكانتهــا
االقتصاديــة ،فاالنضمــام ملثــل هــذه املؤسســات ليــس رمزيًــا
ـان سياســية ودبلوماســية
فقــط وإنمــا يحتــوي عــى معـ ٍ
كثــرة .بإمــكان كل مــن يتعقــب طبيعــة هــذه العالقــات
ويبحــث يف النتائــج املرتتبــة عليهــا أن يصــل إىل نتيجــة
مفادهــا بــأن هــذه العالقــة تؤمــن مصالــح إرسائيــل
السياســية ،وأنهــا حــدّت مــن تأثــرات العزلــة ودعــاوى
املقاطعــة ومحــاوالت اإلدانــة ،باإلضافــة إىل أنهــا حررتهــا
مــن النتائــج االقتصاديــة املرتتبــة عــى العزلــة السياســية.
نشــر فقــط إىل أن اتفاقيــة التجــارة الحــرة التــي أبرمــت
بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة األمريكيــة يف العــام 1985
أتاحــت إلرسائيــل «غــزو» أســواق كثــرة كانــت مغلقــة
أمامهــا يف الســابق وحررتهــا مــن «األعبــاء» و»الثمــن» الــذي
ً
خصوصــا بمــا يتعلــق
يفرضــه االحتــال اقتصاديًــا عليهــا،
بالتجــارة مــع دول الجــوار ،مــر واألردن ،عــر مــا أطلــق
6
عليــه «املناطــق الصناعيــة املؤهلــة».

الجانب الثقافي-الحضاري
أمــا يف الجانــب الثقايف-القيّمــي فتميــل بعــض الطروحات
إىل اختــاق قاســم ثقايف-حضــاري مشــرك بــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مــن جهــة وإرسائيــل مــن جهــة أخــرى
يقــوم عــى اعتبــار أن كال الدولتــن ترعيــان القيّــم الليرباليّــة
وحقــوق اإلنســان ،وتنتميــان إىل األنظمــة الديمقراطيّــة ممــا
ً
خصوصــا يف ظــل
يحتــم عليهمــا التكافــل ،التــآزر والتنــارص
محيــط غــر ديمقراطــي وغــر ليــرايل وتصاعــد مســتمر
لقــوى إســامية راديكاليــة تهــدد األمــن واالســتقرار العاملي.
تجــد هــذه القــراءة إســنادًا لهــا يف الطروحــات التــي قدمهــا
صموئيــل هنتينغتــون يف كتابــه «صــدام الحضــارات» الــذي
يــرى أن الــراع املركــزي يف العالــم والــذي يحــول بــن
تحــول العالــم ك ّلــه إىل منظومــة ديمقراطيــة وليرباليــة
هــو االختالفــات الحضاريــة والثقافيــة بــن شــعوب العالــم
ً
خصوصــا بــن الغــرب مــن جهــة والحضارتــن الصينيــة
واإلســامية مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى.
كمــا بــرزت يف العقــود األخــر أنشــطة ملجموعــات
«املســيحيني الصهاينــة» يف الواليــات املتحــدة ،بحيــث
تعمــل هــذه املجموعــات مــن أجــل التأثــر عــى سياســاتها

الداخليــة والخارجيــة وتشــكل درعً ــا وضمانًــا للــذود
عــن مصالــح إرسائيــل وبنيتهــا التوســعية .ترتكــز هــذه
املجموعــات عــى معتقــدات دينيــة وحضاريــة تــرر الدعــم
الالمحــدود إلرسائيــل .تعتــر هــذه املجموعــات أن إقامــة
دولــة إرسائيــل هــو تجســيد لفكــرة عــودة اليهــود إىل أرض
امليعــاد كمــا جــاء يف التــوراة ويف العهــد الجديــد وظهــور
املســيح مجــددًا إلنقــاذ العالــم مــن براثــن املســيح الدجــال.
ينبغــي اســتنادًا عــى هــذه املعتقــدات الدينيــة والحضاريــة
عــى الواليــات املتحــدة العمــل مــن أجــل الحفــاظ عــى
البيــت القومــي للشــعب اليهــودي وتثبيــت أركانــه .يشــار
إىل أن  %25مــن إجمــايل ســكان الواليــات املتحــدة ينتمــون
إىل املســيحيني اإلنجيليــن الذيــن يشــكلون األســاس لهــذه
7
املجموعــات الداعمــة إلرسائيــل.
أخـرًا ،صحيــح أن هنالــك قطاعــات يف الواليــات املتحــدة،
وحتــى يف إرسائيــل ،تتبنــى مثــل هــذه املواقــف وترتكــز عىل
هــذه املنظومــة األخالقيــة لتربيــر طبيعــة العالقــات والدعــم
بينهمــا ،إال أن هنالــك مــن يشــر إىل أن إماطــة اللثــام عــن
هــذا االدعــاء يكشــف حقيقــة تشــابه الواقــع االســتعماري
الــذي احتكمــت إليــه منظومــة التفــوق العرقــي والتفرقــة
العنرصيــة يف كال البلديــن .تشــكلت الواليــات املتحــدة
ـتعمار اســتيطاني مســتمر
األمريكيــة بوصفهــا نظــا َم اسـ
ٍ
إىل يومنــا هــذا ،بحيــث يحكــم املهاجــرون املســتوطنون يف
الواليــات املتحــدة املجموعــة األصليــة ويخضعونهــم لوضــع
قانونــي يجعلهــم مواطنــن مــن درجــة ثانيــة ومحرومــن
مــن أي حقــوق دســتورية .ال تختلــف إرسائيــل يف تشــكلها
عــن الواليــات املتحــدة ،فقــد قــررت الحركــة الصهيونيــة
إقامــة وطــن قومــي لليهــود ،وأن الخيــار الوحيــد لليهــود
هــو دولــة خاصــة بهــم ،وقــد أسســوا هــذا الكيــان عــر
اقتــاع الســكان األصليــن وأصحــاب البــاد وتحويــل مــن
تبقــى منهــم إىل مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة .بهــذا
يكــون القاســم املشــرك الثقــايف بــن البلديــن يقــوم عــى
فكــرة االســتعمار االســتيطاني ،هضــم حقــوق املجموعــات
8
األصليــة والتفــوق العرقــي للمهاجريــن.
هنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن دعــم الواليــات املتحــدة
إلرسائيــل وتشــاطر القاســم املشــرك «الثقــايف» تــم التعبــر
عنــه بتصنيــف إرسائيــل مــع دول القــارة األوروبيــة يف
املجــاالت املختلفــة :الفــن ،املوســيقى ،األكاديميــا والرياضــة،
وبهــذا اخرتقــت العزلــة ،ودعــاوى مقاطعــة إرسائيــل بســبب
سياســاتها االحتالليــة .إن اندمــاج إرسائيــل يف مختلــف
البطــوالت الرياضيــة يف أوروبــا (دوري أبطــال أوروبــا
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نظرت الواليات المتحدة إلسرائيل منذ اليوم األول على أنها قاعدة وركيزة للحفاظ
على مصالحها اإلستراتيجية في ظل احتدام المنافسة السوفييتية -األميركية
ً
وخصوصا أمام تنامي قوة حركة التحرر الوطني العربي في المنطقة والمدعومة من
قبل االتحاد السوفييتي.

