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امللخص :

تيدؼ الدراسة إلى البحث في طبيعة العالقات األمريكية اإلسرائيمية في عيد الرئيس األمريكي بيػؿ

كمينتوف ،وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى االنحياز األمريكي إلسػرائيؿ واألسػباب والػدوافل الكامنػة وراس السياسػات
األمريكية تجاه المنطقة العربية عامة والقضية الفمسطينية خاصة.
وقػػػد عمػػػدت الدراسػػػة إلػػػى تقصػػػي المبػػػررات والمقػػػدمات التاريخيػػػة المتم مػػػة بالتنػػػاقض والصػػػراع
اإلسالمي المسيحي والبعد المسػيحي المتصػييف المسػتند إلػى عقائػد مةػتركة ومػا رافػؽ ذلػؾ مػف مصػال
إستراتيجية واقتصادية وعسكرية أممت بناس عالقات أمريكية منحازة إلسرائيؿ.

مف ىنا توصمت الدراسة إلى أف جممة عوامؿ ودوافل متعددة تساندت معا لتؤ ر في مراكز القرار األمريكي
وبالنتيجة تعيد كؿ اإلدارات األمريكية ومنيا إدارة كمينتوف عمى حماية إسرائيؿ والمحافظة عمى أمنيا
وةرعنة وجودىا في المنطقة العربية مف خالؿ جيود السالـ التي تبذليا اإلدارات األمريكية لصال
االنحياز إلى إسرائيؿ ،مل اعتماد"مبدأ االزدواجية" كمعبة سياسية تمارسيا أمريكا إستراتيجية دائمة لتمرير
وتقطيل الوقت الذي يصب بالنتيجة في مصمحة"تأبيد" االنحياز األمريكي إلسرائيؿ بواسطة كؿ اإلدارات
الجميورية منيا والديمقراطية.

Abstract
The study aims to look into the nature of the American-Israeli relations in the era of
former U.S. president Bill Clinton, to identify the American bias to Israel and the
reasons and motives behind the U.S. policy towards the Arab region in general and the
Palestinian issue in particular. During its study to explore the rationale, historical
introductions of contradiction and conflict of the Islamic and Christian Almtzin
dimension of Christian-based doctrines of joint and the accompanying strategic interests,
economic and military relations dictated the construction of a U.S. pro-Israel.
From here the study found that, among other factors and multiple motives Tsandt
together to affect decision-making centers in the U.S. As a result, the commitment of all
U.S. administrations, including the Clinton administration to protect Israel and maintain
security and to legitimize their presence in the Arab region through the peace efforts of
U.S. administrations in favor of bias towards Israel, with adoption of the "principle of
duplication" as a game of political strategy practiced by America to pass a permanent
and cutting the time, which flows result in the interest of "perpetuating the" American
bias to Israel by all departments of the republic and democracy.
كلية اربد الجامعية  /جامعة البلقاء التطبيقية.
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املقذمة

لـ تكف العالقات األمريكية اإلسرائيمية وليػدة لحظتيػا التاريخيػة ،بقػدر مػا ىػي وليػدة عوامػؿ ودوافػل
أفرزت بحسب فرضية ىذه الدراسػة انحيػا از أمريكيػا كػامال إلسػرائيؿ .مػف ىنػا فالدراسػة تنطػوي عمػى
ىدؼ الكةػؼ عػف تمػؾ الػدوافل والمبػررات ومػا اكتنفتػو مػف مجريػات واكبػت تػاريال وحاضػر العالقػة

األمريكية اإلسرائيمية ترجمت مف خالؿ مواقؼ وسياسات محددة تجاه المنطقة العربية بصورة عامة
والقضية الفمسطينية بصورة خاصة.
وعميػػو سػػعت الدراسػػة لتقصػػي تػػاريال تمػػؾ العالقػػة ومػػا تضػػمنتيا مػػف دوافػػل ارتبطػػت بتػػاريال مػػف
العالقات السمبية والصراعية بيف العرب المسمميف والغرب المسيحي عامػة والييػود خاصػة بضػمنيـ

المقيمػػوف فػػي بمػػداف الغػػرب والةػػرؽ األوروبػػي ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ المعتقػػدات المسػػيحية -الييوديػػة
المةػػتركة سػػيما تمػػؾ المرتبطػػة بفمسػػطيف واألراضػػي المقدسػػة بمػػا تةػػتمؿ عميػػو مػػف نبػؤات بػػأرض
كنعاف الموعودة لمييود المختاريف مف الرب لمعودة إلييا والسكف فييا.

تساندت مل تمؾ الخمفية التاريخية والدينية مصال استعمارية وسياسية واقتصػادية مةػتركة
ميدت لػدعـ سياسػي بػدأ منػذ دخػوؿ أمريكػا عػالـ القػوى الكبػرى فػي المنطقػة العربيػة .لػذلؾ بح ػت
الدراسة في سياسػات اإلدارات األمريكيػة ومجػالس الكػونغرس األمريكيػة التػي ترجمػت نفسػيا عمميػا

بمواقػػؼ سياسػػية داعمػػة لممواقػػؼ اإلس ػرائيمية لػػدى دوؿ العػػالـ والييئػػات الدوليػػة ،وترجمتيػػا كػػذلؾ
بمساعدات مالية واقتصادية وعممية وعسكرية حكومية وغير حكومية.
لذلؾ عمدت الدراسة إلػى تقصػي دور المػوبي الصػييوني بكػؿ ألػواف طيفػو الدينيػة التبةػيرية

والفكرية واإلعالمية واالقتصادية ،وعمى رأسو"ايباؾ" التي مدت أذرعيا عبر تمؾ نحو كؿ المؤسسات
األمريكية الحكومية وغير الحكومية لتمارس تأ يرىا مف خالؿ الكادر البيروقراطي اإلداري فػي البيػت
األبػػيض وفػػي الكػػػونغرس وبقيػػة المؤسسػػػات االقتصػػادية والسياسػػية والعسػػػكرية األمريكيػػة ،وذلػػػؾ

لمييمنة عمى مركز القرار التةريعي والتنفيذي األمريكي.

عمى ى ذا األساس كاف بالضرورة أف تطؿ الدراسة عمى طبيعة التركيبة البيروقراطية في عيد
الرئيس كمينتوف ،التي اتسػمت بتحػالؼ صػييوني أمريكػي تمػرس داخػؿ إدارة كمينتػوف ووجػو مسػار
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جميػػل السياسػػات تجػػاه العػػرب والفمسػػطينييف خاصػػة عبػػر المفاوضػػات التػػي رعتيػػا إدارة الػػرئيس
كمينتوف.

انطالقا مف ذلؾ سعت الدراسة إلى تتبل تاريخي لمجيود التػي بػذليا الػرئيس كمينتػوف وطػاقـ

إدارتو مل الطرفيف العربي واإلسرائيمي ،مم ال بما انتيت إليو تمؾ الجيود بتوقيل الطرؼ الفمسطيني
التفاؽ أوسمو ،ومف ـ توقيل األردف لمعاىدة وادي عربة ،وما تبل مف جيود تفاوضية بيف الطػرؼ

الفمسطيني وبيف إسرائيؿ طواؿ عيد كمينتوف مف .2001 -1993
تاريخ ومربرات االحنياز األمريكي إلسرائيل

تةكمت العالقات األمريكية الصييونية عمى أساس أك ر مف دافل ،بحيث تناغمت تمؾ الػدوافل

مل المصمحة االستعمارية المةتركة خاصة بدخوؿ الواليػات المتحػدة كقػوة دوليػة صػاعدة فػي عػالـ
الةرؽ األوسط بعد الحرب العالمية ال انية.
وباعتبار أف أمريكػا تعػود فػي أصػوليا إلػى تػاريال اليجػرات األوروبيػة إلييػا ،فػوف تمػؾ الػدوافل

انب قت بداية أو استغمت تاريخيا العالقة بيف اإلسالـ وأوروبا .فالدراسات التي اىتمت بػذلؾ انطمقػت
مػػػف افتػػػراض عػػػالميف متقػػػابميف مختمفػػػيف ينطويػػػاف عمػػػى صػػػور ومراحػػػؿ متعاقبػػػة مػػػف التنػػػاقض
والصراع(زيادة.)17 :1998 ،

في الوقػت ذاتػو اسػتغمت الصػورة النمطيػة واالنطبػاع الغربػي عػف العػرب فػي ضػوس قػروف مػف

الصػراع االسػػالمي -الغربػػي الػذي تػػـ اسػػتغاللو مػف الصػػييونية وحمفائيػػا الغػربييف لخمػػؽ حالػػة مػػف
التحالؼ الغربي الصييوني والتعاطؼ مل القضية الييودية .كما وقدـ لمرأي العاـ األمريكػي والغربػي

الصػػورة التػػي تػػرى أف العػػرب متخمفػػوف ورجعيػػوف وجيمػػة وبرابػػرة نوارىػػابيوف ،وييتمػػوف بػػالجواري
والحريـ وال يستحقوف ما يممكوف مف روات(ىيكؿ)1973 ،
فوؽ ذلػؾ اسػت مرت المعتقػدات المسػيحية الييوديػة المةػتركة ،فػأفرزت المسػيحية الصػييونية
عنػد بدايػة القػرف الػػػسابل عةػر فػي انجمتػ ار التػي حمميػا الميػاجروف إلػػى الواليػات المتحػدة لتةػػكؿ
أرضية تقديـ الدعـ الكامػؿ لمةػعب الييػودي فػي فمسػطيف .وتتصػؿ جػذور ىػذه الحركػة بتيػار دينػي
يعػود إلػى القػرف األوؿ لممسػيحية ويسػمى بتيػار األلفيػة

