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عبد الناصر سرور لتفضله بقبول اإلشراف على  ى أستاذي الفاضل/ أ.د.والعرفان وخالص االمتنان إل

ي به من توجيهاته وآرائه التي وفرت علي كثيًرا من الجهد، وزادت ، وما أتحفن هجهودالرسالة شاكرًا له 

 البحث قوة ورونًقا. 

 أحمد جواد الواديةوالدكتور/   سامي يوسف أحمدى الدكتور/ الشكر والعرفان إل كذلك بوافر أتقدم    
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يل الشكر والعرفان للجنة العلمية لعائلة العبادلة وأخص بالذكر الدكتور/ مازن مصطفى كما وأتقدم بجز 

 .م بتدقيق الرسالة لغويًا ونحوياً العبادلة على دعمها وتشجيعها، ولألستاذ/ أحمد مصطفى العبادلة الذي تكر 

من أكاديميين  كافةأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وشكري موصول للعاملين في      

داريين على ما بذلوه من جهد في التأسيس لهذا البرنامج وتطويره ليلبي تطلعات قطاعات مختلفة من  وا 

 أبناء غزة الحبيبة.

وما كان بها من خطأ وفضل، ما كان في هذه الدراسة من صواب فهو توفيق من الله فإن وأخيرا      

 نفع به ... اللهم آمين ... والحمد لله رب العالمين .والله أسأل أن يبارك جهدي هذا وأن ي، فهو مني
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 الملخص

تناولت الدراسة دور البعد الديني في تطور العالقات األمريكية اإلسرائيلية وتداعياتها على 

ن ( من خالل التعرف على ظروف نشأة كل م2008-2001القضية الفلسطينية في الفترة من )

سرائيل ودور األسس العقائدية في ذلك، وعالقة السياسي بالديني في  الواليات المتحدة األمريكية وا 

الواليات المتحدة األمريكية وتأثير ذلك في السياسة الخارجية األمريكية، وتحديدًا العالقات مع إسرائيل، 

في ظل إدارة جورج بوش االبن في  ومدى تأثير البعد العقائدي في تطور العالقات األمريكية اإلسرائيلية

 (، وتبيان تداعيات العالقات األمريكية اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية.2008-2001الفترة من )

عدة مناهج هي: المنهج التاريخي، ومنهج المنفعة المتبادلة في دراسته وقد استخدم الباحث  

 التحليلي. )منهج المصلحة القومية( باإلضافة إلى المنهج الوصفي

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها: 

يعتبر الدين عاماًل هامًا في الحياة العامة في الواليات المتحدة األمريكية إلى حد أنه يتغلغل 

كما ويؤثر في مجريات السياسة الخارجية لها، ، ويؤثر بها تأثيرًا مباشراً  ،في مؤسسات الدولة المختلفة

   .ا ينص عليه دستور الواليات المتحدة األمريكية من فكرة فصل الدين عن الدولةوذلك رغم م

كما خلصت الدراسة إلى أن الجانبين الديني والسياسي في الواليات المتحدة األمريكية وجهان 

ن كان يظهر في  لعملة واحدة، بحيث يعتمد كل منهما على اآلخر في استمداد شرعيته المجتمعية، وا 

دولة األمريكية علمانيتها، إال أن المبادئ الدينية المستمدة من الكتاب المقدس، هي التي توجه مالمح ال

 .صانع القرار عند اتخاذه للقرار السياسي
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كما ويؤثر الدين تأثيرًا كبيرًا على رجال السياسة األمريكيين، فالرئيس األمريكي بوش االبن  

الدينية في المجتمع األمريكي، لذلك كان يستميل الناخب  يؤمن إيمانًا كبيرًا بمدى  تأثير النبوءات

األمريكي من خالل إدخال تلك النبوءات في خطاباته االنتخابية، وتعتبر العقيدة الدينية واأليديولوجية 

سرائيل األساس الذي ارتكزت عليه العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية  بين الواليات المتحدة وا 

سرائيل، لتص  ل إلى ما وصلت إليه اليوم.وا 

 وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها: 

التنسيق على المستوى الرسمي العربي داخل الواليات المتحدة وخارجها من خالل وضع 

سياسية وا عالمية لمواجهة حمالت التشويه ضد العرب والمسلمين التي تشنها األوساط  استراتيجية

معها، والعمل على حل مشكلة االنقسام الفلسطيني الفلسطيني من أجل توحيد الصهيونية والمتعاطفة 

 .الجهود الفلسطينية في مواجهة السياسة اإلسرائيلية المدعومة أمريكياً 

كما أوصت الدراسة بتنسيق الجهود الفلسطينية مع الدول العربية ذات العالقة وحشد الجهود  

هتمام بفهم السياسة الخارجية األمريكية تجاه لسطينية، وااللى حل مالئم للقضية الفإمن أجل التوصل 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل دائم ومستمر، والعمل على التنسيق مع اللوبيات العربية والقوى 

 المؤثرة المحيطة بالمؤسسات األمريكية الصانعة للقرار السياسي. 
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Abstract 

      This study deals with the role of the religious Dimension in the 

development of US-Israeli relations and its reflection on the Palestinian issue 

in the period of (2001-2008) through recognition of the evolution of both the 

United States and Israel and the role of dogmatic foundations about it. 

Political relationship between the politician and the religious in the United 

States and the effect of that in the  US foreign policy, particularly the 

relations with Israel is also investigated. The influence of ideological aspects 

in the evolution of US-Israeli relations under George Bush Jr. administration 

in the period of (2001-2008) and the demonstration of the consequences of 

the American-Israeli relations on the Palestinian issue has been also put into 

consideration. 

       In his study, the researcher has used several research methods. The 

researcher used the historical method in order to trace the development of 

relations between the two countries and to highlight the impact of the 

ideological considerations on it. He also used the descriptive analytical 

method in order to determine the circumstances and relationships that exist 

between the variables. The mutual benefit approach (approach the national 

interest) has been also carried out. 

    The most important results due to this study are: 

Despite of the idea of separation between religion and policy, as 

stipulated in the Constitution of the United States of America, religion is an 

important factor in public life in the United States to the extent that it 

penetrates in different state institutions and affects a direct impact on US 

foreign policy.  
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Religious and political sides in the United States are two sides of the 

same coin so that each depends on the other to derive its societal legitimacy, 

although it appears that the US States are secular. Religious principles, 

derived from the Bible, constitute the political orientation when politicians 

are taking their decision. 

There is a significant religious impact affecting American politicians. 

For example, American President Bush believes greatly in religious 

prophecies in American society so that he used to appeal the American voter 

through introducing those prophecies in his electoral speeches. 

Religious and ideological belief are the basis on which the relations 

between the United States and Israel are built so as to reach what it is 

nowadays. 

      The study came out with some important recommendations. As follows: 

Coordination at the Arab official level within the United States and 

abroad through the development of political and media strategy to counter 

the smear campaigns against the Arabs and Muslims launched by the Zionist 

forums and sympathizers with them. As well as working on solving the 

problem of inter-Palestinian divisions in order to unify the Palestinian efforts 

facing the US-backed Israeli policy. 

Coordination with the Palestinian efforts with the related Arab 

countries to mobilize the efforts leading to an appropriate solution to the 

Palestinian issue. 

Interest in understanding US foreign policy toward the Palestinian-Israeli 

conflict permanently and continuously and working on coordination with the 
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Arab lobbies and influential forces affecting the American  political decision- 

making institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ط 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
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 51 مةمقد

 51  الدين المفهوم واألهمية: األول المبحث

 15 في نشأة وتطور النظام السياسي األمريكي  يالدين أثر البعد: الثانيالمبحث 

 51  في نشأة وتطور النظام السياسي اإلسرائيلي يالدين أثر البعد الثالث:المبحث 

 الفصل الثاني

األمريكية وأثره في توجهات عالقة السياسي بالديني في الواليات المتحدة 
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيل

 74 مقدمة

وأثره في توجهاتها األمريكية السياسي والديني في الواليات المتحدة : المبحث األول
 نحو إسرائيل

74 

 16 دور الدين في السياسة الخارجية اإلسرائيلية : الثانيالمبحث 

 الفصل الثالث

الديني في صياغة مواقف مؤسسات صنع السياسة األمريكية تجاه أثر البعد 
 1664-1665إسرائيل: 

 71 مقدمة

الجماعات والمؤسسات الناشطة ذات البعد الديني في الواليات : المبحث األول
 ألمريكيةالمتحدة 

72 

البعد الديني وأثره في توجهات مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس  الثاني: المبحث
 بناالبوش 

77 

 45وزارتي الدفاع و البعد الديني وأثره في توجهات الكونجرس، المبحث الثالث: 
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 االبنلخارجية في عهد الرئيس بوش وا

 الفصل الرابع

- 2001خالل الفترة العالقات األمريكية اإلسرائيلية في ضوء المؤثرات العقائدية

2008 

 15 مقدمة

 11 ماسية المبحث األول: العالقات السياسية والدبلو 

 100 المبحث الثاني: العالقات االقتصادية 

 112 المبحث الثالث: العالقات العسكرية واألمنية 

 الفصل الخامس

 )قضايا مختارة( اإلسرائيلي -تداعيات العالقات الثنائية على الصراع الفلسطيني

 517 مقدمة

 511 التداعيات على صعيد قضية القدس والمقدسات : األولالمبحث 

 555 التداعيات على صعيد قضية الدولة الفلسطينية وحدودها  الثاني: المبحث 

 571 المبحث الثالث: التداعيات على صعيد قضية االستيطان ومصيره 

 515 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 511 نتائج الدراسة

 511 توصيات الدراسة

 515 المراجع
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 المقدمة:

السياسة الخارجية األمريكية في الشرق  بتوجهاتاإلسرائيلية  - تطورت العالقات األمريكية

وتين ، أصبحت الواليات المتحدة إحدى الق5491عام  الحرب العالمية الثانية فمنذ انتهاءاألوسط، 

، هذه التركة تتضمن )فرنسا، وبريطانيا( التي سبقتها الكبرى التقليديةالقوى  تحل محلوأخذت  ،األعظم

، وذلك بما وضمان أمنها وجود إسرائيل الحفاظ على تسيير أمور الشرق األوسط وحل معضالته وأهمها

 :(2007ة،)أبو طاقيفي المنطقة، والتي من أبرز مالمحها االستراتيجيةيخدم مصالحها 

 . الحفاظ على مصالحها النفطية في منطقة الشرق األوسط - 

 . تي عن المنطقة ومنع تغلغل نفوذه فيهايإبعاد الخطر السوفي -

الحفاظ على أمن إسرائيل، وهي المهمة التي ورثتها عن بريطانيا ويلزمها بها االرتباط العاطفي  -

 والثقافي بين الشعب األمريكي ويهود العالم.

ألمريكية حاولت إيجاد توازن في عالقات سياسة الواليات المتحدة اأن  ،ما يلفت االنتباهوم

 من جهة أخرى .المعتدلة واشنطن بإسرائيل من جهة، وعالقاتها بالدول العربية 

إن تعاظم االهتمام األمريكي بإسرائيل على حساب عالقاتها ومصالحها في  ،ويمكن القول

نجاح إسرائيل في احتالل مساحة بعد مباشرة،  5491ضحًا بعد حرب عام وا االمنطقة العربية، بد

 .(7001)حمدونة، جغرافية تقدر بأربعة أضعاف مساحتها قبيل الحرب

 ورصيد بدأت األنظار في الواليات المتحدة تتجه نحو االعتماد على إسرائيل كحليف ،إذن

فال بد من دعم هذا الحليف  ،عليه ناءً بو  .يقوم بحماية مصالحها في منطقة الشرق األوسط استراتيجي

وتمكينه من الحصول على القوة الالزمة لبقائه وتفوقه على كافة المحيط العربي المعادي له، واستمرت 

بل والمصيرية  ،أشبه بالعالقة ليست العضوية فحسبالنمو والتطور حتى باتت اليوم في هذه العالقات 

على الشعب الفلسطيني  سلوكها العدواني إلسرائيل في غطاءً ل ، ونظرًا لكون هذا التحالف يشكأيضاً 
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هذه العالقات وعوامل نموها وتطورها  فإن الدراسة سوف تسلط الضوء على نشأة، وأرضه ومقدساته

، وذلك في حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، وأثرها على مجريات الصراع العربي اإلسرائيلي

سنركز على دور البعد الديني في كسب تعاطف  هذه الدراسةوفي  .يالعامل العقائد أثر إطار تحليل

األمريكيين مع اليهود ودولتهم، وذلك بفضل األفكار التي جاءت بها حركة اإلصالح الديني في القرن 

 اً والتي أصبح بفضلها السعي إلقامة دولة إسرائيل وتوطين اليهود في فلسطين واجب ،الخامس عشر

 إلسرائيل، تباع المنهج البروتستانتي، وهذا ما نلمسه من خالل الدعم  الالمتناهيلدى أ اً مقدس اً ديني

 لقى خطاباً أو  إسرائيلكارتر عندما زار  جيميسبق ألا األمريكيفي خطاب الرئيس  ويظهر ذلك جلياً 

ن جعلوا عالقات أب ، يمانإلا األمريكيينسد من سبق من الرؤساء ج  لقد " :مام الكنيست قال فيهأ

في ضمير  متأصلة ألنهانها عالقات فريدة إكثر من عالقة خاصة، أ هيسرائيل إاليات المتحدة مع الو 

قام كال من الواليات المتحدة أمعتقداته، لقد ي دينه وف يخالقه وفأ ينفسه، وف األمريكيالشعب 

 .(2003:8،" )هالسل ننا نتقاسم معكم تراث التوراةإ، ثم اً ن رواديمهاجر  سرائيل،ا  مريكية و ألا

 7002آيار51أمام الكنيست اإلسرائيلي في  بوش االبن جخطاب الرئيس األمريكي جور  وجاء

سرائيل قائمة علي أساس ديني حيث ب ،بشكل قاطع ليؤكد فيه أن طبيعة العالقة بين الواليات المتحدة وا 

إنه  ،ي حلفألن مصدر الصداقة بيننا أعمق من أ ،قال: " إن التحالف بين الحكومتين ال يمكن كسره

يعود إلى الروح المشتركة لكال الشعبين، إلى الروابط القائمة على الكتاب المقدس والعالقات الروحية " 

 .(2011:215)الطويل،

 مشكلة الدراسة:

 ،سرائيلية وتطورهاإلمريكية األمشكلة الدراسة حول البحث في خلفية العالقات ا رتتمحو 

 ،عضوية استراتيجيةلى عالقة إالذى وصلت فيه  للحد ،صيري الم قدر كبير من التشابكووصولها إلى 

الصراع العربي وانعكاسات ذلك على  ،الكيانين نشأةفي ذلك منذ المؤثرة  العقائديةسس ألومعرفة ا
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اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، بمعنى آخر، تحاول الدراسة تسليط الضوء والكشف عن أحد األبعاد 

 .التي لم يسلط عيها الضوء من قبل الثنائية االستراتيجيةفي العالقات 

 : الدراسة حول التساؤل الرئيس التالير وتتمحو

يلية خالل الفترة من في تطور العالقات األمريكية اإلسرائ البعد الدينيما دور 

 ؟ (1002-1002)

 : التالية الفرعيةسئلة ألويتفرع من هذا السؤال الرئيس ا

الخارجية ذلك في السياسة  وتأثيرمريكية ألالمتحدة ا الواليات في بالدينيما عالقة السياسي  -5

 ؟وتحديدا العالقات مع إسرائيل  ،مريكيةألا

 ما دو  المسيحية اإلنجيلية وتيار اليمين المتصهين في الواليات المتحدة األمريكية؟ -7

وش االبن ب جدارة جور إسرائيلية في ظل إلا األمريكيةفي تطور العالقات  الدينيالبعد ر ثأكيف  -3

 ؟(7002-7005في الفترة من )

 سرائيلية على القضية الفلسطينية ؟إلمريكية األما تداعيات العالقات ا -9

 هداف الدراسة:أ

على مستوى  وتداخلهامريكية ألفي الواليات المتحدة ا بالديني السياسيمعرفة مدى عالقة  -5

 . السياسات الداخلية والخارجية

 .مريكيةألوتيار اليمين المتصهين في الواليات المتحدة انجيلية إلدور المسيحية ا إظهار -7
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 جورجدارة إسرائيلية في ظل إلمريكية األفي تطور العالقات ا الديني دور البعد تسليط الضوء على -9

 .بوش االبن
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والقضية  اإلسرائيلي العربيالصراع سرائيلية على قضية إلمريكية األتداعيات العالقات ا استعراض -1

 .واستشراف مستقبل ذلك  ،الفلسطينية

 همية الدراسة:أ

 االهمية التطبيقية:

 .سرائيلية إلمريكية األتطور العالقات اوأثره في  الدينيالبعد في ضوء مريكية ألفهم السياسات ا -5

انعكس ذلك على العالقات  وكيف ،التوراتية بالنبوءات تأثركيف و  األمريكيمعرفة تركيبة المجتمع  -7

 .اإلسرائيليةمريكية ألا

  األهمية النظرية:

 .جديدة في حقل العالقات الدولية إضافةفي  اإلسهامالدراسة  محاولة -3

 .افة علمية جديدة للمكتبة العربيةالشأن، والسعي إلى إضفادة الباحثين والمهتمين في هذا إ -9

 حدود الدراسة:

 مريكية .ألالواليات المتحدة او  "سرائيلإ" فلسطين المحتلة الحد المكاني : -5

 .(7002- 7005)  في الفترة مندارة جورج بوش االبن إفترة الزماني : الحد  -7

  :منهجية الدراسة

 هي : سوف تعتمد الدراسة على أربع مناهج رئيسة

ء على أثر البعد المنهج التاريخي، ويفيد في تتبع تطور العالقات بين البلدين، وتسليط الضو  -5

 .العقائدي في ذلك

المصلحة القومية(، حيث إن المصلحة القومية لدى الواليات  نظريةالمنفعة المتبادلة ) نظرية -7

المتحدة األمريكية تكمن في استمرارية وتوثيق عالقاتها مع إسرائيل، وكذلك المصلحة القومية 

 .وء نظرية التحالفاتالمتحدة في ض اإلسرائيلية تتطلب استمرارية العالقة المتينة مع الواليات
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 .العالقات الموجودة بين المتغيراتالمنهج الوصفي التحليلي، ويفيد في تحديد الظروف و  -3

 ، ويساعد في التنبؤ بمستقبل العالقات األمريكية اإلسرائيلية.االستقرائيالمنهج  -9
 

  :الدراسات السابقة

ة بموضوع الدراسة ية ذات الصلمكن الباحث من االطالع على بعض الدراسات األكاديمت  

 :وهي

. سرائيليإلفي تسوية الصراع الفلسطيني ا األمريكيالدور ( بعنوان: 1022) حمدأ، غنام. دراسة 2

دراسة، وتناول لطار النظري لإلول على األالفصل ا اشتمل تم عرض الرسالة في خمسة فصول، 

فقد الفصل الثالث  أماي، و سرائيلإلمريكية للصراع الفلسطيني األالفصل الثاني مشاريع التسوية ا

الفصل الرابع الدور  عرضتجاه التسوية السياسية، و  األمريكيمحددات ودوافع الدور  استعرض

واشتمل الفصل الخامس على  (7000-5445)في الفترة من في عملية التسوية السياسية  األمريكي

واختتمت الدراسة بنتيجة   (7050-7005)في الفترة من في عملية التسوية السياسية  األمريكيالدور 

وسط امتازت باالنحياز المطلق وااللتزام ألمريكية تجاه الصراع في الشرق األن السياسة ا: أمفادها

ذ ليس ، إمريكيةألا المتحدةالواليات  يف وكان لهذا االنحياز ما يبرره داخلياً إسرائيل، الثابت تجاه 

يل بمعزل عن المؤسسات الفاعلة في عملية صنع سرائإمريكية ممارسة ضغط على أدارة إ أيبمقدور 

 األمريكية .في الواليات المتحدة  إلسرائيلاللوبي القوي المؤيد  همهاأ مريكي تجاه الصراع ومن ألالقرار ا

ن تستعيد أسرائيلي إلبات من الضروري لتسوية الصراع الفلسطيني ا نهأوصت به الدراسة أهم ما أ و 

عادة تكييف قضايا ا  ، و 5445في عملية التسوية منذ مؤتمر مدريد عام مم المتحدة دورها الغائب ألا

 . الفلسطينيينالصراع الرئيسية مع المنظور القانوني لصالح 
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عملية التسوية في  ثرها علىأسرائيل و إ يهودية دولة( بعنوان: 1021)ياسر الشرافي، . دراسة 1

 وسط:أل الشرق ا

الفصل  أماو  ول الجذور التاريخية لفكرة يهودية الدولة،ألا تناول الفصل، جاءت الرسالة في ستة فصول

-7003الدولة في ظل مساعي عملية التسوية السياسية ) يهوديةتطور فكرة  الثاني فقد استعرض

والعربي من مطلب االعتراف بيهودية الدولة،  الفلسطينيالفصل الثالث الموقف  استعرض(، و 7055

سرائيل وخطرها على وجود الشعب الفلسطيني، وناقش إية دولة كما اشتمل الفصل الرابع على يهود

ثرها على مستقبل مدينة القدس والدولة الفلسطينية والحدود أالفصل الخامس يهودية الدولة و 

 .رؤية مقترحة لمواجهة تحديات مطلب يهودية الدولة فقد عرض ما الفصل السادسأواالستيطان، 

ن أليها عدد من رواد الفكر الصهيوني قبل إيام الدولة اليهودية دعا ن فكرة قأ ،هم نتائج الدراسةأ ومن  

حيث استغلت  ،لبريطانيا مكمالً  مريكية لعبت دوراً ألن الواليات المتحدة اأ، و هيرتزل ثيودورليها إيدعو 

 .الدولة اليهودية إلقامةفي دعمها  السياسي البعد لخدمة الديني البعد

 لألمملدى الجمعية العامة  ثقلنه يجب على العرب العمل بكل أسة وصت به الدراأبرز ما أوكان من 

ن مدينة القدس أعلى  والتأكيدبيهودية الدولة  االعترافسرائيل بمطلبها إقرار يدين  إلصدارالمتحدة 

 هي جوهر الصراع.

سرائيل وأثره 1022يوسف )الطويل، دراسة . 3 على ( بعنوان: البعد الديني لعالقة أمريكا باليهود وا 

 القضية الفلسطينية.

تناول الفصل األول من الدراسة، أسباب التحيز األمريكي إلسرائيل، أما الفصل الثاني فقد تناول 

تأصيل العالقة بين اليهودية والمسيحية وانعكاسها على الفكر األمريكي، بينما احتوى الفصل الثالث، 

، وجاء الفصل الرابع حول األصولية (5491-5492أمريكا والمشروع الصهيوني خالل الفترة من )

المسيحية والتأسيس للنظام العالمي الجديد، وتناول الفصل الخامس جورج بوش والدولة الصليبية خالل 

(. وتوصلت الدراسة إلى تأكيد الدور المركزي الذي لعبه الدين وبالذات 7002 -7000الفترة من )
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جرين األوائل وثقافتهم في الواليات المتحدة، وكيف أفكار حركة اإلصالح الديني في تشكيل فكر المها

استمر هذا التأثير حتى اليوم، ودور البروتستانتية الرئيس في بعث اليهود من جديد باإلضافة لدور 

األفكار الدينية في التعاطف مع اليهود وآمالهم بالعودة إلى فلسطين حتى قبل ظهور الحركة 

سرائيل قد اتسمت الصهيونية بزمن بعيد كما أبرزت الد راسة أن سياسة أمريكا وموقفها من اليهود وا 

بسمة أساسية على مدار أكثر من ستة عقود هي، قوة الثابت وقلة المتغير. وأهم ما أوصى به الباحث 

إعداد دراسات معمقة للكتاب المقدس لمعرفة التوجهات المستقبلية التي يمكن أن تفضي إليها تلك 

قيادات والنخب العربية بضرورة إعادة صياغة استراتيجياتهم ومنطلقاتهم الفكرية النبوءات، كما أوصى ال

 لتتناسب مع مركزية العامل الديني لفهم السياسة األمريكية تجاه المنطقة .

 مريكية تجاه القضية الفلسطينيةألا السياسة الخارجية( بعنوان: 1002)حمد أ، الواديةدراسة . 9

1002-1022. 

لسياسة الواليات المتحدة  التاريخيول التطور ألالفصل ا تناولالة في خمسة فصول، جاءت هذه الرس

 وتأثيرها 7005ايلول )سبتمبر(  55حداث أ الثاني، وتناول الفصل الفلسطينيةمريكية تجاه القضية ألا

 على النظام وتأثيرها األمريكيةالسياسة  فقد استعرضالفصل الثالث  أماعلى القضية الفلسطينية، 

مريكية من نتائج االنتخابات ألالفصل الرابع موقف الواليات المتحدة ابينما وضح ، الفلسطيني السياسي

 فقد تعرض للدور واألخير، الخامس أمافي فلسطين،  7009والتشريعية  7001الرئاسية عام 

 . نابوليسأبعد مؤتمر  النهائيالحل  مفاوضاتمريكي في ألا

سرائيل تتميز ا  و المتحدة األمريكية ن العالقة بين الواليات ، أية مفادهاواختتمت الدراسة بنتيجة جوهر 

مريكية لم تسع الى حل الصراع ألن الواليات المتحدة اأو  ،متانتهاو بطابع خاص من حيث قوتها 

 مصالحها .الصراع  بما يخدم  إلدارةولكنها سعت ، ساس عادلأعلى  الفلسطيني

 الفلسطينيين،على حساب  اإلسرائيليللموقف  كثر دعماً ألا هي" كما وتعتبر فترة الرئيس "بوش االبن

من خالل جماعات ضغط تؤثر  األمريكيالعام  الرأيالعمل على كسب  الدراسة، هم توصياتأ ومن 
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عربي فعال يعمل على فضح  لوبيتشكيل ، و مريكيألفي تغيير موقف مؤسسات صنع القرار ا

 .الفلسطيني لصالح الشعب  الدوليف واستقطاب التعاط ،سرائيليةإلالممارسات ا

 .النبوءة والسياسة( بعنوان: 1002)غريس ، هالسلدراسة  .5

المؤسسات والشخصيات داخل الواليات المتحدة األمريكية  عمل يةكيف هدفت الدراسة الى البحث فى

ثارة للرأي العام إسرائيل مدافعة عن  ،كمنظمة )مؤسسة معبد القدس( برئاسة ريزنهوفر من جمع أموال وا 

أن هناك كنائس مسيحية كاثوليكية تنبذ هذه  وبينت الدراسة ،وكيف تنسق مع الحكومة اإلسرائيلية

هذه الدراسة صورة واضحة  ة. وأعطتألركانها اإليماني ةً األفكار وتعتبرها دخيلة على المسيحية ومقوض

 ،الشهرة والتي إما للمال أو عن كيفية عمل هذه الحركة الدينية وبيان أسباب زيارة القساوسة إلسرائيل

لية استقطاب آو  ،الصهيوأمريكي في دعم الجماعات المتطرفة اليهودية كما تناول الكتاب دور اللوبي

مختلفة لرجال  آلراء اً كما تناولت استطالع .ماكن المقدسة وخاصة الجالية اليهوديةألالسياح لزيارة ا

 ".مرة أخرى ما لم تقم دولة إسرائيل وحقيقة هرمجدون ن المسيح لن ينزل "إالدين المسيحين حول مقولة 

األمريكية  الخارجية السياسة في الدين ( بعنوان: دور1002عصام )عبد الشافي، دراسة  .6

 .نموذجا العراقية األزمة

 تطبيق مع األمريكية الخارجية السياسة في الدين دور في للبحث أولية كمحاولة الدراسة هذه جاءت

 مختلف إبراز علي الدراسة هذه في حرصت وقد 2002-2003عامي  لعراقيةا األزمة علي ذلك

 والقصور التجاهل من نوع هناك أن االتجاهات هذه من الواضح فإن الموضوع تناولت التي االتجاهات

 في وخاصة الدراسة محل الموضوع وأهمية مع طبيعة يتفق ال أمر وهو الجانب، هذا وتحليل تناول في

 العديد في ولكن األمريكية، المتحدة الواليات في فقط ليس ودوره الدين أهمية في ستمرالم التزايد ظل

 تكون  أن األمل كل فاألمل للسخرية مصدرا أو خطرا ليس ذاته حد في التزايد وهذا العالم دول ممن

 رهاب،لإل يدعو دينا نجد لن هنا ألنه العالم، دول مختلف في اإليمان بالله لجوهر حقيقية عودة هناك
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 األرض خير فيه لما والتعاون  التسامح علي قامت الصحيحة السماوية فاألديان والتدمير، الصراع أو

 .براء منها فاألديان والسياسات األساليب من ذلك وغير والتدمير اإلرهاب أما وعمارتها

 السياسة حركت التي األساسية األبعاد أحد هو الديني البعد أن :وخلصت الدراسة الى نتائج من أهمها

 من التقليل يجب وال ذلك علي الدالة المؤشرات تعدد ظل في العراق مع تعاملها في األمريكية الخارجية

ال إنكاره أو البعد هذا أهمية  الدول سياسات في موجود غير وهذا التفسير أحادية في الخطأ كان وا 

 علي للبعض األولوية وتكون  الثابتة واألبعاد األهداف من العديد علي استراتيجياتها تبني والتي الكبرى 

 الديني والبعد تحركها التي والفكرية السياسية للقيادة ووفقا بها تمر التي التاريخية للفترة وفقا البعض

 العديد علي وسياساتها تحركاتها من العديد في األفضلية له يعطي مما الحالية اإلدارة في بقوة حاضر

 قمة في بوش الرئيس قاله فيما ولعل األخرى  األبعاد تجاهل عدم االعتبار يف األخذ مع األبعاد من

 .ذلك علي دليال 'حيوية أو نشطة يهودية دولة 'بأنها إلسرائيل وصفه في األخيرة العقبة

 الصراع تجاه األمريكية السياسة في الديني ( بعنوان: البعد1000) يوسفالحسن، دراسة  .7

 .الصهيوني العربي

ثارة  يهدف الكتاب الى كشف عالقة الحركة المسيحية األصولية األمريكية المعاصرة بقضية فلسطين وا 

االهتمام بهذه العالقة وتقديم معالجة مفصلة لهذا الجانب غير اليهودي من الصهيونية، وهو جانب لم 

كما سعت يعط بعد حقه من التأصيل والبحث في الدراسات العربية واألجنبية للحركة الصهيونية. 

الدراسة الى معالجة االتجاهات الصهيونية في الحركة المسيحية األصولية. وافترضت أن هذه النزعة 

الصهيونية هي مبدئيًا، نتيجة لعقيدة دينية عميقة غير قائمة على أسس علمية أو سياسية أو اقتصادية 

 أو على معرفة بمالبسات السياسة الخارجية ومداخالتها. 

كتاب منهج التحليل التاريخي المقارن، في تتبع جذور الحركة المسيحية األصولية في وقد اعتمد ال 

المجتمعين األوروبي الغربي واألمريكي كما استخدم في بعض األحيان منهج التحليل الكمي لفهم أبعاد 

 االتجاهات الصهيونية في الحركة المسيحية األصولية ودوافعها وتأثيرها، ولتوضيح كيف شكلت هذه
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االتجاهات جملة من القوى الضاغطة والمؤثرة في فكر النظام السياسي والمجتمع المدني المؤسسي 

 وممارستهما لتصبح العالقة األمريكية اإلسرائيلية عالقة خاصة ومميزة.

وخلصت الدراسة الى عدة نتائج كان أهمها: إن االتجاهات الصهيونية المسيحية بأسسها  

ب دورًا رئيسيًا في توفير المناخ المالئم لهذا االلتزام والتحيز، مما أثر في الحضارية، تلع-الالهوتية

 اإلسرائيلي. -توجيه السياسة األمريكية نحو نزعة عامة متحيزة تجاه الصراع العربي

واستنتجت الدراسة أن دعم إسرائيل والدفاع عن سياساتها من دون شروط، وتأييد الحركة  

محور األساسي في فكر وسلوك هذا الكم الهائل من المؤسسات والقيادات الصهيونية اليهودية، هي ال

 وجماعات الضغط المسيحية األصولية. 

 .سرائيليةإلصولية األا بعنوان:( 2222)يان إ، لوستيكدراسة  .2

ونوا ن يك  أ اإلسرائيليينمريكية والمعتدلين أليوجه الكاتب في هذه الدراسة نصائح لصانعي السياسة ا

ن أالذي يمكن  االنفجاررادوا منع أذا ما ، إينيسرائيلإلن ايصوليألا يمثله تيارالذي  ح للخطروضأ فهماً 

 . مونيم )حركة صهيونية متطرفة(يإوش غ حركة تثيره

ن أي قيمة أن تؤكد أ ،تقف في مواجهة التطرف وكأنهان تظهر بوضوح أوعلى واشنطن من دون  

ويقترح  ،الليبرالية والقيم العالية التي يتشاركانها الديموقراطيةبتمثلها العالقات بين البلدين هي التمسك 

بينهم، ومع أن لوستيك  االنقسامالمتطرفين وتدبير  األصولييننها منع توحيد أبعض التدابير التي من ش

همية هذه أ ن هذا ال يقلل من إف ،مريكيةألينطلق من اعتبارات تتعلق بمصلحة السياسة الخارجية ا

 .مريكيةاألسرائيلي وفهم السياسة إلالراهنة في المجتمع ا االتجاهاتفهم الدراسة في 

الواليات المتحدة بمصالحها من  ييد الله)لماذا تضح بعنوان:)ب.ت( غريس ، هالسلدراسة  .4

 .سرائيل(إأجل 

مريكية على ألصولية المسيحية في الواليات المتحدة األالحركة ا تأثيرتتكلم هذه الدراسة عن مدى 

هذه ، وبينت الكونجرس على حد سواءو  بيضألصحاب القرار في البيت اأوعلى  األمريكيتمع المج
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والثانية تريد التخلص ، ولى تكره اليهود وتريد التخلص منهمألا، ن الالسامية الساميتانأ أيضاً  الدراسة

في مجيئه  نها تريد تجميعهم في مكان محدد هو فلسطين ليكون هذا المكان مهبط المسيحأبيد  ،منهم

وليس من مصالحها  -سرائيل إمريكية من ألالواليات المتحدة ا فعلت وتظهر الدراسة لماذا ،المنتظر

ومن الذي يعمل على تعزيز هذا  ،وسطألساس الثابت لسياستها في الشرق األا -ومبادئها العامة 

 .لى مستوى المقدساتإورفعه  وتأكيدهالثابت 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

طرحت الدراسات السابقة طبيعة العالقات األمريكية اإلسرائيلية، وتطرقت في بعض فصولها  

إال أنها لم تتطرق لتلك الفترة التي  ،للعامل الديني، ورغم أهمية هذه الدراسات في حقل العالقات الدولية

ت المتحدة خالل كانت فيها العوامل الدينية واضحة جدًا في مؤسسات صنع القرار السياسي في الواليا

(، وهي الفترة التي ستتناولها هذه الدراسة، 7002-7005فترة إدارة جورج بوش االبن في الفترة من )

 :سعى لمعالجة مواضيع خاصة بها وهيكما أن الدراسة ت

 .ي العالقة األمريكية اإلسرائيليةعرض حقائق عن أهم العالقات الدولية في العصر الحديث وه -5

الذي تركه الدين في كال المجتمعين، والذى انعكس على تطور العالقات  بيان حجم التأثير -7

 بينهما.

فهم كامل لطبيعة العالقات األمريكية اإلسرائيلية ومدى تأثير المسيحية اإلنجيلية واليمين  -3

 .على هذه العالقة المتصهين

ات السياسة جهأثر البعد الديني في فترة إدارة جورج بوش االبن على تطور هذه العالقة وتو  -9

 .األمريكية الخارجية
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 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 

طبيعة ركزت الدراسات السابقة على 
العالقات األمريكية اإلسرائيلية، وتطرقت 
في بعض فصولها للعامل الديني، ورغم 
أهمية هذه الدراسات في حقل العالقات 

 الدولية

 

 

 

العامل من الدراسات السابقة  أياول لم تتن
في صنع القرار السياسي وتأثيره الديني 

في الواليات المتحدة خالل فترة إدارة 
-7005جورج بوش االبن في الفترة من )

7002). 