لألنديــة الرياضيــة ،كأس األنديــة األوروبيــة ومســابقة
اليــورو للمنتخبــات) 9،وحتــى يف مســابقة األغنيــة األوروبيــة
(اورفزيــون) ،يســاهم يف إيجــاد امتــدادات حضاريــة وثقافية
لهــا ويعوضهــا إىل حــد مــا عــن العزلــة الجيو-سياســية يف
مجــال الثقافــة ،الفــن والرياضــة ،فضـ ً
ـا عــن أنــه يمنــح
اإلرسائيليــن شــعو ًرا بأنهــم جــزء مــن املعســكر الليــرايل يف
العالــم ،وأن لهــم هويــة وفضــاء ثقافيًــا وحضاريًــا ،فــرى
العديــد مــن اإلرسائيليــن أنفســهم عــى أنهــم ينتمــون إىل
الثقافــة الغربيــة .ال يمكــن االســتهانة بهــذا املركــب ألنــه
يــؤدي ً
أيضــا إىل اســتقرار داخــي وعــدم وجــود تصدعــات
وتوتــرات قــد تنشــأ عــن وضعيــة فيهــا مقاطعــة ومحارصة
ً
خصوصــا مــن مثــل هــذه الــدول .نتيجــة
ثقافيــة إلرسائيــل
لذلــك ،تعــد أوروبــا الســاحة الخلفيــة للســياحة اإلرسائيليــة
فثمــة حــواىل  ٪25مــن إجمــايل الســياح اإلرسائيليــن
يغــادرون ســنويًا لــدول أوروبــا عــى الرغــم مــن أن العديــد
مــن املجموعــات التــي تشــكل املجتمــع يف إرسائيــل أقــل
10
ميـ ً
ـا للثقافــة والحضــارة الغربيــة.
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أمــا يف الجانــب الســيايس-األمني ،فــإن إرسائيــل كانــت
مــن أوائــل الــدول التــي حصلــت عــى اعــراف مــن قبــل
الواليــات املتحــدة واعتربتهــا حليفــة إســراتيجية لهــا عــى
الرغــم مــن أنهــا ليــس عض ـوًا يف حلــف الناتــو .الحصــول
عــى اعــراف مــن هــذا النــوع ليــس رمزيًــا فقــط وإنمــا
يتيــح لدولــة مثــل إرسائيــل مناليــة كبــرة بالحصــول عــى
بيانــات ،معلومــات ومعطيــات مهمــة باإلضافــة إىل عتــاد
ً
خصوصــا يف
عســكري يكفــل تفوقهــا العســكري يف املنطقــة
ظــل الــراع العربي-اإلرسائيــي ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن

يــردع كل القــوى التــي تحــاول محاربــة إرسائيــل والحــد
مــن طبيعتهــا العدوانيــة وأطماعهــا التوســعية التــي تأتــي
عــى حســاب الشــعب العربــي الفلســطيني وتمنعــه مــن
حقــه يف تقريــر مصــره وممارســة ســيادته عــى أرضــه.
كمــا يرتتــب عــى هــذا االعــراف زيــادة التنســيق والتعــاون
بــن وزارة الدفــاع األمريكيــة وإرسائيــل وتطويــر املبــادرات
املشــركة العســكرية منهــا واالقتصاديــة .أحــد أبــرز
املــؤرشات التــي تبــن طبيعــة هــذه العالقة هــي املســاعدات
الخارجيــة التــي تمنحهــا الواليــات املتحــدة إلرسائيــل منــذ
أن وضعــت الحــرب العامليــة الثانيــة أوزارهــا .تحصــل
إرسائيــل عــى دعــم ســنوي غــر مــروط يصــل إىل نحــو 3
مليــار دوالر ســنويًا تحــت عنــوان مســاعدات ألغــراض أمنية
وعســكرية .مؤخـ ًرا تمــت َإضافــة مبلــغ مقــداره  275مليون
دوالر ســنويًا مــن أجــل تفعيــل منظومــة القبــة الحديديــة.
فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،فــإن اســتخدام الواليــات املتحــدة املنهجي
واملتكــرر لحــق النقــض «الفيتــو» ورفضهــا إلدانــة إرسائيــل
وممارســاتها العدوانيــة منحهــا غطــا ًء سياســيًا ورشعيــة
أكــر لإلمعــان يف تكريــس منظومــة االحتــال والقمــع بحــق
الشــعب الفلســطيني وبعــض الــدول العربيــة املجــاورة.
نظــرت الواليــات املتحــدة إلرسائيــل منــذ اليــوم األول عىل
أنهــا قاعــدة وركيــزة للحفــاظ عــى مصالحهــا اإلســراتيجية
ً
وخصوصــا
يف ظــل احتــدام املنافســة الســوفييتية -األمريكيــة
أمــام تنامــي قــوة حركــة التحــرر الوطنــي العربــي يف
املنطقــة واملدعومــة مــن قبــل االتحــاد الســوفييتي .صحيــح
أن هنالــك تحــوالت وتغــرات يف شــكل الدعــم وجوهــره يف
محطــات تاريخيــة معينــةّ ،إل أن تعقــب هــذه املحطــات
يشــر إىل اســتمرار الدعــم الــذي تحظــى بــه إرسائيــل حتــى
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة .تــرى الواليــات املتحــدة أن
إرسائيــل قــوة رادعــة لقــوى اإلســام الراديــكايل :إيــران،

حــزب اللــه ،الجهــاد اإلســامي وحمــاس .يــؤدي هــذا
الدعــم إىل تزايــد قــوة إرسائيــل العســكرية وضمــان تفوقهــا
يف الــراع الدائــر يف املنطقــة ويقــوي مــن منظومــة الــردع
ً
خصوصــا أمــام قــوى غــر دوالنيــة .ينعكــس هــذا الدعــم
ً
أيضــا بالســماح إلرسائيــل أن تبقــى الدولــة النوويــة

الوحيــدة يف املنطقــة ومنــع إمكانيــة مــن باقــي الــدول يف
املنطقــة تطويــر ســاح نــووي ،مــن خــال فــرض عقوبــات
ً
وأيضــا عــر الســماح إلرسائيــل ومنحهــا
عــى هــذه الــدول،
الضــوء األخــر ملهاجمــة منشــآت نوويــة يف هــذه الــدول
كمــا حــدث يف العــراق ويف ســورية والتهديــد بالهجــوم عــى
إيــران حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور.
عــى الرغــم مــن وقــوف الواليــات املتحــدة إىل جانــب
إرسائيــل عــر ســنوات الــراع الطويلــة والحــروب املختلفــة
التــي شــنتها إرسائيــل عــى الــدول العربيــة فــإن هــذا لــم
يــؤد إىل تغيــر يف مواقــف الــدول العربيــة تجــاه الواليــات
املتحــدة .يأتــي هــذا الجمــود يف أعقــاب الرصاعــات واألزمات
الداخليــة يف البلــدان العربيــة ونتيجــة النتهــاء الحــرب
البــاردة وانهيــار االتحــاد الســوفييتي ونشــوء نظــام عاملــي
أحــادي القطــب اتســم بهيمنــة الواليــات املتحــدة .كمــا أن
هــذه الســنوات حملــت معهــا اتفاقيــات ســام بــن بعــض
الــدول العربيــة وإرسائيــل تحــت رعايــة أمــركا وبذلــك
تفككــت الكتلــة العربيــة وفقــدت مــن وزنهــا أمــام الواليــات
ً
عامــا مؤثــ ًرا يف معادلــة الــراع،
املتحــدة ،ولــم تعــد
ولذلــك أمعنــت الواليــات املتحــدة يف دعمهــا إلرسائيــل
ً
خصوصــا أن مثــل هــذا الدعــم
وتوطيــد العالقــات معهــا،
لــم يعــد يؤثــر عــى طبيعــة عالقــة الواليــات املتحــدة بالدول
العربيــة ،ولــم يكــن عندهــا مــا تخــره يف هــذا الجانــب -
بــل عــى العكــس ،ترافــق إمعــان الواليــات املتحــدة يف دعمها
إلرسائيــل مــع ارتفــاع منســوب التعــاون عــى املســتوى
االســتخباراتي ،اســتمرار صفقــات األســلحة وبنــاء القواعــد
العســكرية يف خــارصة بعــض هــذه الكيانــات ،وتحســن يف
العالقــات االقتصاديــة مــع الــدول العربيــة التــي عــادت
بالفائــدة عــى الواليــات املتحــدة يف األســاس.