 Millenarianismوىػو معتقػد دينػي

نةػأ فػي أوسػاط المسػيحييف مػف أصػؿ ييػودي يعتقػد بػأف المسػي سػيعود إلػى ىػذا العػالـ محاطػا
بالقديسػػيف ليممػػؾ فػػي األرض ألػػؼ سػػنة .وفػػي أمريكػػا كػػاف القػػس األيرلنػػدي جػػوف نيمسػػوف داربػػي
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بم ابة األب الروحي لحركة المسيحية الصييونية األمريكية الذي طرح رؤيتو لنظرية عػودة المسػي
ال انية ونظرية األلفية .وحمؿ لواس الحركة مف داربي عدة قساوسة مف أةيرىـ داويت مػودي الػذي
عرؼ بترويجو لنظرية " ةعب اهلل المختار"  ،وويمياـ يوجيف بالكستوف الػذي ألػؼ كتػاب " المسػي

آت " عاـ  1887وأكد فيو عمى نظرية حؽ الييودي طبقا لقراستو لمتوراة في فمسطيف .إال أف أك ر
المنظريف تطرفا كاف القػس سػايروس سػكوفيمد الػذي ألػؼ كتابػا عنوانػو" إنجيػؿ سػكوفيمد المرجعػي

عػػاـ  ، " 1917وىػػو الكتػػاب الػػذي أصػػب بم ابػػة المرجػػل األوؿ لحركػػة المسػػيحية الصػػييونية.
وبظيور حركة اإلصالح الديني في أوروبا تـ تبنػي مقولػة أف"الييػود ىػـ ةػعب اهلل المختػار" وأنيػـ
األمة المفضمة عند الرب ،وأف ىناؾ وعدا إلييا يربطيـ بفمسطيف(.تقرير واةنطف -العدد 5 ،107

أيار .(www.almahdy.net/vb/showthread.php, 2007

مػػف ىنػػا ارتػػبط المعتقػػد المسػػيحي البروتسػػتانتي بعػػد حركػػة اإلصػػالح باإليمػػاف بعػػودة المسػػي
ال انية بةرط قياـ إسرائيؿ عمى كؿ أرض فمسطيف .وساعد في انب اؽ وتبني تمؾ األفكػار المسػيحية
البروتسػػتانتية مػػا ورد فػػي كتػػاب مػػارتف لػػو ر "المسػػي ولػػد ييوديػػا" ،كمػػا وسػػاىمت أفكػػار الفرنسػػي
جوف كالفف فػي نةػأة الجماعػات الطيوريػة أو التطييريػة التػي رفعػت مػف ةػاف الييػود فػي أوروبػا
وردت االعتبار ليـ ولمعتقداتيـ التوراتية(الحسف.)1989،وتفسر الباح ة األمريكية جريس ىالسيؿ
فػػي كتابيػػا" :النبػػوسة والسياسػػة :المسػػيحيوف والصػػياينة" ىػػذا التعػػاطؼ األمريكػػي تجػػاه إسػػرائيؿ
والتحالؼ الصييوني المسيحي بالقوؿ" :إف أساس عقيدة المسيحييف والصياينة يقوـ عمى فكػرة أف

الرب قدر مسبقًا حدوث ىذا األمر ،وأف إسرائيؿ قامت بو دوف أف تػدري ىػي نفسػيا إذ كانػت تقػوـ
بتنفيذ إرادة الػرب" .وليػذا يعتقػد المسػيحيوف أف عمػييـ ،بصػورة آليػة ،تأييػد ودعػـ كػؿ مػا تقػوـ بػو

إسرائيؿ(عبد الصادؽ.)2004 ،

تجانسػػت تمػػؾ المعتقػػدات مػػل المعتقػػد والحجػػة التوراتيػػة المتم مػػة فػػي وعػد اإللػػو ييػوا ألبػػييـ
إبراىيـ وألحفاده مف بعده في أرض الميعاد فمسطيف .وىذا ما استخدمتو الصييونية السياسػية فػي
تعامميػػا وحججيػػا مػػل اخخػػريف خصػػوـ وحمفػػاس منػػذ نةػػوئيا ،إذ انب قػػت مػػف ال قافػػة الييوديػػة التػػي
روج ليػػا رجػػاؿ الػػديف الييػػود ،فيػػذا الحاخػػاـ ةػػمومو غػػوريف يقوؿ"إنػػو ال يمكننػػا الفصػػؿ بػػيف أرض
إسرائيؿ وبيف تعاليـ الييودية(.)Biale, 1992

عمى ىذه األسػس التقػت الحركتػاف الصػييونية الييوديػة والصػييونية المسػيحية عمػى مةػروع

احتالؿ واغتصاب فمسطيف وتقديـ كؿ أصناؼ الدعـ الذي مكف ىذا الكيػاف االسػتعماري االسػتيطاني
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باقتالع ةعب مف أرضو نواحالؿ ةعب آخر مكانػو .ومػف ىنػا ومنػذ بدايػة تأسػيس الدولػة األمريكيػة
في القرف السابل عةر لعبت الرؤى األصولية المسيحية البروتستانتية دو ار كبيػ ار فػي تةػكيؿ ىويػة
الدولة.

لػػذلؾ فقػػػد أولػػػت أمريكػػا اىتماميػػػا بػػػالييود عبػػر الحركػػػات التبةػػػيرية المسػػيحية لينةػػػأ فييػػػا
الصػػياينة األمريكػػاف كمقدمػػة لمتعػػاطؼ والتحػػالؼ مػػل الييػػود باعتبػػار أف ىػػذا التحػػالؼ ىػػو أيضػػا
مصمحة امبريالية كما كاف عميو الحاؿ بالنسبة لبريطانيا في استعمار فمسطيف والتمييد الغتصػابيا

مػف قبػؿ الصػياينة ،بحيػػث يكػوف إقامػة كومنولػػث ييػودي فػي فمسػطيف بم ابػػة مركػز أمػامي لمغػػرب
األوروبي وألمريكا في الةرؽ(قيوجي.)19 :1978 ،

إف تمػػؾ الػػرؤى والمعتقػػدات الدينيػػة المةػػتركة قػػد أفػػرزت مػػا يقػػرب مػػف  40مميونػػا مػػف أتبػػاع

الصييونية المسيحية داخؿ الواليات المتحدة وحدىا  ،ويزداد أتباع تمؾ الحركة خاصة بعػدما أصػب
ليا حضور بارز في كؿ قطاعات المجتمل األمريكي .ويةيد اإلعػالـ األمريكػي حضػو ار متزايػدا ليػـ

حيث إف ىنػاؾ مػا يقػرب مػف  100محطػة تمفزيونيػة ،إضػافة إلػى أك ػر مػف  1000محطػة إذاعيػة
ويعمؿ في مجػاؿ التبةػير مػا يقػرب مػف  80ألػؼ قسػيس (.تقريػر واةػنطف  ,العػدد  5 ،107أيػار
2007و.) www.almahdy.net/vb/showthread.php
عمى ىذا النحو أسيمت المعتقدات الدينية المةػتركة فػي االنحيػاز األمريكػي إلسػرائيؿ ،خاصػة

وأف تمؾ األفكار والمعتقدات لـ تكف مقصورة عمى المتدينيف مف القادة الدينييف والناس العادييف بػؿ
ىي انتقمت أيضا إلى المجاؿ السياسػي ومراكػز القػرار فيػو .وعمػى ىػذا األسػاس أخػذ صػانعوا القػرار
والسياسيوف األمريكيوف في انتياج سياسات تؤكد رؤيتيـ ومواقفيـ السياسية التػي انحػازت لمييػود

بمساعدتيـ عمى تنفيذ سياساتيـ ومةروعيـ الصييوني.

عمى المستوى السياسي ترجمػت تمػؾ المعتقػدات والمصػال المةػتركة بدايػة فػي العػاـ 1917
مل صدور وعد بمفور الذي ميد وساعد عمى إيجاد وطف قومي لمييػود فػي فمسػطيف ،فأيػده ووافػؽ
عميو أغمب البروتستانت األمريكييف واعتبروه تنفيذا وواجبا دينيا راسخا مػف خػالؿ سياسػات داعمػة
إلسرائيؿ.
جػػاس ىػػذا االىتمػػاـ األمريكػػي بػػالييود وبمةػػروع عػػودتيـ إلػػى فمسػػطيف عبػػر بيانػػات وق ػ اررات

رسم ية عديدة .فالقاضي األمريكي براندز رئيس االتحاد الصييوني في أمريكػا والصػديؽ الةخصػي
لمػػرئيس األمريكػػي ولسػػف كػػاف قػػد بعػػث برسػػالة إلػػى وايػػزمف بتػػاريال  1917 /9 /27يبمغػػو فييػػا
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موافقة الرئيس األمريكي عمى تصري بمفػور .وتبػل ذلػؾ برقيػة الكولونيػؿ ىػاوس المم ػؿ الةخصػي
لمػػرئيس ولسػف بتػػاريال  1917 /10 /16التػػي بعػػث بيػػا إلػػى الحكومػػة البريطانيػػة يبمغيػػا بموافقػػة
الرئيس عمى وعد بريطانيا لمييود .وليؤكد ولسف في تصري لو بتاريال  1919 /3 /19أنو يوافػؽ