الدراسة تجري في فترة الرئيس األمريكي 
وهو ما  7002-7005جورج بوش االبن 

 يميزها.

ديني على تركز الدراسة على تأثير البعد ال
السياسة االمريكية في عهد الرئيس بوش 

 االب.

طبيعة  تركز الدراسة الحالية على 
العالقات األمريكية اإلسرائيلية ومدى تأثير 
المسيحية اإلنجيلية واليمين المتصهين 

 .على هذه العالقة

 المصدر: اعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة
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 ولالفصل األ 

 األمريكي واإلسرائيلي :دين في نشأة وتطور الكيانيندور ال
 

  المفهوم واألهمية :الدين :االول المبحث

 أثر البعد الديني في نشأة وتطور النظام السياسي األمريكي: الثانيالمبحث 

 أثر البعد الديني في نشأة وتطور النظام السياسي اإلسرائيلي الثالث:المبحث 
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 مقدمة:

ول مفهوم الدين وأهميته، أليستعرض المبحث افلفصل ثالث مباحث رئيسية، تناول هذا اي

سالمية، وأخرى غربية، وأهمية الدين في حياة المجتمع، كما إحيث يتناول مفهوم الدين من وجهة نظر 

 .كل الديانات الموجودة في العالم حول أتباعحصائيات إيتناول 

األمريكي، من  السياسي النظام وتطور نشأة في الدين ز المبحث الثاني على دورفي حين يرك  

حيث أهمية الدين في المجتمع األمريكي، ودوره في الحياة العامة، وكيف أثرت اليهودية والفكر 

 المتحدة الواليات في اإلنجيلية األصولية الصهيوني في الحضارة األمريكية، كما يتناول تأثير

 األمريكية. 

اإلسرائيلي، حيث  السياسي النظام وتطور نشأة في الدين رأما المبحث الثالث فيستعرض دو 

لى إيتناول المبحث ظروف نشأة دولة  الدستور  صياغة في اليهودي الدين حد أثر أيسرائيل، وا 

سرائيلية، وعالقة الدين بالدولة حزاب الدينية اإلاإلسرائيلي، كما يستعرض المبحث نبذة عن بعض األ

 سرائيل.إفي 
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 ولالمبحث األ 

 واألهمية الدين: المفهوم
عماق كل قلب أ نما يكمن في إوالحس الديني  ،نسانإلفي تكوين ا عنصرًا أساسياً الدين يعتبر  

 . (7 :1993،بارندر)مثله في ذلك مثل العقل سواء بسواء ، نسانإليدخل في صميم ماهية او ، بشري 

حة في الدولة المتقدمة، فلم يعد تأخذ طابع المصل يديولوجيا حديثًا بدأتومن المالحظ، أن األ

تبتغيها تلك الدول. والناظر الى  التيالطابع اإلنساني هو هدفها بقدر الحصول على المصالح 

شعارات  ى وتنتصر شعارات عل االنتخاباتتلو  االنتخاباتتجري يالحظ أنه  الكبرى المجتمعات 

والجمهوريون في الواليات يمقراطيون نجلترا والدإالمحافظون والعمال في  ،ثابتة  وحقائق المجتمع

يديولوجيات مبنية تتسم بتطبيقها للديمقراطية المباشرة نجد أن األ التي حتي في المجتمعات ،المتحدة

ولربما يعود ظهور الدين في حياة المجتمعات بصورة واضحة بفعل التجارب  ،على الطابع المصلحي

في ظل يقظة  ،البشرية الى العقائد الدينية من جديدفعادت  ،جيال وباءت بالفشلأعدة  استغرقتالتي 

والتجارب التي خضعت  ،نسانية الى ما هو خارج عن نطاق العقلدينية، تتطلع فيها المجتمعات اإل

 .(2004:18،)فكارلم تعد تعبر عن قيم ومعنويات  هواء والمصالحلأل
 

 تعريف الدين:

 علماء من كانوا وسواء الكثيرون، طرقها التي المواضيع من الدين تعريف موضوع يعتبر

 يخلو وال ،جميعاً  البشر تهم قضية بأعظم وتعلقه الموضوع ألهمية وذلك غيرهم، أو مسلمين وباحثين

 قد أنه والباحثين الدارسين على يخفى وال ،حياتهم مسار ذلك بعد تحكم سوف إنها بل أمة، أو فرد منها

ة اتجاهات -يزال  وما -وغيرهم  مسلمين من والمفكرين للعلماء كان  من الدين، تعريف في عد 
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 ارتآها أسباب من هذا لغير أو منها انطلق التي اللغة بحسب إما تعريفه عمم آخر ومن له، مخصص

 .(2013:78)بالميداني،

 العام ما االصطالحوالدين في  واالنقيادلطاعة اعنى يالدين في اللغة  تعريف الدين لغويًا:

نسان إلو يعتقدها اأراء التي يراها وهو مجموعة اآل، مور الغيب والشهادةأن به من نسان ويديإلتنقه اعي

)الفقاري كو السلو أو النظام أ االعتقادو العملية في أكثر من حياته العلمية أو أحول جانب 

 واالستسالم واالنقياد والذل والخضوع ويعني الطاعة. يدين من دانصل كلمة دين أو  .(1992:10،وعقل

: بمعنى دانه ويقال والمملوك، العبد، أي: المِدين: ومنه واالعتناق، )العبادة( واالعتراف بوديةوالع

 .(23: 7053)بالميداني،إليه خدمه، وأحسن

المحيط  القاموس)والملك واالقتراض والمجازاة التعبد والذل الخضوع والقهر الطاعة هو اللغة والدين في 

 والحكم والملك والجبروت والقوة بالسلطان يتمتع األول الطرف ين،طرف بين عالقة لغة فالدين ،(9/771

 والذل والطاعة اآلخر بالخضوع الجانب في يقف الثاني والطرف والمجازاة، والمحاسبة القهر وحق

 عالقة تحدد التي الطريقة المنهج أو أو الدين هي الطرفين بين والعالقة والورع، والعبادة واالستكانة

 .(5/714المصباح المنير) وبالعكس بالثاني األول

 لحيث عرفه ك واسعاً  اختالفاً  صطالحاً ان يفي تعريف الد اختلف تعريف الدين اصطالحًا:

 هم مميزات الدين وفيما يلي بعض التعريفات التي تناولته :أ نه من أوما يرى ، نسان حسب مشربهإ

و اإليمان بذات إلهية جديرة الدكتور محمد عبدالله دراز الدين بقوله :"الدين ه عرفه دفق

ومجموعة من السلوك الذي يدل على ، وهو اعتقاد قداسة ذات (2004:11)حلمي،بالطاعة والعبادة" 

وهو الطاعة والقهر والخضوع والذل  (1997:11)الخلف،رغبًة ورهبةً ، الخضوع لتلك الذات حبًا وذالً 

قوة والملك والجبروت والحكم وحق القهر األول يتمتع بالسلطان وال، والتعبد وهو عالقة بين طرفين

والطرف الثاني يقف في الجانب اآلخر بالخضوع والطاعة والذل واالستكانة ، والمحاسبة والمجازاة
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والعالقة بين الطرفين هي في المنهج أو الطريقة التي تحدد عالقة األول بالثاني، ، والعبادة والورع

ومن هنا فإنه ، وال يكون وضعًا بشريًا بحال من األحوال، يوالدين وضع إاله (2011:6)الزحيلي،والعكس

ويع رفه علماء االجتماع واألنثروبولوجيا  (1984:86خلف الله،) يختلف مصدر الدين عن مصدر التشريع

، ويكبيدياوالقيم والتجارب القادمة من رحم الثقافة" )موسوعة ، من األفكار المجردة أنه: "مجموعةعلى 

وقد حاولت ، تفسيرات تحاول تحقيق التوازن بين الدقة القصوى وااللتباسات العامةومعظم ال، (7059

 الخشاب،)فإن معظم التعريفات تتضمن ما يليرسمية ومع ذلك  اتريفأن تستخدم تع بعض المصادر

 :(553: ت. ب

 يمان بالله .شكال اإلألوهية في شكل من و األأمفهوم التنزيه  -5

 المنظمة.كية للطقوس والشعائر والعبادة حد الجوانب الثقافية والسلو أ -7

 المؤمنين.و الحقائق المقدسة لدى أ األساطيرمجموعة من  -3

 إلى( الغربي أمثال )فولتير، وكانت التاريخفالسفة  يشيرف ،أما وجهة النظر الغربية في الدين

 الجماعات،و  دااألفر  بين والوفاق السالم يتحقق طريقه عن اإلنساني للمجتمع فطري  مظهر الدين أن

 تفرقة وعامل اضطهاد، وأساس هدم، معول أصبح الطبيعية االجتماعية وظيفته عن حاد فإذا

 .ومشاحنات

فكار تنعكس صورتها أكل ما يدين به الفرد من معتقدات و ، نهأويعرف الباحث الدين على 

 رائه حول قضية ما .آاليومية عن طريق مواقفه و  سلوكه وتصرفاتهفي 

ديان تدعو الى هما أالمعبود الي قسمين : من حسبيان التي يدين بها البشر دتنقسم األهذا و 

 لى عبادة غير الله عز وجل .إديان وثنية شركية تدعو وأ، شريك له عبادة الله وحده ال

سالم إلديان سماوية وهي اأ:هما  يضاً أصل الى قسمين المصدر في األ باعتباركما وتنقسم 

 .(1997:12،)الخلفديان الشركية ان وضعية وهي سائر األديوأ، واليهودية والنصرانية



  

 51 

لى إفراط والتفريط وتدفع إلتحد من ا، لية للتصحيح الذاتيآيخلق الدين داخل المجتمع  :أهمية الدين

ة يوالسياس االجتماعيةما يقضي على التناقضات  ،نماط ومستويات المعيشةأوالتقارب بين  االعتدال

ساسية في بناء ونشأة الحضارة هم الدعامات األأ ويعتبر الدين ، جتمعداخل هذا الم واالقتصادية

وتترسخ ، هنسان وسلوكياته ومعامالتإلل ما يقوم به من دور رئيس في صياغة حياة اظنسانية في اإل

عضائه لبعض القيم أ  اقتناءدته من خالل حنساني تتحقق و ن المجتمع اإلأهمية الدين في ظل حقيقة أ 

المجتمع كنسق متكامل  استمرارت العامة التي تؤثر في السلوك ويساعد تكاملها على المطلقة والغايا

نينة وضبط السلوك وتوجيهه أمن والطمونشر األ االجتماعيكيد التضامن أوفي ظل ما يقوم به من ت

همية الدين أ سالمية وتوضح مجلة البحوث اإل (2003:130،)عبدالشافينظم المجتمع  استقراربما يدعم 

 :النقاط التاليةفي 

يمان والدين بمعنى اإل، فهو بمعنى الوحي لهداية العقول، نسانالدين ضروري في حياة اإل -5

، واالضطرابعن الجزع  وابتعادهاالنفس  استقامةثر في ألما له من ، نسان الفرديةإلضروري لحياة ا

 .بين الناس شريع بالعدل والمساواةنه ضمان لتنفيذ التأل، أيضاً وضروري لحياة المجتمع 

 .هو الطريق الموصلة الى الجنة، الدين بما يشمله من معني التعبد والطاعة -7

 .الذاتية تجاه نفسه ومجتمعه بمسؤوليته نسان شعوراً إلن ينمي لدى ايالد -3

 .خرةآلالدين ضروري للعبد في الدنيا وا -9

ة يتبع ديانة نسانيفراد المجتمعات اإلأمن  %99الي  %77ن حوالي أويتضح من الجدول التالي 

  ربع مجموعات دينية في العالم :أكبر أوهو يوضح ، ما
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 النسبة المئوية تباع الديانةأعدد  اسم الديانة
 %0.07 مليون  59 اليهودية
 %34 -%33 مليار 2.2 -2.1 المسيحية

 %21 -%22 مليار 1.6 -1.5 سالمإلا
 %29 -%7 مليار 5.4 –مليون  500 البوذية

 %16.2 -%15.2 مليار 1.1 -1 الهندوسية
 %99 -%77 مليار 6.8 -5.1 المجموع

 ،بحياة المجتمعات وفلسفتها وثيقاً  ارتباطاً ن الدين يرتبط أيتضح لنا  ،في سياق الجدول السابق

شريعات والقوانين التي تلسياسات المجتمعات البشرية فمنه تستمد ال ووضوحاً  كثر بروزاً وهو الموجه األ

ن لم يكن إثير النبوءات الدينية في توجهات بعض الدول أولعل ذلك يفسر قوة ت ،تعاتلك المجتم بنيت

، حداث والصراعات الدائرة من حولناتحكمة في مجريات األمفي مختلف العصور وهي ال معظمها

فالدين يعتبر أكثر المؤثرات في حياة الشعوب، فمن خالل الدين يستطيع الحكام ورجال السياسة التأثير 

 .ياة الشعوب وتطويعها بحسب آرائهم وميولهم السياسيةفي ح
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 المبحث الثاني 

 في نشأة وتطور النظام السياسي األمريكي أثر البعد الديني
 ، تمثل قضية الدين واحدة من أهم القضايا في المجتمع األمريكي عبر مختلف مراحل تطوره 

تعديالته تؤكد على العلمانية والفصل بين الدين األمريكي و الواليات المتحدة أن دستور من رغم بالو 

، أساسيًا من عناصر خصوصية المجتمع األمريكي صراً يمثل عن -وما زال –فإن الدين كان  ،والدولة

فالحياة األمريكية تخضع لنظام من القيم تتفاعل داخله العديد من األديان ولكن بدرجات مختلفة تفصل 

والمحورية الكبيرة لدور ، مذهبية وفكرية تؤكد على هذه التعددية واتجاهات اجتماعيةبينها مسافات 

 .ترجع إلى البدايات األولى لتكوين المجتمع ،الدين في المجتمع األمريكي ليست وليدة اليوم ولكنها

 االضطهادفأصل المجتمع األمريكي يعود إلى تلك المستعمرات التي أسسها "البيوريتان" الفارين من 

يا الجديدة التي طالما حلموا وبا الغربية حتى يعبدوا الله على طريقتهم الخاصة في الدنالديني في أور 

 .(2003:131، )عبدالشافيبها

، األنجيلويؤمن معظم األمريكيين بالوقائع والمعجزات الدينية والتاريخية المذكورة في  

ية دأليديولوجية التلمو ظهرت على أساس ا للواليات المتحدة قد واالجتماعيةفالمنظومة السياسية 

الدين يمثل قيمًة أساسيًة في  استمر ،وخالفًا لمعظم المجتمعات الغربية. (2002:3، )بالتونوفاليهودية 

 أنشالمجتمع األمريكي ف ،مجتمع على مدار التاريخ األمريكيوطابعًا مميزًا لل، حياة المواطن األمريكي

إلى حد أنه األمريكية في الحياة في الواليات المتحدة  مهماً ويعد الدين عاماًل ، على أساس ديني وتطور

إلى  بانتظاميلجأون  االتجاهاتفالناشطون بشأن القضايا الهامة من جميع ، يتغلغل بين مجموع السكان

في الواليات المتحدة إلى حد  اً بالغ اً ديني اً هناك تعددكما أن ، المبادئ الدينية لدعم آرائهم االعتماد على

 .(2006:12،)روسيل خربآتأييد ألى سياسة خارجية متصورة بشكل أو يمكن حشد 
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 المهاجرون األوائلأواًل :

 اكتشافوكان  ،با قبل أن تعرف القارة األمريكيةبدأ تاريخ الواليات المتحدة في قارة أورو  

نجلإفمن ، خرين على الكشفكولومبوس ألرض جديدة قد شجع اآل بعض ترا و سبانيا والبرتغال وفرنسا وا 

ولم ، لكي يصبحوا أغنياء، كثير من المغامرين اللذين خاطروا بحياتهم اندفع ،األمم األوروبية األخرى 

نما كان يقطنها الهنود الحمر ،تكن أمريكا التي وجدوها خالية  ، وهم السكان األصليون لهذه البالد ،وا 

ظهور عهد اإلصالح حيث كان  ،إليهادوافع هجرة البريطانيين الدوافع الدينية من وكانت 

دينية ترغب في  جماعاتمما دفع إلى ظهور ، في إنجلترا قد ظهر في ذلك الوقت 5*البروتستانتي

وبما أن الوحدة ، 7*اإلنجليكانية لسيطرة الكنيسةبداًل من أن تخضع بحرية وجرأة القيام بعبادتها الخاصة 

ريطانيون على إجبار الناس على إطاعة فقد عمل الملوك الب، الدينية كانت مختلطة بالوحدة السياسية

فالبروتستانت ، االضطهادوبذلك فقد تعرض كل الخارجين على هذا النظام إلى ، تعاليم الكنيسة المتبعة

العالم ولذلك فإنهم حضروا إلى ، الديني الشديد في أوروبا االضطهادالمتطرفون كانوا قد تعرضوا إلى 

المتطرفة   3*وهكذا فإن البروتستانتية، االضطهادللهروب من ذلك  الجديد )الواليات المتحدة األمريكية(

أكثر بكثير مما كان عليه الحال  ازدهرتوبالتالي فقد ، وجدت لها ظروفًا بيئية مناسبة في العالم الجديد

 .(1997:12،33،61،)النيرب  أوروبافي 
                                                           

حركة إصالحية قامت في القرن السادس عشر هدفها إصالح الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا الغربية. وكانت شريحة واسعة من المسيحيين  5*
دين الغربيين قد رأت انتشار ما اعتبروه أفكار باطلة وتصرفات غير الئقة داخل جسم الكنيسة، وفي مقدمتها بيع صكوك الغفران، وشراء رجال ال

 .(ويكبيديا)موقع العليا كالمطران والكاردينال وصوال إلى البابا المناصب
معناه: الكنيسة اإلنجليزية( يستخدم لوصف الناس والمؤسسات  ecclesia Anglicana)الكنيسة األنجليكانية( )من القرون الوسطى الالتينية  7*

انشئت في كنيسة إنجلترا االنجليكانية والكنائس االنجليكانية المستمرة )أي والمفاهيم المتقدمة التي  ال عن التقاليد الدينية والطقوسوالكنائس فض
والطقسية مع مختلف  المذهبيةليكاني نتيجة لالختالفات جلمجموعة من الكنائس المستقلة التي انفصلت عن االتحاد االن المنتسبةالجماعات 

الكنيسة و  ليكاني هو واحد من أكبر العقائد البروتستانتية.جاليمان االناو . باألسقفيةتعرف االنجلكانية و الدول(. في بعض أجزاء العالم، 
كاثوليكيه وتم  كنيستهم، كما وان البعض منهم يعتبرون الرسوليةليكانية تعتبر نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة جاالن

 .(ويكبيديا)موقع إصالحها

لمسيحي. تعود أصول المذهب الى الحركة اإلصالحية التي قامت في القرن السادس عشر هدفها هي أحد مذاهب وأشكال اإليمان في الدين ا 3*
الرئيسية في العالم المسيحي جنًبا الى جنب الكنيسة الكاثوليكية  االنقساماتإصالح الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا الغربية. وهي اليوم واحدة من 

 .(ويكبيديا)موقع ة األنجليكانية في بعض األحيان كنيسة مستقلة من البروتستانتية[ وتعتبر الكنيس5واألرثوذكسية الشرقية.]
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قد كانوا يعتبرون هذا العالم ف، "بالحجاج أو القديسين"األوائل يسمون )المهاجرون( وكان الغزاة  

وما يزال التاريخ األمريكي يضفي على هؤالء الحجاج قداسًة ، بدياًل عن "أورشليم" واألراضي المقدسة

ورثه ما أورث بني إسرائيل األمريكي الذي فضله الله على العالمين وأ لالستثناءويعتبرهم أول نموذج 

من اللحظات  May flower (األسطورة)متن سفينتهم وجعل العهد الذي عقدوه مع الله على  ،من قبل

الله جب عهد فعهدهم مع  ،زيقول الرئيس األمريكي جون آدم اإلنساني كماالخالدة في التاريخ و النادرة 

ضاهى تأسيس الكنيسة على  5*(بليموث)وتأسيس مستعمرتهم على صخرة  ،القدامى اإلسرائيليين

  .(2002:37،)العكش صخرة بطرس

وحينما نزل ، ة البيوريتانيين البروتستانت عندما هاجروا ألمريكا سميت هجرتهم حجاً إن جماع

، أخذوا يغتصبون أراضي الهنود الحمر ويقتلونهم، 1620سنة  (ماساشوستس)أفرادها في والية 

ات القرن العشرين متمسكين يوظل األصوليون حتى ستين ،ندين في ذلك إلى نصوص من اإلنجيلمست

دفعتهم لتغيير المتالحقة فيما بعد غير أن عددًا من التطورات ، لتدخل في الشئون السياسيةبمبدأ عدم ا

ومنع المحكمة إقامة ، 1954مثل قرار إبطال سياسة الفصل العرقي في المدارس سنة ، هذه السياسة

، وقد خلص األصوليون إلى أن، 1973وتشريع اإلجهاض سنة ، 1962الصلوات في المدارس سنة 

وأن الوضع لن يتحسن إال إذا أعيد للقيم التقليدية ، رالية هي نفسها مصدر كل هذه المشاكلالليب

                                                           
، ماساشوستسم، توجد بالقرب من البحر في بليموث، بوالية 5970صخرة بليموث قطعة من حجر الجرانيت الصلد منقوش عليها عام  5*

ن فريقا من المهاجرين األوائل على ظهر السفينة مايفالور قد وضعوا بالواليات المتحدة األمريكية. وحسب ما ترويه إحدى القصص الشعبية، فإ
ون في أن المهاجرين األوائل 5970ديسمبر  75أقدامهم على هذه الصخرة عند نزولهم إلى شاطئ بليموث، في  م. لكن كثيًرا من المؤرخين يشك 

قرب من البقعة التي نزل فيها المهاجرون. لقد نقلت صخرة خطوا فعال فوق هذه الصخرة، واالحتمال األكبر أن الصخرة كانت موجودة بال
م. واستقرت هذه الصخرة اآلن تحت مظلة من الجرانيت قريبا من 5475و 5119بليموث، من مكانها عدة مرات في الفترة الواقعة بين عامي 

 .(7059)موقع ستار تايمز، م5970في عام حافة الماء، بوصفها نصًبا تذكارًيا شاهدا على نزول المهاجرين األوائل إلى هذه البالد 
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في النظام السياسي  االندماج استراتيجية 7*لذلك تبنى التيار المسيحي األصولي، واألخالقية مكانتها

 .(5-2007:3،)ذكاءالله لصالحهم واستغالله

بأن البروتستانتية هي  اعتقادهم، يات المتحدة هووكان أول ما جلب المهاجرون الجدد إلى الوال

الطابع الحمر وأعطى األمريكيون البيض معركتهم مع الهنود ، التعبير الحقيقي عن اإليمان المسيحي

التاريخ األمريكي لوجدنا  استعرضنا تطورولو ، الديني وكأنهم يخوضونها بالنيابة عن الله والمسيح

نشاء )إسرائيل( وخير ما يوضح هذا التشابه هو  ، شاء الوطن األمريكيكثيرًا من وجوه التشابه في إن وا 

فإنه يعبر أصدق التعبير عن روح فكرة أمريكا التي ، كتاب "مورتن" المسمى "كنعان الجديدة اإلنجليزية"

 :الً ن األوائل قائيخاطبًا المهاجر ويقول واينهولد فيبر م ،جليزي لفكرة )إسرائيل( التاريخيةهي الفهم اإلن

العالم الجديد هي التي أرست الثوابت الخمسة التي رافقت التاريخ  إلى"إن يهوديتكم أيها المهاجرون 

 :(2010:32،39،42)الطويل،والثوابت الخمسة هي  ،كل محطاته" األمريكي في

 .ئيلي للواليات المتحدة األمريكيةالمعنى اإلسرا .5

 .والثقافي والفكري  والتفوق العرقيوالتفضيل اإللهي  االختيارعقيدة  .7

 .للعالمالدور الخالصي  .3

 .قدرية التوسع الالمحدود .9

بادتهم حق التضحية ب .1 جنسًا محتقرًا ال  دا تقول التوراة والتلمو ، كمواعتبارهممن سواهم وا 

 لزوم له ما دام ليس يهوديًا.

 

                                                           
المسيحية االصولية: تطلق على االتجاهات الدينية في مسائل العقيدة واألخالق، والمؤمنة بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس، سواء العهد  7*

وبخاصة التنبؤات التي تشير الى أحداث  القديم أو العهد الجديد والمقتنعة بأنه يتضمن توجيهات لمجمل الحياة بما في ذلك الشئون السياسية،
 (.59: 7001مستقبلية تقود الى استعادة اسرائيل والعودة الثانية للمسيح)شريتح، 
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 في الحضارة األمريكية اليهودية والفكر الصهيونيتأثير ثانيًا: 

وتكونت بشكل أساسي تحت ، تحدة كمركز للحضارة اليهودية الماسونيةظهرت الواليات الم 

فكل قوى الشر والوحشية ، الروح اليهودية" انبعاثوشكلت كما يقول زومبات "، تأثير العناصر اليهودية

تجسدت في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية على الوجه  *التي تميز الحضارة اليهودية الماسونية

:"قلة من القوميات التي  عن اليهود، قال (1897-1893) ليفالندالرئيس غروفيركف ، ثلاألكمل واألم

المباشر وغير المباشر ، لم يكن له من التأثير الكبير، شكلت الشعب األمريكي ال بل أيًا منها إجماالً 

 األمريكي وجه الرئيس 1905في عام و ، ما كان لألمة اليهودية"، على تطور األمركة المعاصرة

 استيطانعلى  اً عام 250بمناسبة مرور ، اليهود حيا فيه اً خطاب( 1909-1901) روزفلت رو ثيود

وتحدث فيه عن فضائل اليهود على الواليات المتحدة األمريكية األمريكية، اليهود في الواليات المتحدة 

ئيس األمريكي وودرو وكذلك قام الر  (12: 2002، )بالتونوف ، بقوله :"لقد ساعد اليهود في بناء البالد"

( بدعم وعد بلفور والحركة الصهيونية وأحالمها في إنشاء دولة إسرائيل 1921-1913ويلسون )

( وافق الكونجرس على اإلنتداب 1923-1921وفي عهد الرئيس وارين هاردنج ) ،(2012، )النمري 

( قد 1952_1945) وكذلك فإن الرئيس هاري ترومان، البريطاني لفلسطين تمهيدا لتحقيق وعد بلفور

-1963ومع عهد الرئيس ليندون جونسون )، األمريكي إلسرائيل لالنحيازأرسى حجر األساس 

هذه  استمرتالتام إلسرائيل وقد  باالنحياز( بدأت حقبة جديدة من السياسة األمريكية تتسم 1969

، ة)حمدون. (2001-1993السياسة حتى وصلت لحد لم يسبق له مثيل في عهد الرئيس بيل كلنتون )

فعال في بلورة القرار السياسي األمريكي  اً دور مسيحية من أن يلعب الصهيونية ال تيار وتمكن. (2007

                                                           
األحرار، وهي في االصطالح منظمة يهودية سرية هدامة، إرهابية غامضة، محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان  البناؤون الماسونية لغة معناها  *

ـ إخاء ـ مساواة ـ إنسانية( جلُّ أعضائها من  )حرية خداعةواإلباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات  لعالم وتدعو إلى اإللحادسيطرة اليهود على ا
 الشخصيات المرموقة في العالم، من يوثقهم عهدًا بحفظ األسرار، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام، تمهيداً 

)صيد كما يدعون ـ وتتخذ الوصولية والنفعية أساسًا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة ال دينية عالمية ديمقراطية عالمية جمهوريةلتأسيس 
 .(7051الفوائد،
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وتبدو الترجمة السياسية للثوابت العقدية التي ، 2001سبتمبر  11بعد أحداث  االبنفي عهد بوش 

 :(2007:179،)فندلي من خالل األمور التالية تيارال اؤمن بها هذي

ال ، ومساعدتها، بدعم إسرائيل االلتزامإليمان بأن اليهود هم )شعب الله المختار( يعني وجود أن ا  -5

وعلى الناس أن ، اختارألن الله هو الذي ، إنما هو واجب ديني، ذلك عماًل سياسيًا فقط العتبار

 إسرائيل وتقديسها . باحتراموذلك ، االختياريحترموا ذلك وأن يقدسوا هذا 

ال يعني فقط تأييد قيام  لله منح الشعب اليهودي األرض المقدسة )فلسطين(أن اأن اإليمان ب -7

نما مساعدتها على إقامة المستوطنات، إسرائيل  وعلى تهويد الضفة الغربية .، وا 

يعني مساعدة إسرائيل ، اإليمان بأن القدس هي جزء من األرض الموعودة للشعب اليهوديأن   -3

 عاصمة أبدية إلسرائيل . باعتبارهام القدس وتهويدها عالمية بض اعترافاتلحصول على ل

، يعني تعجيل مشروع بناء الهيكل ،اإليمان بأن من شروط العودة الثانية للمسيح بناء الهيكلأن   -9

ي مقدمتها وجود المسجد األقصى في فو ، ويعني قبل كل ذلك إزالة العقبات التي تحول دون بنائه

ويبدو أن كل ما يتعارض مع هذه األصولية الدينية سوف ، هيكلالموقع الذي يجب أن يقوم عليه ال

 .يجب العمل على إزاحتهو  ،يصنف منافساً 

 في الواليات المتحدة األمريكيةاإلنجيلية تأثير األصولية ثالثًا: 

بما تتصف به من  المتطرفة دينياً األساسي للحركات األصولية  المنبعتمثل الواليات المتحدة  

لغ وأن لهذه الحركات تأثيرًا مباشرًا وفعااًل على صناعة القرار السياسي  ،اء لآلخرتطرف وعنف وا 

ويتمثل مدى قدرة الحركات األصولية على التأثير في ، األمريكي المتعلق تحديدًا بالشرق األوسط

القدس عاصمة إلسرائيل  باعتبار، 1995الكونجرس في أكتوبر  اتخذهالقرار الذي ، الواليات المتحدة

بهدف كسب تأييد  "بوب دول"وضع المشروع من قبل  حيث، قل السفارة األمريكية إليها من تل أبيبون

 .(9-2003:8،)هالسلالرئاسة األمريكية  انتخاباتاألصولية اإلنجيلية في معركة 
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 (النغدون )المعنى اإلسرائيلي ألمريكا كما كتب  تأكيدوكان وضع الدستور قد شجع على  

وهى في األصل  ،"ين نبراس للواليات المتحدةيجمهورية اإلسرائيل"في مؤلفته  فردر رئيس جامعة ها

، وقارئها لن يشك لحظًة في أنه يقرأ مقاطع من سفر الخروج أو التثنية، خطبة ألقاها في المحكمة العليا

م فعاًل يفتتح كالمه عند والدة الدستور بهذا المقطع من سفر التثنية "لقد علمتك (النغدون )بل إن 

فرائض وأحكام كما أمرني الرب إلهي لكي تعملوا بها في األرض التي أنتم داخلون إليها لتتملكوها 

 .(2002:128،)العكشفتلك هي حكمتكم وفطنتكم في عيون الشعوب" ، واعملوا فأحفظوا

والتي كانت تتضمن في الجانب المحلي ، بأجندة األصولية المسيحية االبنبوش  التزمكما  

أما األجندة الخارجية فكانت مبنية على ، وقراءة اإلنجيل في المدارس العامة، اإلجهاض قضايا منع

وأن الشرق األوسط سيدخل سلسلة ، ين بأن نهاية العالم ستكون قريبةيأساس إيمان هؤالء اإلنجيل

سرائيل والتي يجب أن تفوز األخيرة بها (هرمجدون )حروب تمهيدًا لمعركة  على ليسهلوا ، بين العرب وا 

سرائيل عند مجيئه الثاني كما كان هناك توافق في معتقدات ، المسيح بناء مملكة الله في فلسطين وا 

وبالنسبة لهؤالء فإن ، تمهيدًا لهرمجدون حسب سفر الرؤيا باعتباره، ين في غزو العراقيهؤالء اإلنجيل

يكون أحد ثوابت  ولذلك فإن دعمها يجب أن، هي العامل المسرع ألحداث نهاية الزمان إسرائيل

  .(2007:8،)صالحالسياسة الخارجية األمريكية 

يتبين بوضوح أن األصولية اإلنجيلية المتصهينة ال تقتصر على مجرد  على ما سبق، استناداً 

لكنها تحاول أن تصنع المستقبل وفقًا لهذه التفسيرات وعلى ، تقديم تفسيرات معينة لمفاهيم دينية محددة

صنع القرار األمريكي لم يعد يجوز ولم يكن  دوائره في أ الموقع الممتاز الذي تتبو ومن خالل ، قاعدتها

شأن القدس لم تمله فقرار مجلس الشيوخ والنواب ب ،تجاهل دورها وتأثيرها ونفوذها ،جائزًا في األساس

وأن  وبات على السياسة األمريكية أن تتكيف معه، ولكن أملته معتقدات دينية أصولية ،مصالح أمريكية

 .(2003:9،)هالسلإلهي مقدس  ىبه كمعط وااللتزامتعيد النظر في سلوكها 
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 دور الدين في الحياة العامة

يمثل الدين أحد العوامل الهامة في الحياة العامة والخاصة في الواليات المتحدة األمريكية،  

آرائهم السياسية، كما  الدين في تدعيم استخدامحيث يلجأ الكثير من السياسيين من كافة األحزاب الى 

بشكل أو تأييد ألي سياسة خارجية دارة االمريكية على العوامل الدينية بشكل كبير في حشد الترتكز اإل

 .(2006:3، )روسيلبآخر

ذلك ، كما أن العالقة بين العمل السياسي واإليمان الديني ببعض النبوءات هي عالقة مباشرة 

من واجب اإلنسان أن يوظف كل إمكاناته وقدراته لتحقيق إرادة أن الحركة الكنسية تعلم أتباعها أن 

وأن الله يختار من الناس من يؤهلهم ويمكنهم بهذا الدور ، كما تحددها هذه الحركة الدينية، الله

 .(2007:179فندلي،المساعد لتحقيق اإلرادة اإللهية )

يمانهم ب، بأنفسهم كشعب مختار األمريكيينويعزز الدين إحساس   أن عليهم واجب نشر وا 

األكثر نفوذًا  الواليات المتحدة االمريكيةولن نستغرب عندما نعرف أن ، قيمهم في جميع أنحاء العالم

لداروين ألنها تعارض ما جاء في سفر  واالرتقاءتدريس نظرية النشوء  من في العالم تمنع المدارس

ويؤكد شيوخ البروتستانت على ، الخلقوقد حاول األصوليون البروتستانت تعويضها بنظرية ، التكوين

النواة الصلبة ألخالقيات  تفي نهوضها على المسيحية التي وفر  ارتكزتأن حضارة الواليات المتحدة 

القارة األمريكية وكونوا قاعدة قوية لمواقع  استوطنفالبروتستانت هم أوائل من ، وقيم الشعب األمريكي

  .(2012:2،)العلوي لثقافي وا واالقتصاديالنفوذ والتأثير السياسي 

عملية  ،على دور الدين في الحياة العامة والسياسة الداخلية األمريكيةتدلل  التيومن األمثلة 

وكذلك فإن المحافظين يحاولون التأكيد على أن التراث ، التصويت في االنتخابات التشريعية والرئاسية

  Judeo-Christianتراث المسيحي اليهودي التاريخي الثقافي األمريكي قائم على ما يطلق عليه ال

 .(2007)معهد الشيرازي،بينهما  االستراتيجيوالربط بين المصير المشترك لليهود والمسيحيين والتحالف 
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 الدين والدولة 

إال ، على الرغم من أن دستور الواليات المتحدة األمريكية ينص على فصل الدين عن الدولة 

خاصًة فيما يتعلق بالشرق األوسط بحكم ، القرار السياسي األمريكي خاذاتأن دور الدين لم يغب عند 

وخاصة  (الصهيونية النصرانية) اسماألصولية اإلنجيلية األمريكية التي تطلق على نفسها  تيارسيطرة 

سواء بإعالن الحرب ، مواقفه من تلك الحركة استلهمالذي  االبنئ الرئيس األمريكي بوش بعد مج

المجازر الجماعية  الرتكاباإلرهاب أو بإطالق يد شارون رئيس الحكومة اإلسرائيلية العالمية على 

أو بإعالن الحرب على العراق ، غزةقطاع في الضفة الغربية و  وانتفاضتهضد الشعب الفلسطيني 

وهو خير مثال 2005 أكثر شخصية مسيحية مؤثرة للعام  االبنوبوش  ،2003عام  واحتالله

وتظهر  (2007:178فندلي،) كما يقول بول فندلي ،مين األموال للبرامج الدينيةكمسيحي من خالل تأ

 (10-2007:9،:)عربيد التجليات الدينية في مؤسسات ورموز الدولة األمريكية كما يلي

 هو أبو العقيدة اليهودية. ،كما هو معروف، وموسى كمة العليا،المح (موسى)يتصدر تمثال  -

 د من المؤسسات الحكومية .تعرض الوصايا العشر في العدي -

 على مدخل مبنى الشيوخ األمريكي .  In God we trustنجد عبارة "نثق بالله"  -

 "Preaieseالشكر للرب ،كتبت على النصب التذكاري لواشنطن في العاصمة عبارات دينية مثل -

the Lord " تقديس الرب "وHoliness to the lord" . 