منذ وعد بلفور وحتى إقامة دولة إسرائيل
قــد ال يــدرك كثــر مــن املتابعــن للسياســة الخارجيــة
األمريكيــة أســباب دعــم واشــنطن «األعمــى وغــر املحــدود»
إلرسائيــل منــذ نشــأتها قبــل أكثــر مــن  70عامـاً .لــم تُبــن
هــذه العالقــة بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة األمريكيــة

بــن عشــية وضحاهــا ،فهــي تعــود إىل مــا قبــل ســنة 1948
(اســتقالل دولة إرسائيــل) .فقــد كان للواليــات املتحــدة
األمريكيــة منــذ نشــوء املســألة الفلســطينية ،دور مهــ ّم
وخطــر يف دعــم التوجّ ــه الصهيونــي بــأن يكــون لليهــود
وطــن قومــي يف فلســطني ،فأيّــدت ترصيــح بلفــور الصــادر
يف  2ترشيــن الثانــي  ،1917ثــ َّم عمــدت للضغــط عــى
ســلطة االنتــداب الربيطانيــة لتســهيل الهجــرة اليهوديــة
يف فلســطني ،وكان ّ
تدخلهــا الســافر يف تصويــت الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة الســتصدار القــرار رقــم ()181
لعــام  ،1947بتقســيم فلســطني إىل دولتــن إحداهمــا عربيــة
وأخــرى يهوديــة ،وذلــك مــن خــال الضغــط عــى بعــض
الــدول التــي كانــت تعــارض إصــدار هــذا القــرار بابتزازهــا
اقتصاديـاً ،بوقــف املعونــة املاليــة لهــا بهــدف التأثــر عــى
مواقفهــا ،األمــر الــذي نجحــت فيــه -وقتــذاك -فكانــت مــن
أوائــل الــدول التــي اعرتفــت بدولــة (إرسائيــل) فــور اإلعــان
عــن قيامهــا منتصــف عــام .1948

العدوان الثالثي على مصر 1956
يف أعقــاب تأميــم قنــاة الســويس ،شــنت كل مــن
بريطانيــا ،فرنســا وإرسائيــل عدوانًــا ثالثيًــا عــى مــر.
هــدف العــدوان إىل توجيــه رضبــة قاســمة إىل الرئيــس
املــري جمــال عبــد النــارص وحركــة التحــرر القومــي
العربــي التــي ســعت إىل فــض التبعيــة للــدول االســتعمارية
وإحقــاق االســتقالل الســيايس واالقتصــادي لشــعوب
املنطقــة .لــم يكــن موقــف الواليــات املتحــدة واضحً ــا ،فــكل
مــا كان مــن ورائــه هــو الحفــاظ عــى مصالحهــا – فهــي
أرادت إلحــاق هزيمــة بالرئيــس املــري بســبب التقــارب
بينــه وبــن االتحــاد الســوفييتي وخوفهــا مــن تنامــي
نفــوذه يف مــر ويف العالــم العربــي ،ومــن جهــة أخــرى
لــم ترغــب بانتصــار بريطانيــا ً
خوفــا مــن عــودة نفوذهــا
إىل الــرق األوســط وتهديــد مرشوعهــا ببســط هيمنتهــا
وســيطرتها عــى املنطقــة .وقــد أيــدت الواليــات املتحــدة
انســحاب إرسائيــل مــن ســيناء وهــددت يف مــا لــو لــم يتــم
11
ذلــك بقطــع املســاعدات عــن إرسائيــل.

حرب حزيران 1967
تجــدر اإلشــارة إىل أن جــزءًا مــن االنعطــاف يف العالقــات
بــن البلديــن بــدأ مــع تــويل كينــدي ملنصــب الرئاســة
يف العــام  1961الــذي اعتقــد يف بــادئ األمــر أن الســام يف
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الــرق األوســط يعتمــد عــى تــوازن القــوات العســكرية
بــن إرسائيــل مــن جهــة والعــرب مــن جهـ ٍ
ـة أخــرىّ ،إل
أنــه أدرك ،يف ظــل احتــدام املنافســة مــع الســوفييت وتنامــي
قــوة حركــة التحــرر الوطنــي العربــي وتأثريهــا ،أهميــة
إرسائيــل وتحويلهــا لوكيــل الواليــات املتحــدة و»كلــب
الحراســة» ملصالحهــا يف املنطقــة .عــى أثــر هــذا الفهــم،
بــارشت الواليــات املتحــدة بعمليــات تســليح ودعــم غــر
مســبوقة إلرسائيــل مــن أجــل ضمــان تفوقهــا العســكري
اإلقليمــي املطلــق الــذي أدى إىل انتصــار إرسائيــل ً
الحقــا يف
حــرب حزيــران وإلحــاق الهزيمــة بمــر وســورية اللتــن
رأت فيهمــا الواليــات املتحــدة خطــ ًرا يهــدد مصالحهــا
لكونهمــا موطــئ قــدم لالتحــاد الســوفييتي يف املنطقــة.
لعبــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة دور الخديعــة
الدبلوماســية والتظاهــر بالحيــاد ،ويف الوقــت الــذي كانــت
تعــرف أدق تفاصيــل االســتعداد اإلرسائيــي للحــرب ،فقــد
حــاول الرئيــس (لينــدون جونســون) برســالته إىل جمــال
عبــد النــارص أن يؤكــد موقــف الواليــات املتحــدة املعــارض
ألي عــدوان يف املنطقــة بــأي صــورة مــن الصــور ،وهــذا مــا
يشــر إىل حالــة التناقــض التــي ظهــرت لــدى الواليــات املتحــدة
مــا قبــل الحــرب ومــا بعدهــا الســيما موقفهــا املتصلــب مــن
قــرار وقــف إطــاق النــار واالنســحاب مــن األرايض املحتلــة
ثــم قبولهــا التفســر اإلرسائيــي للقــرار ( )242بأنــه يعنــي
االنســحاب مــن أراض عربيــة وليــس كل األرايض العربيــة
املحتلة)12(.ومــن خــال تتبــع املوقــف األمريكــي يف مجلــس
األمــن تبــن أنهــا أرصت عــى عــدم توجيــه أي عقوبــة ضــد
ألراض عربيــة بالقــوة.
إرسائيــل عــى الرغــم مــن كونهــا محتلــة ٍ
عــى الرغــم مــن خــروج إرسائيــل منتــرة مــن حــرب 1967
وعــدم تأثــر ترســانتها العســكرية ،إال أن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة بــدأت عــى الفــور بتمويــل إرسائيــل بشــتى أنــواع
األســلحة والتجهيــزات وجعلتهــا قــوة عســكرية عظمــى يف
املنطقــة )13(.بعدهــا ازدادت وتــرة دعــم أمــركا إلرسائيــل بغيــة
تحقيــق مكاســب سياســية وعســكرية .عىل أثــر الدعم الســيايس
والعســكري الــذي حصلــت عليــه إرسائيــل مــن قبــل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة قبيــل املواجهــة الكــرى ،اســتطاعت توجيــه
رضبــة قاصمــة إىل كل مــن مــر وســورية ،وأدت ً
أيضــا إىل
احتــال مناطــق إضافيــة لتكمــل إرسائيــل عمليــة وضــع يدهــا
عــى كامــل فلســطني والجــوالن الســوري ومناطــق واســعة مــن
ســيناء املرصيــة .يشــر األشــقر إىل أن حــرب الســتة أيــام هــي
عبــارة عــن حربــن :حــرب لصالــح الواليــات املتحــدة وحــرب
لصالــح إرسائيــل – ضــد القوميــة العربيــة – كعــدو مشــرك.