عمى تأسيس دولة صييونية في فمسطيف(الروساف.)1983 ،
والكػػونغرس األمريكػػي ىػػو اخخػػر يقػػرر فػػي  1922 /6 /30تأييػػد الواليػػات المتحػػدة لممسػػعى

الصييوني بوقامة وطػف قػومي ليػـ فػي فمسطيف(سػميماف .)1981،ػـ يعػاود التأكيػد فػي قػراره عػاـ
 1935عمى بذؿ الجيود األمريكية لمساعدة الييود في اليجرة إلى فمسطيف (دروزة.)1951 ،
وقػد أبػػدى الػػرئيس األمريكػػي ىػػاري ترومػػاف تضػػامنو وأظيػػر مةػػاعره اإلنسػانية والدينيػػة تجػػاه

الطموحات الييودية ،إذ ىو يعمف ةعوره باألسؼ والحزف الةديد بسبب التةتت الييودي في العػالـ
جازمػا أف الدولػة الييوديػة فػي فمسػطيف قػادرة فعػالً عمػى إنيػاس
في أعقػاب "المحرقػة" ،وكػاف يعتقػد
ً
معاناة ومآسي الييػود فػي العػالـ .(Sheikh, 1998).وعميػو مارسػت الواليػات المتحػدة األمريكيػة
ضغوطات عمى بريطانيا بصفتيا القوة االنتدابية في فمسطيف ،لعرض مةػروع تقسػيـ فمسػطيف أمػاـ

الجمعيػػة العامػػة لامػػـ المتحػػدة .ومػػارس األمريكػػاف مختمػػؼ الضػػغوطات وكػػؿ أةػػكاؿ التػػأ ير عمػػى
بعض الدوؿ األعضاس لمتصويت لصال ىذا القرار(ةديد.)1985 ،وبعد صدور قػرار التقسػيـ وقيػاـ
دولة إسرائيؿ في العاـ  ،1948اعتبرت الك ير مف دوؿ العػالـ ،بمػا فييػا الواليػات المتحػدة نفسػيا،
أف القضية الفمسطينية أصبحت قضية إنسانية تخص آالؼ الالجئيف والمةرديف ،ال قضية سياسػية
لةعب اقتمل مف أرضو وتـ إحالؿ وتوطيف آخريف مكانو .فانصبت الجيػود الدوليػة واألمريكيػة عمػى
تقديـ المساعدات المادية لمخيمات الالجئػيف بواسػطة وكالػة غػوث وتةػغيؿ الالجئيف(عبػد الػرحمف،

.)1987

في إطار تمؾ السياسات األمريكية لتصفية القضية الفمسطينية حاولت الواليات المتحػدة بػذؿ
جيودىػػا لػػدى الػػدوؿ العربيػػة تػػوطيف الفمسػػطينييف فػػي الػػدوؿ العربيػػة المضػػيفة ،وتحويػػؿ نةػػاطات
األونػػروا إلػػى الحكومػػات العربيػػة لػػذلؾ لػػـ يكػػف لمةػػعب الفمسػػطيني وجػػود فػػي قػػاموس السياسػػة
الخارجيػة األمريكيػة إال كالجئػيف .وفػي حزيػراف مػف العػاـ  ،1953خػرج وزيػر الخارجيػة األمريكػي،
جوف فورسػتر داالس ،بػاقتراح يقضػي بحػؿ قضػية الالجئػيف مػف خػالؿ تػوطينيـ فػي الػبالد العربيػة

المجاورة(.)Behring, 1971
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وخالؿ عيد الرئيس جونسوف في منتصؼ الستينيات انتعةت العالقات األمريكيػة اإلسػرائيمية
ذلؾ أف الرئيس أحاط نفسو بدائرة قوية مف محبي ومؤيدي إسرائيؿ ومف ىؤالس المبعػوث األمريكػي

لامـ المتحدة آر ر غولدبيرغ وكاتب خطابات الرئيس ومستةاره جوف روةيو(.)Yousef, 1995

عمى ىذا النحو بدأت أمريكا في انحيازىا لمييود عمميا منذ وعدوا بفمسػطيف وطػف قػومي وبعػد
تأسيس دولتيـ نواعالنيا رسميا بدعـ اقتصػادي وسياسػي وعسػكري غربػي منحيػا الةػرعية الدوليػة

بموجػػب ق ػرار الييئػػة الدوليػػة األمميػػة واالعت ػراؼ الرسػػمي مػػف الػػدوؿ .وبػػالطبل جػػاس ىػػذا االنحيػػاز
الغربي عامة واألمريكي عمى وجو الخصػوص مسػتندا إلػى دوافػل ومبػررات تاريخيػة دينيػة ومصػال
إستراتيجية متبادلة.

فينػاؾ ال ػػة عوامػؿ حاسػػمة كمػا يعتقػػد الػػدكتور إبػراىيـ أبػػو لغػد تػػؤ ر فػي القػ اررات األمريكيػػة

اليامػػػة تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية وتجػػػاه الفمسػػػطينييف :األوؿ ىػػػو المواقػػػؼ األمريكيػػػة المتكػػػررة
عموما لمعرب والمنطقة العربية ،فأمريكا تبنت مواقؼ واتخذت ق اررات معادية ،خاصػة ضػد
والمعادية
ً
بعػػض القيػػادات والزعامػػات العربيػػة اليسػػارية والقوميػػة ،الػػذيف ييصػػوروف فػػي السياسػػات األمريكيػػة،
وفي دوائر صنل القػرار ومراكػز الدراسػات واألبحػاث ،عمػى أنيػـ خطػر عمػى المصػال األمريكيػة فػي

المنطقػػػة العربيػػػة .وأمػػػا ال ػػػاني فيػػػدور حػػػوؿ حقيقػػػة كػػػوف الفمسػػػطينييف جػػػزًسا مػػػف العػػػالـ ال الػػػث،
وباعتبارىـ جزس مف العرب فيـ في خانة الصورة النمطية السمبية فػي العقػؿ األمريكػي ،بينمػا يعتبػر

الييود في مصاؼ الػدوؿ والةػعوب التقدميػة الديمقراطيػة والقابمػة لمتطػور والتغييػر .والعامػؿ ال الػث
فيتعمؽ بوجيػة النظػر األمريكيػة تجػاه حركػات التحػرر العالميػة ،وموقفيػا مػف الةػعوب التػي تسػعى
لمتحرر واالستقالؿ التي تصنفيا كحركات إرىابية(أبو لغد.)1996 ،

فاالنطبػػػػاع األمريكػػػػي يةػػػػكؿ المحتػػػػوى ال قػػػػافي لمسياسػػػػة الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة إذ يسػػػػوؽ

اإلسرائيميوف بسيولة في اإلعالـ األمريكي وفي األفالـ واألدب ،وفػي أوسػاط الػرأي العػاـ األمريكػي،
باعتبارىـ خالقوف ،مبدعوف ،وقادروف عمى تحويؿ الصحراس إلى جناف خضراس ،كمػا أنيػـ يعتنقػوف
العقيػػدة الديمقراطيػػة وتػػذىب أغمػػب المنظمػػات الييوديػػة المدافعػػة عػػف إس ػرائيؿ إلػػى حػػد اعتبارىػػا
الدولػػة الوحيػػدة الديمقراطيػػة فػػي الةػػرؽ األوسػػط ،تعػػيش وسػػط محػػيط مػػف الػػديكتاتوريات واألنظمػػة
السمطوية والتسمطية العربية التي ال تحترـ الحد األدنى مف حقوؽ اإلنساف(محافظة.)1998 ،

ىكذا في أمريكػا والغػرب عمومػا يينظػر إلػى العػرب ،وبضػمنيـ الفمسػطينيوف ،مػف خػالؿ صػورة
نمطيػػة سػػمبية ،فالكتػػب والمقػػاالت الصػػحفية والدراسػػات واألبحػػاث المختمفػػة التػػي تغطػػي القضػػايا
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العربية والحياة اليوميػة لمةػعوب العربيػة ،تظيػر العػرب عمػى أنيػـ متخمفػوف ،متةػددوف ،ةػمة مػف
الجياؿ ،وتجمعات بةرية مغمقة غير قابمة لمتطور .وىذا ما يؤكده إدوارد سعيد الػذي يةػير إلػى أف

ىنػػاؾ خوفػػا مػػف العػػرب وكراىيػػة ليػػـ إلػػى درجػػة أف ىػػذا الخػػوؼ والكراىيػػة يعتب ػراف مػػف المكونػػات
الدائمػػة لمسياسػػة األمريكيػػة تجػػاه العػػرب وقضػػاياىـ المختمفػػة منػػذ الحػػرب العالميػػة ال انيػػة .نواف أي
ةػػػيس مػػػرتبط مػػػل العػػػرب والمنطقػػػة العربيػػػة واإلسػػػالمية ينظػػػر لػػػو فػػػي أمريكػػػا عمػػػى أنػػػو تيديػػػد

إلسرائيؿ"( .)Said, 2001

إف معظـ الرؤساس األمريكاف الذيف وصموا إلى البيت األبػيض ،نيجػوا فػي حمالتيػـ االنتخابيػة
سياسات وخطاب التأييد الكامؿ إلسرائيؿ ولسياساتيا فػي الةػرؽ األوسػط ،وأكػدوا كػؿ أةػكاؿ الػدعـ

