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اإلســـــرائيلية أمـــــر لـــــيس  - إن كتابـــــة تـــــاريخ خـــــال مـــــن الهـــــوى للعالقـــــة األميركيـــــة

تقـــوم، خالفـــاً لســـواها مـــن العالقـــات بـــين " مميـــزة"باليســـير، وذلـــك حتديـــداً ألنهـــا عالقـــة 
الــــــدول، علــــــى ارتبــــــاط عــــــاطفي وتصــــــور لقــــــيم مشــــــتركة، وعلــــــى الكثيــــــر مــــــن املصــــــالح 

أميركيــة حمليــة فريــدة ) لــوبي(االســتراتيجية املتبادلــة، وتســتمر بفضــل جمموعــة ضــغط 
كتابـة وبما أن العالقة نشأت يف ظل ظلم فريد لَحِق بشعب آخر، فـإن مهمـة . يف نشاطها

تـــاريخ شـــامل غيـــر مفـــرط يف التقـــريظ أو املالمـــة أمـــر يســـتلزم مهـــارة فريـــدة، وقـــد تمكـــن 
  .يوسي مِلْمان ودان رافيف من القيام بهذه املهمة

إن هــــذا الكتــــاب، الــــذي ألفــــه الصــــحايف اإلســــرائيلي مِلْمــــان ومراســــل شــــبكة التلفــــزة 
CBSء االنتفاضـــــــةورا: "رافيـــــــف، اللـــــــذان تعاونـــــــا يف تـــــــأليف كتـــــــابين ســـــــابقين همـــــــا "

)Behind the Uprising (كـل جاسـوس أميـر"و) "Every Spy a Prince( يشـكل ،
تاريخاً حمايداً إىل حد ما، وصريحاً يف تفحصه اجلوانب غير السارة، فضالً عـن احلقـب 

ويكتـب املؤلفـان مـن منظـور يؤيـد قيـام . اإلسـرائيلية - املشرقة يف العالقـات األميركيـة
رائيلية وثيقـــة، وهمـــا يعربـــان عـــن مشـــاعرهما أحيانـــاً، لكنهمـــا إســـ - عالقـــات أميركيـــة

يمتنعان من حتريف الوقائع، ويقدمان حتليالً واضحاً متوازناً، ويـدعان الوقـائع تنطـق 
  .بنفسها عن نفسها

ــا النصــف اآلخــر منــه  النصــف األول مــن الكتــاب مرتــب بحســب التسلســل الزمنــي، أمّ
، أي تلـك )XIVص " (املوضـوعات احلاسـمة"فيخصصه املؤلفان ملا يطلقان عليه اسـم 

ومـــن ذلـــك . التـــي نشـــأت يف العالقـــة خـــالل العقـــد األخيـــر مـــن الســـنين أو مـــا يقـــارب العقـــد

                                                            
  نقالً عن:  
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فصـــل كامـــل بشـــأن النفـــوذ الـــذي مارســـته جمموعـــة الضـــغط املؤيـــدة إلســـرائيل، اللجنـــة 
أن خــالل عهــد ريغــان؛ وفصــل آخــر بشــ) إيبــاك(األميركيــة اإلســرائيلية للعالقــات العامــة 

الــــدور الــــذي تقــــوم وســــائل اإلعــــالم بــــه مــــن أجــــل تــــرويج وحتســــين صــــورة إســــرائيل يف 
الواليــات املتحــدة؛ وســوى هــذين فصــالن يف التجســس األميركــي والتجســس اإلســرائيلي 

  .ويف العالقات بين إسرائيل واألصوليين املسيحيين األميركيين
رافيـــف مقـــابالت مـــع فقـــد أجـــرى مِلْمـــان و. والكتـــاب عمـــل يـــنم عـــن براعـــة وأَملعيّـــة

رؤساء سابقين للواليات املتحدة ورؤساء سابقين للحكومة اإلسرائيلية، وحادثـا، سـوى 
هؤالء، عدداً ال يحصى من الفعاليات البارزة يف الواليات املتحدة وإسـرائيل، ودققـا يف 

اإلســـــــرائيلية، ســـــــواء منهـــــــا املؤيـــــــدة أو  - األدبيـــــــات الـــــــوفيرة يف العالقـــــــات األميركيـــــــة
ضــــة، وغاصــــا يف احملفوظــــات، وحصــــال علــــى وثــــائق ســــرية مــــن البلــــدين، ونبشــــا املعار

أســــراراً طــــال كتمانهــــا، وخرجــــا بتــــاريخ شــــامل يــــروي احلــــوادث املعروفــــة وســــواها مــــن 
  .جمريات األمور األقل أهمية، التي ال تخلو بدورها من اإلثارة يف أكثر األحيان