حرب تشرين 1973
لقــد شــكلت وفــاة الرئيــس املــري جمــال عبــد
ً
منعطفــا حــادًا يف منظومــة العالقات اإلســراتيجية
النــارص
يف املنطقــة وكان لهــا تداعيــات كبــرة عــى الــراع
العربــي -اإلرسائيــي .لقــد غــر الســادات توجهاتــه
وســلك يف نهــج «االنفتــاح» بهــدف التقــرب إىل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة .كخطــوة أوىل قــام الســادات يف العــام
 1971بدعــم نظــام النمــري العســكري يف الســودان
مــن أجــل قمــع الشــيوعيني وأتبعــه بطــرد املستشــارين
العســكريني الســوفييت يف العــام  1972ووضــع يــده عــى
املنشــآت التــي كانــوا يشــغلونها يف األرايض املرصيــة .لــم
يكــن بمقــدور التقــارب بــن مــر والواليــات املتحــدة
منــع الحــرب مــع إرسائيــل حيــث قــام الســادات بــدق
طبــول الحــرب .ســاعدت هــذه الحــرب عــى منــح رشعيــة
وطنيــة للســادات عــى الرغــم مــن التحــول يف توجهاتــه
السياســية .لقــد لعبــت الواليــات املتحــدة دو ًرا بــار ًزا
ـرا جويًــا لنقــل
تعــدى دور الوســيط ،حيــث أقامــت جـ ً
املعــدات العســكرية إلرسائيــل مــن أجــل ضمــان عــدم
قهرهــا .مهــدت نتائــج الحــرب ومــا ســبقها مــن شــق
عصــا الطاعــة مــن قبــل الســادات إىل تعزيــز موقــع
الواليــات املتحــدة يف املنطقــة وإىل التوصــل إىل اتفاقيــات
كامــب ديفيــد بــن مــر وإرسائيــل يف العــام 1978
وتوقيــع معاهــدة الســام يف مــا بينهمــا.

استخدام حق الفيتو من قبل الواليات المتحدة
بعد حرب تشرين 1973
يتطلــب اعتمــاد أي مــروع قــرار يف مجلــس األمــن،
الحصــول عــى أصــوات  9أعضــاء ،عــى األقــل مــن أصــل
 15عضــوًا بــرط عــدم تصويــت إحــدى الــدول دائمــة
العضويــة (الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وروســيا
والصــن) ضــد مــروع القــرار .اســتخدمت الواليــات
املتحــدة األمريكيــة «الفيتــو» لصالــح إرسائيــل ألول مــرة
عــام  .1976فقــد شــهد مجلــس األمــن منــذ أوىل جلســاته
عــام  ،1946إعــان  43فيتــو أمريكيًــا لصالــح إرسائيــل.
منهــا ثالثــة فيتــو عــام  1976وهــي يف:
  25كانــون الثاني :فيتــو أمريكــي ملنــع قــرار تقدمــتبــه باكســتان ،وبنمــا ،وتنزانيــا ،ورومانيــا ،ينــص
عــى حــق الشــعب الفلســطيني يف ممارســة حــق
تقريــر املصــر ،ويف إقامــة دولــة مســتقلةً ،
وفقــا

يمكن القول إن حق الفيتو يعتبر من أهم األدوات التي سلبت الشعب
الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة ،فكان الحق الذي تمتعت به
ً
الواليات المتحدة األميركية قد لعب ً
مهما في الصراع العربي اإلسرائيلي،
دورا
وما زال كذلك إلى يومنا هذا.

مليثــاق األمــم املتحــدة ،ورضورة انســحاب إرسائيــل
مــن األرايض املحتلــة منــذ حزيــران ،1967ويديــن
إقامــة املســتوطنات اليهوديــة يف األرايض املحتلــة.
  25آذار :فيتــو أمريكــي ضــد قــرار تقدمــت بــهمجموعــة مــن دول العالــم الثالــث يطلــب مــن
إرسائيــل االمتنــاع عــن أي أعمــال ضــد الســكان
العــرب يف األرايض املحتلــة.
  29حزيران :فيتــو آخــر ضــد قــرار تقدمــت بــهكل مــن غويانــا ،وباكســتان ،وبنمــا ،وتنزانيــا،
يؤكــد عــى حــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر
املصــر والعــودة إىل وطنــه وحقــه يف االســتقالل
14
والســيادة.
يمكــن القــول إن حــق الفيتــو يعتــر مــن أهــم األدوات التي
ســلبت الشــعب الفلســطيني حقــه يف تقريــر املصــر والعــودة،
فــكان حــق الفيتــو الــذي تمتعــت بــه الــدول الخمــس الكربى،
أو ليكــون القــول أكثــر دقــة وواقعيــة ،الحــق الــذي تمتعــت
وانفــردت بــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد لعــب دو ًرا مهمًا
يف الــراع العربــي اإلرسائيــي ،ومــا زال كذلــك إىل يومنــا هــذا.
فحــق الفيتــو األمريكــي يعــد بمثابــة أداة إلخضــاع العــرب
وخاصــة الفلســطينيني ،حتــى بامتناعهــم عــن تقديــم شــكوى
ً
خوفــا مــن ســطوة الفيتــو األمريكــي.

اتفاق كامب ديفيد 1978
وقعــه الرئيــس املــري أنــور الســادات ورئيــس
الحكومــة اإلرسائيليــة آنــذاك مناحيــم بيغــن بعــد أســبوعني
تقريبًــا مــن املفاوضــات الرسيــة يف كامــب ديفيــد .وقــد
جــرت املفاوضــات واملحادثــات تحــت وصايــة ورعايــة
الرئيــس األمريكــي جيمــي كارتــر ،وتــم التوقيــع عــى

الرئيس األمريكي جيمي كارتر يتوسط نظريه املرصي أنور السادات (يسار) ورئيس
الحكومة اإلرسائيلية مناحيم بيغن لدى توقيع معاهدة كامب ديفيد( .أ.ف.ب)