الكامػػؿ ليػػا اقتصػػاديا وأمنيػػا ،فعمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ،وضػػل الػػرئيس األمريكػػي جػػوف كينػػدي فػػي بدايػػة
الستينيات ،المرتكزات القوية لصداقة حميمة متينة بيف إسرائيؿ وأمريكا وكرر كيندي فػي أك ػر مػف
أمريكيا مل الدولة اإلسرائيمية( .)Spiegel,1985
ووجدانيا
عاطفيا
مناسبة القوؿ :إف ىناؾ ارتباطًا
ً
ً
ً
خاصػا فػي الحسػابات الداخميػة
بيذا احتمت القضية الفمسطينية وارتباطاتيا مل إسػرائيؿ ،مكا ًنػا
ً
األمريكيػػة ،وكػػاف الالعػػب األسػػاس فيػػو المػػوبي الصػػييوني والجماعػػات المؤيػػدة إلسػرائيؿ فػػي صػػنل

القػرار فػي أمريكػا .وتعتبػر لجنػة الةػؤوف الخارجيػة األمريكيػة اإلسػرائيمية American-Israeli
دعمػػا
 )AIPAC(Public Affairs Committeeمػػف أك ػػر المنظمػػات الييوديػػة األمريكيػػة ً

ير عمػػػى صػػػناع القػػػرار والسياسػػػييف فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة ،لدرجػػػة أف العديػػػد مػػػف
إلسػػػرائيؿ وتػػػأ ًا
الةخصيات القيادية األمريكية يستةيروف أعضاس إيباؾ قبؿ اتخػاذ القػ اررات الحاسػمة ،كمػا سػيتبيف
لنا ذلؾ تاليا.

السياسات األمريكية واللىبي الصهيىني

أف أوؿ تػػاريال لتأسػػيس لػػوبي ييػػودي مػػنظـ مؤيػػد إلس ػرائيؿ ىػػو عػػاـ  ،1951أي بعػػد ػػالث

سػػنوات فقػػط مػػف تأسػػيس دولػػة االحػػتالؿ بفمسػػطيف ،والػػذي تحػػوؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػى "إيبػػاؾ" ،واسػػتطاع
إنجاز الك ير في العقود التالية ،نواف كاف التحػوؿ الرئيسػي فػي نةػاط ىػذه المنظمػة فػي ال مانينيػات
في عيد توماس وايف حيث حوليا مف جماعة ضغط موالية إلسرائيؿ تعمؿ داخػؿ الكػونجرس فقػط،
أيضا(عبد الصادؽ.)2004،
إلى أداة ضغط عمى السمطة الرئاسية والتنفيذية ً
ػػابور ىػػػائالً مػػػف المنظمػػػات المػػػؤ رة فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة
لقػػػد أقػػػاـ األمريكيػػػوف الييػػػود طػ ًا
األمريكية .فالموبي اإلسرائيمي ىو ذلؾ االئتالؼ الفضفاض مف األفراد والمنظمات التي تعمؿ بصورة
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نةطة لتوجيو السياسة الخارجية األمريكية في اتجػاه مػواؿ إلسػرائيؿ ،لكػف "ايبػاؾ" أقواىػا وأةػيرىا.
غالبػا مػا يتةػاوروف مػل مسػئوليف إسػرائيمييف
وليس مما ي يػر الدىةػة أف قػادة الييػود األمػريكييف ً
بيػػػدؼ التأكػػػد مػػػف أف أفعػػػاليـ تعػػػزز أىػػػداؼ إسػػػرائيؿ ،ومػػػا يتوجػػػب عمػػػييـ التحقػػػؽ ممػػػا يعتقػػػده
اإلسرائيميوف مقبوال .كما تنةط إيباؾ فػي ترةػي أنصػار إسػرائيؿ لػيس فقػط عمػى مسػتوى الحكومػة
أيضا فػي إدارات ومجػالس الواليػات والمػدف األمريكيػة فػي الوقػت الػذي تضػغط فيػو
الفيدرالية ،نوانما ً
عمى الحكومة لتعييف ىؤالس في المراكز القيادية(زغيب.)1998 ،
فوؽ ذلػؾ يحػرص المػوبي الصػييوني عمػى رعايػة نفػوذه داخػؿ المجتمػل والمؤسسػات األمريكيػة
الحكومية وغير الحكومية مف خالؿ تعييف طواقـ مف الموظفيف المؤ ريف .كما ويمػارس تػأ يره عمػى

الحمػالت االنتخابيػػة وتمويميػػا ،والضػػغط عمػػى المةػرعيف فػػي الكػػونغرس وصػػانعي القػرار فػػي اإلدارة
التنفيذية وكتاب التقػارير واألخبػار والتحقيقػات فػي وسػائؿ اإلعػالـ وعمػى أسػاتذة وطػالب الجامعػات
والبػػػاح يف والمػػػدراس فػػػي مراكػػػز البحػػػوث وصػػػناعة األفكػػػار والقػػػ اررات والػػػرأي العػػػاـ(مؤتمر ايبػػػاؾ،

.)2004

تم ؿ ىذا التوجو في قياـ مػارتف إينػديؾ بتأسػيس معيػد واةػنطف لسياسػة الةػرؽ األدنػى الػذي
بعيػدا إلػي
امػا عميقًػا بػدعـ إسػرائيؿ ،بػؿ ويمتػد نفػوذ المػوبي ً
يموؿ ويدار مف قبػؿ أفػراد ممتػزميف التز ً
"معيػػد المةػػروع األمريكػػي" و"مؤسسػػة بروكنغػػز" و"معيػػد بحػػوث السياسػػة الخارجيػػة" و"مؤسسػػػة
التراث" و"معيد ىدسف" و"معيد تحميؿ السياسة الخارجية" و"المعيد الييودي لةئوف األمف القػومي"

(عايش.)2006 ،
إف لجنػة "إيبػاؾ" ،تممػؾ قبضػة مسػيطرة عمػى الكػونجرس ،ولػذلؾ فػوف سياسػة الواليػات المتحػدة

تجػػاه إسػػرائيؿ ال تنػػاقش ىنػػاؾ .يقػػوؿ العضػػو الػػديموقراطي السػػابؽ فػػي مجمػػس الةػػيوخ أرنسػػت
ىولنغز ،وىو يغادر منصبو "إنؾ ال تسػتطيل أف تكػوف لػؾ سياسػة إسػرائيمية غيػر تمػؾ التػي تػزودؾ
بيا لجنة إيباؾ ىنا في ىذا المكاف" .أو كما قاؿ أرئيؿ ةاروف في إحدى المرات لجميور مسػتمعيف
أمريكييف" :حينما يسألني الناس كيؼ يمكػنيـ أف يسػاعدوا إسػرائيؿ أقػوؿ ليػـ :سػاعدوا إيبػاؾ" .بػؿ
ائيميا يتعرض لمخاطرة االتياـ بالعداس
لوبيا إسر ً
واألبعد مف ذلؾ أف أي فرد يزعـ مجرد زعـ أف ىناؾ ً
لمسػػامية ،وال أحػػد ىنػػا يريػػد أف تمصػػؽ بػػو تيمػػة العػػداس لمسػػامية .وبعبػػارة أخػػرى فونػػؾ حينمػػا تنتقػػد

معاديا لمسامية(ةايمر.)2007 ،
سياسة إسرائيمية تصب بحكـ التعريؼ
ً
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عمػػى ىػػذا النحػػو تبػػدو قػػوة المػػوبي الصػػييوني فػػي التػػأ ير عمػػى مراكػػز صػػناعة ال ػرأي والق ػرار
السياسػػي مم مػػة بمراكػػز البحػػوث والدراسػػات واإلعػػالـ التػػي تصػػنل أفكػػار وآراس النػػاس السياسػػية

ودورىػػػا خػػػالؿ الحمػػػالت االنتخابيػػػة والتػػػأ ير فػػػي إيصػػػاؿ ىػػػذا أو ذاؾ مػػػف المرةػػػحيف والطػػػامحيف
بالمناصػػب والمراكػػز إلػػى سػػدة الحكػػـ وصػػناعة الق ػرار س ػواس التةػػريعي داخػػؿ الكػػونغرس والتنفيػػذي
داخؿ البيت األبيض وو ازراتو ومؤسساتو السياسية واالقتصادية والعسكرية ،وىذا ما بدا واضػحا فػي

التركيبة اإلدارية الصييوأمريكية خالؿ عيد كمينتوف.