ريـــــات خمســـــين عامـــــاً مـــــن إن الكتـــــاب، إذ يقـــــدم هـــــذا التـــــاريخ الشـــــامل ويتـــــابع جم
اإلســرائيلية، يتــيح منظــوراً طاملــا افتقــرت  - الصــعود واالنحــدار يف العالقــات األميركيــة

إليـه التــواريخ التـي تتنــاول وجهــاً واحـداً مــن وجـوه العالقــة، أو فتــرة واحـدة، أو تلــك التــي 
ناشـئة عـن ويتتبع املؤلفان العالقة منذ بـداياتها العاطفيـة ال. تقاربها من منطلق العداء

حتى اخلمسينات، يوم كانت إسرائيل تُعَدُّ مفيدة كشـريك ) الهولوكوست(احملرقة الكبرى 
يف االســـــــتخبارات وإىل حـــــــد مـــــــا ســـــــداً اســـــــتراتيجياً يف وجـــــــه التســـــــلل الســـــــوفياتي، إىل 
الســتينات، يــوم حــوَّل لينــدون جونســون عالقــة فــاترة بعــض الشــيء إىل ارتبــاط شخصــي 

ن املســاعدات العســكرية، ثــم إىل الثمانينــات، يــوم حــوَّل حمــيم، وأضــاف جرعــة ضــخمة مــ
أصــدقاء إســرائيل داخــل إدارة ريغــان وخارجهــا الدولــة العبريــة إىل أعــز حليــف للواليــات 

  .املتحدة وإىل رصيد استراتيجي حيوي لها
ويف مـــوازاة أهميـــة إســـرائيل املتناميـــة يف السياســـة األميركيـــة، يبـــين املؤلفـــان أن 

فقــد تنامــت إيبــاك بســرعة بحيــث . أُخــرى عملــت علــى توطيــد العالقــة ثمــة عوامــل أساســية
غـــــدا نفوذهـــــا يف الثمانينـــــات مـــــتغلغالً يف الكـــــونغرس، وصـــــار وزيـــــر اخلارجيـــــة جـــــورج 

ومـــن ناحيـــة . شـــولتس يشـــاور زعماءهـــا قبـــل إطـــالق مبـــادرات يف املســـاعدات اخلارجيـــة
عقـب انتصـار إسـرائيل  أُخرى، صحا كثير من اليهـود األميـركيين علـى هـويتهم اليهوديـة

ولعـــل أهـــم مـــا . ، وحـــولتهم الصـــحوة إىل أنصـــار إلســـرائيل أقويـــاء وناشـــطين١٩٦٧ســـنة 



  ١٩٠، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٣ 
 

عمل على تشكيل العالقة الثابتـة هـو أن اجلمهـور األميركـي وجـد يف قلبـه موضـعاً دافئـاً 
بفضـــل تـــأثير  - )١٠٧ص " (التالقـــي الثقـــايف"وهـــذا مـــا يســـميه املؤلفـــان  - إلســـرائيل

  .)Exodus" (اخلروج"م وهوليوود وكتب مثل كتاب ليون أوريس وسائل اإلعال
بعد عرض هذا التطور املطرد يف العالقات على نحو واضـح ومتسلسـل، يسـهل علـى 
املرء أن يرى كيف أن الفلسطينيين، الذين كانوا غير مرئيين خالل العقدين األولـين مـن 

ــوا  متشــبثين بــالتركيز علــى حيــف مــا نشــوء إســرائيل، وكيــف أن العــرب إجمــاالً، الــذين ظلُّ
عادت الواليات املتحدة تذكره منـذ زمـن بعيـد ومـا انفكـت إسـرائيل تسـعى لطمسـه، كيـف 

لقـد كـان نمـو . أن هؤالء جميعـاً بـات يُنظـر إلـيهم يف الواليـات املتحـدة كمصـدر لإلزعـاج
ائيل، فمـن جهـة هنـاك إسـر. العالقة بإسرائيل حمكومـاً بشـيء كاحلتميـة التـي ال مـردَّ لهـا

املهمــة اســتراتيجياً، واملشــابهة للواليــات املتحــدة ثقافيــاً وسياســياً، والقــادرة علــى رســم 
صورة لذاتها باعتبارها حماصرة من قبل العرب الغاضبين غير العقالنيين، ومن جهة 

ـــات " عنـــا"أُخـــرى هنـــاك العـــرب، اخملتلفـــون  اختالفـــاً تامـــاً، امليـــالون إىل مـــا يبـــدو أنـــه هبّ
نضــال العــدائي غيــر الرشــيد، واملصــممون علــى تــدمير إســرائيل لســبب لــيس متكــررة مــن ال

ويف ظــل غيــاب أي بلــد عربــي مــريح جــداً إلقامــة . يف وســع أي أميركــي عــادي أن يفهمــه
  ).٢٢٩ص (، كما يقول مِلْمان ورافيف "سطعت إسرائيل سطوعاً باهراً"عالقة وطيدة، 