االتفاقــات يف الســابع عــر مــن ســبتمرب  .1978كان الهدف
ـل
األســايس التفاقيــة كامــب ديفيــد هــو إنشــاء إطــار عمـ ٍ
حقيقي لتحقيــق الســام يف الــرق األوســط مــن خــال
ـمي لالعــراف العربــي بإرسائيــل وحقهــا
ـع رسـ ٍّ
إضفــاء طابـ ٍ
يف الوجــود .نجــح كارتــر بذلــك مــن خــال عقــد االتفاقيــة
يف الوصــول إىل اســتقرار العالقــات بــن إرسائيــل ومــر،
بينمــا ال يــزال التأثــر طويــل املــدى التفاقيــات كامــب
ً
خصوصــا يف مــا يتعلــق بتداعياتهــا عىل
ديفيــد محــل جــدل
القضيــة الفلســطينية التــي وجــدت نفســها بــدون مــر.
أدت اتفاقــات كامــب ديفيــد إىل إخــراج مــر – بوصفهــا
القطــب املركــزي املناهــض إلرسائيــل  -مــن دائــرة الــراع
وحــل إحــدى أهــم العقبــات التــي كانــت عالقــة أمــام
الواليــات املتحــدة يف ســبيل فــرض هيمنتهــا يف املنطقــة.
يشــر فــاروق الــرع ،وزيــر الخارجية الســوري ،يف ســرته
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الذاتيــة «الروايــة املفقــودة» بــأن إبــرام معاهــدة الســام
بــن مــر وإرسائيــل كانــت نتيجــة حتميــة لالنعطافــات
الحــادة التــي قــام بهــا الســادات منــذ توليــه رئاســة
الجمهوريــة ،فالذهــاب التفاقيــة ســام بشــكل منفــرد
مــن قبــل مــر يعنــي اإلخــال باملســاعي والجهــود التــي
رمــت إىل الوصــول لحالــة تــوازن إســراتيجي يف املنطقــة
وعــدم االرتهــان لهيمنــة الواليــات املتحــدة بوصفهــا الــويص
والراعــي .كمــا ويؤكــد الــرع يف هــذا الســياق بــأن نبــوءة
هنــري كيســنجر للــراع الدائــر يف املنطقــة قــد تحققــت،
وهــي« :ال حــرب مــن دون مــر ،وال ســام مــن دون
15
ســورية».

الثورة اإلسالمية في إيران وحرب لبنان األولى:
1982 – 1979
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بعــد توجيــه الرضبــة القاســمة للحركــة القوميــة العربية
وللتنظيمــات اليســارية-الثورية يف العالــم العربــي ،ظهــر
عــى الســاحة حضــور لحــركات وتيــارات دينيــة عقائديــة
لــم تحســب لهــا الواليــات املتحــدة وإرسائيــل حســابًا .فمــن
اعتــر يف الســابق أداة مــن أجــل التحريــض عــى الشــيوعية
(التنظيمــات الجهاديــة يف أفغانســتان عــى ســبيل املثــال
ال الحــر) بــرز كبديــل مــن أجــل التعبــر عــن حالــة
االســتياء الشــعبي املعــادي لإلمربياليــة والصهيونيــة .بعــد
نجــاح الثــورة اإلســامية يف إيــران وتنامــي قــوة البعــث
العراقــي ومســاعيه املســتمرة مــن أجــل تحويــل العــراق
إىل قــوة نوويــة تضاهــي قــوة إرسائيــل العســكرية وشــيوع
نجــم منظمــة التحريــر وقدراتهــا العســكرية يف لبنــان،
شــعرت الواليــات املتحــدة ووكيلتهــا يف املنطقــة إرسائيــل
بتهديــد مبــارش مــن هــذه القــوى مجتمعـ ً
ـة .لــم يســتطع
االتحــاد الســوفييتي اســتغالل هــذه التغــرات النشــغاله يف
غــزوه ألفغانســتان الــذي حظــي بدعــم مــن قبــل الواليــات
املتحــدة مــن أجــل اســتنزاف طاقاتــه وتأليــب الــرأي العــام
يف العاملــن العربــي واإلســامي ضــده .نجحــت الواليــات
املتحــدة يف مســاعيها بســبب الحــرب الدائــرة بــن إيــران
والعــراق مــن جهــة ،إذ حاولــت جعــل هــذه الحــرب تــدوم
ألطــول فــرة ممكنــة دون أن يســتطيع أحــد األطــراف
إلحــاق هزيمــة بالطــرف اآلخــر ،والســماح إلرسائيــل
بمواجهــة التنظيمــات الفلســطينية يف جنــوب لبنــان مــن
أجــل الحــد مــن مخاطرهــا وإضعــاف قدراتهــا السياســية
والعســكرية ،وقــد نجحــت يف ذلــك جــراء غزوهــا للبنــان.

توضــح هــذه السياســات بشــكل ال يقبــل التأويــل
املصالــح املشــركة بــن الواليــات املتحــدة وإرسائيــل
والتــي تمثلــت يف االنشــغال بأعــداء مشــركني ،الحــ ّد مــن
نفــوذ قــوى معارضــة ومناوئــة إلرسائيــل وتهــدد أمنهــا
واســتقرارها الســيايس وتمنــح رشعيــة لعدوانيــة إرسائيــل
وعــدم التوصــل لتــوازن قــوى إســراتيجي مــن خــال:
ضمــان تفــوق إرسائيــل العســكري مــن جهــة ،وعــر
ٍ
جهــة
إنهــاك أعدائهــا بمعــارك داخليــة وجانبيــة ،مــن
أخــرى .نتيجـ ً
ـة لذلــك خرجــت الواليــات املتحــدة وإرسائيــل
ـر كبــر نتيجــة لتوغــل االتحــاد الســوفييتي يف الوحــل
بنـ ٍ
األفغانــي ،انشــغال إيــران والعــراق يف الحــرب الدائــرة
بينهمــا وإلحــاق أرضار كبــرة يف قــوة منظمــة التحريــر
وإضعــاف رشعيتهــا وخروجهــا مــن لبنــان بعيــدًا عــن
الحــدود اإلرسائيليــة .يف الســنة ذاتهــا اســتعملت الواليــات
املتحــدة حــق الفيتــو ضــد إدانــة إرسائيــل باملجــازر التــي
ارتكبتهــا يف حــرب لبنــان منهــا :يف  9حزيــران فيتــو
أمريكــي ضــد مــروع قــرار إســباني بإدانــة الغــزو
اإلرسائيــي للبنــان .ويف  25حزيــران :فيتــو أمريكــي ضــد
مــروع قــرار فرنــي يف مجلــس األمــن بشــأن االجتيــاح
ً
وأيضــا يف  6آب :فيتــو أمريكــي يعرقــل
اإلرسائيــي للبنــان.
صــدور قــرار يديــن إرسائيــل جــراء سياســتها التصعيدية يف
منطقــة الــرق األوســط وتحدي ـدًا يف لبنــان .وبعدهــا عــام
 1983يف  15شــباط صوتــت الواليــات املتحــدة ضــد قــرار
يســتنكر مذابــح مخيمــي الالجئــن الفلســطينيني يف «صــرا
وشــاتيال» يف لبنــان.

االنتفاضة األولى 1987
اندلعــت االنتفاضــة األوىل نتيجــة لتغــول االحتــال
اإلرسائيــي الــذي دام ألكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن وحمــل
معــه مزيــدًا مــن االضطهــاد ،القمــع ،الظلــم واملمارســات
العدوانيــة بحــق الشــعب العربــي الفلســطيني .كما أن ســوء
األوضــاع التــي ســادت األرايض الفلســطينية الواقعــة تحــت
االحتــال والســيطرة التعســفية عــى كل األصعــدة مــن خالل
قوانــن الطــوارئ زادت مــن عمليــة االحتقــان الداخــي ومــن
مطالــب الشــعب الفلســطيني بإنهــاء االحتــال واســتقالله
الوطنــي .وصــل النضــال الشــعبي الفلســطيني إىل أوجــه
خــال االنتفاضــة األوىل التــي تعرضــت ملحــاوالت قمــع مــن
قبــل قــوات االحتــال اإلرسائيليــة ومحــاوالت لالحتــواء مــن
قبــل جهــات دبلوماســية أبرزهــا الواليــات املتحــدة .أدت

ً
مجددا في كامب ديفيد  2000إلى جانب إسرائيل ،واعتبرت أن
وقفت أميركا
ً
ً
ً
إسرائيل قدمت عرضا كريما وسخيا للقيادة الفلسطينية التي لم ترتق إلى حجم
التحديات وفرطت بفرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية تاريخية.