فقد أحيط الػرئيس وليػاـ جيفرسػوف كمينتػوف الػرئيس ال ػاني واألربعػوف  2001 -1993بػودارة
صػػييوأمريكية كػػاف ليػػا دورىػػا فػػي الك يػػر مػػف الق ػ اررات السياسػػية المنحػػازة إلس ػرائيؿ .وكػػاف عػػدد

أعضاس مجمػس األمػف القػومي فػي عيػده  11عضػوا مػنيـ  7ييػود كمػا إف  55مػف كبػار مػوظفي
إدارتػػو بمػػف فػػييـ وزراس كػػانوا ييػػودا.وفي عيػػده حققػػت لجنػػة "ايبػػاؾ" أكبػػر اختػراؽ ليػػا فػػي تػػاريال
اإلدارات األمريكية ،حيث أصب أعضػاؤىا نافػذيف فػي البيػت األبػيض ودائػرة القػرار األمريكػي ،نػذكر

مف ىؤالس :مادليف أولبرايت وزيرة الخارجيػة األمريكيػة السػابقة ،ووليػاـ كػوىيف نائػب وزيػر الػدفاع،
وجورج تينيت مدير وكالػة االسػتخبارات المركزيػة األمريكيػة ،وصػموئيؿ بيرغػر رئػيس مجمػس األمػف
القػومي ،نوايفمػيف ليبرمػاف نائبػة مسػؤوؿ مػوظفي البيػت األبػيض ،وسػتيوارت إيزنسػتات وكيػؿ وزيػر
الخارجية ،ودوغ سوسنيؾ مستةار األمف القومي لمرئيس كمينتوف وغيرىـ.
عمؿ أولئؾ في لجنة بحوث ةكميا معيد واةنطف لسياسة الةرؽ األدنى ،واةتممت عمى كافػة

تمؾ الةخصيات المؤ رة باإلضافة إلى ستة مسئوليف آخػريف فػي إدارة كمينتػوف .وفػي عػاـ 1992
أصػػدرت المجنػػة تقريػػر خػػاص بالصػراع العربػػي اإلسػرائيمي باسػػـ "ةػراكة ابتػػة" الػػذي قػػدـ توصػػيات

ميمة أ رت عمى التوجو الفكري إلدارة الرئيس كمينتوف(تقرير واةنطف 8 ،أيموؿ )2005

إف قوة تأ ير"ايباؾ" لـ تقتصر عمى إدارة كمينتوف بؿ ىػي اسػتمرارية طبيعيػة ليػذا الػدور ،فوفػؽ
ما جاس في تقرير لصحيفة"النيويورؾ تايمز" فػي عػاـ  1987أف"أيبػاؾ غػدت قػوة رئيسػية فػي رسػـ
سياسة الواليات المتحدة في الةػرؽ األوسػط وأصػبحت المنظمػة عمػى جانػب مػف القػوة يمكنيػا مػف
التأ ير عمى اختيار المرة الرئاسي ورجاؿ إدارتػو" (فنػدلي .)115 :1993 ،وىكػذا اسػتمرت إدارة
كمينتػػوف فػػي االسػػػتفادة مػػف خبػػراس المراكػػػز الفكريػػة وعمػػػى رأسػػيا الػػذراع الفكػػػري الصػػييوني فػػػي

واةنطف ،وىو معيد واةنطف لسياسػات الةػرؽ األدنػى ،بوصػفو قػوة مػؤ رة فػي السياسػة الخارجيػة
األمريكية الذي ةغؿ مػديره مػارؾ انػديؾ مستةػار األمػف القػومي فػي عيػد كمينتوف(خفػاجي ،باسػـ،
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البػػػػػػدائؿ الفكريػػػػػػة لػػػػػػددارة األمريكيػػػػػػة الجديػػػػػػدة) http://forum.oujdacity.net/topic- ،
t1740.htmlو www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-

2020.htmوwww.albayan-magazine.com/bayan-259/bayan-13.htm
عمى ىذا النحو سػاىمت إدارة كمينتػوف الصػييوأمريكية فػي توجيػو السياسػات األمريكيػة لصػال
نيؿ إسرائيؿ الدعـ األمريكي وبالنتيجة االنحياز إلسرائيؿ مف خالؿ انتياج سياسػات ومواقػؼ معمنػة

منحازة إلسرائيؿ خالؿ عيد كمينتوف.ففي  14تموز  1993أكػد وزيػر الػدفاع األمريكػي عمػى التػزاـ
أمريكا بأمف إسرائيؿ .وفي تةريف أوؿ  1995وافؽ مجمسا الةيوخ والنواب األمريكياف عمى قػانوف
ينص عمى بقاس القدس عاصمة موحػدة إلسػرائيؿ ونقػؿ السػفارة األمريكيػة إلػى المدينػة بحمػوؿ أيػار

 .1999وفي  8أكتوبر  1997أعمنت وزيػرة الخارجيػة األمريكيػة مػادليف أولبرايػت إدراج حػزب اهلل
ومنظمػػات فمسػػطينية عمػػى الئحػػة المنظمػػات اإلرىابيػػة .وفػػي  28نيسػػاف  1998قػػاؿ كمينتػػوف فػػي
الذكرى الخمسيف إلعالف قياـ دولة إسرائيؿ" :لقػد عةػنا إحػدى المحظػات المجيػدة فػي تاريخنػا بأننػا

كنا أوؿ مف اعترؼ بوسرائيؿ" .وفي  13حزيراف 1999وافقت سمطة الحكـ الذاتي الفمسػطيني عمػى
تأجيؿ مؤتمر جنيؼ حوؿ اال نتياكات اإلسرائيمية لا راضي المحتمة في خطوة تأتي استجابة لضػغوط
مف واةنطف .وكاف الكونغرس األمريكي تبنى بغالبيػة  365صػوتاً مقابػؿ خمسػة أصػوات قػ ار ارً غيػر

ممػزـ يينػػز وزارة الخارجيػة األمريكيػػة عمػى معارضػػتيا لممػػؤتمر ويػدعو األمػػيف العػاـ لامػػـ المتحػػدة

كوفي عناف وسويس ار إلى رفض تقديـ أي مساعدة لممؤتمر .وفي  30حزيراف  2000ىدد الػرئيس
األمريكي كمينتوف بوعادة النظر في عالقات الواليات المتحػدة مػل الفمسػطينييف إذا أعمنػوا دولػة مػف
جانب واحد.
استمر كمينتوف في جيوده السياسية لػدعـ إسػرائيؿ وةػرعتنيا نوادماجيػا فػي المنطقػة العربيػة
كدولػػػة صػػػديقة ال عػػػدوة مػػػف خػػػالؿ قيامػػػو بمحػػػاوالت تةػػػجيل مختمػػػؼ األطػػػراؼ العربيػػػة إلجػػػراس
مفاوضات مباةرة مل إسرائيؿ وصوال إلى تحقيؽ السالـ العربي اإلسػرائيمي وبنػاس عالقػات طبيعيػة
متبادلة بيف الطرفيف.
كلينتىن وجهىد حتقيق السالم العربي اإلسرائيلي.

ػػادا فػػػي محاوالتػػػو لوضػػػل حػػػد لمصػػػراع الفمسػػػطيني-
كػػػاف الػػػرئيس األمريكػػػي بيػػػؿ كمينتػػػوف جػ ً
اإلسرائيمي ،والتوصؿ إلى معاىدة سالـ دائمة تنيي ىػذا الصػراع المريػر الػذي داـ أك ػر مػف خمسػة
عقػػود ،فمػػيس ىنػػاؾ رئػػيس أمريكػػي كػػرس وقتًػػا طػػويالً لتحقيػػؽ "السػػالـ" فػػي الةػػرؽ األوسػػط وخمػػؽ
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ظػػػػػػػػػػػػػػػروؼ ةػػػػػػػػػػػػػػػرعنة إسػػػػػػػػػػػػػػػرائيؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػا فعػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمينتوف(جريػػػػػػػػػػػػػػػدة األيػػػػػػػػػػػػػػػاـ/6/20،
)www.kabreet.egypty.com/issue15/artical3 .asp،2004

سػػاعد فػػي ذلػػؾ تمكػػف الواليػػات المتحػػدة مػػف تييئػػة المنػػاخ الػػدولي المناسػػب مػػف خػػالؿ تفردىػػا

بقيادة العالـ ،وبالتالي تأميف مصالحيا الحيوية فػي الةػرؽ األوسػط ،وبخاصػة سػيطرتيا عمػى نفػط
الخمػػي  ،وتػػأميف تدفقػػو لمواليػػات المتحػػدة ولمغػػرب بسػػيولة ويسػػر وبكميػػات وافػػرة ،وبالتػػالي ضػػرورة

قياـ أمريكا بدورىا في المحافظة عمى أمف إسرائيؿ وبقائيا ورفاىيا(أنديؾ.)1993 ،

ةخصػيا يخمػده التػاريال ،مػف خػالؿ
مجػدا
مف ناحية انية ،كاف كمينتوف يريػد أف ييسػجؿ لنفسػو ً
ً
إنجاز معاىدة سػالـ فمسػطينية"-إسػرائيمية" عجػز عػف تحقيقيػا أي رئػيس أمريكػي آخػر .وقػد أةػار

كمينتوف في مقابمة معو أماـ منتػدى السياسػة "اإلسػ ارئيمي" فػي واةػنطف يػوـ  2001/1/7إلػى أنػو

استنادا ل مانية أعواـ مف اإلصغاس بعناية لكال الطرفيف لمتوصؿ إلػى اتفاقيػة
وضل أفكاره ومقترحاتو
ً
سالـ فمسطينية-إسرائيمية.
بدأ كمينتوف رعايتو لممفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية باالسػتناد إلػى مػؤتمر مدريػد الػذي انعقػد

فػػي  30تةػػريف األوؿ  1991بنػػاس عمػػى مبػػادرة الػػرئيس جػػورج بػػوش التػػي عمػػى أساسػػيا ةػػاركت
القيػػادة الفمسػػطينية فػػي ىػػذا المػػؤتمر .وفػػي عيػػد كمينتػػوف انتقمػػت مفاوضػػات مدريػػد إلػػى واةػػنطف،
والمفارقة أف مستوييف مف المفاوضات كانت قائمة حينذاؾ عمنية فػي واةػنطف وسػرية فػي أوسػمو

انتيػػت فػػي  20آب  ،1993حيػػث أبمػػر بيػػريس بعػػد ذلػػؾ الجانػػب األمريكػػي وجػػرى الترتيػػب لحفػػؿ
رسمي لتوقيل عمني إماـ الكاميرات يدعى لو رؤساس ووزراس خارجية فػي واةػنطف ،وىػذا مػا تػـ فػي
 13أيموؿ (1993عبد المطيؼ.)1990،