 في العاصمة واشنطن .ق صورة جورج واشنطن وهو يصلي يتعل -

أن الله هو الذي منحنا الحرية وال ، "نجد عبارة مفادها لتوماس جيفرسون على النصب التذكاري  -

 ."بأن هذه الحريات هي منحة من الله االعتقادضمانة لهذه الحريات دون 
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فت عام الدولة عبارة "بالله نثق" وهذه العبارة أضي اسميكتب على األوراق النقدية األمريكية تحت  -

1952  . 

مجموعة من النماذج التي تبين التناقضات الموجودة للفصل تستعرض الدراسة  ،ذاته وفي السياق

 :(40-2003:39)عبدالسالم،بين الدين والدولة  في الواليات المتحدة األمريكية

:"إن  تصريح بنجامين فرانكلين في المؤتمر الدستوري للواليات المتحدة األمريكية حين قال أواًل:

 .حكم في أمور الناس"تالله ي

وأحد أعضاء اللجنة الثالثية التي صاغت  ،أول رئيس قضاة للمحكمة العليا، يقول جورجي ثانيًا:

حكامهم ... وأن مهمتهم  اختياردستور الواليات المتحدة األمريكية :"إن العناية الربانية منحت الناس 

 .وتفضيل حكام المسيحيين" اختياري تكون ف

بأن أخالقيات البالد تقوم على المسيحية ال  1811قضت المحكمة العليا األمريكية عام  لثًا:ثا

 .غيرها من الديانات

 :سياسة األمريكية تجاه العالم وهيكما أن هناك ثالث قواعد معلنة هي التي كانت تحرك ال

تحدة األمريكية لم تعد أن الواليات الم ،وهي 1823 عام (جيمس مونرو)مبدأ الرئيس األمريكي  أواًل:

 ،على الحق األمريكي أو هددها خطر االعتداءوفي حالة ، من قبل األوروبيين لالستعمارمكانًا صالحًا 

ولألمريكيين ، ن لألوربيين العالم القديمإيقول  ،فإن المبدأ ،وباختصار .فإنها سوف تدافع عن نفسها

 .العالم الجديد
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الواليات المتحدة  التزام" ،والذي ينص على 1957 عام (آيزنهاور يت)دوامبدأ الرئيس األمريكي  ثانيًا:

دوان مسلح للدول التي تطلب العون ضد أي ع واالستقاللاألمريكية بتأمين وحماية السالمة اإلقليمية 

 ."من قبل أي دولة شيوعية

أنه "ومعناها  ،لثانيةنظرية الدومينو في آسيا والتي ذاع الحديث عنها في أعقاب الحرب العالمية ا ثالثًا:

فإن ذلك سوف يؤدي إلى سقوط كل الدول  ،الشيوعية في أي دولة من دول آسيا انتشرتإذا ما 

 ."ثن الشيوعيةالمحيطة في برا

الرؤساء األمريكيون من الدين ذريعًة ومبررًا إلقناع الشعب األمريكي بمهاجمة الدول  اتخذولقد 

( في الشعب األمريكي 1901-1897ينلي )ك مريكي ماكفمن الغريب أن خطب الرئيس األ ،األخرى 

، قائاًل :"إننا قد ذهبنا لغزو الفلبين من أجل رفعة شأنهم ونشر الحضارة بينهم وتحويلهم إلى المسيحية "

فلنحولهم ، فعاد قائاًل :"إذن، مسيحيون " نيينبيفمال عليه أحد مساعديه هامسًا :"سيدي الرئيس إن الفل

وفي سياق الحملة التي تشنها الواليات المتحدة األمريكية على . (49: 2003، معبدالسال)للبروتستانتية" 

بأنه كان في بعثة "، 1995عام )الكنيست اإلسرائيلي(  مالرئيس كلنتون أما اعترفاإلرهاب ما أسمتها 

 عام حيث عايش فيها تاريخ 13صطحبه كاهنه إلى األراضي المقدسة )فلسطين( قبل إدينية عندما 

ته يوقال كلنتون مخاطبًا شارون ورابين بأن كاهنه الذي رعى ترب، "اليهود كما يرويه الكتاب المقدس

 2002،)العكشالروحية هو الذي أوصاه قائاًل :"إذا تخليت عن إسرائيل فإن الله سيغضب عليك" 

:149).  

مهمة :"إن الحرب على العراق هي  االبنويتضح سبب الحرب على العراق في قول بوش  

–كما أن اإليمان بحرب هرمجدون هي التي تسبق بالضرورة ، إلهية يقوم بها من أجل عالم أفضل"

ودفع األمور في الشرق ، يعني تعطيل مساعي التسوية والسالم، العودة الثانية للمسيح -حسب عقيدتهم
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، يعطل هرمجدون  فالسالم، والعداء المتبادل بين العرب واليهود االضطراباألوسط بصورة دائمة نحو 

 .(2007:4فندلي،وبالتالي يؤخر العودة المنتظرة )

فالعامل الديني كان فاعاًل في تأسيس القيم وترسيخ القواعد األساسية التي قام عليها النظام ، إذن

عليها  اعتمدتلك القيم والقواعد التي ، في الواليات المتحدة األمريكية واالجتماعي والثقافي السياسي

والدور الذي يلعبه الدين في الحياة األمريكية تحكمه مجموعة من  .لمؤسسون في بناء المجتمعاآلباء ا

 :(131-2013:132،)عبدالشافيهي  االعتبارات

تزايد قوة المؤسسات الدينية في المجتمع األمريكي بحيث تتمتع بدرجة عالية من التنظيم ولديها   -

لتسهيالت المادية وتسخير الوسائل المناسبة لتحقيق كما أن بإمكانها توفير ا، اإلمكانيات الضخمة

 .أهدافها

فأصبح الفرد خاويًا  ،األساس الهش للتيارات الدينية الحديثة السائدة في المجتمع وغموض مفاهيمها  -

 واالقتصاديةة الروحية تتقاذفه األفكار والتيارات أمام غياب نظام متكامل مقنع لجوانب الحيا

مسرح للعديد من الدعوات  ىإل الواليات المتحدة األمريكيةي ترتب عليه تحول األمر الذ ،والسياسية

د من األقليات الدينية في تضم أكبر عد األمريكيةالدينية الفلسفية حتى أصبحت الواليات المتحدة 

 .العالم

الدفاع  في الكثير من مواقفهم بما في ذلك األمريكيينالدوافع الدينية تلعب دورًا رئيسيًا في تحريك   -

مليون  60فوفقًا لبعض اإلحصاءات هناك أكثر من ، عن حقوق اإلنسان وغيرها من المواقف

، مليون يعتبرون أنفسهم مؤيدين لألخالق الدينية 60و، شخص يعلنون أنهم مسيحيون معمدون 

من الشعب األمريكي  %84كما أن  ،مليون يريدون أن يربوا أوالدهم في مجتمع خلقي 50و

 الوصايا العشر الدينية ال تزال صالحة وضرورية حتى اليوم . يعتقدون أن
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الواليات المتحدة شهدت في اآلونة األخيرة حركة إحياء ديني كبيرة كان لها العديد من السمات   -

بين الشباب وقيامها على الدعوة إلى فرض قواعد أخالقية صارمة  انتشارهااألساسية التي من بينها 

 صة ورفض كل ما من شأنه تدمير الهوية الفردية والعائلية .تضبط نطاق الحياة الخا

ول" عام ليري فاجا )الغالبية األخالقية( التي أسسها القس "هتعدد الحركات األصولية والتي من أهم  -

 ادعتوالذي  1984و 1980عام  انتخاباتوكذلك النجاح الذي حققه "رونالد ريجان" في  ،1979

المسيحي والدائرة الدينية المستديرة(  واالقتراع)األغلبية األخالقية  حركات اليمين المسيحي الجديد

مون ألول مرة تعبئة أكثر من ثالث ماليين إنجيلي يهت استطاعتألنها  ،أنها كانت السبب فيه

 %77إلى  %61.1ليين في الواليات الجنوبية من ينسبة اإلنج فارتقعت ،بالسياسة خلف ريجان

 . %74.6إلى  %60.8ت من في بقية الواليا وارتفعت

الدين له العديد من التأثيرات على الحياة السياسية في المجتمع األمريكي فقد تأثرت الحياة   -

وتركيب ، البروتستانتيةسيطرة القيم ، السياسية بالعامل الديني في العديد من الجوانب من بينها

لجانبين العديد من اآلثار على الحياة وكان لهذين ا ،المجتمع من عدد من األقليات الدينية والعرقية

الرئاسية في وعي الناخب  االتجاهاتآثارها على مالمح  البروتستانتيةالقيم  لغلبةفقد كان  ،السياسية

كما ، البروتستانتؤساء األمريكيين إلى الحزب الجمهوري الذي يدعمه ر معظم ال وانتماءاألمريكي 

الصراع السياسي في المجتمع األمريكي فكل جماعة  انتشارأن تعدد األقليات الدينية كان سببًا في 

هذا التعدد  فانعكس، دينية تحاول فرض تصورها عن القيم واألخالقيات كما تراها على المجتمع

على عملية المشاركة السياسية حيث أكدت العديد من الدراسات أن العوامل الدينية من أكثر 

 .في الواليات المتحدة األمريكية االنتخابيوالسلوك السياسي  االختيارالعوامل المؤثرة في 

أن المجتمع في الواليات المتحدة األمريكية هو مجتمع يؤمن بما جاء في ، ويتضح مما سبق

لدرجة التأثير على مجريات الحياة العامة والتأثير في توجهات متخذي القرار السياسي ، الكتاب المقدس
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ن يهذا اإليمان على توجهات الرؤساء المتعاقب وانعكس، األمريكية ةات المتحديالداخلي والخارجي للوال

على حكم الواليات المتحدة من خالل وضع سياساتهم وما يتوافق مع النبوءات الدينية التوراتية 

قلما يتوفر  باستقراروكما يتميز النظام السياسي األمريكي ، البروتستانتية األصولية المحابية إلسرائيل

بين الحزب الجمهوري والحزب  وانتظامحيث أن تداول السلطة يتم في سالسة  ،آخر عفي أي مجتم

 الديموقراطي فقط .
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 المبحث الثالث

 في نشأة وتطور النظام السياسي اإلسرائيلي أثر البعد الديني 
ن ييهؤالء العلمان إال أن، بوصفها علمانية أقامها علمانيون  تعلى الرغم من أن إسرائيل نشأ

، والشمعدان، مثل نجمة داوود، للدولةهذه األرضية تمثلت في الرموز الدينية ، استندوا إلى أرضية دينية

نها تشكل إحيث ، ومما الشك فيه أن األحزاب الدينية تمثل مركزًا هامًا في مجال السياسة اإلسرائيلية

سقاط وتشكيل الحكومات وفي إ ،كمالحا لالئتالفي الوضع النهائي دورًا حاسمًا في كثير من األحيان ف

 .(2 :2002)البطران، 2002مثل إسقاط حكومة شارون األولى عام  ،في إسرائيل

 :ما يليوفى ضوء تناول هذا المبحث سيتم استعراض 

 أواًل: ظروف نشأة إسرائيل

تجميع  قضيةو  ،العودة مشروطة بقيام دولة صهيون  وأن هذه ،بعودة السيد المسيح إن اإليمان

يام إسرائيل وتهجير اليهود دورًا أساسيًا في صناعة قرار ق ،وال تزالفي الماضي  تلعب ،إليهاهود الي

لعب ويلعب  ،بأن اليهود هم شعب الله المختار كذلك فإن اإليمان ،ومن ثم دعمها ومساعدتها ،إليها

 ،نية اليهوديةذلك ألن منطق الصهيو  ،م من القوانين والمواثيق الدوليةدورًا أساسيًا في إعفائه

وأن شريعة الله ، شريعة الله هي التي يجب أن تطبق على شعب الله يقضي بأنوالصهيونية المسيحية 

 2003)هالسل،تقول بمنح اليهود األرض المقدسة في عهد مقطوع إلبراهيم ولذريته حتى قيام الساعة 

، لى أنها وطن قومي لكل اليهودأصبح ينظر إلى فلسطين ع، ووفقًا للتفسير البروتستانتي للتوراة .(11

مذهب العصمة الحرفية التوراتي هو أحد ثمار الفلسفة و ، سطورة بعث إسرائيلاساعد على تطوير ما 

فكرة شائعة خالل القرون األربعة األولى  (كأمة)وكانت فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين ، البروتستانتية

ي فف ،المجال الروحيفي الثقافة الغربية الحديثة في  رباستمراوكانت ماثلة ، للتاريخ األوروبي الحديث

خطب جو جي ديجل عضو البرلمان عن والية ميشيغان قائال :"لقد تعلمت دائمًا أن أعتقد  1939عام 
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وتعلمت كذلك أن الله قضى بأن ، بأن فلسطين هي وطن األجداد التاريخي الذي وهبه الله لليهود

تعيش في خيال معظم ، "إن فلسطين وطن األجداد"سطورة القائلة فاأل، إلى وطنهم يومًا ما" وايعود

وال تزال واضحة حتى اليوم في تأييد الغرب الواضح ، ن منذ أواخر القرن التاسع عشريالمسيحي

  .(272-271 :1985)الشريف،إلسرائيل 

 وتوالت، أصدر بلفور وعده الشهير بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، على ذلك وبناءً 

الدولة العبرية  استقاللبإعالن  1948مايو15عندما قام بن غوريون بتاريخ  1948األحداث حتى عام 

أصبحت الهيئة التنفيذية المنبثقة عن الوكالة اليهودية  ثحي، البريطاني في البالد االنتدابحكم  وانتهاء

وقد ورد ذلك في وثيقة ، "إسرائيل" اسموالهستدروت حكومة مؤقتة للدولة اليهودية التي أطلق عليها 

 :(1990:87،)يونس والتي حددت عمليًا الخطوات التالية، للدولة العبرية االستقالل

وهو برلمان الدولة الصهيونية والذي صودق عليه من قبل اللجنة التنفيذية ، مجلس الشعب -5

صل عمله وهذا المجلس يوا، 1948للهستدروت والوكالة اليهودية في جلستها المنعقدة في إبريل 

 كسلطة تشريعية مؤقتة . 

الحكومة  اسمإدارة مؤقتة تقوم بمهام الحكومة وأطلق عليها  بانتخابلقد قام المجلس ، الحكومة -7

ليتم فيه إقرار مجموعة من القوانين  1948يناير  1كما وتم تحديد موعد أقصاه ، المؤقتة

 .األساسية

بدأت بفكرة عاشت في مخيلة فئة حيث ، لقد تضافرت عدة عوامل في إيجاد الكيان اإلسرائيلي

، من اليهود استطاعت تحويلها إلى كيان صهيوني تجسد في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين

نما نتيجة أحداث توالت يمكن تلخيص أبرزها في ما ، وقيام دولة إسرائيل لم يكن وليد لحظة بعينها وا 

 :(12-1985:11)العسلي،يلي 
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في مدينة بازل في سويسرا حيث تم وضع  1897الذي عقد عام ، ألولالمؤتمر الصهيوني ا  -

 األسس التي قامت عليها الحركة الصهيونية العالمية .

عن الحكومة البريطانية التي أعطت بموجبه لليهود الحق  1917الذي صدر عام ، وعد بلفور  -

 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .

على فلسطين  االنتدابالحرب العالمية األولى قام الحلفاء بتأييد  انتهاءفور ، البريطاني االنتداب  -

 ليصبح قرارًا صادرًا عنها . االنتداببتبني قرار ، 1920يوليو24 بموجب معاهدة سان ريمو في 

 وازدادتكثفت ، رغم الرفض العربي فإن الهجرة اليهودية إلى فلسطين، المؤسسات اليهودية  -

 على األراضي . االستيالء

عن الجمعية العامة لألمم  1947نوفمبر 29نتهي هذه الفترة بصدور قرار التقسيم في وت

جاء إعالن قيام  1948مايو 15البريطاني وجالء قواته في  االنتداب بإنهاءوتحديد موعد ، المتحدة

  .دولة إسرائيل

 أثر الدين اليهودي في محاوالت صياغة الدستور

سارعت األغلبية الكبرى للقوى ، في قيام الدولة اليهودية رتزل يحين تحقق الحلم الذي راود ه 

أغودات " بينما أعلن ممثلو، ة في الدولة إلى التعبير عن إرادتها في وضع مسودة للدستوريالسياس

عدد المعارضين  ارتفعوسرعان ما ، ولم يجدوا أي ضرورة لذلك، معارضتهم لفكرة الدستور "يسرائيل

وعلى ، "الماباى"ولحق بهم القسم األكبر من حزب  "المزراحي المعتدل"وانضم أنصار ، لهذه الفكرة

واستغرقت مناقشة الدستور المقترح أربعة أشهر كاملة مما كاد يشطر الدولة إلى ، رأسهم بن غوريون 

  .(48 :1988)رزوق،حدهما يؤيد الدستور واآلخر ديني يضم األحزاب التي تعارض الفكرة أ، معسكرين
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مباشر  كانعكاسويأتي هذا الفشل ، نظام اإلسرائيلي وضع دستور مكتوبولم يستطع ال 

وذلك كون فئة كبيرة من المتدينين ، بها المجتمع اإلسرائيلي يتسمالتي ، للخالفات الدينية والحزبية

وهذه الفئات تطالب بأن يقوم نظام ، ترفض رفضًا باتًا التخلي عن تقاليدها وأفكارها ذات الجذور الدينية

، لقد أفرزت األيديولوجيا الصهيونيةو  (1989:73،)تيمالتوراة دستورًا  أن يتخذو ، كم على أساس الدينالح

طارًا دستوريًا مميزاً ، وشكلت صنفًا خاصًا من النخبة، ومنظومة القيم اإلسرائيلية ثقافة سياسية فريدة ، وا 

فشكلت الوكالة اليهودية في ، وجرت محاولة لوضع دستور مكتوب إلسرائيل أسوة بغالبية دول العالم

قبل إعالن قيام دولة ، فلسطين بعد صدور قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود

، لوضع وصياغة الدستور (ليوكوهن)إسرائيل بستة أشهر لجنة من فقهاء القانون برئاسة البروفيسور 

وأن ، للبالد لى أن التوراة هي نفسها دستورع وقوبل هذا األمر بمعارضة األحزاب الدينية ألنه لم ينص

"مابام" ذو النزعة  (العمال المتحدون )وفي المقابل عارض حزب ، ألحكامها التشريعات تصدر مطابقةً 

وكان من  (64-1992:65،)طايلالتعبيرات الدينية  استخدامالمشروع ألن ديباجته أسرفت في  االشتراكية

 غودات يسرائيل بهدفإ بقيادة حزب  ائيل من قبل الفئات الدينيةأقوى أسباب معارضة وجود دستور إلسر 

 :(24-1985:23،)العسلي

 .لصهيونية فيما يتعلق برقعة األرضعدم تقييد حرية حركة الزعامة ا -5

 .فيما يتعلق بكبت الحرياتعدم تقييد حرية حركة الزعامة الصهيونية  -7

 .مور القانونيةعدم تقييد حرية حركة الزعامة الصهيونية فيما يتعلق باأل -3

، صدر قرار ينص على أنه يجب أن يكون إلسرائيل دستور مدون  1950 عام يونيو 13وفي 

بل يجب أن يصدر تدريجيًا في صورة قوانين عادية من الناحية ، إال أنه ال ينبغي التعجيل بإصداره
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، عدد سكان إسرائيل استقراروكان سبب هذا القرار هو عدم ، دستورية من الناحية الشكلية، الموضوعية

 .(66:ص1992)طايل،للخطر  ويعرضها ولكي ال يؤدي إلى خالف يعيق تقدم ونمو الدولة

من  اقتبسكما  ،العبرية هي اللغة الرسمية للدولةأن تكون اللغة ، ونص مشروع الدستور على 

 د أيام راحة وعطالً واأليام ذات الصبغة الدينية لدى اليهو ، يوم السبت اتخاذالتقاليد الدينية اليهودية 

أن تكون دولة إسرائيل دولة  أي، ميز المشروع بالنص على الصبغة العالمية اليهودية للدولةتوي، رسمية

 .(70 :1989)تيم،لألفراد اليهود في جميع أنحاء العالم 

 وجذورها التوراتيةالصهيونية 

وعملت على هي حركة بعث قومي لليهود نادت  -الصهيونية حسب التعريف الصهيوني  

قامة الوطن القومي أحد األسماء ، وسميت نسبة إلى صهيون  -تهجير اليهود إلى أرض إسرائيل وا 

كلمة صهيون هدف إلى زيادة الشوق لدى اليهود للعودة إلى  واستغالل، التوراتية ألحد جبال القدس

وهكذا كان الدين ، ألن الحنين إلى صهيون يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الديانة اليهودية، بالد صهيون 

 .(23 :1990)يونس،الحركة الصهيونية في دفع عملية الهجرة إلى فلسطين  استغلتهعاماًل مهمًا للغاية 

وتعتنق  بالوالءالحزب الشيوعي تدين  باستثناءمعرفة أن جميع األحزاب اإلسرائيلية  ،وجدير بالذكر

 انطالقتهامة الصهيونية العالمية منذ لقد دأبت منظو  (27 :1985)العسلي،أفكار ومبادئ الصهيونية 

" وذلك "Hegirah"" للتعبير عن الهجرة بداًل من لفظ Aliyahلفظ " استخدامعلى  لز رتيودور هثي على 

الصعود إلى قراءة ، الصعود إلى السماء ،ألن "علياه" هي كلمة عبرية لها عدة معان دينية مؤثرة منها

ولما تولى ، الديني االستيطانود إلى أرض إسرائيل بغرض الصع، التوراة في المعبد أثناء الصالة

بادر إلى تأسيس دار ، 1920ربرت صموئيل منصبه كأول مندوب سامي بريطاني في فلسطين عام يه

مجلسًا للحاخامية الرئيسية في فلسطين تكون من ثالث حاخامات من اليهود  انتخبتالحاخامية والتي 
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لتتولى هذه ، وكذلك ثالثة من اليهود العلمانيين كمستشارين ،سفاردينزيين ومثلهم من اليهود الاإلشكنا

للنظر في شئون الزواج والطالق ونفقته في ضوء ، الجهات اإلشراف على شئون اليهود في فلسطين

وتكمن العالقة بين الدين والصهيونية من  (84-82 :2004)المصري،معتقداتهم وتصورهم للدين اليهودي 

عليه الديانة من جهة والصهيونية كحركة تحرر قومي من جهة  اعتمدتالذي  خالل الحق المطلق

أن  أي، هذا الحق الذي يعتمد على األفضلية والتميز بشكل تلقائي كنتيجة طبيعية للعنصرية، أخرى 

الدين كقومية وكأحد أعمدة الصهيونية ومقوماتها األساسية هو دين مميز لشعب مميز كما تنص عليه 

 .(44 :1990)يونس،اديثهم الدينية توراتهم وأح

 األحزاب السياسية الدينية في إسرائيل

حيث تراوحت ، قوة ثالثة في الكنيست اإلسرائيلي شكلت األحزاب الدينية مجتمعة في إسرائيل 

مما مكن األحزاب الدينية في أن تلعب دورًا ، العامة االنتخاباتفي  اً مقعد 18-13قوتها التمثيلية بين 

دورًا كبيرًا في تشكيل األحزاب الدينية كما ولعبت ، حليفًا قويًا للحكومات اإلسرائيلية المختلفةمرجحًا و 

 التالي : على النحو، سوف تتناول الدراسة أبرز هذه األحزاب تأثيراً النظام السياسي اإلسرائيلي و 

 أواًل: الحزب الديني القومي )المفدال(

ويستند حزب المفدال أيديولوجيًا ، 5419عام تأسس الحزب الديني القومي )المفدال(  

 االستيطانفي فلسطين وبالتالي فإن  اً تاريخي اً حيث يؤمن بأن لليهود حق، على أفكار الصهيونية الدينية

هي بداية الخالص لشعب الله  وانتصارهويعتبر حروب الجيش اإلسرائيلي ضد العرب ، أمر شرعي

كما أنه يجب بناء الدولة وفق قوانين التوراة وبتعميق ، ة الخالصوبالتالي فإن الصهيونية بداي، المختار

، والحفاظ على حرمة يوم السبت، وتوفير التعليم الديني في كافة مراحل التعليم، الطابع الديني للدولة

 .(71-65 :2008)الجيش،وحل المشاكل القانونية وفق الشريعة التوراتية 
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 غودات يسرائيلإثانيًا: حزب 

 .بولونيا في 5457 عام تأسس وقد ”إسرائيل وحدة“ تعنى عبرية عبارة من اسمه لحزبا يستمد

ونشاطات الحزب ، ويرتكز حزب أغودات يسرائيل أيديولوجيًا على أفكار اليهودية األرثوذكسية المتشددة

اليم وفرض تع، الداخلية تنحصر في شئون العالقة بين الدين والدولة في محاولة لتعزيز الطابع الديني

)موسوعة  سن القوانين في الكنيست كما أكد الحزب على أنه سيفرض التعاليم الدينية عن طريق، التوراة

 .(7051،مقاتل من الصحراء

 غودات يسرائيلإثالثًا: حزب بوعالي 

وفرض الطابع ، ويرى الحزب في سياسته أن إسرائيل هي أرض أعطاها الرب لشعب إسرائيل

تمكن الحزب من خالل لقد و ، ودي في الدولة كان أحد أهم أهداف الحزبالديني على المجتمع اليه

أن تكون وظيفة المرأة حسب ، مع األحزاب الدينية األخرى من سن بعض القوانين المدنية مثل االتحاد

 :2008)الجيش،وكذلك تشجيع الهجرة بموجب قول التوراة "وورثتم األرض وبقيتم فيها" ، ما حددتها التوراة

65-71). 

 زب شاسرابعًا: ح

 1984معروف باسم رابطة سفارديم العالمية لحراس التوراة حزب ديني محافظ، تشكل عام 

كاتحاد عدة أحزاب دينية صغيرة. وقد كان أحد مؤسسيه الحاخام عوفاديا يوسف، حاخام إسرائيل 

(، القوانين اليهودية األكبر سابقًا. يؤيد حزب شاس بقوة التطبيق الصارم للهاالخاه )الشريعة اليهودية

 .(91-19: 7055سرور، ) المنبثقة عن التوراة، كتب موسى الخمسة
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حزب يسرائيل  موقف نجد أنفمن عالقة الدولة بالدين األخرى أما موقف األحزاب السياسية 

ن الدولة يجب أن تكون دولة أأما المفدال فموقفه ، بعليا منع الدولة اإلكراه الذي يضر بحرية الدين

أما موقف حزب الليكود فهو تعميق ، عالقة بين الدين والدولة ضرورية وال يمكن فصلهاالدية و يهو 

أما موقف حزب ، الطابع الديني للدولة من خالل التراث اإلسرائيلي وعدم الفصل بين الدين والدولة

 .(2003:529،)عكاشةرضة الفصل بين الدين والدولة اشاس فهو مع

 اليهودية: تاكار  ناطوري  خامسًا: منظمة

 دولة إزالة بضرورة وتنادي للصهيونية معادية المحافظين، األرثوذكس لليهود منظمة هي

 وتكونت ،5432 عام المدينة حراس اآلرامية باللغة تعني التي" كارتا ناطوري " منظمة ظهرت .إسرائيل

 قبل فلسطين اسكنو  الذين الصهيونية قبل ما يهود أي( yishouv" )يشوب" من مجموعتين من أساسا

 العهد في دولتهم بإزالة اليهود عاقب الله أن المنظمة تعتبر .وليتوانيا المجر من قدمتا، إسرائيل قيام

 دولة إلحياء بشرية محاولة أي فإن لذلك، لهم جديدة دولة إنشاء إعادة فقط المسيح للسيد ويمكن القديم،

 الرئيس تعتبر المنظمة وكانت .اليهود اةمعان من سيزيد ما وهو الرب لمشيئة معارضة تعد يهودية

 هيرش موشيه الحاخام شارك وقد فلسطين، أرض سكان لجميع رئيسا عرفات ياسر الراحل الفلسطيني

 .(7051)الجزيرة نت، اليهودية للشؤون  وزيرا عرفات حكومة في

 الدين والدولة في )إسرائيل(

يادة اليهودية على أرض إسرائيل مونيم على أنه يجب بسط السيإيشدد األصوليون في غوش  

أشكال الحكم الديموقراطية الغربية بأشكال يهودية  واستبدال، وفق ما جاء وصفها في التوراة، الكاملة

وهم يشددون على أن العمل ، وا عادة بناء الهيكل في القدس تنفيذًا للخالص الذي قضاه الله، أصيلة

المجتمع اإلسرائيلي بحسب مقتضيات يهودية أصيلة  السياسي هو الوسيلة لتحقيق التغير السريع في
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مونيم ذات البعد األصولي تأثيرًا عميقًا في النظام السياسي اإلسرائيلي يإولقد أثرت غوش ، إلهية المنشأ

وعاماًل يجلب ، نفسها أمة منفصلة عن محيطها الثقافي والسياسي وترى إسرائيل (1991:51،20)لوستيك،

 ، )وايتالمتيجة للوعي التاريخي الفريد إلسرائيل والذي هو وحي إلهي الحضارة إلى المنطقة ن

 كما وتبدو عالقة الدين بالدولة واضحة فيما يلي : (1999:198

 ماني .لالدولة بالزواج الع اعترافعدم  -5

 تتدخل المؤسسة الدينية في العديد من جوانب األحوال المدنية . -7

 كنها المتدينون أيام السبت .تقييد حركة المواصالت في شوارع معينة يس -3

 لحم الخنزير . استيرادمنع  -9

 منح لقب "كوشير" للمطاعم التي تقدم طعامًا وفق أصول الشريعة . -1

ويزداد وزن األحزاب الدينية الناجم عن قدرتها على فرض شروطها خالل المفاوضات 

هج الديني المهيمن على ن الصورة في إسرائيل تشير إلى سيادة النكما أ (1996:6، )بشارةالحكومية 

لم تنجح جولدا مائير في أن تترشح لمنصب عمدة تل أبيب   1955ففي عام، أجهزة الدولة والحكومة

 . (217ب.ت:)مائير، وهو من الكتلة الدينية المرأةبسبب معارضة أحد أعضاء المجلس في إعطاء صوته 

كما هي الحال ، لدين والدولةفهي ال تعرف الفصل بين ا، تعتبر إسرائيل نفسها دولة يهوديةو 

ولم ، في الدول العصرية التي تعتمد النظم الديموقراطية وتحكم العقل في مسألة الفصل بين السلطات

فالغالبية العظمى من سكان إسرائيل هي على ، يمنعها ذلك من المناداة بحرية المعتقد لجميع األديان

ديرات أن اليهود في إسرائيل ينقسمون من زاوية الدين وتقول بعض التق، بأن إسرائيل دولة يهودية اقتناع

 :(1988:50،)رزوق إلى فئات ثالث هي 
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 وهي نسبة الثلث تقريبًا . ،فئة المتدينين -5

يؤيدون قيام دولة إسرائيل بتوجيه عناية خاصة للدين  لكنهم، اليهود الذين ال يمارسون دينهم -7

 اليهودي وهم الثلث الثاني .

 .الذين أعلنوا عدم تدينهم غير المتدينين اإلسرائيليينألفون من أما الثلث األخير فيت -3

وذلك رغم نشأتها ، بأن المجتمع اإلسرائيلي من أكثر المجتمعات تأثرًا برجال الدين ،ويمكن القول

ن تغلغل رجال الدين في أهم المجاالت في المجتمع اإلسرائيلي إبل  ،وليس ذلك فحسب، العلمانية

فالجدل حول الدولة اليهودية ليس  ،ة دينيةربما يؤدي إلى تحولها لدول، ية والعسكريةوالسياس االجتماعية

 ،في المجتمع اإلسرائيليالسياسة اإلسرائيلية ولكنه بفعل رجال الدين وثقلهم الواضح  جوهرنابعًا من 

بالغة وحقيقة كون إسرائيل ال تملك دستورًا مكتوبًا هو إدراك أن إجماع الرأي حول بعض المسائل 

لذلك فإن نفس المشكالت التي تسببت في ، عالقة الدين بالدولة لم يكن كافياً  ،األهمية ومن أبرزها

لى نفس هذه األسباب يرجع عدم  1949تأجيل موضوع الدستور عام  ماتزال قائمة حتى اليوم وا 

 .(2001:72،)مهنا ومعروفالتفكير بصورة جدية في مسألة الدستور والنظام السياسي 

إلسرائيل أن تكون دولة علمانية إال أن الطابع الديني لم  بالرغم من أنه أريد يرى الباحث أنهو  

وهذا ما نلمسه حتى يومنا هذا من خالل اإلصرار من قبل  ،يغب لحظة عن صانع القرار السياسي

كتوبا حتى فبالرغم من كون إسرائيل ال تملك دستورًا م، بيهودية الدولة الفلسطينيين العترافنتنياهو 

المؤسسة التي تحدد النظام السياسي اإلسرائيلي تخضع لقوانين التوراة بفعل تأثير  القراراتإال أن ، يومنا

فكما سبق فإن األحزاب الدينية لها دور كبير في إعطاء ، في القوانين التي يسنها الكنيست الحاخامية

ق هو وف إسرائيلرر الهجرة اليهودية نحو أن مب إلىباإلضافة ، أو حجب الثقة عن الحكومات المتعاقبة

وبالتالي ال  ،ية في الغالبدبة أيديولوجية تلمو مما يجعل تركيبة المجتمع تركي ،نصوص من التوراة
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، اإلسرائيليالنظام السياسي  آليات عمل التركيبة في حالة وضع القوانين التي تحدد هيمكن تجاهل هذ

سرائيل تتشوكذلك نالحظ أن ظروف نشأة كاًل من الو  فإذا  ،ابه إلى حد بعيداليات المتحدة األمريكية وا 

فإن إسرائيل قامت  ،كانت الواليات المتحدة األمريكية قامت على حساب الهنود الحمر وعلى أرضهم

 .شكل كبير في قيام هاتين الدولتينب والنبوءاتوكذلك فقد ساهم الدين  ،على دماء الفلسطينيين وأرضهم

قرار سياسي  أيقة الدين بالسياسي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فال يمكن صياغة وبذلك نجد أن عال

نما في عموم الشعب بعيدًا عن االعتبارات  التوراتية المتحكمة ليس فقط في عقول النخبة الحاكمة، وا 

 االسرائيلي تقريبًا.
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 الثانيالفصل 

ية وأثره في عالقة السياسي بالديني في الواليات المتحدة األمريك
 توجهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيل

 
وأثره األمريكية : السياسي والديني في الواليات المتحدة المبحث األول: المبحث األول

 .في توجهاتها نحو إسرائيل

 دور الدين في السياسة الخارجية اإلسرائيلية : الثانيالمبحث 
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 :قدمةم

ين رئيسيين، المبحث األول يركز على عالقة السياسي بالديني في يتناول هذا الفصل مبحث

الواليات المتحدة األمريكية، وكيف تأثر رجال السياسة وصناع القرار األمريكيين بالنبوءات الدينية 

والنصوص اإلنجيلية في صياغة وبلورة قراراتهم السياسية، المتعلقة بالشأن الداخلي في الواليات المتحدة 

ية، أو تلك المتعلقة بالعالم الخارجي، وكيف انعكست هذه العالقة على تطور العالقات األمريك

 األمريكية اإلسرائيلية.