االنتفاضــة إىل البــدء بمفاوضــات مــع إدارة الرئيــس ريغــان
يف العــام .1989
حققــت االنتفاضــة األوىل نتائــج سياســية غــر مســبوقة،
وقــد أيقنــت الواليــات املتحــدة أهميــة التوصــل إىل ســام يف
املنطقــة عــر التفــاوض املبــارش مــع الشــعب الفلســطيني
وممثلــه الرشعــي .كمــا وأدركــت قطاعــات واســعة يف
إرسائيــل أن لالحتــال تأثــر ســلبي عليهــا ،وفهمــت القيــادة
العســكرية يف واشــنطن وتــل أبيــب أنــه ال وجــود لحــل
عســكري للــراع مــع الفلســطينيني ،ممــا يعنــي رضورة
البحــث عــن حــل ســيايس عــى الرغــم مــن حالــة الرفــض
والتعنــت اإلرسائيليــة التــي عــر عنهــا رئيــس الــوزراء
الليكــودي إســحق شــامري.
تزامنــت االنتفاضــة األوىل مــع غــزو الرئيــس العراقــي
صــدام حســن للكويت واندالع حــرب الخليــج الثانيــة (لــم
تســتطع العــراق أن تســتجمع قواهــا وتســرد عافيتهــا بعــد
حــرب الخليــج األوىل التــي اســتمرت لثمانــي ســنوات مــع
إيــران) والهزيمــة التــي لحقــت بــه سياســيًا وعســكريًا.
أدت نتائــج هــذه الحــرب إىل ارتيــاح يف صفــوف املجتمــع
اإلرسائيــي ممــا يعنــي نهايــة أي تهديــد محتمــل مــن
«الجبهــة الرشقيــة» واســتبعاد فكــرة احتمــال تشــكيل
قــوات تحالــف عربيــة ملهاجمــة إرسائيــل ،مــا أدى إىل تغــر
الشــعور اإلرسائيــي بالتهديــد فاكتســبت إرسائيــل القــدر
الــكايف مــن الثقــة الــذي تمكنهــا مــن القيــام بمبــادرات
سياســية أكثــر خطــراً ،وأراد كل مــن الرئيس جــورج
بــوش األب وحلفائــه األوروبيــن والعــرب اســتخدام نتائــج
الحــرب كنقطــة انطــاق لعمليــة ســام بــن العــرب
والدولــة اليهوديــة بعــد أشــهر قليلــة مــن النهايــة الرســمية
للحــرب افتتــح الرئيــس جــورج بــوش األب يف العــام 1991

أول مؤتمــر للســام العربــي -اإلرسائيــي حيــث ضــم جميــع
األطــراف املركزيــة الضالعــة يف الــراع .هنــا بــرز دور
موقــف مغايــر للواليــات املتحــدة حيــث أرصت عــى تشــكيل
ضغوطــات عــى إرسائيــل مــن أجــل إجبارهــا عــى املشــاركة
باملؤتمــر والبــدء بعمليــة تفاوضيــة بغيــة التوصــل إىل
تســوية سياســية .كان موقــف شــامري ســلبيًا تجــاه أي
عمليــة تفاوضيــة ولــم يرغــب التنــازل أب ـدًا عــن املنجــزات
التــي حققتهــا إرسائيــل عــر ســنوات الــراع الطويلــة.
إال أن حكومــة بــوش األب عملــت عــى تفعيــل ضغوطــات
اقتصاديــة عــى إرسائيــل بواســطة اقــراح ضمانــة لقــرض
بقيمــة  10مليــارات دوالت مــن أجــل اســتيعاب الهجــرة
ً
وخصوصــا أن
اليهوديــة مــن دول االتحــاد الســوفييتي
إرسائيــل مــرت يف هــذا الوقــت بأزمــة اقتصاديــة وصلــت
فيهــا نســبة التضخــم إىل نحــو .%445
ً
لــم تضطــر واشــنطن االنتظــار طويــا ســيما وأن
االنتخابــات الربملانيــة اإلرسائيليــة يف العــام  1992أدت إىل
عــودة إســحق رابــن وحــزب العمــل ليتســلم مقاليد الســلطة
واالنطــاق نحــو مفاوضــات رسيــة بهــدف التوصــل إىل
صيغــة لحــل الــراع اإلرسائيــي -الفلســطيني.

من أوسلو 1993وحتى كامب ديفيد 2000
تــم اتفــاق أوســلو تحــت رعايــة ووصايــة أمريكيــة يف
حديقــة البيــت األبيــض يف مدينــة واشــنطن األمريكيــة يف 13
أيلــول  ،1993بحضــور الرئيــس األمريكــي الســابق بيــل
كلينتــون وكل مــن رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية
يــارس عرفــات ،ورئيــس الحكومــة اإلرسائيليــة إســحق رابني.
أقيمــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى أثــر توقيــع هذا
االتفــاق ،الــذي أعطاهــا صالحيــات إلدارة الشــؤون الذاتيــة
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لســكان قطــاع غــزة ،والضفــة الغربيــة مــع اســتمرار
املفاوضــات إلنهــاء قضايــا النــزاع اإلســراتيجية املتمثلــة
يف القــدس ،والالجئــن ،واملســتوطنات ،والحــدود ،وبالتــايل
فقــد أوجــد اتفــاق أوســلو ســلطة فلســطينية لديهــا رشعيــة
دوليــة ،ويتــم دعمهــا يف مهامهــا ،والتزاماتهــا يف إطــار اتفاق
أوســلو .كمــا أدى هــذا االتفــاق إىل فتــح الطريــق أمــام عقــد
معاهــدة ســام أردنية-إرسائيليــة .ســاهم اتفــاق أوســلو
يف توفــر الغطــاء الرشعــي لنشــأة الســلطة الفلســطينية،
وإدارتهــا بصالحيــات محــدودة األرايض الفلســطينية يف
الضفــة الغربيــة ،وقطــاع غــزة ،وقــد كانــت هنــاك عوامــل
عديــدة دفعــت القيــادة الفلســطينية لقبــول هــذا االتفــاق
الــذي ال يلبــي الحــد األدنــى مــن برنامــج منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،والــذي كبــل الســلطة الفلســطينية سياســيًا
.دعمــت الواليــات املتحــدة هــذا االتفــاق ورعتــه إال أنــه
ســمح إلرسائيــل بمضاعفــة نشــاطها االســتعماري ،تقطيــع
أوصــال املناطــق املحتلــة والتواصــل الجغــرايف يف مــا بينهــا
مــن خــال عمليــة بنــاء طــرق وشــق شــوارع وتخطيــط
حيــزي ضمــن هــدوء نســبي فلســطيني وعمليــة ضبــط
داخليــة تقودهــا أجهــزة امنيــة فلســطينية .انتهــت اتفاقيــة
أوســلو ولــم تقــم دولــة فلســطينية ،بــل اســتطاعت إرسائيل
توســيع رقعتهــا االســتيطانية وتحويلهــا إىل جزيــرة معزولــة
تســيطر عليهــا قــوات االحتــال وتحتفــظ بكافــة املواقــع
اإلســراتيجية فيهــا.
ً
خصوصــا
مــرت ســنوات التســعينيات بتحــوالت جديــة
بعــد اغتيــال إســحق رابــن وصعــود الليكــود برئاســة
بنيامــن نتنياهــو إىل ســدة الحكــم .لقــد عــر نتنياهــو عــن
مواقــف متشــددة تجــاه الــراع اإلرسائيــي -الفلســطيني
ولــم يرغــب بتقديــم «تنــازالت» مــن أجــل التوصــل إىل
تســوية سياســية .بعــد خســارته لالنتخابــات يف العــام
 1999أمــام منافســه أيهــود بــاراك رأت اإلدارة األمريكيــة
ً
خصوصــا أن
أنــه حــان وقــت التوصــل لتســوية نهائيــة
أيهــود بــاراك أعلــن أنــه ســيكمل طريــق رابــن ،وبأنــه
سينســحب مــن لبنــان عــى غــرار الفهــم الــذي وصلــت
إليــه القيــادة العســكرية أن الخيــار العســكري لــن يــؤدي
إىل حــل للــراع .عــاد الطرفــان اإلرسائيــي والفلســطيني
إىل التفــاوض مجــددًا يف كامــب ديفيــد  2000تحــت رعايــة
ووصايــة واشــنطن والرئيــس بيــل كلينتــونّ ،إل أنهــم
لــم يتوصلــوا إىل اتفــاق ،وأعلــن بــاراك أنــه «ال يوجــد
رشيــك» وأعلنــت القيــادة الفلســطينية بأنهــا غــر مســتعدة
للتفريــط بالحقــوق التاريخيــة للشــعب الفلســطيني مقابــل