وفي كتابة "حيػاتي" يتحػدث كمينتػوف عػف تفاصػيؿ لقػاس رابػيف وعرفػات وكيػؼ قػاؿ عرفػات ،إننػا

والييود كأحفاد لمنبي إبراىيـ أك ر مف أوالد عمومة .ويقوؿ كمينتػوف "إف تبػادؿ الكممػات بػيف أعػداس
األمػػس كػػاف رائعػػا" .ويػػري كمينتػػوف أف تطػػوير قػػة ةخصػػية بػػيف عرفػػات ورابػػيف كػػاف ةػػيئا غيػػر
متصور مف قبؿ ،وتحدث كمينتوف عف محاوالت الوصوؿ التفاؽ نيائي بيف عرفات ورئػيس الػوزراس
أييود باراؾ .وكانت ذكريات كمينتوف عف أخر لقػاس مػل ياسػر عرفػات انعكاسػا وتمخيصػا مػف وجيػة
نظػػػػػػره لعمميػػػػػػة السػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطينية اإلسػػػػػػرائيمية( .جريػػػػػػدة الزمػػػػػػاف الدوليػػػػػػة2007/1/23،و

(www.Aljazeera.net/news/Arabic/2001
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لكػػف فػػي مقابػػؿ عمميػػة السػػالـ تمػػؾ ،فػػوف أطراف ػاً فمسػػطينية نواسػػرائيمية لػػـ تكػػف راضػػية عػػف

االتفاقية فقد أعمنت حركة الجياد االسالمي عمى ا ر اعتقاؿ السمطة الفمسطينية إلعػداد كبيػرة مػف

عناصر الجياد وحماس ":إننا نفيـ اخف أف المطموب ىو ليس السالـ بؿ رأس اإلسػالـ عمػى مائػدة
رابيف وكمينتوف .وعمى الجانب اإلسرائيمي تـ اغتياؿ اسحؽ رابيف في  4تةريف ال اني  1995عمى
يد ةاب مف المتدينيف الييػود المتطرفيف(عبػد المطيػؼ ،المرجػل السػابؽ.)95 :اسػتمر كمينتػوف فػي
جيوده نحػو األردف فػأ مرت رعايتػو لممفاوضػات عػف توقيػل جػدوؿ األعمػاؿ األردنػي اإلسػرائيمي فػي

 14أيموؿ  ،1993ومف ـ تعزيز ذلؾ بدعوتو لمقاس ضـ األمير حسف ووزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي
بيريػػػز لمتأكيػػػد عمػػػى اسػػػتمرارية المفاوضػػػات .وتوالػػػت المقػػػاسات بعػػػد ذلػػػؾ ليػػػتـ التوقيػػػل عمى"بيػػػاف

واةنطف" عقب لقاس الحسف -كمينتوف -بيريز في  3تةريف األوؿ  .1994أعقب ذلؾ قمػة ال يػة
عقدت في  24تموز  1994في واةنطف ضمت الممؾ حسيف وكمينتوف ورابػيف ،وانتيػت فػي اليػوـ
التالي بتوقيل"إعالف واةنطف" الذي تضمف :التأكيد عمى تحقيؽ ىدؼ كؿ مف األردف نواسرائيؿ عمػى
تحقيػػؽ السػػالـ مػػف خػػالؿ عقػػد اتفاقيػػة سػػالـ ةػػامؿ بينيمػػا ،واالسػػتمرار فػػي حػػث جيرانيمػػا النجػػاز

السػػالـ عمػػى أسػػاس قػػراري  242و(338المجػػالي ،العابػػدي .)1994 ،وقػػد أطمػػؽ ىػػذا اإلعػػالف
العناف لمتقدـ بالمفاوضات المفصمة التي أسفرت عف توقيل معاىدة السالـ األردنية-اإلسرائيمية مػف
قبؿ رئػيس الػوزراس األردنػي عبػد السػالـ المجػالي واإلسػرائيمي اسػحؽ رابػيف وبحضػور بيػؿ كمينتػوف

والممؾ حسيف والرئيس اإلسرائيمي عايزر وايزمف فػي  26تةػريف أوؿ  1994خػالؿ حفػؿ أقػيـ فػي
معبر العربة الحدودي قرب العقبة.
فػػي حفػػؿ التوقيػػل ىػػذا خاطػػب كمينتػػوف الممػػؾ حسػػيف قائال":جاللػػة الممػػؾ حسػػف ،إنكػػـ تقومػػوف

اليوـ في ىذه األرض العربية بتحقيؽ حمـ ذكػرى الرجػؿ الػذي عممػؾ أف تسػعى إلػى السػالـ ..جػدكـ
الممؾ عبد اهلل الذي ترؾ لكـ عبئا قيال وحمما عظيمػا عنػد استةػياده قبػؿ أربعػة عقػود ..لقػد آمػف
بأنو في يوـ مػف األيػاـ سػيعيش العػرب والييػود عمػى ضػفتي نيػر األردف بسػالـ ..ولقػد حممػتـ ىػذا
العبس بةجاعة ال نظير ليا وحققتـ ذلؾ الحمـ .اخف وبعد كؿ ىػذه المخػاطر والمةػاكؿ جػاس يػومكـ
يػػا جاللػػة الممػػؾ وذلػػؾ بتحقيػػؽ مي ػراث جػػدكـ" .ػػـ خاطػػب رابػػيف قائال":لقػػد أمضػػيت حياتػػؾ كجنػػدي
تحػارب فػػي بػادئ األمػػر إلقامػػة دولتػؾ ..وبعػػد ذلػؾ لمػػدفاع عنيػػا ..لقػد حاربػػت طػواؿ عمػػرؾ ببراعػػة
وةجاعة لتحقيػؽ سػالـ دائػـ وأمػف لةػعبؾ ..ولقػد أعطيػتـ اخف األمػؿ والحيػاة ..وكمػا قمػت بنفسػؾ
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وضعتـ اخف أماـ التحدي لتأميف بيت إسرائيؿ وجعمو وطنػا(Clinton,&Warrenal William .
).J.christopher 1994:www.ebscohost.com

لقػػد لخصػػت تمػػؾ الكممػػة الغػػرض الػػذي أراده كمينتػػوف مػػف أجػػؿ إس ػرائيؿ وقػػد تحقػػؽ ليػػا األمػػف

والتعاوف األمني مل أطراؼ عربية مف خالؿ اتفاقيات السػالـ بعػد مسػيرة قتاليػة عسػكرية وسياسػية
أمنػػت بيػػت ووطػػف إسػرائيؿ .وتػػابل كمينتػػوف جيػػوده تمػػؾ برحيػػؿ رابػػيف وبعػػد فػػوز حػػزب الميكػػود فػػي
االنتخابػػات اإلسػػػرائيمية وتةػػكيؿ نتنيػػػاىو لمحكومػػة.ففي تةػػػريف ػػاني  1998دعػػػا كمينتػػوف لعقػػػد

اجتماع نواجراس مفاوضػات بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف فػي واي ريفػر ،برئاسػتو ومةػاركة الممػؾ
حسيف الذي ألقى كممة م يرة لمعواطؼ حث فييا الطػرفيف لالسػتماع لبعضػيما وتقػديـ تنػازالت .وقػد
أسيمت مذكرة واي ريفر الموقعة مف اإلسرائيمييف والفمسطينييف واألمريكاف في عػدـ وقػوع "ىجمػات

إرىابيػػة" داخػػؿ الخػػط األخضػػر نتيجػػة لمتع ػاوف األمنػػي مػػا بػػيف تةػػريف األوؿ  1998ونيايػػة أيمػػوؿ
(2000تينيػػت.)97 -83 :2007 ،وبػػالرغـ مػػف الصػػعوبات التػػي اعترضػػت جيػػوده فػػي تحقيػػؽ
السالـ حيف تسمـ نتنيػاىو رئاسػة الػوزراس اإلسػرائيمية ،إال أنػو أصػر عمػى الطمػب مػف نتنيػاىو ومػف

عرفات بذؿ جيود أكبر والتجاوب في المفاوضات مف أجؿ الوقوؼ ضد اإلرىاب والتوصؿ إلػى سػالـ
حقيقي.
عمى ىذا النحو يتحقػؽ ىػدؼ كمينتػوف فػي حمايػة أمػف إسػرائيؿ عبػر االتفاقيػات الموقعػة بينيػا

وبيف أطراؼ عربية لتفعيؿ التعاوف األمنػي ،وفػي الوقػت ذاتػو تأكيػده عمػى اسػتمرار تعػاوف األطػراؼ
في مواجية اإلرىاب ،وزيػادة الػدعـ األمريكػي الةػامؿ إلسػرائيؿ ،مػا يؤكػد اسػتمرارية نيػ االنحيػاز
األمريكػػي ليػػا ضػػمانا ألمنيػػا واسػػتمراريتيا كػػوطف ودولػػة فػػي قمػػب المنطقػػة العربيػػة وسػػعيا إلقامػػة