 أما المبحث الثاني فيستعرض دور الدين في توجهات السياسة الخارجية اإلسرائيلية، والعوامل 

السياسي االسرائيلي، وكيف  اإلسرائيلية، وتأثير الدين على الخطاب الخارجية السياسة صنع في المؤثرة

يؤثر رجال الدين من خالل األحزاب الدينية في صناعة القرار السياسي، المتعلق بالداخل اإلسرائيلي 

والخارجي أيضًا، ومساعي إسرائيل في تحقيق أهدافها سواء بالعمل السياسي أو العسكري على حد 

مستوى الرسمي، في مختلف المؤسسات سواء، فضاًل عن تأثير ذلك في الرأي العام األمريكي وال

 الحكومية ودوائر صنع القرار، وبما يحقق أهداف إسرائيل الخارجية المرتبطة باأليديولوجية الصهيونية. 
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 المبحث األول

 توجهاتها في وأثره األمريكية المتحدة الواليات في والديني السياسي
 سرائيلإ نحو

سياسي والحدود الفاصلة بين سلطة كل منهما قديمة بقدم إن إشكالية العالقة بين الديني وال

 ،األخرى  الحتواءفي محاولة لكل منهما  ،اوحت العالقة بينهما بين شد وجذبوقد تر  ،الظاهرتين

 ،ت واألديانالثقافا باختالف، أشكااًل مختلفةوأخذت العالقة بين الديني والسياسي  وتاريخيًا تطورت

خرجت حركة  ،1967إسرائيل في عام  حربوبعد  (2012،)البحري خي تاريوال، االجتماعيوالمحيط 

تاريخ في ألول مرة  ةمشكل، لك األلفي إلى حقل العمل السياسيالتي تؤمن بالم   *"األلفية"األصولية 

وتفرض نفوذها على قطاع كبير ، مسيحيةأصولية  لذات نفوذ واسع تمث، قوة سياسية دولية المسيحية

خرج اليمين الديني كحركة سياسية دينية من لقد و  (1991:12،)حبيبألمريكي من النظام السياسي ا

ويأتي اليمين المسيحي ، التي ظهرت مع بداية القرن الحادي والعشرين، عباءة األصولية البروتستانتية

وبدأ يعمل من أجل تنفيذ هذه ، ليأخذ طبيعة سياسية تحمل القيم األصولية األولى دون تغيير

 .(2002:6،)مرقسمالقي

هم، والقوة الرئيسية األكبر في السياسة األمريكية، وكذلك في تحديد يمثل الدين العامل األ

شكلت شخصية األمة  التيتوجهات السياسية األمريكية الخارجية، فالدين أحد أهم العوامل الهامة 

ر في تعاطي ورد وأث ،االمريكية وساعدت في تكوين توجهات السياسة األمريكية نحو العالم الخارجي

 .(2003:2،)روسيل األمريكية المتحدة الوالياتعلى األحداث التي تقع خارج حدود  األمريكيينفعل 

                                                           
حركة األصولية "األلفية" "االعتقاد بأن حكم المسيح على األرض أللف سنة ستسبقه استعادة اليهود لفلسطين"، و الحفاظ عليهم من خالل  *

 .(75: 7001)شريتح، رات تستوجب أن يأخذ طابع إسرائيل الصهيوني الخالص من عبء الشتاتالضرو 
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أسست حيث ت ،في تاريخ األصولية البروتستانتيةنقطة تحول هامة  ،1942ويعتبر عام  

ته آالف الكنائس لظوتعد هذه الرابطة الكيان التنظيمي الذي ضم تحت م ،الرابطة الوطنية لإلنجيليين

لذا فإن كثيرًا من الباحثين يعدون هذا الكيان نقلة نوعية في ، األصولية في الواليات المتحدة األمريكية

إلى ، من الحركة ذات الطبيعة الدينية األخالقية االنتقالوذلك بسبب  ،تاريخ األصولية البروتستانتية

المؤسسي  ح تأسيس الرابطة اكتساب الشكلحيث أتا ،ب دورًا سياسياً المؤسسة التي يمكن أن تلع

 ،ى السلطتين التشريعية والتنفيذيةوالقدرة على التأثير والضغط خصوصًا عل ،لألصولية البروتستانتية

ونتيجة لما سبق استطاعت ، في شبكة من العالقات مع االقتصاديين والسياسيين المؤثرين واالنخراط

لتشمل  وامتدادها ،ًا في الحياة السياسية األمريكيةًا مؤثر أن تلعب دور  ،1970الحركة األصولية عام 

 .(13-2011:12،)مرقس رجية للواليات المتحدة األمريكيةالسياسة الخا

وعن مهمة الواليات المتحدة ، حولهممن عن العالم  األمريكيينفالدين يسهم في تكوين أفكار  

من رؤيتهم ألنفسهم  انطالقاً يحدث خارج بالدهم لما  استجاباتهمكما يؤثر في ، العالمهذا في  األمريكية

وكان ، الدينية لدعم السياسة الخارجية بالمبادئوكثيرًا ما تسترشد األحزاب األمريكية ، "كأمة مختارة"

وتعد ، اهتمامهم إذ كانت الحرية الدينية هي محور، هذا واضحًا من خالل الدفاع عن حقوق اإلنسان

توجهات السياسة الخارجية  نموذجًا واضحًا إلثبات دور الدين فيئيل السياسة األمريكية تجاه إسرا

في حالة وجود إدارة  سواءوال يوجد ثمة شك في تأثير الدين في السياسة الخارجية األمريكية ، األمريكية

فإن ذلك لن يؤثر ، أيضاً ديموقراطي من الحزب الرئيس  أو في ظل ،االبنيمينية كإدارة بوش جمهورية 

المرشح ، "كيري "فقد كان ، وتأثير اليمين المسيحي المحافظ وعالقته بإسرائيل في توجهات  كثيراً 

بوش االبن يؤكد على تأييده إلسرائيل في كل فرصة تسنح له  مالرئاسية أما االنتخاباتالديموقراطي في 

براهيم لله يريد من األمريكيين ويقول "إيفنز" وهو يهودي أصبح مسيحيًا إنجيليًا :"إن ا (2014،)بهاء الدين وا 

ويحاول الشيطان أن يمنع ، ألن القدس هي عاصمة داوود، نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس
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ذا لم تعترفوا بالقدس ملكية يهودية، عاصمتهم اختياراليهود من أن يكون لهم الحق في  فإننا سندفع ، وا 

باركون إسرائيل وسيلعن العنيها " إن الله سيبارك الذين ي، ثمن ذلك من حياة أبنائنا وآبائنا

أعلن بوش االبن أنه سيبدأ إجراءات نقل السفارة ، 2000وبالفعل في منتصف عام  (1998:146)هالسل،

ومن ، فنسبة كبيرة من الجمهور األمريكي القدس في حالة فوزه باالنتخابات، األمريكية من تل أبيب إلى

نهم يعتبرون قضية إسرائيل إحيث ، وجود إسرائيل يجدون محاكاة لصورهم في، صناع القرار أيضاً 

، وهم يعتقدون أن إسرائيل ينبغي أال تحيا فقط، شخصي عميق باهتماممسألة أخالقية ودينية تحظى 

ونجد أن الرئيس األمريكي "كارتر" يرى أن إنشاء دولة إسرائيل هو ، بل يجب أن تحيا كدولة يهودية

 وهي أنها، نت سياسته تجاه إسرائيل متأثرة بفكرته عن دولة إسرائيلولذلك كا، جاز للنبوءة التوراتيةإن

 .(1985:275،)الشريف األرض التي وعد الله بها اليهود

وأن بوش االبن كان ، ويرى الباحث في ذلك تأثيرًا كبيرًا للدين لدى رجال السياسة األمريكيين

لذلك كان يستميل الناخب ، تمع األمريكييؤمن إيمانًا كبيرًا بمدى  تأثير النبوءات الدينية في المج

للشعارات الدينية  استخدامهوبعدها ، االنتخابيةاألمريكي من خالل إدخال تلك النبوءات في خطاباته 

مع تأكيد أن ، مثل )الحرب المقدسة( في الخطابات اإلعالمية التسويقية لحربه ضد أفغانستان والعراق

وبالتالي يدرك صانع القرار في ، بسبب نشأته الدينية، اتبوش االبن هو مؤمن أيضًا بهذه النبوء

األمر الذي يعظم من نفوذه وقدرته على التأثير في صياغة ، إسرائيل أهمية ذلك للسياسي األمريكي

وبما ينعكس على السياسة الخارجية لتكون داعمًة ، القرار السياسي في الواليات المتحدة األمريكية

 المحافل الدولية على مختلف مستوياتها .للسياسة اإلسرائيلية في 

فثمة مؤثرات لعبت دورًا في توثيق العالقة بين السياسي والديني في ، وفي سياق هذا المبحث

ومن أبرز ، وبالتالي ساهم ذلك في تزايد دور الدين في السياسة األمريكية، الواليات المتحدة األمريكية

 هذه المؤثرات :
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 في الواليات المتحدة األمريكية: الرئاسة انتخاباتفي  يانتالبروتستالفكر  تأثير -2

الديني والسياسي في الواليات  تطور في العالقة بينتمثل سبعينيات القرن العشرين مرحلة  

الثاني من سبعينيات القرن العشرين تغير الوضع تمامًا في  ومنذ النصفنه إحيث ، المتحدة األمريكية

 نحي، الرئاسة في البيت األبيض مع وصول أحد أبناء التيار األصولي إلى، ةالواليات المتحدة األمريكي

وهو المصطلح  "مولود ثانية"وهو أول رئيس أمريكي يعلن أنه ، 1976في عام  "جيمي كارتر"فاز 

أحد روافد الحركة كوتصنف الحركة األصولية  ،كإشارة لإليمان المسيحي األصولي الذي يستخدم

الواليات والحركة األصولية المعاصرة في . فض الكهنوتية والكنائس التقليديةتر  فهي، البروتستانتية

وليس له عالقة بالمعاني األخرى ، خاص بها اسموهو  "الحركة اإلنجيلية"تسمى  المتحدة األمريكية

وكذلك الكنيسة اإلنجيلية  "إنجيلية"فمثاًل نجد أن بعض الكنائس في أوروبا تسمى ، لمصطلح اإلنجيلية

عندما وجد األصوليين ، 1980عام وفي ، وهي كنائس ال عالقة لها باإلنجيلية المعاصرة، في مصر

ومنع ، خاصة بالنسبة لموضوع إقرار الصالة في المدارس، بوعده لهم يلم يف "جيمي كارترالرئيس "أن 

نالد ريغان بل تمكن رو ، مرة ثانية للرئاسة انتخابهوقف األصوليون ضده ولم يساهموا في ، اإلجهاض

ليصبح أول رئيس يتم في عهده تدشين عصر األيديولوجيا في العالقات  االنتخاباتمن الفوز في 

مًا في النخبة السياسية وعليه فقد أصبحت الحركة األصولية جزءًا مه (1991:12،13،حبيب)الدولية 

 االئتالفة منظم ،ت أصولية ذات قاعدة جماهيرية مثلوفي عهده تأسست ونمت منظما ،الحاكمة

على إيجاد  تعمل وبدأت هذه المنظمات، ومجلس بحوث األسرة، ومنظمة األغلبية األخالقية، المسيحي

وهكذا بدأت تتكون جماعات تجمع ، وجذب أنصار من المسيحيين المحافظين، قاعدة جماهيرية واسعة

 امتزجوممارساتها التي  حيث توحدت رؤاها وتوجهاتها، بين اليمين المحافظ سياسيًا واألصولية دينياً 
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يجاد رأي ، واستطاعت الجماعات الدينية أن تعزز القيم الدينية في المجتمع، فيها السياسي بالديني وا 

وهذا ما سعت إليه ونفذته ، عام ضاغط يخلق تحديًا كبيرًا للحكومة في الواليات المتحدة األمريكية

ية في كثير من القضايا االجتماعية واالقتصادية بنجاح الحركة األصولية في الواليات المتحدة األمريك

مثل موضوع االضطهاد الديني ، والقضايا الخاصة بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية

 .(19: 2001،)مرقس وقضايا األقليات وحقوق اإلنسانوالحرية الدينية في العالم 

ية الكتاب المقدس في حياته عن أهم، 1983كما كشف الرئيس األمريكي ريغان في عام  

قائاًل :"بين دفتي هذا الكتاب توجد جميع اإلجابات على جميع المشاكل التي تواجهنا اليوم " 

الذي حظى بتأييد  ن أصواتهم للرئيس "جورج بوش"و وقد أعطى األصولي، هذا (1998:51،)هالسل

تطاعت الحركة التأثير على وهكذا اس، إيمان أصوليمن وقيادات األصولية لما عرف عنه ، "ريجان"

 .(1991:42،حبيب)في الواليات المتحدة األمريكية  الرئاسة انتخابات

أدخل اإليمان الديني المستند على نصوص ، ن الرئيس األمريكي ريغانإذًا يمكن القول، إ 

التي  ،كأساس في اتخاذ القرارات المتعلقة بحل المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إنجيلية

هو الحل ، إيمانًا منه بأن الكتاب المقدس، تواجهه في داخل الواليات المتحدة األمريكية أو خارجها

 األمثل لجميع المشاكل التي تواجه العالم .

أن األصولية اإلنجيلية ال تقتصر على مجرد تقديم تفسيرات معينة لمفاهيم  ،من الجدير ذكرهو  

وعلى قاعدتها بحكم ، على وفق هذه التفسيرات للمستقبلقدم صورة بل إنها تحاول أن ت، دينية محددة

والذي يعتبر مؤثرًا في مصير العالم ، الموقع المؤثر الذي تحتله في صناعة القرار السياسي األمريكي

نجد أن قرار ، فمثالً  صاعدمراقبة دورها وتأثيرها المت الالزمأصبح من  ، ومقدراته إن لم يكن متحكماً 

القدس عاصمة أبدية إلسرائيل لم  باعتباروالخاص ، 1995أكتوبر 24األمريكي في الكونجرس 

ولذلك بات على السياسة ، بل جاء على وفق معتقدات دينية أصولية، تستوجبه مصالح أمريكية
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به كمعطى إلهي  االلتزاموفق مقتضيات  ، وأن تعيد النظر في سلوكها، األمريكية أن تتكيف معه

 متطابقةً ، المتحدة األمريكية تتخذ من األصولية الدينية منهجًا لها في حقل السياسةفالواليات ، مقدس

س برامج مرشحي الرئاسة في ذلك مع المنهج الصهيوني المعبر عنه في إسرائيل والذي يعك

   .(6،7: ب.ت، )السعدون األمريكية

 فكرة فصل الدين عن الدولة -1

 ،ففيها العلمانية المتطرفة، االزدواجيةاتها قمة إن الواليات المتحدة األمريكية تضم في حي 

ظهرت بوادر التحالف بين اليمين الرأسمالي والقومي  االزدواجيةولكن من داخل هذه ، والدينية المتطرفة

فحرب ، وهدفين من كل سياسة، هذا التحالف يجعل في السياسة األمريكية سببين لكل عمل، المحافظ

 ،جهة نظر اليمين السياسي العلمانيماية المصالح األمريكية حسب و في الخليج كانت لح ،1991عام 

وسيطرة إمبراطورية الخير حسب وجهة نظر اليمين الديني المحافظ  االنتصاروهي مرحلة 

 .(1990:6،)حبيب

مما ، ومزج عجيب للمصالح فيما بينهما التقاءوبذلك نجد التداخل بين الديني والسياسي مع  

فئات مسيحية  ولكن في المجتمع األمريكي ثمة، ت المتحدة األمريكية ألهدافهايسهل تحقيق الواليا

، إلى إلزام الصالة في المدارس العامة وتدعو، "متشددة" تدعوا إلى نسف مبدأ فصل الدين عن الدولة

ومن أبرز األمثلة على هذه المجموعة ما تضمنه البرنامج السياسي للحزب الجمهوري في والية تكساس 

الفصل بين الدين  أسطورةهي تبديد ، الذي كان أحد أهدافه التي قدمها للناخب األمريكي، 2006 لعام

كحركة المسيحيين ، كما يوجد تحت مظلة الحزب الجمهوري حركات مغرقة في يمينيتها، والدولة

سة وحركة األصوليين المسيحيين التي يمثلها عدد من القساو ، وحركة المحافظين الجدد، الصهيونيين

وخاصة بعد صعود ، البروتستانت التبشيريين الذين يتمتعون بنفوذ قوى لدى أكثر الرؤساء األمريكيين
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، )العطارة في الواليات المتحدة األمريكية الحركات الدينية اليمينية والنظر إليها كقوة سياسية هام

2007:11،25). 

مريكية من الثوابت السياسية ويعتبر تأثير الديني في السياسي في الواليات المتحدة األ 

وال يمكن ، متداخلة في الخصائص واألبعاد تالزميهن عالقة الديني بالسياسي إحيث ، واالجتماعية

بهيمنة الدولة ، الفصل التام بين الدين والسياسة افنمط، تجنب التداخل بينهما بحكم طبيعة كل منهما

كالهما ، الكنيسة( على الدولة النموذج الثيوقراطيوهيمنة الدين )، على الدين )القمع العلماني للدين(

لذلك نجد أن نموذج النظام السياسي والمجتمع األمريكي بعيدان كل البعد عن هذين ، مغال في اإلفراط

فهو دور الدين في بناء ، في الخصائص واألدوار بين الدين والسياسة االشتراكوأهم نقاط ، النمطين

أما السياسة فإنها تتيح لألفراد التعبير عن القيم التي أسهم الدين ، مريكيمنظومة القيم في المجتمع األ

بدأت منذ هجرة ، وعالقة الديني بالسياسي في الواليات المتحدة األمريكية، في بنائها وتكوينها

قامة الحكم على أساس القانون اإللهيمع مطلع القرن السابع عشر، البيوريتانيين لها  إذ اعتبروا ، وا 

وتجلت هذه األفكار في الثقافة األمريكية عامة وليس فقط لدى ، هم شعب الله المختار الجديدأنفس

حينما ، 1997على سبيل المثال عام ، األصوليين حيث ظهرت في خطاب الرئيس األمريكي "كلنتون"

ثم بيان  ،"دعونا نوجه أبصارنا إلى أرض ميعاد جديدة، قال :"استرشادًا بالرؤية القديمة ألرض الميعاد

أهداف المؤسسيين األوائل فيما يتعلق بعالقة الفرد والكنيسة والدولة وأن الجميع كانت لديه رؤية للدمج 

، ولم يقتصر تأثير الدين في السياسة داخل الواليات المتحدة على الخبرة التاريخية، بين الدين والسياسة"

التأثير األقوى لألصولية الدينية ليعلو على  ليعود، بل امتد مع تطور المجتمع األمريكي وعوامل تغيره

الديني المتمسك  االلتزامطردي بين  ارتباطحيث ثمة  ،لنظام السياسي والمجتمع األمريكيمجمل أبعاد ا

، االجتماعيةبحرفية الكتاب المقدس وبين كون الشخص يحمل توجهات محافظة سياسيًا تجاه القضايا 
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إذ يتغلل الدين في ، ولة األمريكية إال أن األمة األمريكية أمة دينيةوعلى الرغم من مؤشرات علمانية الد

براهيمالمجتمع األمريكي   .(2014، )بهاء الدين وا 

بحيث ‘أن الديني والسياسي في الواليات المتحدة األمريكية وجهان لعملة واحدة ، ويرى الباحث 

ن كان يظهر في مالمح الدولة وا  ، يعتمد كل  منهما على اآلخر في استمداد شرعيته المجتمعية

هي التي توجه السياسي عند ، إال أن المبادئ الدينية المستمدة من الكتاب المقدس، األمريكية علمانيتها

، كما أن األساس في تدخل الواليات األمريكية في األحداث الجارية في العالم، صناعته للقرار السياسي

 الدعم المستمر إلسرائيل.أساسه ديني أيديولوجيًا كما هو الحال في 

وكان ، يعتمد على النص الحرفي والتسليم بما في العهد القديم *فالالهوت البيوريتاني 

، البيوريتانيين يحسون أن تجاربهم األمريكية تجعلهم مماثلين مع المنفيين العبرانيين الذين ذكرتهم التوراة

كالعبرانيين القدامى من عبودية فرعون )الملك  كما أن هؤالء فروا، فقد أصبحت أميركا )كنعان الجديدة(

جيمس األول ملك إنجلترا( من أرض مصر )إنجلترا( بحثًا عن مالذ في األرض الجديدة الموعودة من 

 .(1985:185،)الشريفالديني  االضطهاد

وهناك العديد من الشخصيات التي ساهمت في توثيق العالقة بين الديني والسياسي في  

 :(49-2007:58،)العطارتحدة األمريكية منها الواليات الم

الذي عمل أستاذًا لالقتصاد في إحدى جامعات والية تكساس قبل فوزه في ، ريتشارد آرمى -5

والذي ،  1984عضوية مجلس النواب األمريكي عن الدائرة السادسة والعشرين بوالية تكساس عام

االنضمام إلى ، ومن أبرز نشاطاته، سياسيةوال، عرف عنه عالقاته الوطيدة مع المنظمات المسيحية

                                                           
هي حركة دينية نصرانية يقوم فكرها على التزمت والتشدد، نشأت في بريطانيا في القرنين السادس عشر والسابع  :Puritanism البيوريتانية *

عند  والتطهرولكن أثر األدبيات العبرية كان بالغًا في البيوريتانية أو حركة التطهر، عشر، وقد انطلقت هذه الحركة من رحم البروتستانتية، 
 .(7051)الموسوعة كوم، هؤالء جاء من عملهم الستئصال ما تبقى من آثار كاثوليكية في بريطانيا
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وذلك من خالل ربط ، لدعم قضايا المسيحيين المتشددين، المنظمة التي أسسها القس "تيم الهاي"

 القيادات المسيحية المتدينة بقيادات الجمهوريين المحافظين السياسية .

لعب دورًا هامًا قد و ، حيالمسي االئتالفالذي شغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة ، رالف ريد -7

الذين أسهموا في هو من و ، في تفعيل دور المسيحيين الصهيونيين المتدينين داخل الحزب الجمهوري 

تلك االنتخابات التي ساعدت على  ، 2004عام  االنتخابات التشريعيةفوز مرشحي الحزب في 

 حصول الحزب الجمهوري على مقاعد األغلبية في مجلس النواب .

الذين يحتلون إضافة إلى ، الذي يعتبر من قائمة السياسيين المحافظين المتدينين، إينوفجيم  -3

عددًا من المناصب السياسية الحساسة كمنصب رئيس ، مراكزهم السياسية الهامة في اإلدارة األمريكية

في  ي لجنة القوات المسلحةإضافة إلى عضويته ف، لجنة البيئة، واألعمال العامة في مجلس الشيوخ

 .المجلس

ومن مجموعة القساوسة القالئل ، أبرز اإلنجيليين في الواليات المتحدة األمريكية، جيري فالويل -9

يدعو الرئيس بوش  2001سبتمبر عام 11والذي أخذ بعد أحداث ، المقربين من الرئيس بوش االبن

يين في جميع أنحاء ومن وصفهم باإلرهاب، إلى شن حرب ال هوادة فيها على أسامة بن الدن، االبن

وعندما شنت الواليات المتحدة األمريكية حربها ، وقتلهم باسم الله، مهما استغرق ذلك من وقت، العالم

كان فالويل يدعو في قداس يوم األحد إلى ضرورة تأييد قرار ، 2003على العراق في مارس عام 

 . بأن الحرب التي يشنها الرئيس هي حرب مقدسة العتقادهالرئيس بوش 

والذي عرف بنشاطه التنصيري كرجل ، الحاصل على شهادة الدكتوراه في األديان، تيم الهاى -1

مثل مؤسسة الصوت ، إلى جانب نشاطه السياسي المتميز بتأسيس مؤسسات اليمين المسيحي، دين

ويعد من أبرز اإلنجيليين المقربين من الرئيس بوش ، ومنظمة مجلس السياسات الوطنية، المسيحي

 ومن أبرز المؤيدين للحرب على العراق .، البنا
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الذي يرأس لجنة األخالق والحرية الدينية في مجمع الكنيسة المعمدانية ، القس ريتشارد الند -9

ومن ، مليون شخصًا في الواليات المتحدة األمريكية 16والذي يبلغ عدد أتباعها ما يزيد عن ، الجنوبية

إضافة إلى تسويق قراراته المتعلقة ، ين عن سياسة الرئيس بوشأبرز الزعماء اإلنجيليين المدافع

لعادلة والعراق ويعتبرهما حربًا مشروعة تتفق مع جميع شروط الحرب ا، بالحرب ضد أفغانستان

 .المنصوص عليها في اإلنجيل

فنجد قادة الواليات ، سيطرت البروتستانتية على وجهة نظر السياسة األمريكية ،على أي حال

جون فوستر ، ورآيزنها دوايت هاري ترومان، ،ثيودور روزفلتة األمريكية الكبار أمثال، المتحد

يمانًا المفاهيم جميعًا كانوا  ،دين تشيسون ، داالس من أبناء النخبة األمريكية األكثر تمسكًا وا 

دخل اليمين المسيحي المعترك ، 1964فمثاًل نجد أنه في عام  (2003:8،)روسيلالبروتستانتية 

، السعي لتعديل دستوري  االنتخابيوالذي تضمن برنامجه ، بترشح "باري جولد ووتر"، سياسيال

 .(2000:82،)هاللإلسقاط حكم المحكمة العليا بحظر الصالة في المدارس 

والواقع يشير إلى أن العقيدة األصولية أصبحت من العوامل المؤثرة في سياسة البيت األبيض 

ولكن الواقع يشير ، وجورج بوش، رونالد ريجان، جيمي كارتر ترةابتداًء من ف، 1976منذ عام 

تصنع في ، بل إن مصالح السياسة مع تحيزات عقائدية، أيضًا إلى أن العقيدة ليست المحدد الوحيد

ويقدم  ،العقيدة والعقيدة مقيدة بالسياسةوهنا تصبح السياسة مقيدة ب، النهاية قرار البيت األبيض

وحتى عام  ،1980منذ عام ، نموذجًا فريدًا لوضع السياسة في قالب العقيدة الرئيس رونالد ريجان

وهو تعبير ذو مغزى ، يتييوهو الذي قال قوله األشهر له عندما تحدث عن االتحاد السوف ،1984

وتقول لندسي في ، تعتبر روسيا إمبراطورية الشر ،فحسب كتاب "لندسي" ،لشر()إمبراطورية ا ديني

ويحمل المرتبة ، الذي يعتبر الكتاب األول في المبيعات، كوكب األرض العظيم( )الراحل، كتابها

ويفسر ، بل هو عن السياسة أيضاً ، وهذا الكتاب ليس في العقيدة فقط، الثانية بعد الكتاب المقدس
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الكتاب من وجهة نظر عقائدية كيف يتفق التاريخ الماضي مع نبوءات الكتاب المقدس بعهديه 

عبر عنها الرئيس  التي، تدور حول تحديد قوى الشر والخير، والرؤية في مجملها، دالقديم والجدي

وكذلك عين ريجان عددًا من شخصيات اليمين 48) ،1990:13،44،)حبيب األمريكي ريجان

وأصبح في عهده لليمين المسيحي عصبة أعضاء موالين في ، المسيحي في مناصب سياسية مهمة

 ،والسناتور أورن هاتش، جيسي هيلمزمثل السناتور ، لس الشيوخوممثلين في مج، مجلس النواب

بدأ ، 1980ومنذ العام ، والسماح بالصالة في المدارس، للتقدم بتشريعات لحظر اإلجهاض

ليصبح األكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في ، واليمين السياسي، التحالف بين اليمين المسيحي

وجد اليمين المسيحي طريقه إلى داخل الحزب الجمهوري متحالفًا إذ ، الواليات المتحدة األمريكية

وكان توجه اليمين المسيحي نحو اليمين السياسي في مواجهة التغيرات ، مع اليمين السياسي

وبما أدى في نهاية األمر إلى صعود اليمين المسيحي إلى  الحلبة ، السياسية واالجتماعية

عالقة وثيقة بين الديني والسياسي في الواليات المتحدة إذن فهناك  (2000:82،101،)هاللالسياسية 

، فكما هو الدين موضوع للسياسة، وتداخلهما سواء على مستوى السياسات الداخلية أو الخارجية

هو أيضًا أداة لها يستخدمها السياسيون لتبرير وترويج سياستهم الداخلية ، وفي قلب اهتمامها

واعتقاد ، ًا للسياسة مثلما يظهر في الدعم األمريكي إلسرائيلفضاًل عن كونه محرك، والخارجية

براهيماليمين الديني واألصوليين في حتمية قيام حرب حضارية )هرمجدون(  .(2014،)بهاء الدين وا 

، منذ تأسيس الواليات المتحدة األمريكية، أن محاوالت فصل الدين عن الدولة، ويرى الباحث

قرار الدستور األمريكي كلها ففي الوقت الذي تظهر فيه الواليات المتحدة دولة ، ت بالفشلءبا وا 

، إال أن الواقع الديني يسيطر ويتحكم إلى حد بعيد في توجهات صانع القرار السياسي، علمانية

ويشكل البعد الديني حجر األساس في نجاح أو فشل ، في الواليات المتحدة األمريكية، واالقتصادي
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مما كان له أكبر األثر على صانع القرار في البيت ، ب المختلفةأي برنامج سياسي لألحزا

 والتوجهات السياسية الخارجية للواليات المتحدة . ، األبيض

فكالهما تجمعهما ، ونجد أن هناك توحدًا في المصالح بين اليمين السياسي واليمين الديني

وال ، ال بد من أن يسود ويهيمن ،فأمريكا هي وطن استثنائي تاريخي، رؤية واحدة ألمريكا والعالم

ويأتي اليمين الديني ليدعم اليمين السياسي أيديولوجيًا وذلك ، بأس من ممارسة القوة في سبيل ذلك

وشن الحرب المقدسة ضد )الشيطان( القابع في قلب الوطن ، بهدف ضرورة تطهير الثقافة السائدة

)أمريكا الرسالة( التي تعبر عن  متدادالأو الذي قد يظهر في أي بقعة من بقاع العالم معوقًا 

، " تنحو إلى سياسات يمينية متطرفةاالبنونجد أن اإلدارة األمريكية في عهد "بوش ، اإلرادة اإللهية

وبالتالي فإن اإلدارة األمريكية في عهد ، إلى اليمين الديني باالنتماءودعم المنظمات المعروفة 

وتعد هذه الحقيقة نتيجة ، في بعديه السياسي والديني بوش االبن هي تعبير عن اليمين المتشدد

وأنصار اليمين الديني الذين تحركوا ، التالقي  بين السياسيين من أنصار اليمين المتشدد سياسياً 

األمر الذي مثل نقلة في مسيرة ، حركة دينية ذات توجهات سياسية باعتبارهمفي المجال العام 

بل تجاوز ذلك الى التحرك فقط باألخالق والقيم شأن البروتستانتية اليمين الديني الذي لم يعد يهتم 

 .(5-2002:4،)مرقسالسياسي

األساس الذي ارتكزت عليه العالقات بين الواليات المتحدة أن ذلك يشكل ، ويرى الباحث 

سرائيل ة بفضل العقيدة الدينية واأليديولوجيا الفكري، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، األمريكية وا 

في المواقف السياسية إلى  الالمتناهيننا نشعر أحيانًا من خالل الدعم إحتى ، لكال الطرفين

 .مسون للواليات المتحدة األمريكيةاالعتقاد بأن إسرائيل هي الوالية الثانية والخ
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 المبحث الثاني                          

 دور الدين في السياسة الخارجية اإلسرائيلية
من أجل تحقيق  ،ي صياغة وتنفيذ سياستها الخارجيةإسرائيل على مؤسساتها فاعتمدت  

والخارجية حسب النظام السياسي ، لرئاسة الوزراء صالحيات إدارة شئون البالد الداخليةف ،اإلستراتيجية

قامة العال، ورعاية شئون أفرادها، ولوزارة الخارجية السلطة في تمثيل الدولة خارجاً ، اإلسرائيلي قات وا 

وتبنت األجهزة ، وتصديق المعاهدات الدولية، اإلسرائيلي سن القوانين للكنيستو  ،مع دول العالم

وللمؤسسات غير الرسمية ، واستقرارها، وحفظ سيادتها، والعسكرية أحقية الدفاع عن أمن الدولة، األمنية

، لمشاريع االقتصاديةظهرت الوكالة اليهودية من خالل حجم دعمها لقد ف، ال يقل أهمية أيضاً  دور

والمؤسسات ، ودعمت االتحادات العمالية، وقدرتها على احتكار االستثمارات في الدول النامية

نيات تلك الدول ومراكز البحث المتخصصة في تقديم اإلحصائيات الدقيقة حول إمكا، األكاديمية

أفكار قدرة على توجيه وكان للمؤسسات االعالمية الدور األكثر أهمية من خالل ال ،واحتياطاتها

صياغة فما دور الدين في   (2013:31،)شقليهالشعوب حول القضايا اإلسرائيلية ومعتقدات بعض 

 ؟ية اإلسرائيلية، وما مدى تأثيرهالسياسة الخارجالتوجهات 

، مبدأ استعباد غير اليهود وتسخيرهم واستغاللهمعلى تعتمد إسرائيل في سياستها الخارجية  

ويتلونها كل يوم في ، التي يتعلمها اليهود منذ الصغر، ت من أصول الشريعة التوراتيةوهذا أصل ثاب

وسياستها الخارجية تجاه ، وفي هذا اإلطار يجب أن نفهم إسرائيل، ويؤمنون بها، بيوتهم ومدارسهم

 .(1،2،9: 2008، )أبو الليلالعالم
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 وعليه سيتم ابراز دور القضايا التالية:

 ة الصهيونيةالنظرية السياسي

تعني عملية التخطيط للسياسة الخارجية بما تشمله من ، إن عملية صنع السياسة الخارجية 

ودراسة المواقف  ،دراسة األوضاع العامة والداخلية والقرارات المحتملة واختيار األدوات المنفذة

ر واضح بين القرا وهناك ترابط، واإلمكانيات والحاالت خالل فترة ممتدة وغير مرتبطة بحالة معينة

حيث تشكل السياسة الخارجية إطارًا عامًا يشمل التخطيط والحركة  ،السياسي وصنع السياسة الخارجية

وتحدد السياسة الخارجية في إسرائيل من  ،ياسي أحد أدوات تنفيذ السياسة الخارجيةويكون القرار الس

وتعكس ، اعتبارهم مراكز القوة األساسيةخالل العالقة بين رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع، ب

حيث أدت الحكومات االئتالفية ، السياسة الخارجية اإلسرائيلية باستمرار تصور األحزاب السياسية

وفقدان الحزب المسيطر على الحكومة في الفترات الالحقة إلى تفكك الحكومة  ،إسرائيل فيالمتعاقبة 

، وممثلي هذه األحزاب ، الب األقليات الصغيرة في الوزارةساهم في االلتفات إلى مطما ،وعدم تجانسها

ألن رئيس الوزراء يواجه صعوبتين ، ومنحهم سلطة تفوق قوتهم في التأثير على السياسة الخارجية

ماسك لى تاألولى المحافظة ع، تضعفان من مركزه في عملية صنع السياسة الخارجية ،باستمرار

واألخرى المحافظة على األغلبية داخل ، فًا حزبيًا غير متجانسالتي تشمل ائتالالتشكيلة الوزارية 

 .(1983:135،136،)بركاتالكنيست لضمان صفة الشرعية للقرارات الحكومية 

باعتبار ، ويعتبر الدين اليهودي هو األساس الذي ارتكزت عليه النظرية السياسية الصهيونية 

مى " يستطيع في وأن الدين  ،"والضياع الندثاراالشعب المختار من أنه حافظ على حماية ما س 