الوضــوح بحيــث غــدا مــن الســهل  والواقــع أن االختيــار بــين إســرائيل والعــرب بــدا مــن
ويالحظ املؤلفان أن إسرائيل . التغاضي عن اجلوانب املزعجة يف العالقات مع إسرائيل

بـــين : والواليـــات املتحـــدة أقامتـــا منـــذ اخلمســـينات نمطـــاً مـــن الســـلوك اســـتمر عبـــر عقـــود
كــان العــم ســام يشــعر بأنــه يتعامــل مــع ولــد شــقيّ يتصــرف كمــا يحلــو لــه "الفينــة والفينــة 

وعنــدما كــان العــم ســام يبــدو أنــه لــن يتحمــل أيــة حلظــة ... ن غيــر اعتبــار ملشــاعر والــده؛مــ
وكـان ." أُخرى من التحدي، كان الولد الشقيّ ينظف غرفته ويغسل وجهه وما وراء أذنيه

ص (حتـى املـرة القادمـة  - "يعـدون بـأن يكونـوا أكثـر تهـذيباً يف سـلوكهم"اإلسرائيليون 
٧٥.(  

التعامــل القــائم بينهمــا مــن الطريقــة التــي مل تــزل الواليــات  ويتضــح نمــط مشــابه يف
فقد احتج الـرئيس كينيـدي احتجاجـاً . املتحدة تتغاضى بها عن قدرات إسرائيل النووية

جاداً لدى اإلسرائيليين على املفاعل النووي الذي اكتشفت الواليات املتحدة أنه يف قيد 
ومـع أن شـيئاً مـن . قضية متابعة جادة قط، لكنه مل يتابع ال١٩٦٠البناء يف أواخر سنة 

الســجال نشــأ يف الواليــات املتحــدة يف شــأن مــنح إســرائيل مســاعدات عســكرية أميركيــة 
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بينمــــا هــــي تــــرفض توقيــــع معاهــــدة احلــــد مــــن انتشــــار األســــلحة النوويــــة، فــــإن الــــرئيس 
، قـد أضـحى علـى قـدر مـن قلـة االكتـراث بحيـث سـارع ١٩٦٨جونسون كان، بحلول سـنة 

. القاذفــة املقاتلــة" ٤ - فــانتوم ف"قيــع أول صــفقة لبيــع إســرائيل خمســين طــائرة إىل تو
ويف التســـــعينات، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن إســـــرائيل والواليـــــات املتحـــــدة كانتـــــا ال تـــــزاالن 
تمتنعــان رســمياً مــن االعتــراف بــامتالك إســرائيل أســلحة نوويــة، فــإن الواليــات املتحــدة 

إىل حد أنها رفعت ستار السرية عن وثائق تثبت كانت قد أصبحت غير مبالية باملسألة 
إىل حد ما حيازة إسرائيل لهذه األسلحة، كمـا أن آبـا إيـبن اعتـرف عالنيـة للمـؤلفَين بـأن 
ـــــدة خلـــــداع املفتشـــــين األميـــــركيين الـــــذين أُرســـــلوا  إســـــرائيل كانـــــت اتخـــــذت إجـــــراءات معقَّ

  .لتفحص مفاعل ديمونا يف الستينات
مع نهايـة احلـرب البـاردة وجنـاح إدارة بـوش النسـبي يف  يعتقد مِلْمان ورافيف أنه،

لــوي ذراع يتســحاق شــمير، ونفــاد صــبر اجلمهــور األميركــي حيــال الهِبــات الضــخمة مــن 
يف نفوذ إيباك، باتت إسـرائيل تخسـر  - غير املؤكد - املساعدات اخلارجية، واالنحسار

يشـك يف أن هـذا االنحســار ويجـوز للمـرء أن . مـن نفوذهـا السياسـي يف الواليـات املتحــدة
اإلســــرائيلية  - فالعالقـــة األميركيــــة. خطـــر الشــــأن أو أنــــه ســـيكون ذا شــــأن يف املســــتقبل

حمبوكة حبكاً معقداً ومبنية على عدد كبير من األسس املتنوعة بحيث أن مـن املسـتبعد 
وكمـــا يســـتنتج املؤلفـــان أنفســـهما، فـــإن . أن يقـــدر شـــيء علـــى تقليصـــها تقليصـــاً ذا بـــال

" الح والعواطــف والتصــورات التــي يقــوم التحــالف عليهــا ليســت آخــذة يف التالشــياملصــ"
  ).٤٦٠ص (

  كاثلين كريستشن
 باحثة يف الشؤون السياسية
 للشرق األوسط ومتخصصة
 بالكتابة عن القضايا الفلسطينية
 والسياسة األميركية الشرق األوسطية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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