عالقػػات طبيعيػػة بينيػػا وبػػيف جيرانيػػا العػػرب .ففػػي لقػػاس ضػػـ الػػرئيس كمينتػػوف واييػػود بػػاراؾ رئػػيس
الوزراس اإلسرائيمي في واةنطف في  19تموز  ،1999جرى التأكيػد عمػى التعػاوف اإلقميمػي األمنػي
واالقتصػػادي والعممػػي وانجػػاز االتفاقيػػات الضػػرورية لػػذلؾ انطالقػػا مػػف عالقػػات الصػػداقة والة ػراكة
اإلسػػتراتيجية والقػػيـ الديمقراطيػػة واالىتمامػػات المةػػتركة التػػي تجمػػل الطػػرفيف.إف تمػػؾ المسػػاعدات
والدعـ األمريكي مف كافة األوجو مف قبؿ كمينتوف كانت قد بدأت منذ بػدأ حمالتػو االنتخابيػة والتػي
ترجميا في بداية عيده ،فقد تأسست عاـ  1993الوكالة األمريكية /اإلسػرائيمية لمعمػـ والتكنولوجيػا
والتػػي تعمػػؿ تحػػت إة ػراؼ وزارة التجػػارة األمريكيػػة حيػػث سػػاعدت ماليػػا فػػي تغطيػػة تكمفػػة ح ػوالي
خمسػػػػػػػػػػػػمائة مةػػػػػػػػػػػػروع بح ػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػددتيا مؤسسػػػػػػػػػػػػات إسرائيمية(الةػػػػػػػػػػػػيال2008/7/10 ،
67

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
العذد 37

( ,Satlof,2/11/1998:www.ebescohost.com,و

President

Documents,26/7/1999:1412,www,ebscohost.commamdouhalshikh.ela.(phblog.c
om/posts.aspx

وبػػالتوازي مػػل لقاساتػػو مػػل القػػادة اإلسػرائيمييف وتقػػديـ الػػدعـ السياسػػي واالقتصػػادي والعسػػكري،

تػػابل كمينتػػوف جيػػوده ورعايتػػو عمميػػة السػػالـ بطػػرح مبادرتػػو الجديػػدة فػػي  ،2000/12/23التػػي
اةتممت عمى أربعػة محػاور ىػي :األرض ،األمػف ،القػدس ،والالجئػوف ،أمػا مةػاكؿ الميػاه واألسػرى
وغيػػر ذلػػؾ مػػف القضػػايا المعمقػػة فمػػـ تةػػر إلييػػا المبػػادرة.وفي مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد ال انيػػة بػػيف

الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف فػػي العػػاـ  ،2000كانػػت النقطػػة الرئيسػػية بػػيف الطػػرفيف ،ىػػي الفيػػـ
المختمػػػؼ لقػػػرار مجمػػػس األمػػػف الػػػدولي  .242فقػػػد كػػػاف الفمسػػػطينيوف يتطمعػػػوف إلػػػى قيػػػاـ دولػػػة
فمسطينية مستقمة ،تستند إلى االنسحاب اإلسرائيمي إلى حدود الرابل مف حزيراف مػف العػاـ ،1967

بينمػػا كػػاف اإلس ػرائيميوف يػػروف أف مجػػرد االنسػػحاب الجزئػػي مػػف بعػػض األراضػػي الفمسػػطينية فػػي
الضفة وغزة ىو التنفيذ الفعمي والمنطقي لقػرار .242بينمػا كػاف الموقػؼ األمريكػي يتضػمف السػعي
لمتوفيػػؽ بػػيف االحتياجػػات الرمزيػػة لمفمسػػطينييف واالسػػتجابة لممخػػاوؼ األمنيػػة اإلسػػرائيمية(روس،

 ،2004/10/11األياـ).

طا نفسػ ًػيا عمػػى ياسػػر عرفػػات ،مػػف خػػالؿ دغدغػػة عواطفػػو باألةػػياس
لػػذلؾ مػػارس كمينتػػوف ضػػغ ً
الرمزية الخالية مف المضػاميف الحقيقيػة عمػى األرض .فقػد ذكػرت مػادليف أولبرايػت وزيػرة الخارجيػة

األمريكيػػة فػػي فتػػرة كمينتػػوف ال انيػػة ،أف كمينتػػوف أغػػرى عرفػػات أ نػػاس قمػػة كامػػب ديفيػػد بػػأف لػػدى

مبػديا اسػتعداده
عرفات الفرصة لتحويػؿ حممػو إلػى حقيقػة إذا وافػؽ عمػى األفكػار المطروحػة عميػو،
ً
لموقوؼ إلى جانب عرفات عند رفل عمـ فمسطيف الجديدة ،واعتبر كمينتػوف ذلػؾ لحظػة تاريخيػة فػي
حياتو(مذكرات وزيرة ،الحياة الجديػدة .)2003/10/2 ،إف تمػؾ الرمزيػة والدبموماسػية المعمنػة عبػر

المقػػاسات العمنيػػة وغيػػر العمنيػػة بػػيف األمريكػػاف ووفػػود التفػػاوض الفمسػػطينية اإلس ػرائيمية ،لػػـ ت نػػي
كمينتػػوف عػػف االنحيػػاز إلس ػرائيؿ فػػي واحػػدة مػػف أىػػـ وأعقػػد قضػػايا التفػػاوض وىػػي القػػدس.فخالؿ
مػدويا أمػاـ المػوبي الييػودي اعتبػر فيػو القػدس عاصػمة
تصػريحا
حممتو االنتخابية ،أطمؽ كمينتوف
ً
ً
إسرائيؿ ،وأعمف عف معارضتو قياـ دولة فمسطينية سيادية(عاروري.)1984 ،
وبعػػدما جػػرى توقيػػل معاىػػدة السػػالـ األردنيػػة-اإلسػرائيمية ورد فػػي اإلعػػالف بػػأف تحتػػرـ إسػرائيؿ
الػػػػدور األردنػػػػي فػػػػي القػػػػدس ،ومراعػػػػاة ذلػػػػؾ فػػػػي مفاوضػػػػات الحػػػػؿ النيػػػػائي بػػػػيف الفمسػػػػطينييف

واإلسرائيمييف .وقد خاطب الرئيس األمريكي بيؿ كمينتوف الحفؿ قائالً" :يا صاحب الجاللة وفػي ىػذا
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م
كحػاـ لامػاكف المقدسػة اإلسػالمية فػي القػدس ،ومػف بينيػا المسػجد
اإلعالف الػذي سػتوقعونو ،إف دوركػـ
األقصى قد يح ِفظَ لكـ ،وقد وافقت إسرائيؿ عمى إيالس أولوية كبيرة لدور األردف التاريخي حياؿ ىذه األماكف
المقدسػػة فػػي مفاوضػػات الوضػػل النيػػائي (منةػػورات الجمعيػػة الفمسػػطينية األكاديميػػة لمةػػئوف الدوليػػة،

2004،PASSIAو. (www.fatehfrc.gov.ps/viewdoc.asp

لكف كمينتوف وفي إجابتػو لسػؤاؿ صػحفي فػي مػؤتمر ةػرـ الةػيال فػي  15آذار  1996يعػاود التأكيػد
عمى أنو لـ يتراجل عف موقفو المعمف خػالؿ حممتػو االنتخابيػة بػأف القػدس ىػي عاصػمة إسػرائيؿ ،إال أنػو
حاليا يعطي األولوية لحث األطراؼ عمى االستمرار في محاد ات السالـ وحرصػو عمػى نجاحيػا مػل التأكيػد
عمى تضامف الواليػات المتحػدة وحرصػيا عمػى أمػف إسػرائيؿ وتقػدـ عمميػة السػالـ والتنويػو إلػى أف قضػية
القدس سيتـ بح يا في مفاوضات الوضػل النيػائي .وفػي كػؿ مػرة تػرد فييػا سػيرة القػدس وضػرورة إعػالف
كمينتوف موقفو مف ذلؾ كاف ال يتوانى عف تأكيد موقفو المؤيد إلسرائيؿ في ذلػؾ .ففػي لقػاس مػل عػدد مػف

الييػػود ف ػي  18كػػانوف األوؿ  1998أكػػد كمينتػػوف عمػػى الطػػابل الييػػودي المقػػدس لمدينػػة القػػدس وعمػػى
ضرورة انجاز السػالـ فػي األراضػي المقدسػة وتحقيػؽ األمػف إلسػرائيؿ بصػورة فعميػة وواقعيػة( Clinton,
.)21/12/1998
إف القػػدس فػػي أفكػػار كمينتػػوف قػػد خضػػعت لمبػػدأ عػػاـ وىػػو أف تكػػوف المنػػاطؽ العربيػػة تحػػت سػػيطرة
أيضػػا ،مػػل
فمسػػطينية ،والمنػػاطؽ الييوديػػة تحػػت سػػيطرة إس ػرائيمية .وسػػينطبؽ ىػػذا عمػػى البمػػدة القديمػػة ً
ضماف أف يقوـ الطرفاف الفمسطيني واإلسرائيمي بتطوير خرائط لتأميف الحد األقصى مف التواصؿ الجغرافػي
بيف ةطري القدس(البابا.)2001 ،
تمامػػا مػػل
بيػػذا فػػوف السياسػػة األمريكيػػة تج ػاه القػػدس وتجػػاه األمػػاكف المقدسػػة فييػػا تكػػاد تتطػػابؽ ً
المواقؼ والسياسات اإلسرائيمية .فكمينتوف الذي فاز رئيسا بمساعدة الييود وبتمويؿ منيـ لـ يضػغط عمػى
أيضا
إسرائيؿ في قضية حساسة م ؿ قضية القدس ،إضافة إلى ذلؾ فوف األمريكييف واإلسرائيمييف يتفقوف ً