  .(2009:345،)الشموري اضر أن يعيد شمله في أرض الميعادالح
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ويرى الباحث أن هذا المدخل كان األساس الذي ارتكزت عليه إسرائيل في سياساتها الداخلية  

أو الغربية  ،عربيةالدول السواء مع ، وكان له أكبر األثر في التوجهات الخارجية والعالقات ، والخارجية

 .لدى صن اع القرار اإلسرائيليينفالعامل األيديولوجي هو حجر األساس  ،على حد سواء

 أثر الفكر التوراتي في السلوك اإلسرائيلي الخارجي

للسياسة  امتدادوهي  ،لية أحد ميادين النظرية السياسيةتعتبر السياسة الخارجية اإلسرائي 

في  "ساسون سوفير"ويشير الباحث ، ل تأثيرات البيئة الداخلية والخارجيةوتعتبر محصلة لتفاع، الداخلية

وبعدها الدبلوماسية ، أن الدبلوماسية الصهيونية، بحث حول )والدة الفكر السياسي في إسرائيل(

وهذا حسب ، وديموقراطية في الوقت نفسه، اإلسرائيلية تطورت على خلفية كون إسرائيل دولة يهودية

كما أن السياسة الخارجية  ،دمج ما بين الدين والسياسة معاً  ألنه، ومميز في العالم رأيه دمج نادر

وبداية محادثات السالم في مدريد عام ، دخلت في تحد كبير في فترة ما بعد الحرب الباردة، اإلسرائيلية

ن ألن المجتمع اإلسرائيلي كان منقسمًا حول ثم ،1994ومعاهدة السالم مع األردن عام  ،1991

ال سيما أن الدخول في عملية تفاوضية يعني انسحاب إسرائيل من أراضي عربية ، السالم مع العرب

ريخية جزءًا أصياًل من أرض إسرائيل التا، تعد في المخيلة الجماعية والدينية اإلسرائيلية، محتلة

 .(2011:14،16،يوسف ومصطفى)المنصوص عليها في التوراة 

وتفسيرهم لنصوصها ، اإلسرائيليين حسب معتقداتهم التوراتية ويعلق الباحث على ذلك كون  

، تمتد من نهر النيل في مصر، يعتبرون أن أرض فلسطين التي منحت ألجدادهم وورثوها، )المحرفة(

وبالتالي فإن معاهدات السالم تعني التنازل عن حقهم الشرعي الموروث ، إلى نهر الفرات في العراق

 هذا مخالفة للعقيدة التوراتية لإلسرائيليين . وفي، عن اآلباء واألجداد
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المرحلة ، ومحدداتها انقسمت إلى ثالث مراحل، كما أن تطور السياسة الخارجية اإلسرائيلية 

وحتى أواخر عقد ، 1948األولى وتمتد من تبلور البيشوف اليهودي في فلسطين قبل قيام الدولة عام 

، بالدولة الوليدة الجديدة االعترافنطاق الدول التي عليها بهدف توسيع ، الستينيات من القرن الماضي

من أجل ضمان تدفق ، إضافة إلى العمل على محاصرة العرب المحيطين بإسرائيل عسكريًا وسياسياً 

والمرحلة ، عالوة على تعميق العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية، الهاجرين اليهود إلى إسرائيل

، واستقرارحيث أضحت إسرائيل دولة ذات سيادة ، ة السبعينيات والثمانينياتالثانية كانت خالل فتر 

وكان الهم اإلسرائيلي هو العمل الحثيث على تكثيف النشاط الدبلوماسي بعد المحاوالت الدبلوماسية 

أما المرحلة الثالثة فهي التي بدأت ، العربية المناوئة إلسرائيل في كافة المؤسسات والمحافل الدولية

حيث انصبت فيها الجهود اإلسرائيلية على توسيع دائرة العالقات ، الحرب الباردة انتهاءباشرة مع م

، بالتوازي مع العمل على بناء وتطوير عالقات وتحالفات جديدة، الدبلوماسية مع الدول العالمية الكبرى 

 .(2011،)الرجوب تجاوز الصراع مع الجيران العرب مع محاولة

 في صنع السياسة الخارجية اإلسرائيليةالعوامل المؤثرة 

تتأثر بمجموعة ، إن صنع السياسة الخارجية واألعمال التي تتخذ بواسطة طاقم صنع القرار 

ومجموعة الظروف ، ونماذج المؤسسات الفاعلة والمساندة في المجتمع، من العوامل االجتماعية الهامة

الباحثون في تقدير أهمية الظروف والمتغيرات اختلف قد و ، أو الظروف الطبيعية ،األخرى  الخارجية

ويعتبر العامل األيديولوجي من أهم المتغيرات في صنع ، التي تؤثر في صنع السياسة الخارجية

وسيطرة ، حيث أن سيطرة القيم التقليدية والدينية في المجتمع اإلسرائيلي، السياسة الخارجية اإلسرائيلية

 ،في توجه سياسة إسرائيل الخارجية أثرت، ي العام في إسرائيلاأليديولوجية الصهيونية على الرأ

تعكس  ،1967المحتلة عام  الفلسطينية المناطق تجاهفاستطالعات الرأي العام لمواقف اإلسرائيليين 

ق سبويقول ناحوم غولدمان رئيس المنظمة الصهيونية األ، إلى حد بعيد السياسة الخارجية اإلسرائيلية
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فهذه نفسية شعب يؤمن بأنه ، وفي اإليمان بقيم مطلقة، إلى المبالغة في ردود أفعالنا :"كنا نميل دائماً 

فالعوامل االجتماعية ، للسياسة الداخلية امتدادوبالتالي فإن السياسة الخارجية هي ، شعب الله المختار"

 ستطيع القوى وت، والنفسية تأخذ بعدًا حقيقيًا في صناعة القرار في السياسة الخارجية اإلسرائيلية

االجتماعية المختلفة التأثير في مجرى السياسة الخارجية وقراراتها من خالل قدرتها في التأثير على 

وتتشابك العوامل  (142-1983:137،140،)بركات "إجراءات السياسة الخارجية وتحويلها إلى واقع عملي

وعلى الطريقة التي تؤخذ ، سياسيوالقوى داخل المجتمع اإلسرائيلي لتضغط على آلية صناعة القرار ال

 .(2011،)بركةاألمن القومي والسياسة الخارجية بها القرارات المتعلقة ب

 الدين والخطاب السياسي اإلسرائيلي

وتم إعالن ، إن الدين اليهودي ومفرداته استمرا بمرافقة اإلعالم الخطابي السياسي الصهيوني 

مما أدى إلى صعوبة تعريف دولة إسرائيل لدى ، راتيةدولة إسرائيل ضمن مفردات ومفاهيم دينية تو 

 اً عدا كونها واقع–وهذه الحالة الخاصة والمعقدة في تعريف إسرائيل وأيديولوجيتها ، الباحثين والمهتمين

عندما قرر اليهود أنهم شعب الله المختار وأن العالم  -تمتد جذورها إلى العهود التوراتية -اً احتاللي

 .(2013:53،45،)أبوعودةاألغياروغير اليهود االخيار  ينقسم إلى اليهود

العام  لخداع الرأي، قادة اليهود سالح الكذب والتزوير في تحويل التوراة المحرفة واستخدم

العالمي، وتسخيره لتحقيق أطماعهم ومخططاتهم، فما تركوا بقعة في فلسطين من جبل وال نهر وال 

وأطلقوا ، فزعموا له اسمًا غير اسمه ، الرب ذكره في كتبهمزعموا أن  حجر وال سهل وال واٍد؛ إال

ليوهموا العالم أن تلك األماكن ، امصطلحًا لم يكن يعرف به، ويدعون أنها مقدسة بين ليلة وضحاه

-ألنها استمدت ، وأكسبوا تلك المزاعم صبغة القداسة ، وتلك المسميات لها دالالت دينية في التوراة

تلك ، رشعب الله المختا أسطورةالعقلية الصهيونية تقوم على و ، المقدسةمن كتبهم  -حسب زعمهم
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بناًء على نصوص توراتية  كل من سواهم عبيًدا لليهود واعتبار، العقيدة التي تعزز الحقد على اآلخرين

الحاخامات وحركاتهم ومشاركتهم السياسية لها أبلغ  أضحت آراء، و منسوبة إلى الرب، والرب منها براء

فالثقافة التوراتية العنصرية  ،اإلسرائيلي يخطاب اإلعالمالو  السياسة الخارجية اإلسرائيليةثير على التأ

وعقيدة شعب الله المختار متنامية في العقلية الصهيونية، وتدرس في المدارس الدينية الصهيونية من 

لمؤسسة جنود الصهاينة واواألحبار اليهود، ثم تأتي تطبيقاتها من خالل ال  خالل الحاخامات الصهاينة

 .(2013،)القدومي العسكرية الصهيونية

والذي يميز مواقف الحكومة ، والواقع أن الخطاب األيديولوجي الذي يتراوح بين التشدد والتدين 

نما يرجع إلى بداية الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، اإلسرائيلية ال يعد جديداً  إال أن ، وا 

والتي كان من أبرزها تراجع ، ارتبطت بالتطورات السياسية واالجتماعية التي شهدتها إسرائيلتزايد حدته 

وصعود اليمين ، 1977منذ مجيء الليكود إلى الحكم ألول مرة عام ، اليسار الذي مثله حزب العمل

ذ كان ،إ1992وهو ما بلغ ذروته مع فوزه مرة أخرى في انتخابات الكنيست عام ، واالتجاهات الدينية

التحول نحو االتجاهات اليمينية الدينية يعد من أهم التحوالت التي طرأت على تطور األيديولوجية 

وقيادة مؤسسة وزارة الخارجية والتي يرأسها في ، 1948منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام ، الصهيونية

 .(2014،طفي)مصهذه الفترة أفيجدور ليبرمان مؤسس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف 

 أثر الدين في مواقف القيادات الصهيونية و توجهات سياساتهم الخارجية 

، أثرت تصورات القيادات الصهيونية األولى في تحديد أهداف السياسة الخارجية اإلسرائيلية 

وربطها بمجموعة من األهداف المركزية على تصورات القيادات اإلسرائيلية في جميع مراحل تطور 

والذي حدد ، 1897رتزل في مؤتمر بازل عام يوتتبع هذه األهداف من ه، لخارجية اإلسرائيليةالسياسة ا

، من خالل استيطان األرض والسيطرة عليها، األهداف الصهيونية بإقامة دولة يهودية في فلسطين

ددها ومقارنتها بأهداف السياسة الخارجية اإلسرائيلية كما ح، وتجميع اليهود من جميع أنحاء العالم



  

 11 

، ثم مقارنة ذلك بالبيانات الحكومية المتعاقبة في مجال السياسة الخارجية، 1949الكنيست األول 

وقد حاول صانعوا ، التي حددت في مؤتمر بازل، تظهر ذلك التصميم واالستمرارية في تلك األهداف

ضايا الدينية الق توبالفعل سيطر ، السياسة الخارجية اإلسرائيلية اللجوء إلى الميراث التاريخي

ففي الفترة األولى لقيام إسرائيل سيطر فكر التاريخية ، واأليديولوجية على تفكير صانع القرار السياسي

، والحركة الصهيونية على السياسة الخارجية اإلسرائيلية، واأليديولوجية المرتبطة بالديانة اليهودية

 .(1983:145،146،)بركاتوتوجهاتها المتعلقة بعالقاتها مع الدول المختلفة 

حاولت التسويق لعدد من االدعاءات المتعلقة ، فمثاًل نجد أن السياسة اإلسرائيلية الخارجية 

وذلك إلضفاء ، واألبعاد األيديولوجية التي تتسم بها عالقاتها بدول القرن اإلفريقي، بالمعتقدات الدينية

لك العوامل ساهمت في تسهيل مهمة بيد أن ت، الصبغة التاريخية للعالقات الثنائية بين الطرفين

وتدعي إسرائيل أن هناك ، الدبلوماسية اإلسرائيلية في نشاطها وتحركها داخل دول القرن اإلفريقي

والبحيرات العظمى ، وخصوصًا منطقة القرن اإلفريقي، مرتكزات دينية تجاه بعض المناطق اإلفريقية

نه في يوم إالخامس عشر الذي ينص على :"وخصوصًا اإلصحاح ، مبنية على ثالث أصاحيح توراتية

 .(2013:37،)شقليه "نهر مصر الكبير إلى نهر الفراتقال الرب إلبراهيم لنسلك أهدي هذه األرض من 

عتبر سفر التكوين من اإلصحاح الخامس عشر :"في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقًا ي 

 ، 51اإلصحاح  التكوين، سفرالتوراة )الفرات" قائاًل :"لنسلك األرض من نهر مصر الكبير إلى نهر 

، ومع ذلك لم يتوقف القادة اإلسرائيليون عن تبرير سياساتهم التوسعية، ، برنامجًا سياسيًا وعسكرياً (52

وفي ، للتوراة االنتقائيةوبهذه القراءة ، واعتداءاتهم وضم لألرض باسم أوهام أسطورة إسرائيل الكبرى 

ذ نعتبر أنفسنا شعب التوراة، :"إذ نملك التوراةقال موشيه دايان ، 1967 فال بد أن نملك األرض ، وا 

في  رئيسة وزراء اسرائيل أجابت غولدا مائير، 1972وفي ، أرض الحكماء واآلباء"، التوراتية أيضاً 

كنتم تقصدون  مقابلة صحفية على السؤال التالي :"أية أرض تعتبرونها ضرورية ألمتكم؟ فأجابت :"إذا
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لكن إحدى ، وسنقوم به حين يصبح ال بد من ذلك، فإن هذا لم نقم به، لحدودنا ينا رسم خطأن عل

في  1967أنه ال يمكن العودة إلى حدود الرابع من حزيران ، النقاط األساسية في سياسة إسرائيل

أمتنا ألجل ، إننا نريد تغييرات في حدودنا كلها، وال بد من إحداث تعديالت في الحدود ،الصلحمعاهدة 

 .(1993:511،156،162،)غارودي" 

ووقف مناحيم بيغن ضد سياسات التعاون مع ألمانيا الغربية وقبول المساعدات األلمانية من  

وبرز هذا االتجاه األيديولوجي المتعصب والذي ، أخرى  اعتباراتمنطلق أيديولوجي متعصب رافضًا أي 

، لوجية والدينية بصورة واضحة في أقوال غئوال كوهينيحدد مواقفه السياسية انطالقا من األبعاد األيديو 

واتهمت مناحيم بيغن بالتنازل عن المبادئ األساسية ، ت الليكود والتي انشقت عنه فيما بعداقاد ىحدإ

وهي ترى ضرورة العودة ، بشأن المناطق التي احتلتها إسرائيل، لليكود بقبول مبدأ التفاوض مع مصر

 .(1983:149، )بركاتالمواقف السياسية للكتب المقدسة قبل اتخاذ 

فإن قادة إسرائيل يذكرون بأنه ال بد من المضي إلى ما هو أبعد في سبيل تحقيق ، وبالطبع 

، 1982يقول البروفيسور "لييوفيتز" في مؤتمر صحفي في ف، خطة الصهيونية السياسية طويلة األجل

فيجري األمر في ، اد للحرب التالية "في القدس :"هدف هذه الحرب )يقصد حرب لبنان( هو اإلعد

الواقع كما لو أن القادة الصهيونيين يطبقون حرفيًا آية سفر يشوع القائلة :"كل موضع قدم قد تدوسه 

، الهدف الدائم للصهيونية السياسية، ذلك هو التصور عن إسرائيل الكبرى ، بطون أقدامكم لكم أعطيه "

عرف األهداف السياسية فيما يخص الصراع العربي ن حيث ي  غازي االحتياطيوالذي يذكر به الجنرال 

وأكثر ، تحت السيطرة اإلسرائيلية، ذات يوم، اإلسرائيلي قائاًل :"يجب أن تصبح أرض إسرائيل بكاملها

ويجب على إسرائيل بالضرورة الملحة إيجاد حل جذري ، أن تكون مندمجة في دولة يهودية، من ذلك

 .(1993:167،)غاروديأرض إسرائيل التاريخية " لمشكلة الوجود العربي فوق 
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وتعتبر سيطرة الليكود على الحكم عودة للمفاهيم األيديولوجية والدينية المرتبطة بالعقيدة  

قد و ، وسيطرة هذا االتجاه على تفكير صانعي السياسة الخارجية، والميراث التاريخي لليهود، الصهيونية

وتميزت هذه ، كلت مراكز القوى يديولوجية والسياسية التي ش  ارتبط ذلك بمجموعة من القيادات األ

وقد ، المرحلة باإلعالن عن أفكار أصحاب مراكز القوى وتصوراتهم األيديولوجية المتطرفة بصورة جلية

بالتعصب والتشدد في ، أدت هذه التصورات إلى صبغ صانعي القرارات والسياسة الخارجية في إسرائيل

لى ، السياسية المختلفةمواقفهم في المجاالت  البعد الديني كأساس للمواقف المتعلقة بمجال  اعتمادوا 

بآراء وأفكار ، ولربما يعود ذلك إلى تأثر صانعي السياسة الخارجية من الليكود، السياسة الخارجية

الذي يعتبر األب الروحي لهذا االتجاه القائم على تغليب العوامل ، المعلم األول جابوتنسكي

لدى مراكز القوى  االتجاهويرجع ظهور هذا ، األخرى  االعتباراتلوجية والصهيونية على األيديو 

، إليمانهم القوى بالشرعية اإللهية واألساس الديني، وصانعي السياسة الخارجية اإلسرائيلية من الليكود

 .(1983:147،148، )بركاتللتوسع اإلسرائيلي باإلضافة إلى العقيدة السياسية التي تمثلها الصهيونية 

، يرى الباحث أن السياسة الخارجية لمعظم الدول تنشأ لتلبية متطلبات المصلحة القومية ،ختاماً  

وتستمد دورها ، والتي تحكم العالقات بين الدول، وذلك بالتوازي مع عدم المساس بالقواعد الدولية العامة

نها تنشأ نتيجة للجدل الدائم بين إث حي، في الغالب مما توفره البيئة الداخلية )السياسة الداخلية(

نجد أن البيئة  فسوف  ولو عكسنا ذلك على العالقات األمريكية اإلسرائيلية، المصالح واألعراف

والتي أسس لوجودها عالقة الديني ، السياسية والتشريعية الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية

في ، حيث المبدأ الديني المشترك لكال الطرفين، سرائيليةمؤيدة تمامًا للسياسة الخارجية اإل، بالسياسي

فالسياسة الخارجية ، وظروف نشأة كال البلدين المتشابهة إلى حد بعيد ، نظرتهم لألرض المقدسة

تتوافق ، والصراع العربي اإلسرائيلي بصفة خاصة، للواليات المتحدة األمريكية تجاه الشرق األوسط

وأن الواليات المتحدة األمريكية تتماشى إلى حد كبير من ، رجية اإلسرائيليةغالبًا وأهداف السياسة الخا
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فلقد استطاعت النبوءات ، ومواقفها تجاه العالم المحيط، أجل التسويق الدائم لسياسة إسرائيل الخارجية

، يليةالدينية المشتركة بين التوراة واإلنجيل من إيجاد أرضية صلبة لبناء العالقات األمريكية اإلسرائ

وبذلك تتعدى إسرائيل مجرد كونها حامية للمصالح األمريكية في منطقة الشرق األوسط كما يرى 

وهو سيادة شعب الله المختار على الشعوب ، لتصبح شريكًة للواليات المتحدة في هدف واحد، البعض

 المحرفة.  كما تنص كتبهم، على األرض المقدسة التي وعد  الرب بها إبراهيم واالستيالءاألخرى 

وهكذا ، فوفقًا للتفسير البروتستانتي للتوراة أصبح ينظر إلى فلسطين على أنها وطن لكل اليهود 

ومما ساعد ، تطورت األسطورة القائلة :إن اليهود خارج فلسطين غرباء مبعدون عن وطنهم القومي

ار الفلسفة وهو أحد ثم "العصمة الحرفية التوراتي"سطورة بعث إسرائيل مذهب أعلى تطوير 

رسخ في األذهان أن هناك عالقة قومية بين أرض فلسطين والشعب اليهودي فقد ، البروتستانتية

وكان الفقه البروتستانتي المسيحي هو الذى ، الساللة المباشرة لقبائل إسرائيل العبرانية القديمة باعتباره

قدات األمريكية هي مصدر ن التوراة في المعتإحيث ، رسخ التواصل المستمر بين األرض والشعب

فلغتها وخياالتها وتوجهاتها األخالقية تشكل جزءًا ال يتجزأ ، وقوة متماسكة في الطموح القومي، اإليمان

واألنبياء والوثنيون والملوك والعامة الذين عاشوا في إسرائيل القديمة منذ قرون ، من الشخصية األمريكية

، لتاريخ األمريكي في أيامه المشرقة والعصيبة على حد سواءنهضوا للقيام بأدوار معاصرة في ا، عديدة

وهي ، وأدت الصورة التوراتية كقوة متماسكة في الثقافة الغربية إلى الصورة الثانية بشكل غير مباشر

ن في نظر األمريكيين قوم مجدون ورواد و فاإلسرائيلي، صورة التماثل الذاتي مع الصهيونيين

  .(1985:269،272،)الشريف
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 الفصل الثالث

في صياغة مواقف مؤسسات صنع السياسة  أثر البعد الديني
 2008-2001األمريكية تجاه إسرائيل: 

 

   الجماعات والمؤسسات الناشطة ذات البعد الديني في الواليات : المبحث األول
 األمريكيةالمتحدة 

عهد الرئيس بوش في في توجهات مؤسسة الرئاسة  البعد الديني وأثره الثاني: المبحث
 .االبن

وزارتي الدفاع والخارجية و  ،في توجهات الكونجرس وأثره الديني البعدالمبحث الثالث: 
 .االبن بوش الرئيس عهد في
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 مقدمة:

 يتناول هذا الفصل ثالثة مباحث رئيسية، حيث يستعرض المبحث األول الجماعات

متحدة األمريكية، من حيث أهم المؤسسات ال الواليات في الديني البعد ذات الناشطة والمؤسسات

األمريكية ومدى تأثيرها في المجتمع  المتحدة الواليات في والناشطة والجماعات ذات البعد الديني،

 األمريكي.

 عهد في الرئاسة مؤسسة توجهات في وأثره الديني في حين يركز المبحث الثاني على البعد 

ممثلة بالرئيس جورج بوش االبن  الرئاسة لمؤسسة لدينيةا االبن، إذ يستعرض الخلفية بوش الرئيس

مجموعة من السياسات التي تعكس في معظمها رؤية دينية محافظة لإدارته  ومساعديه. ومدى تبني

 .تجاه القضايا التي تتعامل معها الواليات المتحدة األمريكية

 الدفاع وزارتي رس،الكونج توجهات في وأثره الديني أما المبحث الثالث فيستعرض البعد 

 الحياة االبن، فيستعرض أواًل نبذة عن مؤسسة الكونجرس، ودورها في بوش الرئيس عهد في والخارجية

 ومدى نفوذ اللوبي والتشريعية في الواليات المتحدة االمريكية، وأهم التوجهات الدينية داخلها، السياسية

الخارجية والدفاع، ووزراء الخارجية والدفاع الكونجرس. كما يتناول نبذة عن وزارتي  داخل الصهيوني

 الدينية. في عهد بوش االبن وخلفياتهم
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 المبحث األول

 الجماعات والمؤسسات الناشطة ذات البعد الديني في الواليات المتحدة األمريكية
وفي  ،األمريكيةتلعب جماعات الضغط دورًا مهمًا في النظام السياسي للواليات المتحدة  

من أجل تحقيق أغراضها  ،صانعي القرار في النظام السياسي ات السياسية  لمحاولة التأثير علىالعملي

تقديم المعلومات بهدف ك ،ط وسائل متنوعة في ممارسة نشاطهاوتستخدم جماعات الضغ ،ومصالحها

 ومع صعود المسيحية الصهيونية واألصولية األمريكية في ،قناع والتأثير في قرارات اآلخريناإل

وربطت بين بقاء  ،لت منظمات مسيحية صهيونية داعمة إلسرائيلتشك، السبعينات كقوة سياسية مؤثرة

يبارك أمريكا ألنها تدعم أن الرب  باعتقاد ،المتحدة األمريكية كقوة عظيمة الوالياتإسرائيل وبقاء 

 .(108-2000:105،)هاللتسميته اللوبي المسيحي الصهيوني وتشكل تلك المنظمات ما يمكن  ،إسرائيل

 الواليات المتحدة األمريكية : الديني والناشطة في البعدومن أهم المؤسسات ذات  

ولها دور  ،داخل الواليات المتحدة األمريكيةوهي من المنظمات اليهودية الناشطة والفعالة : 1آيباك -

القات حميمة ولها ع ،الكونجرس أو مجلس الشيوخ فيكبير في التأثير على صانعي القرار سواء 

دة ولقد جعلت من التعاون بين إسرائيل والواليات المتح ،الجمهوري والديموقراطي ينجدًا داخل الحزب

رس على واستطاعت أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ والكونج ،األمريكية سياسة رسمية ودائمة

في تاريخ الواليات وكذلك اتخاذ قرار تم التصديق عليه ألول مرة  ،منح إسرائيل صفة حليف خاص

وبهذا القرار ، ضم إسرائيل لميزانية وزارة الدفاع للواليات المتحدة األمريكية ىالمتحدة األمريكية عل

مساعدات الصندوق األمريكي للبحوث والتطوير للمشاريع االستفادة من أصبح يحق إلسرائيل 

                                                           
نية بالواليات المتحدة األميركية، أنشئت لدعم لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية )أيباك( إحدى مجموعات الضغط )اللوبيات( الصهيو  1

تحت اسم اللجنة الصهيونية األميركية للشؤون العامة، في  5415أنشئت عام  إسرائيل في نزاعها مع الدول العربية ونشر األفكار الصهيونية.
وعة اسمها إلى لجنة الشؤون العامة األميركية ثم غيرت المجم وقت كانت العالقة متوترة بين إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور ومؤيدي إسرائيل.

وهي معروفة بمساندتها المطلقة لليمين اإلسرائيلي وخاصة حزب ليكود، وتأييد االستيطان في األراضي  اإلسرائيلية بهدف توسيع قاعدتها.
 (.7004، الجزيرة نتالمحتلة. )



  

 45 

ولعبت اآليباك دورًا مهمًا  (56-59 :2002،لطش)العسكرية التي تبلغ عشرات الماليين من الدوالرات 

في هزيمة عدد من السياسيين الذين اتخذوا مواقف لم توافق عليها مثل جبسون الذي وافق بضغط من 

وعلق السيناتور ألن  ،1981رونالد ريغان على دعم بيع صفقة طائرات األواكس للسعودية عام 

الرعب في قلوب السيناتورات في شأن  من "ألقى نوعاً  السيناتور جبسون غرانستون الحقًا بأن مصير 

 .(2007:236،)ميرشايمر "مليات التصويت حول الشرق األوسطالتحول في ع

بمبادرة من ناحوم غولدمان الذي كان ، 5411عام أقيمت هذه المنظمة  مؤتمر الرؤساء: -

أن  جون فوستر داالس وزير الخارجية األمريكي في تلك الفترة من اشتكىرئيسها األول بعد أن 

 ،األمريكية دون إجراء تنسيق مسبق رؤساء المنظمات اليهودية ورجال األعمال يتوجهون إلي اإلدارة

 استخداموتهدف هذه المنظمة بشكل أساس إلى  ،األمريكيةويطرحون مواقف مختلفة على اإلدارة 

لصالح حكومة إسرائيل في آن واحد الصوت اليهودي لصالح اإلدارة األمريكية و 

 .(2007:236،رميرشايم)

غايتها توحيد كل المنظمات  ،1993وهي منظمة أقيمت عام  الحركة الصهيونية األمريكية: -

الصهيونية األمريكية  جعلوتعمل على  ،لمتحدة األمريكية في بوتقة واحدةالصهيونية في الواليات ا

 .(2007:236،ميرشايمر)لتها عشرين منظمة صهيونية ظذات صوت واحد وتضم تحت م

وهو يمثل المنظمات اليهودية المركزية في ، 5439تأسس عام  لس اليهودي العالمي:المج -

بالتنسيق بين الجاليات اليهودية في أكثر من  يقومو  ،ية فقطالعالم وليس في الواليات المتحدة األمريك

التي تشكل تلك حقوق الجاليات اليهودية خاصة عن وأهدافه األساسية هي الدفاع  سبعين دولة،

وهو منظمة صهيونية تحافظ  ،والدينية الدوليةكما يمثل الشعب اليهودي في الندوات  يات صغيرة،أقل

 .(2007:236،)ميرشايمر التعاون مع السلطات اإلسرائيلية على تنسيق
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ويتلقى مساعدات من مؤسسات ، 5471تأسس الصندوق عام  :الصندوق اإلسرائيلي الموحد -

وتمثل هذه المساعدات  رسالها إلى المستوطنين في إسرائيل،ويقوم بإ صهيونية، مسيحيةوشخصيات 

وتمويل وشراء مواد ذات طابع أمني وعسكري  ،اض األطفال ومدارس دينية توراتيةأموااًل لبناء ري

 ومولدات كهرباء وسيارات إسعاف ودعم للمعابد اليهودية في الضفة الغربية، لحماية المستوطنات،

 .(9-2009:28،)قاسممستوطن  بنى الصندوق مشروع كفالةويت

من المنظمات المسيحية األصولية األمريكية  يتشكلو : المصرف المسيحي األمريكي ألجل إسرائيل -

ة وخاصة مشاريع شراء األراضي العربي ،سة إسرائيل التهويدية التوسعيةالتي كرست نفسها لخدمة سيا

لتكون مظلة ، رها السيدة بوبي هروماسهذه المنظمة أسستها وتديو  ،وحيازتها وبناء مستوطنات عليها

 وال األمريكية مباشرة إلسرائيلوقناة لنقل األم ،دد من الحركات المسيحية األصوليةووكيلة لع

 .(9-2009:28،قاسم)

ويقع مقر هذه  ،الصهيونيةمن المنظمات المسيحية ذات األهداف  تعد مؤسسة جبل المعبد: -

ويرأس هذه  ،ان ومنظمات ومعاهد لخدمة أغراضهاعدة لجوقد تفرع منها  ،نجلوسأالمنظمة في لوس 

 والقيادات الصهيونية المسيحية، تالمنظمة تيري رايزنهوفر الذي يتمتع بصالت واسعة مع المنظما

أرض  ةوقام رايزنهوفر بشراء قطع ،ألبيض ووزارة الخارجية األمريكيةالتي لها منافذ مفتوحة مع البيت ا

يقع عليه  ويبقى هدفه األساس بناء المعبد الثالث في المكان نفسه الذي ،ينفي القدس لمصلحة إسرائيلي

 .(129-1997:144،الحسن)المسجد األقصى حاليًا 

وبحضور أكثر من ألف  ،في مدينة القدس 1980تأسست عام السفارة المسيحية الدولية: -

ومن  ،ولين اإلسرائيليينمن كبار المسؤ  إلى عدد إضافة ،ن دولةيوعشر  اً رجل دين مسيحي يمثلون ثالث

 بين مؤسسي هذه المنظمة الدكتور دوغالس يونغ مدير المعهد األمريكي لدراسات األرض المقدسة،
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لهذه المنظمة وينص المنشور المؤسس  ،وبا والواليات المتحدة األمريكيةوافتتحت لها فروعًا في أور 

في ، الدولية أنشأ هذه السفارة المسيحيةنه من الواضح أن الله وحده هو الذي أ :"الصهيونية المسيحية

 واستجابة حب جديدة إلسرائيل" ،من أجل تحقيق الراحة لصهيون  ،هذه الساعات الحرجة

 .(129-1997:144،الحسن)

أسس هذه المنظمة عدد من القيادات المسيحية األصولية  منظمة المائدة المستديرة الدينية: -

وبول ويريش رئيس  ،ويل زعيم منظمة األغلبية األخالقية، من أمثال القس فول1979والسياسية عام 

منظمة المائدة المستديرة  ويرأسبقاء كونجرس حر( إمنظمة سياسية يمينية محافظة تسمى )لجنة 

والقيادات  السياسيةوهدف هذه المنظمة هو تنظيم لقاءات بين القيادات  ،دوارد ماكإالدينية القس 

فطار السنوية التي تقيمها من أجل دعم من أبرز نشاطاتها حفالت اإلو  ،نجيلية بشكل عاماألصولية اإل

 .(129-1997:144،الحسن) سياساتها

ف تعزيز الموقف بهد 1975تأسست هذه المنظمة عام  مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل: -

وتولى القس الكاثوليكي األصولي ديفيد لويس تأسيس هذه المنظمة التي تعمل  ،الصهيوني المسيحي

وتصدر هذه المنظمة مجلة ربع سنوية  ،واألغراض الصهيونية ودعم إسرائيلفي مجال دعم السياسات 

وتعكس هاتان المجلتان الفكر  ،خبارية شهريةإإلى نشرة  إضافة)ساعد القدس ومختار النبوءة(  هي

ومة لي وبيانات الحكوكأنهما نسخة عن اإلعالم اإلسرائي وتبدوانالالهوتي الصهيوني المسيحي 

 .(129-1997:144،الحسن)اإلسرائيلية 

للمسيحية الصهيونية  ويعتبر معقالً  1942تأسس عام  :االتحاد الوطني لإليفانجيلين -

بما في ذلك النبوءات التي تشير  ،على حرفية الكتاب المقدس االتحادإذ قام  ،لية األصوليةوااليفانجي

ياسة األمريكية داخليًا ولعبت دورًا مهمًا في الس ،فلسطين قبل المجيء الثاني للمسيحإلى عودة اليهود ل

ومارست الضغوط السياسية  ،األمريكيالعام  الرأيالصهيونية لدى  االتجاهات وسعت لدعم ،وخارجياً 
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وهي ترى بدعم إسرائيل تبجياًل  على اإلدارة األمريكية من أجل مصلحة الدولة اليهودية في فلسطين

 .(107-2000:108،لهال)ليوم الخالص بعودة المسيح 

لنشر  1979أسسها القس والواعظ التلفزيوني جري فالويل عام  منظمة األغلبية األخالقية: -

ة األخالقية وخطاب مؤسسها وتمثل إسرائيل دورًا بارزًا في برنامج األغلبي ،ديةاألخالق المسيحية التقلي

ن المنظمة وسيلة لحماية وتطوير إفالبرنامج يتضمن دعم إسرائيل دون شروط ويقول فالويل :" ،فالويل

سرائيلو الم فالرب وحده حدد حدود إسرائيل وأيد مطالبها في األرض  ،قف بجانب الشعب اليهودي وا 

وأن دعم الواليات المتحدة األمريكية  ،والهوتي وقانوني في أرض إسرائيل واليهود لهم حق تاريخي

وأن  ،لواليات المتحدة األمريكية نفسهاحة اإلسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل ولكن من أجل مصل

وال مجال  ،الدفاع األمريكي في الشرق األوسطوأن إسرائيل هي خط  ،دعمه إلسرائيل غير مشروط

وأن القدس عاصمة أبدية موحدة  ،وكذلك الجوالن ،جزءًا من إسرائيل والسامرةللنقاش في كون يهودا 

السياسية ممن  أمين الدعم المالي للمرشحين للمناصبإلسرائيل" وسلكت المنظمة مسلك اللوبي في ت

أي مرشح  وبذلك ملكت أساليب للضغط في الكونجرس إلنجاح أي مشروع أو ،يؤيدون وجهة نظرها

فشال المعارض ،مؤيد لها  .(107-2000:108،هالل) وا 

لتي لها وبذلك يتضح للباحث أن المنظمات الدينية الناشطة داخل الواليات المتحدة األمريكية وا

تستطيع أن تضغط على صانع القرار  ،ةمئات األفرع داخل مختلف مدن الواليات المتحدة األمريكي

من أهدافها  لتحقيق بعض ،الرئاسية التشريعية أو االنتخاباتالسياسي لما تقدمه له من دعم خالل 

بإسرائيل وضرورة دعمها  وخاصة بما يتعلق ،التوراتية بالنبوءاتوبرامجها الدينية والسياسية والمرتبطة 

 .سيحية الصهيونيةوالوسائل من وجهة نظر الم السبلبكافة 
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 المبحث الثاني