بانتوســتانات وليــس مقابــل دولــة مســتقلة ،ولذلــك اتضــح
ـق مســدود..
أن «عمليــة الســام» وصلــت إىل طريـ ٍ
أدى هــذا الفشــل – إضافــة إىل عوامــل أخــرى وتطــورات
حصلــت يف باحــات املســجد األقــى – إىل انــدالع االنتفاضــة
الثانيــة .قامــت حكومــة بــاراك بمحاولــة قمــع لهــذه
االنتفاضــة وإخضــاع القيــادة الفلســطينية للــروط
التفاوضيــة اإلرسائيليــة .دعمــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ممارســات إرسائيــل العدوانيــة بالقضــاء عــى االنتفاضــة
ومحــاوالت التمــرد الفلســطينية .بعــد وصــول جــورج
بــوش االبــن إىل البيــت األبيــض بــدأ بالرتويــج إىل مــروع
«خارطــة الطريــق» ( )2002لدفــع عجلــة املفاوضــات
اإلرسائيليــة الفلســطينية مــن جديــد وبغيــة الحصــول عــى
تأييــد الــدول العربيــة املعتدلــة .قدمــت خارطــة الطريــق
«حـاً تدريجيًــا» متعــدد املراحــل ومتعــدد الســنوات للرصاع
اإلرسائيــي الفلســطيني .لكــن لــم تكــن جميــع األطــراف
راضيــة عــن خارطــة الطريــق ،ال ســيما املرحلــة التــي يجب
فيهــا «انســحاب إرسائيــل مــن املناطــق املحتلــة وإيقــاف
االســتيطان عــى الفــور» .ردًا عــى هــذا التوجــه ،وصلــت
البيــت األبيــض  50ألــف رســالة احتجــاج مــن زعمــاء
املســيحية-الصهيونية ،والتــي ،مــن بــن أمــور أخــرى،
ضغطــت عــى إدارة بــوش وبــدوره لــم يدفــع يف هــذا االتجاه
ولــم ينفــذ التزاماتــه تجــاه ممارســات إرسائيــل يف األرايض
املحتلــة .تجــدر اإلشــارة إىل أن سياســة الواليــات املتحــدة لم
تتوقــف فقــط عنــد عــدم تشــكيل ضغوطــات عــى إرسائيــل
أو عــدم الســماح بإدانتهــا بــل ً
أيضــا بالتغــايض وغــض
الطــرف عــن سياســات إرسائيــل االســتيطانية والســماح
لهــا بالتمــدد أكثــر وتغيــر الحقائــق والــروط املوضوعيــة
وبالتــايل التأثــر عــى كل عمليــة تفاوضيــة يف املســتقبل.
ً
فضــا عــن ذلــك يمكــن مالحظــة الدعــم األمريكــي
إلرسائيــل يف عــدم إدانــة عمليــات االغتيــاالت املنهجيــة التــي
قامــت بهــا إرسائيــل بحــق القيــادات الفلســطينية وإدانــة
16
العمليــات التــي قــام بهــا الفلســطينيون يف تلــك الفــرة.

حرب لبنان الثانية  2006حتى صفقة القرن
كمــا أن انــدالع حــرب لبنــان الثانيــة يف صيــف 2006
أوضــح دعــم الواليــات املتحــدة إلرسائيــل .فقــد عارضــت
ً
خصوصــا يف
واشــنطن إصــدار بيــان إدانــة بحــق إرسائيــل
أعقــاب الجرائــم والدمــار الــذي لحــق ببــروت ،وأرصت عــى
الســماح إلرسائيــل بالقضــاء عــى حــزب اللــه يف لبنــان .كمــا

أصــدر مجلــس النــواب قــرا ًرا رســميًا ( )921جــاء فيــه أن
«الواليــات املتحــدة تديــن اإلرهابيــن وهجماتهــم األخــرة
ضــد دولــة إرسائيــل ،وتعتــر الــدول التــي تقــف وراءهــم
مســؤولة عــن النتائــج» صــدر القــرار بأغلبيــة  410أصــوات
17
مقابــل  75فقــط.
بعــد وصــول بــاراك أوبامــا للبيــت األبيــض حصــل توتــر يف
ً
خصوصــا أن أوبامــا لــم يســمح
العالقــات اإلرسائيليــة األمريكيــة
للوبــي املســيحي-الصهيوني بالســيطرة عــى مواقــع ودوائــر
اتخــاذ القــرار يف البيــت األبيــض .لــم تشــهد هــذه الفــرة ً
تحول
ملحو ً
ظــا وال تغيــرًا جوهريًــا يف مواقــف الواليــات املتحــدة
تجــاه إرسائيــل وطبيعــة موقعهــا التحالفــي معهــا .إال أن فــرة
ترامــب شــهدت تحـ ً
ـول بــار ًزا نظ ـ ًرا لتأثــر اللوبــي املســيحي
الصهيونــي .منــذ يــوم انتخابــه حــذر ترامــب الفلســطينيني
مــن أنــه طاملــا لــم يعــودوا إىل طاولــة املفاوضــات ،فســوف
يقلــص مــن أمــوال املســاعدات األمريكيــة التــي يتلقونهــا،
وقطعــت بعــض املســاعدات التــي تقدمهــا الواليــات املتحــدة
لألونــروا .كمــا بــرز دعــم ترامــب إلرسائيــل بقــرار نقــل
الســفارة األمريكيــة للقــدس .وهكــذا يف  6كانــون األول،2017
أعلــن ترامــب أن الواليــات املتحــدة ســتعرتف بالقــدس عاصمــة
إلرسائيــل .ال ينبغــي التقليــل مــن أهميــة نقــل الســفارة
األمريكيــة ،فهــو خطــوة مهمــة لتثبيــت الوضــع القائــم 18 .كمــا
وعــرض الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب رؤيتــه الجديــدة
للســام وحــل الــراع .ســبقت هــذا اإلعــان خطــوات عديــدة
أهمهــا :قــرار الرئيــس األمريكــي االعــراف بالقــدس عاصمـ ً
ـة
إلرسائيــل ،ونقــل ســفارة الواليــات املتحــدة إىل القــدس ،ثــ ّم
قــرارات تنــزع الطابــع غــر القانونــي عــن املســتوطنات يف
األرايض الفلســطينية املحتلــة ،ووقــف التمويــل عــن وكالــة األمــم
املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني «األونــروا»،
باإلضافــة إلعــان ترامــب عــن «ســيادة إرسائيــل عــى الجــوالن».
رؤيــة ترامــب للســام ،كمــا ســميت بصفقــة القــرن ،تعــر عــن
الرؤيــة اإلرسائيليــة لحــل الــراع ،فهــي تنــص عــى االعــراف
بإرسائيــل كدولــة يهوديــة وتلغــي حــق العــودة بشــكل نهائــي
وتنســف حقــوق الالجئــن.