حػػوؿ ضػػرورة المراىنػػة عمػػى الخيػػار األردنػػي خاصػػة فػػي قضػػية القػػدس الػػذي جػػرى التأكيػػد عميػػو فػػي
االتفاقيات الموقعة وفي البيانات والخطابات الرسمية.
إف كػػؿ سياسػػات كمينتػػوف التػػي انطػػوت دائمػػا عمػػى مواقػػؼ منحػػازة إلػػى جانػػب إس ػرائيؿ قػػد كانػػت فػػي
سػياؽ"مبدأ االزدواجيػػة" األمريكيػػة وكمػا يعتقػػد نصػػير عػاروري الػػذي يػػرى أف الواليػات المتحػػدة قػػد اتبعػػت
سياستيف مزدوجتيف ومتعاكسػتيف :فيػي مػف جيػة أعمنػت تأييػدىا لمقػ اررات الدوليػة المختمفػة التػي تناولػت
القضػػية الفمسػػطينية بمػػا فييػػا قضػػية القػػدس ،ومػػف جيػػة أخػػرى وعمػػى أرض الواقػػل اتبعػػت سياسػػة تتفػػؽ

مبػدئيا وعمميػا مػل السياسػات اإلسػرائيمية المتناقضػة مػل الةػرعية الدوليػة(عاروريClinton, 1984 ،
ً
.)18/3/1996, p489
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اخلامتة

تبنت الواليات المتحدة األمريكية سياسات ومواقػؼ معاديػة لمفمسػطينييف ،كمػا اتسػمت السياسػة

األمريكية بالدعـ الالمحدود الذي قػدـ عمػى ةػكؿ مسػاعدات ماليػة وعسػكرية وسياسػية لػػ"إسرائيؿ"،

رغـ معرفتيا نوادراكيػا أف إسػرائيؿ دولػة محتمػة واسػتيطانية ،ورغػـ مػا أفرزتػو نتػائ تمػؾ السياسػات
مػػف كراىيػػة الفمسػػطينييف والعػػرب ألمريكػػا ،ومػػا تةػػكمو تمػػؾ المواقػػؼ والسياسػػات مػػف عامػػؿ ضػػاغط
عمػػى المصػػال األمريكيػػة الحيويػػة واإلسػػتراتيجية فػػي المنطقػػة العربيػػة ،عػػالوة عمػػى تيديػػده لامػػف

القػػومي األمريكػػي.إال أف دوافػػل دينيػػة واقتصػػادية وسياسػػية تكمػػف وراس تمػػؾ السياسػػات والمواقػػؼ
المنحازة ،ىذا عالوة عمى االرتباط ألمصمحي بيف السياسػييف األمػريكييف وجماعػات الضػغط والنفػوذ
الصييوني في أمريكا ،كما ىو الحاؿ بالنسػبة لجنػة العالقػات الخارجيػة األمريكيػة اإلسػرائيمية"ايباؾ"
ودورىا األخطبوطي الممتد نحو المفاصؿ الرئيسية في الحياة األمريكية العامة.

لقد تمكف الموبي الصػييوني مػف إحػراز تقدمػو فػي مواقػل ك يػرة ومختمفػة ،دفعػت باتجػاه حيازتػو
عمى مصادر القوة والنفوذ والييمنة عمى القرار األمريكي .فيو قػد حػاز عمػى مناصػب ومراكػز ىامػة
وحساسة في مؤسسات صناعة الفكػر والػرأي والقػرار األمريكػي ،امتػدت مػف وسػائؿ اإلعػالـ ومراكػز

البحوث والمؤسسات االقتصادية ومػا صػاحبيا مػف ىيمنػة وتوجيػو ودعػـ لمحمػالت االنتخابيػة حتػى
وصػػمت مركػػز صػػناعة الق ػرار التةػػريعي والتنفيػػذي ،وىػػذا مػػا كػػاف واضػػحا فػػي اسػػتمرار انحيػػاز كػػؿ

الرؤساس األمريكييف ومجالس الكونغرس األمريكي في االنحياز إلسػرائيؿ .كمػا أف ىنػاؾ عامػؿ آخػر
أ ػػر عمػػػى عمميػػػة صػػػناعة القػػػرار السياسػػػي األمريكػػي ،ومػػػا زاؿ يػػػؤ ر حتػػػى اخف ،فينالػػػؾ الوجػػػود
الييػػػودي المػػػنظـ فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ،وفاعميػػػة المػػػوبي الصػػػييوني بالوصػػػوؿ إلػػػى

الةخصػػػيات الفاعمػػػة فػػػي السػػػمطتيف التنفيذيػػػة والتةػػػريعية ،حيػػػث أف أغمبيػػػة أعضػػػاس مجمسػػػي
الكػػػونغرس مػػػف الحػػػزبيف الػػػديمقراطي والجميػػػوري ىػػػـ مػػػف دعػػػاة الػػػدعـ والتأييػػػد المنقطػػػل النظيػػػر
إلسرائيؿ ،والذي يتناغـ كذلؾ مل رموز الحركػة الصػييونية فػي تصػوراتيـ الدينيػة والسياسػية حػوؿ
دومػػا
القػػدس واألراضػػي المقدسػػة.أما بخصػػوص قضػػية القػػدس ،كانػػت المواقػػؼ األمريكيػػة تمتػػاز ً
بالضػػبابية واالزدواجيػػة ،ففػػي جانػػب مػػف السياسػػات األمريكيػػة بػػرز الػػدعـ الػػدائـ إلسػرائيؿ ولػػـ يكػػف

تحديػدا .وفػي جانػب
األمر كذلؾ فيما يخػص القضػية الفمسػطينية والصػراع الفمسػطيني -اإلسػرائيمي
ً
آخػػر ،ظمػػت أمريكػػا تحػػاوؿ إظيػػار نفسػػيا أنيػػا مػػل الةػػرعية الدوليػػة ،ومػػل تطبيػػؽ القػ اررات الدوليػػة
المتعمقة بالةعب الفمسطيني لئال تبدو وكأنيػا معاديػة لةػعب تػـ تةػتيتو وتيجيػره مػف أرضػو بفعػؿ
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ونظريػػا أعمنػػت الواليػػات المتحػػدة دعميػػا لمق ػ اررات الدوليػػة المختمفػػة التػػي
عوامػػؿ خارجيػػة قسػػرية.
ً
عمميػػػا اقتنعػػػت بوجيػػػة النظػػػر
اعتبػػػرت القػػػدس جػػػزًسا مػػػف األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة ،لكنيػػػا
ً
اإلسػػػرائيمية القائمػػػة بػػػأف عمػػػى الفمسػػػطينييف والعػػػرب أف يػػػدفعوا مػػػف النكبػػػات والنكسػػػات وعمميػػػات
التيجير القسري التي مرت عمييـ ومروا بيا.
مػػف جيتيػػا تحػػاوؿ إس ػرائيؿ جاىػػدة أف تفػػرض وقػػائل وحقػػائؽ عمػػى األرض مػػف خػػالؿ تك يػػؼ

االستيطاف ،خاصة في الحزاـ االستيطاني الػذي يمػؼ القػدس مػف كػؿ الجوانػب والجيػات .ويبػدو أف
مبكر أف معركة الحسـ النيائي ستكوف حوؿ القضايا النيائية ،ومنيا :القػدس،
اإلسرائيمييف أدركوا ًا
ػػار
لػػذلؾ أقػػػروا بضػػرورة تبنػػػي خطػػة االنسػػػحاب األحػػادي الجانػػػب مػػف قطػػػاع غػػزة ،ليتػػػرؾ ذلػػؾ آ ػ ًا
وتػػداعيات عمػػى الضػػفة الغربيػػة ،ومػػا معركػػة القػػدس إال المعركػػة األك ػػر أىميػػة واألك ػػر حساسػػية

بالنسبة لمكياف اإلسرائيمي.
إف فترة حكـ كمينتوف نوادارتو لػـ تكػف أك ػر مػف عربػة فػي قطػار المواقػؼ والسياسػات األمريكيػة

الداعمػػة إلسػرائيؿ ،منػػذ أيػػدت وةػػجعت أمريكػػا بريطانيػػا عمػػى إصػػدار وعػػد بمفػػور وحتػػى انجػػاز كػػؿ
مةػػاريل السػػالـ التػػي ةػػرعنت الوجػػود اإلسػرائيمي فػػي أراضػػي  1967والتػػي مػػا زالػػت عمميػػا وفعميػػا
أراضػػي محتمػػة ،بفػػارؽ بسػػيط حيػػث اسػػتبدلت اإلدارة المدنيػػة اإلسػػرائيمية بػػودارة مدنيػػة وبوليسػػية
فمسطينية(السػػػمطة الفمسػػػطينية) ،متجاىمػػػة كػػػؿ القػػػ اررات الدوليػػػة والمواقػػػؼ العالميػػػة الرافضػػػة أو
المنتقدة عمى أقؿ تقدير لمسياسات اإلسرائيمية التي تصر عمى توسيل استيطانيا في أراضي الضػفة

الغربيػػة وتجاىػػؿ الحقيقػػة التاريخيػػة الدينيػػة والعربيػػة لمدينػػة القػػدس التػػي مازلػػت محكومػػة بالرؤيػػة
المسيحية البروتستانتية والييودية التممودية كأحد أىـ دوافل ومبررات االنحيػاز األمريكػي إلسػرائيؿ،
وبالطبل دوف استبعاد المصال "الحيوية" األمريكية في المنطقة العربية.
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