 االبن بوش الرئيس عهد في الرئاسة مؤسسة توجهات في وأثره الديني البعد
 

د هي سياسات تستن - االبنوخاصة في عهد الرئيس جورج بوش  -إن السياسة األمريكية الحديثة 

ن سياسة الواليات المتحدة األمريكية في جزء كبير منها تنطلق إحيث  ،توراتية اإلنجيليةإلي الرؤى ال

 وقد ظهرت هذه ،أخرى  والمسيحية واليهودية من ناحية ،من حتمية الصراع بين اإلسالم من ناحية

فالتوراة  ،منهم كثيرمن الساسة األمريكيين وهي ترسم سياسات  عددسياسات النظرية ظهرت في فهم 

ولو نظرنا في  (2003:135،)عبدالشافيمآل الدولة القديمة  ىلستنتهي إ الجديدة الدولةتؤكد أن نهاية 

 ،جورج ووكر: يس الثالث واألربعين وهمامن األجداد األوائل للرئ نياثننجد أن  االبنتاريخ بوش 

 .(2005:176،بدالسالمع)وكذلك كان جده ووالده  ،البروتستانتيةوصمويل بوش ينتميان للكنيسة األسقفية 

عانى من أزمة شخصية ومهنية فالتحق بـ )مجموعة  االبنومن الجدير بالذكر أن جورج بوش 

وبدأ الدين يطبع أفكاره  ،امج نقطة تحول في حياتهمثل ذلك البرنو  ،دراسة الكتاب المقدس( لمدة سنتين

وفي عام  ،ة وطموحاته السياسيةاعاته الدينيومنذ ذلك الحين بدأت مسيرته للتوفيق بين قن ،وأعماله

لعالقة مع اليمين الديني من خالل تكليفه بإدارة ا ،االنتخابيةكلف بالتحضير لمعركة والده  1987

 ونشط ليكون مثل أولئك المتطرفين المسيحيين، ،والده انتخاباتدرسًا من نتائج  االبنوتلقى  ،المتطرف

 مقتبسة منهوأخذ يستخدم عبارات  ،فيهمكثفة سة فكانت نصوص اإلنجيل ملك يمينه بعدما خضع لدرا

وحده الذي يتمتع بموقفه  االبن" وليس بوش بيسوع هم الذين سيدخلون الجنة ون مثل "وحدهم المؤمن

فزوجة األمين العام للسلطة التنفيذية في  ،المسيحي المتطرف اليمينوالذي يحوز على رضى  ،يالروح

ومايكل جرسون  ،كوندوليزا رايس واعظ في أالباما ووالد، *ثوديةالميالبيت األبيض هي وزيرة العبادة 

                                                           
 (7001:500الشافي،حركة دينية إصالحية تحاول إحياء دور الكنيسة اإلنجليكية )عبد *



  

 44 

وعليه يشبه البيت األبيض في  ،الرئاسية ملقب بـهارفرد اإلنجيليالمسئول عن لجنة كتابة الخطابات 

الفاصلة بين الخير والشر عند عودة  ،لئك الذين ينتظرون معركة هرمجدون خلية أو  االبنعهد بوش 

خطابية بعد الحادي ال االبنوهذا ما تفسره مصطلحات بوش  ،يسوع المسيح المسيح الدجال وظهور

ن باالمزامير( ويطلقها حينًا على  كتابإذ أخذ يكثر من اقتباس كلمة الشر )من  ،عشر من سبتمبر

يران وكوريا الشمالية، ،الدن وطورًا آخر على صدام حسين طالق محور الشر على كل من العراق وا   وا 

لله الشعب األمريكي للقيام وقد اختار ا، "إنها حرب باسم الله ش االبن:ويقول جورج بو 

 .(21-2004:30،)غريببها"

ومع وصول جورج بوش االبن إلى الحكم تبنت إدارته مجموعة من السياسات التي تعكس في 

مرة في  وألول ،معها الواليات المتحدة األمريكيةمعظمها رؤية دينية محافظة تجاه القضايا التي تتعامل 

فإذا كان هناك رؤساء  ،وم مؤسسة الرئاسة على أساس الدينتاريخ الواليات المتحدة األمريكية تق

 االنتخابيةهو أول رئيس يفتتح حملته  االبنفإن بوش  ،ريكيةمتدينون من قبل في الواليات المتحدة األم

 م كما لو أنه راع لكنيسة،ويخطب فيه ،والقادة الدينيين إلى حفلة كبرى  بدعوة ألفين من القساوسة

وعندما  (2009:23،)قاسم المتحدة األمريكية للوالياتظهروه بصبغة دينية أثناء حفل تنصيبه كرئيس أو 

إلسرائيلية افي المؤتمر السياسي السنوي للجنة الشئون العامة األمريكية  االبنجورج بوش  تحدث

لمساعدة على شرح الدعم خالقية لاستحضر مجموعة من المواضيع األ ،2004( في مايو ك)آيبا

سرائيل أمور كثيرة مشتركةمإلسرائيل حيث قال :"بين أاألمريكي  فكالنا ولد من صراع  ،ريكا وا 

وبني كل منا  ،الديني في ديار أخرى  االضطهاديدي مهاجرين هاربين من أنا معًا على ئوأنش وتضحية،

نشأنا على  ،ونحن أيضًا في الدولتين ،وق قاعدة حكم القانون واقتصاد السديموقراطية حيوية على 

وقد جعلت هذه الروابط منا ، ويقدر كل حياة، فالله الرب يراقب شؤون اإلنسان، معتقدات أساسية معينة

المتعلق  -أيضًا أن الوضع الخاص  االبنوالحظ بوش ، حليفين طبيعيين وهي روابط لن تنفصم أبدًا "
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إلسرائيل جعل منه موقفًا يستحق من خالله  - يكية()المعضالت الجيوبولت بالوضع الجغرافي

يقوم  االبنومن الواضح أن جورج بوش  (2007:125،والتو )شايمر ي الشعب األمريك احترامسرائيليون اإل

الذي ال يرى العالم  األمريكيعلى تنفيذ خطة رسمها تحالف ثالثي تقوم أعمدته على اليمين الرأسمالي 

قة الوثيقة مع اليمين العال يوتيار المبشرين األمريكيين المتطرفين ذ قية،إال من أبواب مصالحه الطب

والذي يروج أن لألمة األمريكية رسالة إلهية عليها أن تبلغها للعالم على أساس قاعدة  ،الرأسمالي

 باإلضافة لتحالف القوى  ،يهودي المتطرف الذي يدعم الليكودوأخيرًا اليمين ال الصراع بين الخير والشر،

جورج بوش االبن عددًا كبيرًا من الوظائف  الرئيسووضع  (2004:23،)غريبالدولية المالية والمصرفية 

حرص الجديد جون أشكروفت نجد أن الوزير العدل مثاًل  ففي وزارة ،العليا في إدارته لليمين المسيحي

 المقدس عن الملك داوود في الكتابقبل أداء اليمين القانونية على دهن جسمه بزيت الزيتون مثلما ورد 

  .(2005:199،)عبدالسالم

 الميثوديويتبع دينيًا المذهب  1941يناير30فقد ولد في ، ما نائب الرئيس األمريكي ديك تشينيوأ

حياء دور الكنيسة اإلنجليكية ( وكان أول رئيس أركان حرب في إدارة إصالحية تحاول إ)حركة دينية 

ثم انتخب نائبًا  ،نصب وزير الدفاع في عهد بوش األبغل مثم ش ،1977الرئيس فورد وحتى عام 

وكان تشيني يرأس ( 2007:100،)عبدالشافيالرئاسية  2000في انتخابات عام  االبن للرئيس بوش

مجموعة من اليمينين المتطرفين وهم يعرفون بـ )الشتراويين( الذين يعملون من أجل تحويل الواليات 

من  أحداث الحادي عشر مستخدمين ستبدادياديموقراطية إلى نظام  المتحدة األمريكية من جمهورية

ويترأسها داخل اإلدارة األمريكية نائب الرئيس الذي هو بمثابة )زعيم  ،سبتمبر لقلب النظام الدستوري 

سيطرة نائب الرئيس تشيني يبقى كامل جهاز  الستمرارمحاكم التفتيش فيها( والسبب هو أنه نتيجة 

وكل محاوالت تنظيف البيت األبيض تمت  ،االبندارة جورج بوش إفي مكانه داخل  المحافظين الجدد

 .(2004:23،)غريبتدخل كبير موظفيه شتراوس بإعاقتها بتدخل تشيني بشكل شخصي أو 
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دارة جورج إن إنجد وانعكست هذه الخلفية الدينية لمؤسسة الرئاسة على السياسة الخارجية حيث 

في  ئيس الوزراء اإلسرائيلي آريل شارون إلعادة احتالل الضفة الغربيةلر  تركت العنان االبنبوش 

لغاء كل ما ترتب عليها من أنهاء اتفاقية ا  والتنكيل بالفلسطينيين و  2002مطلع عام  وسلو ضمنيًا وا 

لها وتهدد حتى المصالح وأيد الرئيس األمريكي سياسة شارون التي تهدد المنطقة بأكم ،تفاقاتا

 .(2002:60،)برجان فيها األمريكية
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 المبحث الثالث

 عهد في والخارجية الدفاع وزارتيو  الكونجرس، توجهات في وأثره الديني البعد

 االبن بوش الرئيس

 أواًل: مؤسسة الكونجرس

وع طبيعة تتضمن عملية صنع القرار في النظام األمريكي عددًا كبيرًا من األطراف المشاركة مع تن

ففي حاالت معينة تتكون هذه األطراف من الكونجرس واألجهزة التشريعية  ،كل حالة هذه األطراف في

ة ووزارة وفي حاالت أخرى تتكون من الرئيس ووزارة الخارجي ،يات المتحدة األمريكية والمحاكمللوال

بين  وتأخذ الواليات المتحدة األمريكية بنظام المجلسين الشيوخ والنواب وذلك إليجاد التوازن  ،الدفاع

ويقر الدستور األمريكي  .(2003:97،)عبدالشافيمن ناحية والمحلية من ناحية أخرى النزعات المركزية 

مبدأ المساواة التامة بين مجلسي الشيوخ والنواب في االختصاص التشريعي، إال ما خال بعض القوانين 

 (.112-111: 7050المتعلقة بالضرائب وبعض الشؤون المالية)الرفاعي، 

لجان الكونجرس بدور هام في الحياة السياسية والتشريعية، حيث تعتبر عملية صناعة القرار  وتقوم

وتستمد لجان الكونجرس أهميتها السياسية ، الوظيفة األساسية لتلك اللجان هيالتشريعي  ى على المستو 

على أحد أهمية  ىتعبر عنها تلك اللجان، وال يخف التيمن خالل مصالح وأنشطة الجماعات 

مريكي في صناعة السياسة الخارجية األمريكية، حيث يمتلك الكونجرس من األهمية ما الكونجرس األ

وسعى الكونجرس إلى الحفاظ على السلطات التي منحها له  ،يؤهله للوقوف في وجه مؤسسة الرئاسة

إلعالن جرس السلطة الكاملة منح الكون فقد ،قرار الحرب اتخاذوخاصة فيما يتعلق بسلطة  ،الدستور

ويتدخل في السياسة  ،يرًا من مشاريع الرئيس وأولوياتهكما أنه يتمكن من أن يعطل كث ،الحرب

 .(2003:97،)عبدالشافيالخارجية للواليات المتحدة األمريكية 
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فإسرائيل على عكس  ،هي نفوذه داخل الكونجرسالصهيوني ة اللوبي حدى ركائز فاعليإونجد أن 

وهذا مريكي( )مبني الكونجرس األفي الكابيتول  االنتقاداتمحصنة ضد  -تقريبًا  -أي دولة أخرى 

ويسهل في العادة  ،ةنزاعيألن الكونجرس يتعاطى غالبًا مع مسائل  ،بحد ذاته االنتباهوضع يلفت 

ويكاد ال  ،سرائيل فيصمت الناقدون السياسيون أما في حالة إ ،وجهات نظر متنافسةالعثور على 

ففي جلسة  ،بإسرائيل قق وتم الكشف عن غياب أي نقاش جدي فيما يتعليحصل نقاش على اإلطال

عقدتها اللجنة الفرعية للشرق األوسط وجنوب آسيا  ،ئيليةحول عملية السالم الفلسطينية اإلسرا ستماعا

فير مارتن إندك المسؤول السابق في اآليباك وس ،شهود ةاستمعت اللجنة إلى ثالث 2007في فبراير 

ت الشرق األوسط والمؤيد لسياسا واشنطنوديفيد ماكسوفكسي من معهد  ،متحدة في إسرائيلالواليات ال

ولم يؤت بأي ناقد غير  ،بس الذي يدير منتدى الشرق األوسطوالمحافظ اليميني دانيال باي ،إلسرائيل

ولخص الوضع  ،ي أمريكي لعرض وجهات نظر متقابلةبأي فلسطيني أو عرب والمتعاطف مع إسرائيل 

قة م.ج.روزنبرغ الذي عمل سابقًا لصالح اآليباك :"كانت تلك جلسة استماع حول طرفين في نزاع بد

م أسباب ولو بحثنا في أه (228-204،229-2007:205،)ميرشايمر سمح فيها لطرف واحد فقط بالتكلم"

مثل  نجد أن بعض األعضاء األساسيين هم من المسيحيين الصهاينة ،نجاح اللوبي في الكونجرس

:"إن أولويتي األولى في السياسة الخارجية  2002الذي قال في سبتمبر  ،زعيم األغلبية ريتشارد آرمي

هي حماية إسرائيل " ويقول رئيس المنظمة الصهيونية في أمريكا مورتن كالين عن توم ديالي الذي 

ي نفسه قال عن إلسرائيل في كل ذرة من روحه" بل إن توم ديال اهتمخلف آرمي كرئيس لألغلبية :"أنه 

 أمريكيينإسرائيل :"إنها في الصميم" ونجد أيضًا أن المعتقدات الدينية أثرت على عدة سياسيين 

أبلغ أمين مجلس النواب توم ديالي المؤتمر  2002ففي عام  ،مرموقين في الكونجرس األمريكي

ولقد وقفت  ةا والسامر قائاًل :"لقد جبت يهود ،أنه يعارض إعطاء أرض للفلسطينيينالسياسي لآليباك 

وأبلغ ريتشارد آرمي سلف ديالي كزعيم  ،رأيت إسرائيل" ،ورأيت األرض المحتلة ،على مرتفعات الجوالن
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مسك إسرائيل :"أنه مسرور لت 2002لألغلبية في مجلس النواب الصحفي كريس ماثيوز في مايو 

 وقال السيناتور جيمس إينهوفي "بأن على الفلسطينيين أن يرحلوا وأنه يؤمن  ،بكامل الضفة الغربية

ألن الله قال ذلك ن :"لزمالئه في خطاب أمام الكونجرس شارحًا لماذا إلسرائيل الحق في كل فلسطي

، )ميرشايمرالضفة الغربية "  ،ضأعطيك هذه األر ... ففي هذا المكان أوصى الله إبراهيم قائاًل له :

2007 :205-204،229-228). 

وتم خالله إطالق شعار " مؤتمر الطريق إلى النصر"المسيحي  الفالتحعقد  2002وفي عام 

 األمريكية مثل بات روبرتسون، واالجتماعية)التضامن مع إسرائيل( وتم دعوة عدد من الوجوه السياسية 

وخاطب  ،س إتهوف وسام برادنباك وألت كييسوأعضاء مجلس النواب جيم ،والسناتور روي بالنت

وأنتم أيها  ،الله معنا في دعم حكومة إسرائيل، :"أحيي المؤمنين بصهيون أولمرت ذلك الحشد بقوله 

المسيحيون العظماء في الواليات المتحدة األمريكية معنا " وعلق روبرتسون على ذلك بقوله :"علينا أال 

 علينا الوقوف معها والحرب من أجلها، ،مما يسمى األراضي المحتلة نسحاباإلنسأل إسرائيل 

 .(25-2009:26،)قاسمحركة حماس"  شاكلةالمنظمات المتطرفة التي على ومواجهة كل 

لوجود سيناتورات يهود ونواب يعملون  ،ثل هذه المواقف الداعمة إلسرائيلولربما يعود السبب في م

والواقع أنه  ،أكثر وأكثر المصالح اإلسرائيلية لجعل السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تدعم

مثل السيناتور  ،وابفي مجلسي الشيوخ والن األمريكيينانتخب رقم قياسي من اليهود  2006 في عام

 وغاري أيكرمان، ،وروبرت وكسلر ،وهنري واكسمان ،وجيرالد نادلر ،وتشارلز ستومر ،جوزيف ليبرمان

 .(2007:237،)ميرشايمرعن إسرائيل والمتفانون في دعمها  -شديدي الحماسة  -وهم من المدافعين 

ويرى الباحث أن الخلفيات الدينية ألعضاء مجلس الشيوخ أثرت إلى حد بعيد في القرارات السياسية 

فكانت كل القرارات التي  الخارجية والمتعلقة بالشرق األوسط وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،

هم الكامل بالنصوص لصالح إسرائيل إليمان )مبني الكونجرس األمريكي( داخل الكابيتول اتخاذهايتم 
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قامة الهيكل وعودة المس ى حساب القضية وكل ذلك عل ح مرة أخرى،يالتوراتية المتعلقة بأرض الميعاد وا 

 .الفلسطينية

 ووزارة الدفاعوزارة الخارجية  :ثانياً 

إن عملية صنع السياسة الخارجية داخل الواليات المتحدة األمريكية عملية معقدة تتضمن مشاركة 

فالدين يمثل البنية  ،ومنها المؤسسات الدينية ،وجماعات عديدة رسمية وغير رسمية ى أجهزة وقو 

األولية واألفكار السياسية عن المحيط  االنطباعاتوالعقلية لألمريكيين وهو الذي يشكل  السيكولوجية

ة التأثير على العقائد اإليفانجليكي استطاعتولقد  ،افية للواليات المتحدة األمريكيةالخارجي للحدود الجغر 

ومجموعة المتدخلين اآلخرين في السياسة وصناعة  ،رجية للواليات المتحدة األمريكيةالسياسة الخا

يات القرار من مؤسسات دينية وفكرية وثقافية وسياسية تتدخل في خارطة السياسة الخارجية للوال

حتمية الصراع والحرب مع اآلخر  راسخًا في اعتقاداً والطائفة اإليفانجليكية تعتقد  ،المتحدة األمريكية

 .(2012،)العلوي حضاريًا ودينيًا وتأخذ بالتأويل الحرفي للكتاب المقدس 

فارقة ونقطة تحول في الفكر السياسي  ةً معال 2001عام ويمثل الحادي عشر من سبتمبر 

العالم الخارجي قتها بوفي رؤية الواليات المتحدة األمريكية لنفسها ولعال ،تحدة األمريكيةللواليات الم

ويرى أغلب المفكرين األمريكيين أن الحادي عشر من سبتمبر يشبه في وطأته األحداث  ،ودورها فيه

والتي ترتب عليها إعادة  ،حدة األمريكية في تاريخها الحديثالكبيرة التي تعرضت لها الواليات المت

مثله في ذلك  ،ألهداف الناظمة لهاة وللمبادئ واصياغة للسياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكي

وأن  ،1948عام  تشيكوسلوفاكياالشيوعي في  واالنقالب ،الهجوم الياباني على بيرل هاربورمثل 

أحداث  اتخاذوالبد من  الواليات المتحدة األمريكية قد أضاعت تلك الفرص لفرض رؤيتها على العالم،

مبادئ الناظمة ضائعة وا عادة صياغة المن سبتمبر مناسبة لتعويض تلك الفرص ال عشرالحادي 

في الشهور األولى لتوليه  االبنالسائدة في إدارة جورج بوش  ةوتميزت الرؤي ،لسياستها الخارجية
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منقسمًا  باعتبارهثم ومن نظرة أيديولوجية تغيرت سياسته في النظر للعالم  ،االنعزاليةالسلطة بالميل نحو 

 الرتباطوبالتالي أصبحت اإلدارة األمريكية أكثر إدراكًا  ،لألشرارين أحدها لألخيار واآلخر إلى معسكر 

وأصبحت  ،ما يجري في مناطق أخرى من العالممصالح الواليات المتحدة األمريكية وأمنها ورفاهيتها ب

راعات في أماكن متفرقة من للدخول في ص استعداداً كثر أو  ،ة نشطةتباع سياسة خارجيبالتالي ميالة ال

 ديها الجرأة على التدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى إلعادة صياغة نظم الحكم فيها،ول ،العالم

وبالتالي فإن أحداث  (84-2002:87،الجوادعبد)ا صياغة نظام دولي جديد تحت هيمنتهوتسعى نحو 

الحادي عشر من سبتمبر قلبت السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية من حالة الحساب 

كشف في ثنايا  االبنلدرجة أن الرئيس األمريكي بوش  ،سي إلى حالة الخروج عن العقالنيةسياال

هي  ،تي كانت تخطط لها منذ فترة طويلةالواليات المتحدة األمريكية الحقيقية ال أهدافتصريحاته أن 

ير الرئيس فغ (2003:135،)عبدالشافيوالبالد اإلسالمية  ،حرب صليبية جديدة ضد اإلسالم الدخول في

وفرض على جميع الدول أن  "اإلرهاب"فأعلن الحرب على  ،مسار السياسة الخارجية االبنبوش 

ال أصبحت ضدها ،واليات المتحدة األمريكية في ذلكتتعاون مع سياسة ال وبهذا عاد معسكر  ،وا 

 ،وحد في العالماأل واالقتصاديةلقوة العسكرية ا األمريكيةالصقور إلى الهيمنة وجعل الواليات المتحدة 

إسرائيل من  ومساندة ،هي الحملة العسكرية في أفغانستانمحاور و  ةعلى ثالثر وركز معسكر الصقو 

في خطاب له  االبنوقال بوش  ،وضرب العراق عسكرياً  ،الفلسطينية الدولةخالل تعليق إعالن قيام 

هذه  ،ولكن عقلية معينة ،تمبر :"إن العدو ليس جماعة محددةأمام الكونجرس بعد الحادي عشر من سب

وعلى بقية األمم أن تختار"  ،يختلف عنها شيءوتكره كل  ،ية تكره المسيحية وتكره اليهوديةالعقل

 .(2002:340،)عوض

ويرى الباحث أن رئيس الواليات المتحدة األمريكية والصانع لسياستها الخارجية في تلك الحقبة كان 

فكان يحرك السياسة الخارجية  ،في رؤيته للعالم الخارجي من حوله ،مدفوعًا بأيديولوجيته البروتستانتية



  

 41 

وا عاقة إعالن قيام الدولة  ،أن الحرب على العراق وأفغانستان ويقول هيكل ،توراتية نبوءاتنحو تحقيق 

 (223:2004)هيكل اإلنجيليينما هو إال من أجل التسريع بعودة المسيح الثانية كما يراها  ،الفلسطينية

بروز اليمين : هييعود إلى تضافر أربعة عوامل  االبنالديني في عهد الرئيس بوش  بعدالوبروز 

 ووجود المحافظين الجدد ذوي الميول اليمينية المتشددة، ،2000عام  انتخاباتالديني كقوة ظاهرة في 

ه كل هذ ووقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ،اليمين الديني إليه استمالةعلى  االبنوحرص بوش 

العوامل تضافرت لتعطي دفعة قوية للمعتقدات الدينية ألن تملي أفكارها على السياسة الخارجية 

 .(2011،)التركياألمريكية 

 :(1002-1002) وزراء الخارجية األمريكيين وخلفياتهم الدينية

الـــوزارات المهمـــة ألنهـــا  إحـــدىوتعتبـــر  1789لقـــد تأسســـت وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة فـــي عـــام 

ة التنفيذيــة المختصــة فــي الشــئون الخارجيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــي تســاعد فــي تشــكيل الجهــ

ن وزيـر الخارجيـة األمريكـي يعتبـر الموظـف األعلـى فـي أوتنفيذ ومراقبة السياسة األمريكيـة فـي العـالم، و 

 (N.D،Rusk:74)ول للرئيس في السياسة الخارجية .الحكومة والمستشار األ

 أصل من مهاجرة عائلة في نيويورك في ولد أمريكي وسياسي هو جنرال باول: لوثر كولن .5

 2005 يناير 26 حتى 2001 يناير  20من األمريكية الخارجية وزارة حقيبة تولى ،جمايكي

 تقلد منصب قد ذلك قبل وكان ،بوش دبليو جورج الرئيس عهد من األولى الرئاسية الفترة في

 حتى 1989 أكتوبر 1 من الفترةفي  وذلك ةعشر  الثانية المشتركة األركان هيئة رئاسة

منصب وزير  وتولى استقالته تقديم ثرإ الخارجية كوزير خدمته نهىأو  ،1993 سبتمبر20

ويمثل كولن  (2015،ويكبيديا)الموسوعة العالمية  2005 عام رايس ليزا كوندا بعده من  الخارجية

 ي عهد الرئيس األمريكي جورج بوش االبنف مريكيةاأل دارةاإل في المعتدل الجناح باول

 .(2003،الري ) المتطرف اليميني الفكر لىإ المنتمية
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 الواليات خارجية وزيرةوالتي شغلت منصب  ،1954 نوفمبر 14 مواليد من رايس: كوندوليزا  .7

 ببالمنص قبلها وتقلد ،2009 يناير 20 إلى 2005 يناير 26 من الفترةفي  السابقة األمريكية المتحدة

 بوش، دبليو جورج للرئيس الثانية الرئاسية الفترة بحكومة يشارك ولم استقالته قدم الذي باول كولن

كما  ،2005 -2001 عامي بين القومي لألمن كمستشارة تعمل الخارجية وزارة توليها قبل وكانت

 ولدتو  ،كاليفورنيا والية في ستانفورد جامعة في السياسية للعلوم أستاذة توليها لهذا المنصب قبل عملت

 إلى أسرتهامع  انتقلت ثم ،العنصرية من طفولتها فترة في وعانت ،أالباما والية في برمنغهام مدينة في

 جامعة من السياسية العلوم في شهادة على وحصلت ،1976 عام في كولورادو والية في دنفر مدينة

 على وحصلت ،دايم نوتر امعةج من السياسية العلوم في الماجستير على حصلت ذلك وبعد ،دنفر

 وزيرة تصبح إفريقي أصل من امرأة أول دنفر، وتعتبر جامعة في الدولية العالقات كلية من الدكتوراه 

 .(2015، ويكبيديا)الموسوعة العالمية  المتحدة للواليات خارجية

مريكي ألا الدفاع وزير مع تتفق الفكرية الناحية ومن ،سيحية مؤمنم مبادئذات  وتعتبر رايس 

 المحافظ المسيحي وبذلك فهي تميل لليمين (2004)البحيري، الصقري  توجهه في رامسفيلد دونالد السابق

 .(2012العيسي،)داعمة إلسرائيل  بروتستانتية أصولية قاعدة إلى يستند الذي

 وزراء الدفاع األمريكيين وخلفياتهم الدينية:

 وحتى 2001 عام منذ األمريكية الدفاع ولى وزارةت( 1932 يوليو 9 في ولد) رامسفيلد: دونالد. 2

 كان عندما األصغر أيضاً  وكان المنصب هذا يتولى الذي عمراً  األكبر الشخص وهو ،2006 عام

 ،إلينوي  والية في إيفانستون  مدينة في رامسفيلد ولد ،فورد جيرالد األمريكي الرئيس زمن في للدفاع وزيراً 

 يعتبرو  ،عشر التاسع القرن  في أمريكا إلى منها هاجر التي انياألم إلى تعود األكبر جده وأصول

 المؤمنين من وهو الجدد ينالمحافظ أو بالصقور يسمى ما في األعضاء أهم من اً واحد رامسفيلد

 .(2015ويكبيديا،)الموسوعة العالمية  الغايات لتحقيق القوة وباستخدام األمريكية باإلمبراطورية
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ليمين المسيحي المحافظ الذي يستند إلى قاعدة أصولية بروتستانتية لرامسفيلد  ويميل دونالد

 في حقها وعن عنها الدفاع ومسألة إسرائيل وهو التيار الذى يتبنى (2012العيسي،) كبيرة ومنظمة

 من جزء هو الصراع هذا إن حيث ،عقيدي ثيولوجي منطلق من أعدائها، على واالنتصار التوسع

 على الخير وانتصار التاريخ نهاية إلى ،زعمهم حسب تقود التي ،الشر بةمحار  في" اإللهية الخطة"

سرائيل ،الشر  فيه تتجسد الذي والنموذج والكيان المكان هي بل ،الخير معسكر من جزء مجرد ليست وا 

 .(2013)دياب، اإللهية اإلرادة

 وذوي  الجديد افظالمح الفكر يتبعون  الذين - المستشارين من مجموعة بتعيين رامسفيلد قام ولقد

 نائب منصب شغل الذي وولفوفيتز بول من أمثال - الصهيوني اللوبي مع حميمةالو  خاصةال عالقاتال

 لرامسفيلد كان ولقد ،وغيرهم الدفاع سياسات مجلس رئيس كان الذي بيرل وريتشارد ،الدفاع رئيس

 القوات في العالية كنولوجياالت على األمريكية الدفاع وزارة إستراتيجية تطوير في الواضحة لمساته

 أو الجوية، القوات على كامل بشكل واالعتناء البرية القوات عدادأ  خفض بموجب وذلك العسكرية

 .(2007القـرم،) ةفالخاط الحرب يسمى ما إستراتيجية

 للدفاع وزيراً  عينو  ،2011 حتى 2006 ديسمبر 18 منذ األمريكي الدفاع وزيرغيتس:  . روبرت1

 عمل قد قبلها وكان ،الكونجرس بانتخابات الديمقراطيين فوز بعد رامسفيلد دونالد سلفه استقالة بعد

 عمله بدأ قد وكان ،1993عام  إلى 1991عام  من الفترةفي  وذلك المركزية االستخبارات لوكالة اً مدير 

 نائباً  نعي عندما 1989 عام إلى وذلك وكالةال لمدير نائباً  كان 1986 عام وفي ،1966 عامفي  فيها

 ،المركزية المخابرات لوكالة مديراً  االبن بوش جورج الرئيس عهد في وعمل ،القومي األمن لمستشار

 مجالس من عدد عضوية في عمل كما ،أم آند إي تكساس لجامعة مديراً  وعمل الوكالة ترك وبعدها

 في الوضع راسةبد المكلفة والمجموعة بيكر جيمس لجان في اً عضو  عملو  ،مختلفة لشركات اإلدارة

 لكنه ،2001عام  سبتمبر 11 أحداث بعد أنشئت عندما الداخلي األمن إلدارة اً أمين اختير كما ،العراق
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 وقيامة أوباما باراك الرئيس انتخاب وبعد ،تكساس جامعة بإدارة يحتفظ لكي المنصب لهذا تعيينه رفض

 .(2015،كبيدياوي)الموسوعة العالمية  الدفاع وزارة في أبقاه إدارته بتشكيل

 غيتس بالميول الدينية المعتدلة مقارنة بجورج بوش االبن وسلفه دونالد يتصف روبرتكما و 

 األمريكية السياسة في للنفس والضابطة الم عتبرة الشخصيات أكثر من حيث ي عد غيتس واحداً  ،رامسفيلد

 .(2014)رفاعي،

ريكي ولوزراء الخارجية والدفاع قد أن الخلفيات الدينية ألعضاء الكونجرس األم ويرى الباحث

ن ميول أ أثرت إلى حد بعيد في قراراتهم المتعلقة بالسياسية الخارجية للواليات المتحدة األمريكية. كما

كثيرًا عن ميول جورج بوش اإلبن  ذات الخلفية  لم تختلفوزراء الخارجية والدفاع األمريكيين الدينية، 

الداعمة إلسرائيل، بإستثناء وزير الخارجية كولن باول الذى ينتمي الى  البروتستانتية األصوليةالدينية 

غيتس الذى يتصف بالميول الدينية  ووزير الدفاع روبرت األمريكية اإلدارة في المعتدل الجناح

 السياسة في للنفس والضابطة الم عتبرة الشخصيات أكثر من المعتدلة، حيث ي عد غيتس واحداً 

 األمريكية.
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 مقدمة:     

 السياسية ول العالقاتيستعرض المبحث األمباحث رئيسية، حيث  ةتناول هذا الفصل ثالثي

 العالقات مرتكزات سرائيل، ووا  مريكية بين الواليات المتحدة األ االرتباطيوضح مدى  ، إذوالدبلوماسية

 األمريكية السياسية العالقات تعزيز في نيياليمين نياإلسرائيلية، ودور المسيحي  األمريكية السياسية

 .اإلسرائيلية

من حيث تأثير المساعدات  ،االقتصادية مبحث الثاني على العالقاتفي حين يركز ال 

 األمريكية االقتصادية المساعدات االقتصادية األمريكية على العالقات األمريكية اإلسرائيلية، وحجم

سرائيل، وجداول تفصيلية لحجم المساعدات  األمريكية المتحدة للواليات التجاري  الميزان إلسرائيل، و وا 

، ومدى تأثير المساعدات األمريكية االبنمريكي جورج بوش ة إلسرائيل خالل والية الرئيس األمريكياأل

 .سرائيلإعلى 

واألمنية، وأسس التعاون العسكري األمريكي  العسكرية أما المبحث الثالث فيستعرض العالقات 

 البلدين.من التعاون األمني والعسكري بين  إلسرائيل أبرز أوجه االستفادةو اإلسرائيلي، 
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 المبحث األول

 العالقات السياسية والدبلوماسية
لعالم تقريبًا، إال أن عالقاتهـا ترتبط الواليات المتحدة األمريكية بعالقات متنوعة مع جميع دول ا

منــذ  إســرائيل اعتمــدتفــي تــاريخ العالقــات الدوليــة، فقــد هــي عالقــات خاصــة جــدًا ال مثيــل لهــا  إســرائيلب

بهــدف ضــمان أمنهــا أواًل وفــى األمريكيــة مــع الواليــات المتحــدة  االســتراتيجيلــى تحالفهــا بدايــة نشــأتها ع

)المشــاقبة  كافــة ةمرحلــة الحقــة مــن هــذا التحــالف تمكينهــا مــن تحقيــق تفوقهــا النــوعي علــى الــدول العربيــ

يصـبح ل، األمريكيـة حـدود المنطقـة العربيـة اإلستراتيجيةالدور اإلسرائيلي في  ويتعدى (2012:241،وشلبي

بـل   -الـذي يكـاد يكـون ضـئيالً  -فريقيـا، لـيس ضـد الـدور العربـي إدور مهم في  ، فإلسرائيلدورًا عالمياً 

فـي إفريقيـا، وكـذلك ضـد  األمريكيـة ضد الدول الغربية ومنها فرنسا ذات الدور المنافس للواليات المتحدة

 .(2002:305)السلطان، الحرب الباردة خالل مرحلةالصين واالتحاد السوفيتي 

ــــأثيرًا فــــي العالقــــات األمريكيــــة   ــــدور األهــــم واألكثــــر ت ــــوبي الصــــهيوني األمريكــــي ال ويلعــــب الل

يكيــة علــى تقــديم دعمهــا اإلســرائيلية حيــث يعتبــر مــن أهــم األســباب التــي دفعــت الواليــات المتحــدة األمر 

علــى  ، وحثهــارادهــاإلســرائيل، كمــا عمــل علــى تعــديل بوصــلة اإلدارة األمريكيــة وتوجيههــا للوجهــة التــي أ

يثــار سياســتها علــى السياســة األمريكيــة ذاتهــا تفضــيل إســرائيل  والعمــل علــى مســاعدتها مــا أمكــن بــل وا 

 .(2011:211)الضيفي،

 اإلسرائيلية زات العالقات السياسية األمريكيةمرتك

 ،صــةحملــت صــفة شــائعة، هــي العالقــة الخااألمريكيــة والواليــات المتحــدة  إســرائيلالعالقــة بــين      

مثــل العالقــة الخاصــة التقليديــة القديمــة بــين  -ومعــروف  محــدد ىوالعالقــة الخاصــة بــين الــدول لهــا معنــ

ابط فهـي عالقـة ثنائيـة بـين دولتـين تجمـع بينهمـا المصـالح والـرو  -األمريكيـة  بريطانيا والواليات المتحـدة

ســرائيلو  األمريكيــة دةلكــن العالقــة الخاصــة بــين الواليــات المتحــ العرقيــة والثقافيــة والعاطفيــة، لهــا شــكل  ا 
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أضـالع، وهــذه التركيبـة الثالثيـة هــي  ةمــن ثالثـمكونـة فهـي ليســت عالقـة ثنائيـة، لكنهــا عالقـة  ،مختلـف

ســــرائيلو  األمريكيــــة التــــي أعطتهــــا خصوصــــيتها الفريــــدة، فهــــي عالقــــة بــــين الواليــــات المتحــــدة واليهــــود  ا 

دث بــين السياســة الخارجيــة اإلســرائيلية حســب ولهــذا فــإن أي تباعــد يمكــن أن يكــون قــد حــ ،األمــريكيين

، طبقـــًا لنظرتهـــا هـــي األمريكيـــة نظرتهـــا لمصـــالحها الحيويـــة، وبـــين السياســـة الخارجيـــة للواليـــات المتحـــدة

ال أن يكــون هنــاك إاألخــرى لمصــالحها، لــم يكــن ليترتــب عليــه تغييــر فعلــي فــي هــذه العالقــة الخاصــة، 

 .(2001:46)الغمري، واليهود األمريكيين إسرائيلقة بين تغيير مواز له على المسار الثنائي للعال

ق هـذا قـد سـب االلتـزامالواليات المتحدة األمريكية بإسرائيل منذ تأسيسـها، بـل إن هـذا  التزمتفقد 

خـــالل الحـــرب  عمليـــاً  الـــرئيس األمريكـــي ترومـــان المشـــروع الصـــهيوني التأســـيس بســـنوات، عنـــدما تبنـــى

قامــة دولــة لليهــود فــي فلســطين علــى حســاب الشــعب الفلســطيني، ومــارس العالميــة الثانيــة ودعــم بقــوة إ

وعلـى مـدار  ،يـة قيـودأالضغوط على الحكومة البريطانية لفتح أبواب الهجرة اليهودية إلـى فلسـطين دون 

األمريكية إلسـرائيل فـي المجـاالت العسـكرية واألمنيـة  االلتزاماتوحتى يومنا هذا شكلت  ،العقود الالحقة

واالقتصــادية، األســاس فــي إبقــاء هــذه الدولــة قويــة ومتفوقــة عســكريًا علــى جميــع دول منطقــة  والسياســية

بقائها دولة فوق القانون بعيدة عن  ال يمكن المس بها سياسيًا وقانونيًا في و محاسبة  أيالشرق األوسط وا 

 .(2010:3وسمحوني،)بن مئير  المحافل الدولية

داخــل الواليــات  ط الــذي يقــوم بــه اليهــود األمريكيــون يــرة مــن النشــافوائــد كب إســرائيلقــادة  لقــد جنــى       

، حيــث يمــارس هــؤالء القــادة الضــغط علــى الساســة األمــريكيين مــن أعضــاء الســلطتين مريكيــةألا المتحــدة

 وقيادةوالدفاع عنها أمام صانعي القرار من الحكام  إسرائيلالتنفيذية والتشريعية من أجل مراعاة مصلحة 

 إسـرائيلجهودهم إلقناع زعماء الكونجرس البارزين بأن  يكية، كما ينسق اليهود األمريكيون ر اإلدارة األم

ــــراض  ــــع األحــــوال دون اعت ــــي جمي ــــدها ف ــــى الكــــونجرس أن يؤي ــــه يجــــب عل ــــى حــــق، وأن )عبــــد دائمــــًا عل

 .(2005:103السالم،
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نيــات يهــود الواليــات باالســتفادة مــن إمكا األمريكيــةويقــوم اللــوبي الصــهيوني فــي الواليــات المتحــدة      

الشـعبي أو الرسـمي، ومـن العوامـل  سـواء علـى المسـتوى  متحدة  للحصول علـى الـدعم الـالزم إلسـرائيلال

مخطــط الدعايــة الــذي خطتــه المنظمــات اليهوديــة  ،التــي ســاعدت هــذا اللــوبي علــى تحقيــق هــذه الغايــة

-2007:65)المصـري، خطـط علـىلنفسها بعد دراسة طبيعة تكوين المجتمع األمريكي، حيث يقـوم هـذا الم

66): 

الــربط المســتمر بــين الوســائل الدعائيــة وبــين طبيعــة التركيبــة االجتماعيــة للمجتمــع األمريكــي، ويركــز  .5

 بصفة خاصة على مخاطبة مراكز القوة فيه.