تلخيص
عــى خلفيــة تجــذر القوميــة العربيــة وطروحاتهــا
االشــراكية يف املنطقــة ودعمهــا لحــركات التحــرر الوطنــي
املناهضــة لالســتعمار والتــي شــكلت تهديــدًا إســراتيجيا
للواليــات املتحــدة األمريكيــة ومصالحهــا التوســعية يف
املنطقــة خاصـ ً
ـة أنهــا كانــت مدعومــة اقتصاديًــا وعســكريًا

مــن االتحــاد الســوفييتي ،رأت واشــنطن أن إرسائيــل
أصبحــت ورقــة إســراتيجية يجــب توظيفهــا مــن أجــل
حمايــة مصالــح الواليــات املتحــدة وكبــح جمــاح القــوى
املناهضــة لهــا .بنــا ًء عليــه رأت الواليــات املتحــدة األمريكيــة
أن تقويــة إرسائيــل وجعلهــا تتفــوق اقتصاديًــا وعســكريًا
مــن شــأنه إحــداث خلــل يف موازيــن القــوى اإلقليميــة
والحفــاظ عــى مصالحهــا اإلســراتيجية وهيمنتهــا يف
املنطقــة .كمــا رأت أن إلحــاق هزيمــة بنظــام جمــال عبــد
النــارص ســيؤدي إىل أفــول نجمــه والقضــاء عــى مرشوعــه
الســيايس الســيادي ،الوحــدوي واالشــراكي ،ومحــارصة
خياراتــه الداعمــة لحــركات التحــرر الوطنــي املناوئــة أصــا
لإلمربياليــة وسياســة «البــاب املفتــوح» التــي جعلــت مــن
الثــروات الطبيعيــة للبلــدان العربيــة نهبًــا بيــد الواليــات
املتحــدة وأداة لخدمــة مرشوعهــا التوســعي.
يف أعقــاب ذلــك ،أمــدت الواليــات املتحــدة إرسائيــل
بأســلحة وعتــاد وخــرات جعلهــا تتفــوق عســكريًا وجــرت
كافــة األســباب والعوامــل حتــى إلحــاق الهزيمــة بالجيــوش
العربيــة ،وانتكاس الخيــارات السياســية التحرريــة وإخضاع
كافــة الــراب الفلســطيني ،الجــوالن العربي الســوري وأجزاء
كبــرة مــن ســيناء تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة .منــذ ذلــك
الحــن عمــدت الواليــات املتحــدة عــى اختــاف إداراتهــا
إىل دعــم إرسائيــل وتوفــر الغطــاء الســيايس ،العســكري
ً
خصوصــا يف
واألمنــي مــن أجــل الحفــاظ عــى موقعهــا
ظــل تنامــي قــوة املحــور اإلســامي املمانــع واملنــاوئ
للهيمنــة األمريكيــة يف املنطقــة .تنظــر الواليــات املتحــدة
إلرسائيــل التوســعية عــى أنهــا «كلــب الحراســة» ملصالحهــا
يف املنطقــة ولذلــك تســعى إىل تقويتهــا بمــا يتوافــق مــع
أهدافهــا ومصالحهــا.
أصبــح التحالــف اإلســراتيجي بــن إرسائيــل والواليــات
املتحــدة أمــرا ً مفروغــا ً منــه فالتــزام الواليــات املتحــدة
بالحفــاظ عــى «أمــن» و»مصالــح» إرسائيــل هــو أحــد
األســس املركزيــة للسياســات الخارجيــة األمريكيــة .ال
يقتــر التقــارب بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة عــى
القيــادة األمريكيــة فقــط وإنمــا يظهــر ً
أيضــا يف الــرأي
ً
تعاطفــا كب ـرًا مــع إرسائيــل
العــام األمريكــي الــذي يبــدي
ً
خصوصــا يف مــا يتعلــق بالــراع العربي-اإلرسائيــي.
باإلمــكان االســتنتاج أن منظومــة العالقــات اإلســراتيجية
بــن الواليــات املتحــدة وإرسائيــل كانــت لهــا تداعيــات
عــى مســتوى موازيــن القــوى يف املنطقــة ،خارطــة األعــداء
واألصدقــاء ،االصطفافــان والتحالفــات املختلفــة وأخــرًا
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عــى أشــكال االنتظــام الســيايس والخيــارات املمكنــة.
فالعالقــة بــن هاتــن الدولتــن أدت إىل فشــل الخيــار
القومــي ،وانحســار التيــارات اليســارية ،وعليــه ظهــرت
تيــارات إســامية راديكاليــة طرحــت نفســها بديـ ً
ـا لكلتــا
الحالتــن ،والقــت امتــدادًا ودعمً ــا شــعبيًا واســعً ا .كمــا
أن الدعــم املنهجــي مــن قبــل الواليــات املتحــدة إلرسائيــل
ومحــاوالت الح ـ ّد مــن امتــداد وتوغــل االتحــاد الســوفييتي
يف املنطقــة ،الــذي تراجعــت قوتــه وزاد انشــغاله بأزمــات
داخليــة وانهيــاره يف نهايــة املطــاف جعــل الكثــر مــن
الــدول العربيــة تــرك هــذا الخيــار وتتنــازل عــن ســعيها
للتوصــل لحالــة تــوازن إســراتيجي يف املنطقــة والبحــث عن
إمكانــات لرتتيــب عالقاتهــا والحفــاظ عــى موقعهــا ضمــن
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الرؤيــة األمريكيــة للمنطقــة ،وبالتــايل القبــول بإرسائيــل
وممارســاتها واإلذعــان للهيمنــة األمريكيــة .رأت هــذه الــدول
أن محــاوالت االصطفــاف إىل جانــب القــوى املعاديــة للرؤيــة
األمريكيــة مصريهــا الهزيمــة واالنهيــار ،وال مفــر إال للبحــث
عــن موطــئ قــدم ضمــن التصــورات األمريكيــة وحســاباتها
السياســية .مــن هــذا البــاب يمكــن تفســر اتفاقيــة الســام
مــع مــر واألردن واالتفاقيــات األخــرة مــع كل مــن
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،البحريــن واملغــرب .ومــن هــذا
البــاب إيــاه يمكــن قــراءة خارطــة االصطفافــات يف املنطقــة
حيــث تقــف هــذه الــدول يف خنــدق واحــد أمــام الــدول
والحــركات املناوئــة للهيمنــة األمريكيــة وبســط نفوذهــا عــى
املنطقــة :إيــران ،ســورية ،حــزب اللــه وحمــاس.
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