قطاعات :األول يمثل األغلبية الساحقة التـي ال تهـتم وال تعلـق،  ةتقسيم الرأي العام األمريكي إلى ثالث .1

تصـــنع رأي  ثـــاني أقليـــة تعـــرف بعـــض الشـــيء واهتماماتهـــا متفاوتـــة والثالـــث يمثـــل أقليـــة ضـــئيلة جـــداً وال

 األقلية التي ال تعرف بعض الشيء.

مع االهتمام باألقلية التي تتـابع  ،على القيادة التي تصنع الرأي وتشكل الخط السياسي االهتمامتركيز  .5

 قيادة في المجتمع.األمور من خالل ما تفعله األقلية التي تمثل ال

ويالحظ على هذا المخطط أنه ال يحتاج إلى وقت كثير لتنفيذه، كما ال يتطلب النفاذ إلـى كـل ركـن     

في الواليات المتحـدة دعائيـًا، ألنـه يكتفـي بالتـأثير علـى القلـة القائـدة فـي المجتمـع، ولتنفيـذ هـذا المخطـط 

 :تلجأ الصهيونية إلى ثالثة أساليب 

 الوسائل. ىمن القوى المعارضة لها في كافة األوساط الرسمية بشتاألول: التخلص 

 الثاني: التغلغل في صفوف األقلية المؤثرة في المجتمع األمريكي.

 االقتصادية والعلمية والعسكرية. ،الثالث: التأثير على عقول قادة السياسة األمريكية في كافة المجاالت
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ومصــالح الواليــات المتحــدة  إســرائيلاألمــريكيين بــأن مصــالح كمـا يحــاول اللــوبي الصــهيوني إقنــاع       

متفقــة تمامــًا، ومــع هــذا فــإن ذلــك ال يمنــع أحيانــًا، مــن وجــود شــوائب تعكــر صــفو العالقــة بــين األمريكيــة 

كمــا حــدث عنــدما ذكــر ين، يــينوبعــض المتطــرفين مــن اإلســرائيليين اليمالواليــات المتحــدة األمريكيــة يهــود 

رسـالهم إلـى  شلومو أفينز "أنه من اليهـودي الـذي  ألن إسـرائيلالضروري طـرد يهـود الواليـات المتحـدة  وا 

ال تعيـر هـذه األصـوات  األمريكيـةيعتبر كافرًا" ولكن غالبية يهود الواليات المتحدة  إسرائيلال يذهب إلى 

يطيقـــون هـــي أرض الميعـــاد بالنســـبة لهـــم وال ر غـــالبيتهم أن الواليـــات المتحـــدة لتفـــات ويعتبـــاالشـــاذة أي 

 :(2005:103)عبد السالم، العيش خارجها

 اإلسرائيلية -المسيحيون اليمينيون ودورهم في تعزيز العالقات السياسية األمريكية

)المســيحيون  ي مــا يســمىخــر ال يقــل تــأثيره عــن قــوة اللــوبي اليهــودي أال وهــو لــوبآهنــاك لــوبي 

لباسه الـرداء  ،رة األمريكية بكثرة عدد أفرادهعلى اإلداوتأثيره هذا اللوبي حيث تكمن خطورة  اليمينيون( وا 

 ،ووسـائل اإلعـالم ،كثيـر مـن الكنـائسسـيطرتهم علـى ول ،إلسـرائيلالديني على جميـع نشـاطاتهم المؤيـدة 

والمبالغ الضخمة التي بحوزتهم، ويعمل هذا اللوبي علـى تحويـل رصـيده الشـعبي إلـى قـوة سياسـية يـؤثر 

 :(2011:212)الضيفي، إسرائيلفي النهاية في خدمة  من خالله على مجرى األحداث لتصب

وع الشـرق األوسـط الكبيـر فـي طـرح مشـر  ائر اليمـين المسـيحي األمريكـي دورا هـاموقد كـان لـدو  

ومــن تلــك الــدوائر بــرز الثنــائي الخطيــر فــي إدارة الــرئيس جــورج بــوش االبــن، ريتشــارد بيــل  ،1667عــام 

يلد، ودوغــالس فايــت وكيــل وزارة الــدفاع الســابق، حيــث لعبــا مستشــار وزيــر الــدفاع الســابق رونالــد رامســف

دورًا كبيرًا في استغالل هجمات الحـادي عشـر مـن سـبتمبر لخلـق أجـواء تسـاعد علـى شـن العـدوان علـى 

وفرض تصورات لما أسمته الشرق األوسط الكبير الذي يقوم علـى  ،واإلطاحة بنظامه ،واحتالله ،العراق

 ،علــى بقايــا النظــام العربــي االنقضــاضســتراتيجية للــوطن العربــي تتضــمن إعــادة صــياغة الخارطــة الجيو 
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والعمــل علــى طمــس مقوماتــه الثقافيــة والحضــارية عبــر تذويبــه فــي نطــاق إقليمــي جديــد يمتــد مــن بحــر 

لى المغرب العربي غرباً   :(2012:245)المشاقبة وشلبي، قزوين وشمال القوقاز شمااًل وشرقًا وا 

 -وذلك بعد فحصه ألحاديث الرئيس بوش االبن وخطاباتـه -مريشيمر  لجون كما ظهر في دراسة      

أنه شديد التعصب للصهيونية المسيحية، وأنه "أصـولي مسـيحي" يـؤمن بـأن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة 

وقـــد صـــرح بـــوش عـــدة مـــرات بـــأن اليهـــود هـــم شـــعب اللـــه  ،ال يجـــوز التنـــازل عنهـــاو منحـــة ربانيـــة لليهـــود 

وجه األرض، ويؤكد هـذا البعـد األصـولي لمعتقـدات الـرئيس بـوش االبـن اسـتخدامه  المختار الوحيد على

المصطلحات الدينية التي تنظر إلى العالم نظرة "ثنائية" وتقسمه إلى محورين هما محور الخيـر ومحـور 

بحيث تكون الواليـات المتحـدة وحضـارتها ممثلـة وقائـدة  -وقد جاء بكلمة الشر من سفر المزامير -الشر

ن إأمــا المســلمون والعــرب فيمثلــون محــور الشــر المعــادي للحيــاة األمريكيــة وقيمهــا، بــل  ،حــور الخيــرلم

ووصـف عـدوان الواليـات  ،فهـو ضـدهااألمريكيـة بوش االبن يعتبر أن من ال يقف مع الواليات المتحـدة 

لتــي تعتبــر ا ؛لتحقيــق العدالــة المطلقــة ؛المتحــدة علــى الشــعوب والــدول اإلســالمية بأنهــا حــروب مقدســة

 .(2004:53)مبيضين وتيم، مفردات في صلب عقيدة األصولية المسيحية

أن األصـــوليين المســـيحيين فـــي اإلدارة األمريكيـــة، كمـــا تقـــول الكاتبـــة األمريكيـــة غـــريس  وقـــد ثبـــت     

أو أو إيطاليــا، أو الواليــات المتحــدة، أو ألمانيــا،  ،أو انجلتــرا ،هالســل "مســتعدون لتقبــل نقــد موجــه لفرنســا

 أي بلــد أخــر فــي العــالم، ألن ذلــك شــأن سياســي، أمــا نقــد إســرائيل فهــو يســاوي عنــدهم نقــد الــرب ذاتــه"

 (.25/6/2002صحيفة االتحاد االمارتية،)

دعمــًا دبلوماســيًا مطــردًا وغيــر إلســرائيل وفــرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ،علــى مــر عقــود طويلــةو     

واشــنطن حـــق  اســتخدمتم   2006-1972فمــا بــين أعــوام  ،مســبوق فــي تــاريخ العالقــات بــين الــدول

ـــــــو ضـــــــد  ـــــــنقض الفيت ـــــــددت بإســـــــرائيلقـــــــرارًا لمج 42ال ـــــــي األمـــــــم المتحـــــــدة ن ـــــــس األمـــــــن ف )ميرشـــــــايمر  ل

 .(2007:69،ووالت
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 فــيالصــهيونية  اتالمــؤتمر  اتقــرار  مــن المواقــف عــدد كبيــر األمريكــي فــيتبنــى الكــونجرس كمــا 

جــل أيتعهــد فــي كــل مــرة ببــذل قصــارى الجهــود مــن  الكــونجرس الواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث كــان

 والتزمـــت اإلدارة األمريكيـــة وفـــى كثيـــر مـــن المواقـــف اإلســـرائيلي، –مســـاندة اليهـــود فـــي الصـــراع العربـــي 

مساندة إسرائيل سياسيًا، ويمكن التـذكير بـالوعود األمريكيـة إلسـرائيل بعـدم العـودة إلـى حـدود الرابـع مـن ب

م، وعــدم التقــدم بأيــة مبــادرة ســلمية مــن دون التشــاور المســبق مــع إســرائيل، إضــافة 1967حزيران/يونيــو 

والدفاع المستمر عـن  1*338، و5*242إلى االلتزام بعدم إجراء أية تعديالت على قرارات مجلس األمن 

االلتــزام الــذي قطعــه الــرئيس جــورج بــوش  ، وأخيــراً إســرائيل فــي مجلــس األمــن والمحافــل الدوليــة األخــرى 

بخصـــوص حـــدود المســـتوطنات وخاصـــة الكتـــل  2004بـــن لـــرئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي شـــارون عـــام اال

 .(2010:3وسمحوني،،ر)بن مئي االستيطانية الكبرى والذي يناقض كليًا القانون الدولي

                                                           
ذ األوسط، الشرق  في الخطر الوضع بشأن المتواصل قلقه عن يعرب إذ: األمن مجلس إن 1*  أراض على باالستيالء القبول عدم يؤكد وا 

ذ بأمن، فيه تعيش أن المنطقة في دولة كل تستطيع وعادل دائم سالم أجل من العمل إلى والحاجة الحرب، بواسطة  جميع أن أيضاً  يؤكد وا 
 .الميثاق من( 7) للمادة وفقاً  بالعمل التزمت قد المتحدة األمم ميثاق بقبولها األعضاء الدول

 :التاليين المبدأين كالً  تطبيق ويستوجب األوسط، الشرق  في ودائم عادل سالم إقامة يتطلب الميثاق مبادئ تحقيق أن يؤكد -5
 .النزاع في احتلتها التي( األراضي) أراض من المسلحة القوات سحب - أ

 في وحقها السياسي، واستقاللها المنطقة، في دولة كل أراضي وحدة بسيادة واعتراف واحترام الحرب، حاالت أو ادعاءات جميع إنهاء -ب
 .القوة وأعمال التهديد من وحرة بها، ومعترف آمنة، حدود ضمن بسالم العيش

 :إلى الحاجة أيضاً  يؤكد -7
 .المنطقة في الدولية المائية راتالمم في المالحة حرية ضمان -أ

 .الالجئين لمشكلة عادلة تسوية تحقيق  -ب
 .السالح من مجردة مناطق إقامة بينها إجراءات طريق عن المنطقة، في دولة لكل السياسي واالستقالل اإلقليمية، المناعة ضمان -ج

 للوصول الجهود؛ في المساعدة بهدف المعنية؛ الدول مع اتصاالت مةإلقا األوسط؛ الشرق  إلى خاصاً  ممثالً  يعين أن العام السكرتير من يطلب
 .القرار هذا في الواردة والمبادئ النصوص أساس على ومقبولة، سلمية تسوية إلى

 .(7051)وكالة األنباء الفلسطينية وفا، ممكن وقت أقرب في الخاص، المبعوث جهود تقدم بمدى المجلس يبلغ أن العام السكرتير من يطلب

 ( بجميع أجزائه.797طلب وقف اطالق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم ) 7*
 إن مجلس األمن:

ال  يدعو جميع األطراف المشتركة في القتال الدائر حاليًا إلى وقف اطالق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع األعمال العسكرية فورًا في مدة -5
 رار، وفي المواقع التي تحتلها اآلن.ساعة من لحظة اتخاذ هذا الق 57تتجاوز 

 ( بجميع أجزائه.5491( )797يدعو جميع األطراف المعنية إلى البدء فورًا بعد وقف اطالق النار، بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم ) -7
ة سالم عادل ودائم في يقرر أن تبدأ فور وقف اطالق النار وخالله، مفاوضات بين األطراف المعنية تحت اإلشراف المالئم بهدف إقام -3

 .(7051)وكالة األنباء الفلسطينية وفا، الشرق االوسط
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تســوية للحفــاظ علــى التفــوق ولعبــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة دورًا مميــزًا فــي بلــورة مشــاريع ال

ـــة أن تفـــرض نفســـها كوســـيط اســـتثنائي ئيلالنـــوعي إلســـرا ـــات المتحـــدة األمريكي ، حيـــث اســـتطاعت الوالي

تمريـر خططهـا فيمـا  ممـا سـهل عليهـااإلسرائيلي، -وحصري في عملية السالم المرتبطة بالصراع العربي

ولعبـت مجموعـة مـن العوامـل دورًا رئيسـًا فـي  ،يتعلق بالحلول الممكنة إليجاد اتفـاق بـين أطـراف الصـراع

لرابطة الوثيقة بين الواليات المتحدة األمريكية وعملية السالم، أهمها دور اللوبي اليهـودي الضـاغط فـي ا

ـــة  ،واشـــنطن ـــذا تســـعى إلســـرائيل اإلســـتراتيجيةواألهمي ـــة الشـــرق األوســـط، ل ـــات المتحـــدة  فـــي منطق الوالي

امل بهــدف تحبيــذ الــدول لــى تمريــر مشــاريع أمريكيــة لحــل الصــراع تحقيقــًا للســالم الــدائم والشــإاألمريكيــة 

 .(2012:2)بلعيد، العربية للتعايش مع إسرائيل كواقع فرضته الظروف

 ةً ، يجـدها متجهـ2001في سياسات إدارة جورج  بوش االبن منذ توليه السـلطة عـام  إن المدقق

ش بــو  لمحافظــة والمتطرفــة إلدارة الــرئيسالخارطــة السياســية افوالعــودة إلــى سياســة القــوة،  ،نحــو العســكرة

 2001التي رسمت فيما بعد مالمح السياسة الخارجيـة للواليـات المتحـدة األمريكيـة منـذ عـام هي ، االبن

ن سياسـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي عهـد الـرئيس ألهـذا نسـتطيع القـول و ، 2008حتى نهاية عهده 

ثرت وبشـكل مباشـر تـأ اإلسـرائيلي،-تجاه العديد مـن القضـايا وخاصـة قضـية الصـراع العربـي االبنبوش 

، التي كان كل همها، أن تصبح إسرائيل أقوى دولة في منطقة الشرق األوسط خاصة في بهذه الخارطة

 .(2010:20)عدوان، المجال العسكري 

اإلسـرائيلي فـي -األمريكية تجاه قضية الصراع العربيالواليات المتحدة أن سياسة  الباحثرى يو 

، فــي تقــديمها للــدعم السياســي رًا عــن سياســة اإلدارات الســابقةعهــد الــرئيس بــوش االبــن، لــم تختلــف كثيــ

السياسـية األمريكيـة تجـاه هـذه القضـية واحـدة ال تتغيـر مـن  اإلسـتراتيجية، فالقواعـد للحكومات اإلسرائيلية

 فالواليــات المتحــدة األمريكيــةاألحـداث السياســية والعســكرية فــي المنطقـة،  مهمــا تغيــرتإدارة إلـى أخــرى، 
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واضحة وراسخة تجـاه هـذه القضـية، تتمثـل فـي الحفـاظ علـى كيـان إسـرائيل دون أي مسـاس،  ةلها سياس

 .أقوى دولة في منطقة الشرق األوسط سياسيًا وعسكريًا واقتصادياً كوالحفاظ على إسرائيل 
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 المبحث الثاني

 العالقات االقتصادية
حيـــًا لطبيعـــة العالقـــات والـــروابط بـــين  األمريكيـــة الرســـمية إلســـرائيل تجســـيداً  المســـاعداتتعتبـــر 

ســـرائيلحكومــات الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة المتعاقبـــة و  ، )لبـــد ، وبمــا تمثلـــه مـــن أبعـــاد وأهـــداف مختلفـــةا 

الحكوميــة  –شــريان الحيــاة فبــدون المعونــات األمريكيــة المســاعدات األمريكيــة إلســرائيل  كمــا تعــد (2004

ذلك ولــ بلــد فقيــر فــي مــوارده االقتصــادية،بــدًا أن تعــيش، ففلســطين أ ال يمكــن إلســرائيل -هــا والتبرعــاتمن

لكســـب مزيـــدًا مــــن النزعـــة الدينيـــة األصـــولية المســــيحية لـــبعض الرؤســـاء األمـــريكيين إســـرائيل اســـتغلت 

 .( 136-2005:135،عبد السالم)التعاطف االقتصادي معها 

ي الشـــرق األوســـط فـــي مراحـــل بالغـــة فـــ للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة االســـتراتيجيلقـــد مـــر المشـــروع     

قليميـــة جـــراء الصـــراع العربـــي -الصـــعوبة والخطـــورة بســـبب تعـــرض المنطقـــة ألزمـــات وحـــروب دوليـــة وا 

الـذارع الممتـدة للواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي  1948منذ نشأتها عـام  إسرائيلاإلسرائيلي حيث تصنف 

ت المتحـــدة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط والتـــي الحليفـــة الكبـــرى للواليـــا إســـرائيلتعتبـــر و   الشـــرق األوســـط

 3.3 تــدعمها بالوســائل كافــة، فهــي تحصــل علــى أكبــر قــدر مــن المعونــات الخارجيــة األمريكيــة "حــوالي

بأحـدث األسـلحة وتقـيم معهـا منطقـة تجـارة حـرة األمريكيـة دوالر سنويًا" وتزودهـا الواليـات المتحـدة مليار 

 .(2012:235)المشاقبة وشلبي،دية وعلمية وتقنية وتقدم لها ما تحتاجه من مساعدات اقتصا

 األمريكية إلسرائيل المساعدات االقتصاديةحجم 

ن تلــك متلقيــًا عاديــًا للمســاعدات األمريكيــة، بــل متلقيــًا لــه وضــعه الخــاص وذلــك أل إســرائيللــم تكــن     

اعدات الخارجيــة المسـاعدات لـم تخضـع فــي كثيـر مـن األحيــان للقـوانين األمريكيـة المنظمــة لشـئون المسـ

في شراء الطعـام  1992من قيمة المساعدات األمريكية عام  %87 إسرائيلاألمريكية، فمثاًل استخدمت 

وهـذا  ،%93وصـلت هـذه النسـبة إلـى  1993والوقود، وفي سداد بعض الديون قصيرة األمد، وفـي عـام 
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البعثــات األمريكيــة إلــى  لترســ حيــث ،يتعــارض مــع القــوانين األمريكيــة التــي تــنظم المســاعدات الخارجيــة

 شـكل المسـاعدات وآليـة صـرفها، فـيلتحدد الدول التي تقدم الواليات المتحدة األمريكية المساعدات لها، 

، لســبب بســيط وهــو أن المســاعدات االقتصــادية إلســرائيل كانــت إســرائيلحــين لــم تنشــأ بعثــة مماثلــة فــي 

فســيرات حــول كيفيــة إنفاقهــا لهــذه المســاعدات، تقــدم لهــا فــي صــورة نقديــة، ودون مطالبتهــا بتقــديم أيــة ت

لقـوانين  ة صريحةهذا مخالففي األمريكية لها، و  اتفإسرائيل لها الحرية التامة في طريقة إنفاق المساعد

 .(2012:237)المشاقبة وشلبي، المساعدات األمريكية الخارجية

ر األكثـر وضـوحًا لموقـع لواليـات المتحـدة األمريكيـة المؤشـا مـن وتعتبر المسـاعدات االقتصـادية

اإلدارات األمريكيـة المتعاقبـة، حيـث يبلـغ مجمـوع المسـاعدات الخارجيـة األمريكيـة  المفضـل لـدى إسـرائيل

 2005عـــام  مليـــار دوالر حتـــى 154نحـــو  منـــذ تأسيســـها إســـرائيلالقتصـــادية والعســـكرية التـــي تلقتهـــا ا

ميرشـايمر ووالـت أن  ويـرى  ،من قـروض دالً معظمها منح مباشرة ب ،(2005)بالقيمة الفعلية للدوالر عام 

عـادة فـي ظـل  كيـة المباشـرة تعطـىاألمري اتالمجموع الفعلي للمساعدات هـو أكبـر بكثيـر، ألن المسـاعد

الماديــــة ال  اتمــــن المســــاعد أخــــرى  أشــــكاالً  ن الواليــــات المتحــــدة تقــــدم إلــــى إســــرائيل، وألاتيــــهمو شــــروط 

 .(2007:46مر ووالت،)ميرشايالخارجية ات تتضمنها موازنة المساعد

األمــــوال التــــي تجمعهــــا  ،مباشــــرة إلســــرائيلالغيــــر أهــــم أشــــكال المســــاعدات األمريكيــــة أن مــــن و 

م المنظمات الخيريـة اليهوديـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، والتجهيـزات العسـكرية األمريكيـة التـي تقـو 

 باقي الدول. إسرائيل بشرائها بأثمان منخفضة عن

مليــار دوالر  3فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة بنحــو  األمريكيــة إلســرائيل وتقــدر المســاعدات

يمكــن الوقــوف و ، اإلدارة األمريكيــة مســاعدات عاجلــةمــع بعــض اإلضــافات األخــرى التــي تعتبرهــا  ســنوياً 

 عند أبرزها كما يلي:
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نة الماليــة وافقــت لجنــة االعتمــادات بمجلــس النــواب األمريكــي علــى مشــروع المســاعدات الخارجيــة للســ -

ـــد ـــي تب ـــى  1990أ فـــي األول مـــن تشـــرين أول/ أكتـــوبرالت مليـــار دوالر  1.8بحيـــث تحصـــل إســـرائيل عل

 مليار دوالر كمساعدات اقتصادية. 1.2كمساعدات عسكرية و 

رســـوم يقضـــي بتقـــديم علـــى م 1991آيـــار/ مـــايو  28وقـــع الـــرئيس األمريكـــي جـــورج بـــوش األب يـــوم  -

 (2012:240)المشاقبة وشلبي،. مليون دوالر أقرها الكونجرس 650يمتها تبلغ ق مساعدات عاجلة إلسرائيل

أنهــــا ستواصــــل تقــــديم المســــاعدات  1993آذار/ مــــارس  21أكــــدت إدارة الــــرئيس بيــــل كلينتــــون فــــي  -

)المشـاقبة وللسـنوات المقبلـة  1994مليـار دوالر للسـنة الماليـة  3االقتصادية والعسكرية بمعدالتها البالغـة 

 .(2012:241وشلبي،

 2تقـدر بقيمـة  ةمسـاعدات ماليـ إسرائيلعلى منح  2000أكتوبر 26األمريكي في  الكونجرسصادق  -

 (2012:241،)المشاقبة وشلبي.العسكرية  لألغراضمليون دوالر معظمها مخصصة  820مليار دوالر و

ـــة إل - ـــين عـــامي بلغـــت المســـاعدات االمريكي ـــد عـــن  2005-2001ســـرائيل ب ـــار دوال 1.5مـــا يزي ر ملي

 F16كمســـاعدات عســكرية تضـــمنت عــدة صـــفقات منهــا شـــراء طـــائرات مليــار  6.3مســاعدات نقديـــة، و

  .(2007:63،المصري )وبالك هووك 

مليـار 30 عـن زيـادة المعونـة العسـكرية لتـل أبيـب إلـى  2006أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عـام  -

ــــى مــــدى ــــادة  دوالر عل )المشــــاقبة  معونــــة المخصصــــة أساســــاً عــــن ال %25الســــنوات العشــــر القادمــــة بزي

 .(2012:241،وشلبي

علـى برنـامج مسـاعدات  اتفـاقتوصلت إدارة الرئيس بوش والحكومـة اإلسـرائيلية إلـى 2007 في العام  -

لــذلك ترتفــع منحــة التمويــل العســكري  ووفقــاً  ،دوالر مليــار30 ســنوات بقيمــة  10أمريكيــة إلســرائيل مدتــه 

وفـي  ،2013عـام  دوالر مليـار 3.1إلـى نحـو  2009مليار دوالر عام  2.55بشكل تدريجي لتنتقل من 
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إضــافة إلــى المســاعدات العســكرية المقــررة فــي  -، طالــب الكــونجرس112الــدورة الثانيــة للكــونجرس الـــ 

 بمسـاعدات إضـافية مـن الميزانيـة الدفاعيـة لتمويـل برنـامج الـدفاع الصـاروخي المشـترك -2013ميزانية 

 .(2012)الجزيرة نت،

وهناك شكل أخر من أشكال الدعم األمريكي، يتمثل في ضمانات القروض التـي تسـمح إلسـرائيل       

، فتــوفر بالتــالي ماليـين الــدوالرات مــن مــدفوعات صــارف التجاريـة بمعــدالت فائــدة أقـلمــن الم بـاالقتراض

نات، وحصـلت علـى فـي أوائـل التسـعياألمريكيـة قروضًا من الواليـات المتحـدة  إسرائيلفقد طلبت  ،الفائدة

 إســــرائيلالمهــــاجرين إلــــى  الســــوفييتعشــــرة مليــــارات دوالر ضــــمانات للقــــروض لتمويــــل تــــوطين اليهــــود 

 .(52-2007:53)ميرشايمر ووالت،

مليــار دوالر إضـــافية  8، طلــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، أريئيــل شــارون، 2003 عــامفــي و 

 11-108ونــص القــانون العــام  ،التــدهور كضــمانات قــروض لمســاعدة االقتصــاد اإلســرائيلي اآلخــذ فــي

مـــا قبـــل حزيـــران  ال يمكـــن أن تســـتخدم إال ضـــمن حـــدود إســـرائيلعلـــى أن عائـــدات ضـــمانات القـــروض 

علــى  لمــا تنفقـه إســرائيل ن أن تقلــص بمبلــغ مسـاوٍ ، وأن الضــمانات السـنوية للقــروض يمكـ1967/يونيـو 

الحات االقتصادية اإلسرائيلية حين يحدد ن الرئيس سيدرس اإلصأالمستوطنات في األراضي المحتلة، و 

، أعلنــت وزارة الخارجيــة 2003تشــرين الثــاني / نــوفمبر  26وفــي  ،أســس ضــمانات القــروض وشــروطها

صــت بواقــع ق ل 2003مليــارات مــن الــدوالرات للســنة الماليــة  3األمريكيــة أن ضــمانات القــروض البالغــة 

لمســتوطنات فــي األراضــي المحتلــة، وتابعــت بنــاء اســتمرت فــي بنــاء ا مليــون دوالر ألن إســرائيل 289.5

 .(17-2007:18شارب،) الجدار األمني الذي يفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
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 2005-2003جدول يوضح ضمانات القروض لالنتعاش االقتصادي اإلسرائيلي للسنة المالية 

 )الجدول بماليين الدوالرات(

 السنة المالية
 اممقبرة في القانون الع

801-88* 

التقليص بسبب النشاط 

 طانيياالست

المبلغ المقترض من جانب 

 إسرائيل

3002 2000 31982 8000 

3002 2000 - 8520 

3002 2000 - 520 

 2800 3182 9000 المجموع

  U.S. State Departmentالمصدر:

، حــق ضــمانات القــروض مــن 1661 ، أي قــانون االعتمــادات المجمعــة للســنة الماليــة774 – 564مــدد القــانون العــام *
 . 1664إلي السنة المالية  1661السنة المالية 

برنـامج المـدارس بالعمليـات الخارجيـة  اعتمـاداتاألمريكـي مـن خـالل قـانون  الكـونجرسكما قام   

المخصصــة للمســاعدة التنمويــة التــي تقــدمها  االعتمــادات إجمــاليوالمستشــفيات فــي الخــارج كجــزء مــن 

لية منحًا من الجامعات والمستشفيات اإلسرائي عددوقد نالت  (USAIDكية للتنمية الدولية )الوكالة األمري

 "شعاري تصـيدق"وحصلت مؤسسات إسرائيلية مثل مركز  من الوكالة األمريكية خالل السنين الماضية،

لتنميـة وبحسـب الوكالـة األمريكيـة ل ،الطبية على تمويـل مـن البرنـامج "هداسا"القدس ومنظمة  فيالطبي 

 الشـرق األوسـط فـيمعظـم التمويـل الـذي أنفقـه البرنـامج  فـي إسـرائيلالدولية، تلقت المؤسسات الموجودة 

 .(17-2007:18)شارب،
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سرائيل: األمريكية الميزان التجاري للواليات المتحدة  وا 

ر من الواضح  في العالقات التجارية بين إسرائيل والواليات المتحدة األمريكيـة أن حجـم تصـدي 

األمريكيـة البضائع اإلسرائيلية للواليات المتحدة دائمًا يفوق ضعفي حجـم الـواردات مـن الواليـات المتحـدة 

أكثـر مـن  األمريكيـة مما يجعل إسرائيل تعتمد في تجارتها الخارجية على التصدير إلى الواليات المتحـدة

مليــار  5.331يــات المتحــدة بلــغ حجــم االســتيراد اإلســرائيلي مــن الوال 2003، ففــي عــام أي دولــة أخــرى 

 عـــاموفـــى  -ضـــعفينالأكثـــر مـــن  أي -دوالر مليـــار 12.898دوالر، وحجـــم التصـــدير اإلســـرائيلي إليهـــا 

دوالر وحجــــم التصــــدير  مليــــار 6.099الواليــــات المتحــــدة  بلــــغ حجــــم االســــتيراد اإلســــرائيلي مــــن 2004

 5.920مــن الواليــات المتحــدة د بلــغ حجــم االســتيرا 2006مليــار دوالر، وفــى  14.17اإلســرائيلي إليهــا 

بلــغ حجــم التصــدير  2007وفــى عــام  ،دوالر مليــار 17.957دوالر وحجــم التصــدير اإلســرائيلي  مليــار

فبلغ حجم الصـادرات اإلسـرائيلية 2008 مليار دوالر أما النصف األول من عام  18.9للواليات المتحدة 

التصـــدير اإلســـرائيلي الـــى الواليـــات المتحـــدة ، وأهـــم مجـــاالت دوالر مليـــار 14.5إلـــى الواليـــات المتحـــدة 

 . (2013)موقع اليوم السابع، األمريكية هي منتوجات الماس والتكنولوجيات والهايتك
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 بماليين الدوالرات 2009 -2000 خالل الفترةكية إلسرائيل ير لمساعدات األمجدول تفصيلي ل 

  تعاوني   مدارس ومستشفيات  إسكان  الالجئين اليهود       

 آخر  تنمية  آخر  المستشفيات  قرض  إعادة التوطين  اقتصادي  عسكري    

 منح  منح  قرض  منح  ضمان  منح  منح  قرض  منح  قرض  مجموع  عام 

 2000  7،555141   5،51616    949.1  60.0   2.75    

2001  1،441161   5،14111   832.2  60.0   2.25    

 2002  1،416.11   1،67616   720.0  60.0   2.65    28.0 + 

 2003  5،471151   5،64117   596.1  59.6   3.05    

 2004  1،144111   1،57415   477.2  49.7   3.15    9.9 

 2005  1،151151   1،16111   357.0  50.0   2.95    

 2006  1،15711   1،11416   237.0  40.0      0.5 

 2007  1،16611   1،57616   120.0  40.0   2.95    0.2 

 2008  1،71511   1،54616   0  40.0   3.90    

 2009  1،11616   1،11616  0       

 158.6  185.7  17.5  144.2 600.0 5،11411  56،41416  5،15111  14،14517  55،15111  5111661511 المجموع 

 األرقام بالجدول بالمليون دوالر()                      

 (2013موقع المكتبة اليهودية االفتراضية، :)المصدر                    
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ويـــرى الباحـــث أن تلـــك المســـاعدات التـــى تقـــدمها الواليـــات المتحـــدة إلســـرائيل والتـــى تـــأتي فـــي   

تعبر عن السياسية االمريكية الداعمة إلسرائيل ولتوجهاتها في المنطقة، والتى كل منح، معظمها على ش

 تعكس الخلفية الدينية للقيادة األمريكية الداعمة إلسرائيل بإستمرار.

على ما يقدر  ات القروض، تحصل إسرائيلإضافة إلى المساعدات الحكومية المدعومة وضمان

الشخصــية مــن مــواطنين أمــريكيين، نصــفها تقريبــًا مــدفوعات مباشــرة،  بمليــاري دوالر ســنويًا مــن الهبــات

فـي  خاصـةوتحصـل هـذه السـندات علـى معاملـة  ،خر من خالل شراء سندات دولة إسـرائيلوالنصف اآل

 الكـــونجرسالقـــانون األمريكـــي فبـــالرغم مـــن أن الفوائـــد التـــي تتقاضـــاها ليســـت معفـــاة مـــن الضـــريبة، فـــإن 

ة إضـافية ، الذي فرض غرامات ضـريبيفض العجزلخ 1984عام قانون يعفيها بالتخصيص من شروط 

وعلــى غــرار هــذا، فــإن الهبــات الخاصــة ألعمــال ، ريعهــا مــا دون المعــدل  الفــدرالي ى علــى ســندات أخــر 

من الهبات الخاصة  اً كثير من الضرائب، لكن  ة ال تعفيالتبرعات والمساعدات في معظم البلدان األجنبي

)ميرشــايمر  بنــد خــاص فــي المعاهــدة األمريكيــة اإلســرائيلية حــول ضــريبة الــدخل بســبب إلســرائيل معفــاة؛

 .(53-2007:54ووالت،

 األمريكية إلسرائيل المساعداتأهمية 

عليـه االقتصـاد العـام اإلسـرائيلي  الل المسـاعدات األمريكيـة حيـزًا يعـوليشكل التدفق المـالي مـن خـ     

مهمـًا فـي قيـام دولـة  سـتراتيجياً امـواطنين أميـركيين دورًا  بشكل كبير، كما لعبت المساهمات الخاصة من

 .(2007:54)ميرشايمر ووالت، واستمراريتها إسرائيل

تصـــاد اإلســـرائيلي لعـــدة أعـــوام، كـــان للمســـاعدات االقتصـــادية األمريكيـــة دور هـــام فـــي دعـــم االق وقـــد    

هم فـي إطالقـه التعـاون العلمـي ات)سـاقطـاع التقنيـة العاليـة فيهـا فـي التسعين ريع فـيالتوسـع السـ وبفضل

ــدًا صــناعيًا بالكامــل  إســرائيلأصــبحت  اإلســرائيلي(األمريكــي  بعــض دول  يــوازي اقتصــادياً يكــاد اليــوم بل

 (2007:4)شارب،. أوروبا الغربية
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 المســــاعدات االقتصــــادية التـــي تقــــدمها الواليــــات المتحــــدة اســـتغلتأن إســــرائيل  ،الباحــــثرى يـــو 

ممـا جعلهـا  تطوير صـناعاتها الداخليـة، ومـن أهمهـا الصـناعات العسـكرية أفضل استغالل في مريكيةاأل

 . تتفوق بصورة ملحوظة عن الدول المجاورة لها

علــى المعونــات األمريكيــة المقدمــة لهــا بصــورة أساســية فــي المجــاالت العســكرية،  إســرائيلتعتمــد و      

مـن األمثلـة ضـمن هـذا المجـال هـو وذلك بهدف ضمان تفوقها االستراتيجي علـى الـدول العربيـة كافـة، و 

تمويــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة لبرنــامج الصــواريخ اإلســرائيلي، ومشــروع طــائرة الفــي، والــذي لــم يــتم 

 .(2002،قناة أبو ظبي) إكمال تنفيذه بعد، وقد بلغت كلفة األخير نحو مليار دوالر أمريكي

مكونــات البنيــة الهيكليــة لالقتصــاد اإلســرائيلي  مــن أهــم األمريكيــة إلســرائيل المســاعدات تعتبــر وكمــا    

ــــذ عــــام  ــــذي تطــــور من كمــــا ســــاعدت  ،اإلســــتراتيجية اإلســــرائيليةوفــــق نســــق يخــــدم التوجهــــات  1948ال

السـوفيتي  االتحـادالمهـاجرين اليهـود مـن دول  اسـتيعابعلـى  المساعدات االقتصـادية األمريكيـة إسـرائيل

يهـــودي،  ألـــفمليـــون ومـــائتي  2009وحتـــى عـــام  1990الســـابق والـــذين تجـــاوز مجمـــوعهم منـــذ العـــام 

 (2009.)السهلي، في فلسطين االستيطانييشكلون نحو اثنين وعشرين في المائة من التجمع اليهودي 

تكمن أيضًا أهمية المعونات األمريكية إلسرائيل في تمويل حركة تجارتها الخارجية، وقد أشـار كما      

، حيــث ورد فيــه أن العجــز التجــاري إلســرائيل 1996ره الســنوي لعــام لهــذا صــندوق النقــد الــدولي فــي تقريــ

(، وعلــى التــوالي 1995، 1994، 1993، 1992، 1991فــي مجــال تجارتهــا الســلعية قــد بلــغ لألعــوام )

وهــــذا يعنــــي أن العجــــز التجــــاري اإلســــرائيلي فــــي  ،( مليــــار دوالر أمريكــــي10.6، 8، 8.2، 7.2، 7.3)

مليار دوالر أمريكي، إضافة للعجـز فـي مجـال تجـارة  41.2غ ما يعادل النصف األول من التسعينات بل

مليــار دوالر أمريكــي، وأنــه لــوال المســاعدات الخارجيــة إلســرائيل،  3.5الخــدمات والــذي بلــغ لــنفس الفتــرة 

، لمــــا اســــتطاعت إســــرائيل ســــد الفجــــوة فــــي الميــــزان التجــــاري األمريكيــــة وخاصــــة مــــن الواليــــات المتحــــدة
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ا أن إســرائيل تحتـاج للمســاعدات الخارجيـة مــن أجـل رفــع مسـتوى المعيشــة فيهـا، بهــدف وكمـ ،اإلسـرائيلي

كمال صورة إسرائيل المتفوقة على اآلخرين  .(2002)قناة أبو ظبي، إغراء يهود العالم للهجرة إليها وا 

مليــارات دوالر مــن الواليــات المتحــدة وهــي المنحــة المعتــادة،  3تلقــت إســرائيل  1991عــام ففــي ال

ائيل مــن البنــوك األمريكيــة بقيمــة عــن تقــديم ضــمانات الحكومــة األمريكيــة لقــروض مصــرفية إلســر  فضــالً 

مليــارات دوالر، واســـتخدمت ضـــمانات القـــروض كوســـيلة لحفـــز إســـرائيل علـــى المشـــاركة فـــي عمليـــة  10

ـــــوبر ـــــد فـــــي أكت ـــــدأت فـــــي مدري ـــــي ب ـــــة مـــــن االتحـــــاد  1991 عـــــام التســـــوية الت ـــــة الهجـــــرة اليهودي لتســـــهيل عملي

 .(1999)الفيشاوي،وفيتيالس

 عالقات خاصة -األمريكية إلسرائيل المساعدات

 أيتعتبر مساعدات الواليات المتحدة إلسرائيل ال مثيل لها في عالقات الواليات المتحـدة مـع       

بـالغ مـن المـال مماثلـة لمـا ماألمريكيـة مـن الواليـات المتحـدة  آخـر أن تلقـىخر، ولم يسـبق ألي بلـد آبلد 

يـه الواليـات المتحـدة وجد دولة متبرعة أخرى حصلت علـى أقـل ممـا حصـلت علتوال  ،منها سرائيلتلقته إ

 .(2005:131)فندلي، مقابل سخائها من إسرائيل

المساعدات التي  فيأن عطاء الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل وسخائها  الباحثرى يحيث 

، حيـث تقـدم المسـاعدات إلسـرائيل دون كيـةمتحـدة األمريتقدمها ال يوجد له مقابل تستفيد منـه الواليـات ال

 مقابل.

بين الواليات المتحـدة للعالقة سرائيل تأكيدًا على الطبيعة الخاصة إلتعتبر المعونات األمريكية       

ســرائيل، فنجــد أن تطــور حجــم تــدفق المعونــات األمريكيــة الرســمية يــرتبط بتصــاعد أحــداث  األمريكيــة وا 

سـرائيلي، وأنهــا تــزداد مـن حيــث القيمــة عنـد تفــاقم وتــوتر األوضـاع بالنســبة إلســرائيل، الصـراع العربــي اإل

العتـــداءاتها علـــى الـــدول العربيـــة، ويمكـــن توضـــيح هـــذا مـــن خـــالل بعـــض الســـنوات إســـرائيل وتصـــعيد 

 المختارة في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي، وهي:
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، وقد بلغـت قيمـة 1967حرب عام ( هي التي سبقت مباشرة 1966، 1965، 1964لسنوات )ا

لســــــنوات ، وا( مليــــــون دوالر أمريكــــــي37،61.7،126.8المســــــاعدات لهــــــذه الســــــنوات، وعلــــــى التــــــوالي )

قــد بلغــت قيمــة المســاعدات لهــذه الســنوات ف، 1982عــام التــي ارتبطــت بحــرب  (1981،1982،1983)

هي السنة التي ارتبطـت ( و 1990) ، أما عام( مليون دوالر أمريكي2189،2289،2498على التوالي )

 .(1996:63)المسيري، بحرب الخليج الثانية، وقد بلغت قيمة المساعدات لهذه السنة عشرة مليارات دوالر

، إضـافة لمسـاعدة رمليـار دوال 13.6قيمة المساعدات المقدرة نحو  بلغتفقد  (2003) أما عام

ا زودت الواليــات المتحــدة إســرائيل مليــون دوالر أمريكــي، والتــي مــن خاللهــ 200عســكرية طارئــة، بقيمــة 

للقـادة الميـدانيين لالنتفاضـة  االغتيـاالترة سـهلت عليهـا القيـام بعمليـات بأجهزة ومعدات إلكترونية متطـو 

 .(2002)قناة أبو ظبي، الفلسطينية الحالية

ن إن حجـــم تـــدفق المعونـــات الخارجيـــة إلســـرائيل وتحديـــدًا مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة مرهـــو       

بطبيعـــة التطـــورات فـــي خارطـــة العالقـــات الدوليـــة، وتطـــور األحـــداث المتعلقـــة بمنطقـــة الشـــرق األوســـط، 

وأنــه ال يوجــد فــرق بــين اإلدارات األمريكيــة  ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع الصــراع العربــي اإلســرائيلي

رائيل، فــي ضــخها إلســ كبيــرالمختلفــة مــن حيــث تــدفق المعونــات أو حجمهــا، فكلهــا ســاهمت وعلــى قــدر 

فــاإلدارات األمريكيــة تتعامــل مــع إســرائيل لــيس باعتبارهــا مصــدر الرضــى والبركــة لعمليــة الوصــول إلــى 

نما مصدرًا أساسيًا فـي صـناعة القـرار األمريكـي وتنفيـذ السياسـات األمريكيـة فـي  ،البيت األبيض فقط، وا 

سرائيل للمساعدات األمريكية، ن الحديث عن استقاللية االقتصاد اإلسرائيلي، وتوقف حاجة إأالمنطقة، و 

ما هي إال تصـريحات إعالميـة تهـدف إلسـكات األصـوات األمريكيـة الداعيـة لمنـع اليهـود مـن االسـتمرار 

األمريكية الرسمية إلسرائيل  الواليات المتحدة في استنزاف قدرات وطاقات الشعب األمريكي، فمساعدات

 .(1996:71)المسيري، تشكل العمود الفقري القتصادها
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ويــــرى الباحــــث أن حجــــم المســــاعدات االقتصــــادية األمريكيــــة إلســــرائيل تؤكــــد الخلفيــــة الدينيــــة للساســــة 

 وجــوهر محــور تمثــل األمــريكيين وهــو مــا استعرضــته الدراســة فــي فصــولها األولــي، فهــذه الخلفيــة الدينيــة

 سياستها عن والدفاع إلسرائيل إسرائيل. فالدعم األمريكي جانب إلى دوماً  وقفت التي األمريكية السياسة

 مــن هائــل كــم وســلوك فكــر فــي األساســي اليهوديــة؛ هــو المحــور الصــهيونية الحركــة وتأييــد شــروط دون 

 أبـرز تتمحـور حيـث المتحـدة، الواليـات فـي األصولية المسيحية الضغط وجماعات والقيادات المؤسسات

 توارتية استخدام إسرائيل كما تحسن . وعملياً  نظرياً  ودعمها بـإسرائيل اإلنجيلي التبشير حول االتجاهات

 الخاصة. وأهدافها لمصالحها األصولية المسيحية الحركة
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 المبحث الثالث

 العالقات العسكرية واألمنية

 :في المجال األمني والعسكري  اإلسرائيلية العالقات األمريكية

سـرائيلعلى مدى عقـود، حافظـت الواليـات المتحـدة       ، بمـا فـي ذلـك قـوة ات ثنائيـة قويـةعالقـعلـى  وا 

 اإلســــتراتيجيةاألهــــداف و  المشــــتركةوالحفــــاظ علــــى المصــــالح دعــــم الواليــــات المتحــــدة إلســــرائيل وأمنهــــا؛ 

دعــم  إلــىالتــي يرجــع تاريخهــا  العالقــات التاريخيــةالحفــاظ علــى و  ،فــي الشــرق األوســطللواليــات المتحــدة 

 .(2012:1)شارب، 1948 في عام إسرائيلالواليات المتحدة لقيام دولة 

األمريكيــــة إلــــى أوائــــل عقــــد والواليــــات المتحــــدة  عــــود بــــدايات التعــــاون العســــكري بــــين إســــرائيلتإذ      

-Mutual De، اتفاقيــة التعــاون الــدفاعي المتبــادل )1952ات عنــدما وقــع الجانبــان فــي عــام الخمســين

fence Assistance Agreementبعدم استخدام األسلحة  ( التي نصت صراحة، على التزام إسرائيل

األمريكية إال  في حالـة الـدفاع عـن الـنفس وذلـك تماشـيًا مـع القـانون األمريكـي المتعلـق بمراقبـة صـادرات 

 .(1992:15)بسطامي، األسلحة

هـو  والمسـاعدات العسـكرية األمريكيـة إلسـرائيل من التعاون األمريكي اإلسرائيلي الهدف ويعتبر

فإســرائيل ال تحصــل علــى أنظمــة البــاب  ،إلســرائيلي فــي الشــرق األوســطالحفــاظ علــى التفــوق العســكري ا

وذخيـرة انشـطارية، ، وهليكـوبتر بالكهـوك، F15و  F16األول مـن األسـلحة األمريكيـة وحسـب )طـائرات 

. الــخ(، بــل أصــبحت أيضــًا مرتبطــة بالمؤسســات الدفاعيــة واالســتخبارية األمريكيــة عبــر وقنابــل ذكيــة ..

 الكـــونجرسقـــات الرســـمية والـــروابط غيـــر الرســـمية، وبحســـب جهـــاز األبحـــاث فـــي حيـــز متنـــوع مـــن االتفا

األمريكي، فقد "ساعد الدعم العسكري األمريكـي علـى تحويـل القـوات المسـلحة اإلسـرائيلية إلـى واحـد مـن 

 .(2007:57)ميرشايمر ووات، أكثر الجيوش المتطورة تكنولوجيًا في العالم"
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سرائيل ترجـع إلـى أهميـة إسـرائيلاألمريكية لواليات المتحدة ة الخاصة بين اهذه العالق        ودورهـا  وا 

األمريكـي واالرتبـاط  واالهتمـاماألمريكيـة فـي الشـرق األوسـط  اإلسـتراتيجيةو في إطار المصالح السياسـية 

الواليـات المتحـدة في الحفاظ على تأييـد هذا إلى جانب نشاط الجماعات اليهودية األمريكية ودورها  ،بها

أن بقــاء مصــالحها فــي منطقــة الشــرق األوســـط األمريكيــة وتــرى الواليــات المتحــدة  إلســرائيل، ةمريكيــاأل

 واسـتمرتفـي هـذا الصـراع  إسـرائيلالصراع العربي اإلسرائيلي، لذلك انحازت إلـى  باستمرار مرتبط أساساً 

، بل إنها زادت األمريكي هذه الرؤية سمة ثابتة للسياسة الخارجية األمريكية منذ نهاية التنافس السوفيتي

 .(295-2002:296)السلطان، في واقع األمر مع نهاية هذا التنافس

 اإلسرائيلي أسس التعاون العسكري األمريكي 

مــن خــالل تحقيــق  االلتقــاءترتكــز العالقــات األمريكيــة اإلســرائيلية فــي المجــاالت المختلفــة علــى 

إال أن مـا يجمعهمـا هـو  ،من مفهوم كلتـا الـدولتيناألسس  اختالف، رغم بين البلدينالمصالح المشتركة 

 وتتحدد أسس التعاون األمني والعسكري في مجاالت متعددة كاآلتي: تحقيق األهداف المشتركة لهما

 :للتعاون العسكري  مبدأ األمن أساس .8

الكيـف " علـى رؤيـة ، وتعمـلومتنوعـة تعتمد إسرائيل في تحقيـق أمنهـا علـى قـدرات عسـكرية متفوقـة     

 توطيـدعلـى  إسـرائيلولضمان هذا التفـوق، تحـرص  "الكم العددي العربي"اإلسرائيلي في مواجهة  "لتقنيا

بصـفتها الدولـة الرئيسـية فـي العـالم التـي تمتلـك تقنيـات عسـكرية األمريكيـة تحالفهـا مـع الواليـات المتحـدة 

 25بلغـت ، حيـث واألمنـي التعاون األميركي اإلسرائيلي في المجـال العسـكري  اتفاقياتوتعددت ، متفوقة

قدرتها العسكرية وتزويدها بالتقنيات المتقدمـة فـي  تفوق  تصب في مصلحة إسرائيل، وتعمل على اتفاقية

الجزيـرة ) على الدول العربية المحيطـة بهـا التفوق الدائم لهاالمعدات العسكرية ونظم التسليح، بما يضمن 

 .(2012، نت
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 ، وهــذا مــا يوضــحهيلية فــي هــذا المجــال فريــدة مــن نوعهــاوتعتبــر العالقــات األمريكيــة  اإلســرائ

فـــإن موقـــع  مـــن هنـــا ،بوصـــفه أمـــرًا ثابتـــًا مـــن ثوابـــت سياســـتها الخارجيـــة الواضـــح بـــأمن إســـرائيل التزامهـــا

الواليــــات المتحــــدة  التزامــــاتعــــالن منهــــا مرتكــــزًا مهمــــًا لتنفيــــذ والقــــوة العســــكرية المتاحــــة لهــــا يج إســــرائيل

ن تقــدمها العســكري والتقنــي وانحيازهــا الثابــت إلــى الواليــات فــإفضــاًل عــن ذلــك  فــي المنطقــة،األمريكيــة 

المتعلقـــة األمريكيـــة  اإلســـتراتيجيةمنـــذ الحـــرب البـــاردة قـــد أتـــاح لهـــا مكانـــًا مهمـــًا فـــي  األمريكيـــة المتحـــدة

اعدة مما يجعلها ق األمريكية من هنا فإن ضمان أمنها يعد مصلحة أساسية للواليات المتحدةو  ،بالمنطقة

 .(2002:310)السلطان، كافة االتجاهاتمثالية من أجل القيام بعمليات في  انطالق

علـى المعونـات والمسـاعدات األمريكيـة المقدمـة لهـا بصـورة  جاء اعتماد إسرائيل ،تأسيسًا على ذلك     

ة كافـة، أساسية في المجاالت العسكرية والذي يأتي بهدف ضمان تفوقها االستراتيجي على الدول العربي

المتعلقــة بمنظومــات الصــواريخ، ومشــروع طــائرة  واليــات المتحــدة األمريكيــة بــرامج إســرائيلفقــد مولــت ال

 .(2012:232،مشاقبة وشلبي)الفي، الذي بلغت كلفته نحو مليار دوالر أمريكي ال

 :(2013)موسوعة المعرفة، باآلتيهذا المجال وتطالب إسرائيل الواليات المتحدة في 

معهــا  واالرتبــاطوالحفــاظ عــل كيانهــا القــومي،  ســرائيلإالسياســي واألدبــي األمريكــي ببقــاء  تــزاماالل –أ  

 بروابط عسكرية تحقق الطمأنينة للشعب اليهودي. 

وتزويــدها باألسـلحة الحديثــة ذات  يـةالعربالـدول بـالتفوق العســكري اإلسـرائيلي التقنـي علــى  االلتـزام –ب 

عنـدما تتحقـق قدرتـه علـى الصـد والـردع  بالطمأنينـةالشـعب اليهـودي  التقنيات العالية وبمـا يـنعكس علـى

يصل بإسرائيل إلى السيطرة على المنطقـة، وضـمان عـدم  االلتزامهذا  إنبل  ،عربية هجوميةألي نيات 

 بأي هزيمة محتملة.  إصابتها
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بشــرية ضــمان تــدفق هجــرة اليهــود مــن شــتى بقــاع األرض إلــى إســرائيل، مــن أجــل تعظــيم قــدرتها ال –ج 

القـــدرة العســـكرية فـــي الـــدفاع عـــن الدولـــة، ودعـــم اســـتقرارها داخلهـــا مـــن خـــالل  ىالتـــي تعكـــس آثارهـــا علـــ

 تخصيص معونات تحددها إسرائيل، وتحققها الواليات المتحدة. 

عــدم بنــاء عالقــات أمنيــة عســكرية بــين الواليــات المتحــدة والــدول العربيــة، يمكــن أن تــنعكس آثارهــا  –د 

 سرائيلية األمريكية، والتي يجب أن تحظى بأسبقية أولى. على العالقات اإل

ــة  إن -هـــ  ويمكــن لهــا  محــدود، وتحتــاج لحــدود آمنــة، ونجــدة ســريعة إســرائيلالعمــق االســتراتيجي لدول

 .والدعم األمريكي ةذلك من خالل قواها الذاتي تحقيق

 الموقع االستراتيجي إلسرائيل كأساس للتعاون العسكري: .3

تقـايض بهـا الواليـات  ،وعسـكرية ،فـي تحقيـق ميـزة أمنيـة االسـتراتيجيرائيل علـى موقعهـا تعتمد إسـ      

مرنــة  إســتراتيجيةوالغــرب بصــفة عامــة مــن أجــل تحقيــق ميــزات عســكرية فــي نطــاق  ،المتحــدة األمريكيــة

 ،والتـي قــد تــؤثر علـى مصــالح الغــرب ،لمواجهـة التطــورات غيــر المتوقعـة فــي المنطقــة ،متعـددة الجوانــب

 .(2013)موسوعة مقاتل من الصحراء، تهدف باألساس إلى ضمان بقاء الوجود اإلسرائيلي كما

 ،األمريكيـة فـي الشـرق األوسـط بحكـم موقعهـا اإلسـتراتيجية ركـائزعنها من  ال غنى ركيزة فإسرائيل     

مــــن عناصــــرها ووســــيلة  تظهــــر عنصـــرًا مهمــــاً  اإلســــتراتيجيةففـــي جميــــع المراحــــل التــــي مـــرت بهــــا هــــذه 

وقد أخذت هذه األهمية من الخطط األمريكية، ولهـذا اسـتمرت فـي تأديـة  ،تستخدمها بشكل من األشكال

فقـد  ،حتـى اآلنو على نحو خاص منذ قيامها األمريكية مهمتها للغرب على نحو عام والواليات المتحدة 

ضالتها المنشودة لتحقيق أهدافها في الشرق األوسط، بعد  ئيلالواليات المتحدة األمريكية في إسرا وجدت

فــي حلــف واحــد، فإســرائيل المنظمــة تنظيمــًا عســكريًا دقيقــًا تعــد  ،فشــل محاوالتهــا فــي جمــع دول المنطقــة

قاعــدة عســكرية متقدمــة ومتكاملــة يمكــن االعتمــاد عليهــا علــى نحــو كبيــر جــدًا وكــذلك اســتعدادها الكبيــر 

http://www.moqatel.com/
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األمريكية لتعلب دور الوكيل المنفذ في المنطقة شريطة الحصول على  اإلستراتيجية لالستفادة من الفكرة

 اإلســتراتيجيةبــراء عديــد مــن خكمــا يعتقــد  ،المكاســب الماديــة والتكنولوجيــة والسياســية عــل حســاب العــرب

حيـث  ،تمتلك بحكم موقعها الجغرافي أفضل التسهيالت وأكثرها تقدمًا فـي المنطقـة األمريكية أن إسرائيل

يمكن لها أن تقدم تسهيالت إسناد من الطراز األول تسـتطيع بهـا أن تـوفر للقـوات األمريكيـة مـا تحتاجـه 

ن تســـتفيد مـــن القواعـــد الجويـــة أمـــن إمكانـــات صـــيانة واســـتعدادات قتاليـــة، كمـــا يمكـــن للواليـــات المتحـــدة 

لكترونيـة التجسـس والحـرب اإلباشر أو ألغـراض والبرية والبحرية اإلسرائيلية في حالة وقوع نزاع مسلح م

 .(298-296-2002:297)السلطان، واالستطالع من أجل عمليات اإلسناد كافة

 الدعم العسكري األمريكي إلسرائيل

سـرائيلالعالقـات  تعتبـر      بـالرغم مــن  ،عالقـات تحـالف اسـتراتيجي بـين الواليـات المتحـدة األمريكيــة وا 

وذلــك بفعــل مــا بــرز مــن تطــورات إقليميــة فــي الشــرق  ،حــدوث تغييــرات عديــدة فــي نمــط هــذه العالقــات

ـــة مـــع إيـــران وســـوريا، والتـــورط األمريكـــي فـــي المســـتنقع العراقـــي،  األوســـط مـــن أهمهـــا: األزمـــة األمريكي

األمـر الـذي باتـت إسـرائيل تمثـل فيـه العـبء الثقيـل علـى  ،واستمرار تـداعيات الصـراع العربـي اإلسـرائيلي

بعـد أن أصـبحت الســبب الـرئيس فـي ازديـاد مشـاعر الكراهيـة والغضــب  ،السياسـة األمريكيـة فـي المنطقـة

علــى بــاقي أهــداف سياســتها  نتيجــة تفضــيلها ألمــن إســرائيل ؛تجــاه واشــنطنالــذي تبديــه الشــعوب العربيــة 

لتبلــور آراء جديــدة داخــل الواليــات المتحــدة بــدأت تطالــب إدارتهــا لتقــديم  ىالخارجيــة فــي المنطقــة ممــا أد

إال  .(2012:228،)المشـاقبة وشـلبي ية كأبرز أولويات السياسة الخارجية فـي الشـرق األوسـطالمصالح القوم

المتبادلــــة تفـــرض علــــى الواليــــات  اإلســـتراتيجية، والمصــــالح العالقــــة بـــين الــــدولتين الحليفتـــين منطـــقأن 

أخرى قد ، ولو على حساب أمور إسرائيلبالذات تعميق التزامها بأمن وسالمة وتفوق  األمريكية المتحدة

 .(2007)منور، ال تقل أهمية عنها
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ســــبب بــــأن أحـــد أســــباب الـــدعم العســــكري األمريكـــي إلســــرائيل هـــو  ويؤكـــد مســــاندي إســـرائيل  

ر القـوانين األمريكيـة إلـى دول تحظـ عادة تصدير السالح األمريكي عبر إسرائيلاقتصادي ألنه يسمح بإ

األكبـــر مـــن الـــدعم المـــادي المقـــدم إلســـرائيل هـــو أن القســـم مـــع العلـــم  ،ذاتهـــا علـــى اإلدارة التعامـــل معهـــا

 ،ومــــن ثــــم تكــــون الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة دعمــــت اقتصــــادها ،مخصــــص لشــــرائها أســــلحة أمريكيــــة

بأنها قاعدة أمريكيـة  عن ذلك يعتبر مساندوا إسرائيل ضالً ف ،وحافظت على فرص عمل آلالف العاملين

ومختبــر دائــم إلجــراء  ،المشــتركة ة إلجــراء المنــاوراتوســاح ،ومخــزن أســلحة للقــوات األمريكيــة ،متقدمــة

ــــــــارات ــــــــي علــــــــى أرض الواقــــــــع ؛ لدراســــــــة مــــــــدىالميدانيــــــــة لألســــــــلحة األمريكيــــــــة االختب  تأثيرهــــــــا الفعل

 .(210-2011:211)الضيفي،

اســتفادت إســرائيل مــن المســاعدات األميركيــة عبــر ثــالث صــيغ لنقــل األســلحة: أولهــا برنــامج فقــد      

 كيـة )البنتـاغون(ير مـات بعـد إقـرار وزارة الـدفاع األمة الخارجيـة، وهـو يجـري بـين الحكو المبيعات العسكري

أي  ،مليارات دوالر 10ألف قطعة سالح تقدر بـ  95تم بيع  هومن خالل ،ويختص بالقطع باهظة الثمن

ى برنـــامج المبيعـــات التجاريـــة المباشـــرة، وهـــو المفضـــل لنقـــل األســـلحة إلـــوثانيهـــا  ،بكلفـــة نســـبية عاليـــة

وصــــلت  إذ، إســــرائيل، حيــــث يجــــري بــــين الشــــركات والحكومــــات بتنظــــيم وتــــرخيص مــــن وزارة الخارجيــــة

ــالمبيعــات عبــر هــذا البرنــامج ا أمــا  ،مليــار دوالر 8.5لــى إمليــون قطعــة بكلفــة أدنــى وصــلت  670ى إل

ل الصـــيغة الثالثـــة فمخصصـــة للقطـــع الدفاعيـــة الزائـــدة، وهـــو برنـــامج يمـــر عبـــر البنتـــاغون لتمكـــين الـــدو 

بحاجـة  الواليات المتحـدة األمريكيـةكية مستعملة لم تعد ياألخرى من الحصول على معدات عسكرية أمر 

مليـــون دوالر مـــن األســـلحة يغلـــب عليهـــا   420ســـرائيل علـــى مـــا يعـــادلإ، ومـــن خاللـــه حصـــلت إليهـــا

 .(2014،مالعب) المقاتلة مروحيات األباتشي

، تواصـل دعمهـا العسـكري لهـا إلسـرائيللتفـوق العسـكري وحتى تضمن الواليات المتحدة األمريكية ا     

وخير دليل على ذلك المساعدات التي جاءت في أعقاب الحرب اإلسرائيلية على  ،من خالل عدة قنوات
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، فهذه المساعدات تأتي بعد اإلعالن عن صفقات سالح أمريكية تنوي التعاقد بها مـع 2006لبنان عام 

جيوشـــها، حيـــث تقـــوم الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ببيـــع األســـلحة  بعـــض الـــدول الخليجيـــة لتطـــوير عتـــاد

ـــيج أســـلحة أقـــل تطـــورًا، وهـــذا يعنـــي اســـتمرارية السياســـة  المتطـــورة إلســـرائيل فقـــط، بينمـــا تبيـــع دول الخل

 األمريكيـــــــة الراميـــــــة لبقـــــــاء التفـــــــوق العســـــــكري اإلســـــــرائيلي علـــــــى جميـــــــع القـــــــدرات العســـــــكرية العربيـــــــة

 .(2007:91،المصرى )

التفـوق العسـكري إلسـرائيل  تحقيق دائمًا إلى تسعىاألمريكية أن الواليات المتحدة  الباحثرى يو 

أفضـل مـن متطـورة بكميـات ونوعيـات  ن خـالل تقـديمها األسـلحة إلسـرائيلم ،على حساب الدول العربية

ســرائيل فــي وجــود إاألمريكيــة المقدمــة إلــى الــدول العربيــة، وهــذا يعــود إلــى رغبــة الواليــات المتحــدة تلــك 

ـــك متفوقـــة عســـكرياً  ـــيس فقـــط وذل ـــة دعـــم ل ـــة العربي ـــة الـــروابط  للوجـــود األمريكـــي فـــي المنطق نمـــا لحقيق وا 

والمعتقـــدات األيديولوجيـــة المتعلقـــة بضـــرورة وجـــود إســـرائيل لتحقيـــق النبـــوءات التوراتيـــة المتعلقـــة بنـــزول 

 .المسيح ومعركة هرمجدون 

وش االبــــن والحكومــــة اإلســــرائيلية إلــــى رفــــع توصــــلت إدارة الــــرئيس جــــورج بــــ 2007فــــي عــــام ف      

مليـار  2.55لذلك ترتفع منحة التمويل العسكري بشكل تدريجي لتنتقل من  ووفقاً  ،ةسنويالالمخصصات 

 .(2012،الجزيرة نت) 2013مليارات عام  3.1إلى نحو  2009دوالر عام 

وق النـوعي اإلسـرائيلي علـى وهذا دليل على الـدعم الـذي تؤديـه الواليـات المتحـدة إلحـداث التفـ      

 2006حساب الدول العربية، وتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها جراء الحرب على لبنان صـيف 

ممــا يضــمن تفوقهــا االســتراتيجي علــى الــدول العربيــة كافــة، كمــا مولــت الواليــات المتحــدة بــرامج إســرائيل 

)المشاقبة  كلفته نحو مليار دوالر أمريكيفي، الذي بلغت بمنظومات الصواريخ ومشروع طائرة الالمتعلقة 

 .(2012:232وشلبي،
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هــي مســاعدات  ت بــأن معظــم المســاعدات األمريكيــة إلســرائيلجــون ميرشــايمر وســتيفن والــ ويــرى      

، ويقول الباحثان استنادًا إلى كاليد مارك مـن جهـاز األبحـاث فـي رية أكثر منها اقتصادية أو تقنيةعسك

فضـــلت أن تكـــون  األمريكـــي، فـــإن إســـرائيل الكـــونجرسلرســـمية لألبحـــاث فـــي ، وهـــو الـــذراع االكـــونجرس

قـروض، بـداًل مــن هبـات، لتفـادي وجـود فريــق عسـكري أمريكـي فــي  هيئـةقاهـا علــى المسـاعدات التـي تتل

العســـكرية  اتأو كـــل المســـاعد أصـــبح بعـــض 1974ومنـــذ عـــام  ،إســـرائيل يشـــرف علـــى برنـــامج الهبـــات

روضـًا، لكـن فالمسـاعدة تـدعى تقنيـًا ق ،اسـتردادهاقروض يـتم التخلـي عـن  هيئةاألمريكية إلسرائيل على 

 .(2007:48)ميرشايمر ووالت، عمليًا هبة المساعدة العسكرية هي

 2005-2001من عام  بماليين الدوالرات األمريكية إلسرائيلجدول مبيعات األسلحة الخارجية 

  اإلجمالي المباشرة المبيعات التجارية المبيعات العسكرية الخارجية  السنة

2001 766,026,000 4,019,000 770,045,000 

2002 629,426,000 1,427,000 630,853,000 

2003 845,952,000 16,455,000 862,407,000 

2004 878,189,000 418,883,000 1,297,072,000 

2005 1,652,582,000 1,110,223,000 2,762,805,000 

2001–2005 4,772,175,000 1,551,007,000 6,323,182,000 

 2013موقع المعرفة،  المصدر:

والجدول السابق يوضح حجم مبيعات الواليات المتحدة األمريكية من األسلحة إلسرائيل  والذى يدل 
على رغبة الواليات المتحدة األمريكية في دعم القوة العسكرية االسرائيلية لما تمثله من دعم لتوجهات 

ات المتحدة في المنطقة العربية، كما أن الواليات المتحدة بذلك تضمن التفوق العسكري وسياسات الوالي
 الدول العربية. مقابلاالسرائيلي في 
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 2007-2001المقدم من الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل من عام  جدول التمويل العسكري الخارجي

 السنة
التمويل العسكري الخارجي 

 ة المباشرة()المساعدات العسكري
 المجموع برنامج منع انتشار األسلحة  منح لمرة واحدة صندوق الدعم االقتصادي 

2001 1,975,644,000 838,000,000   2,813,644,000 

2002 2,040,000,000 720,000,000  28,000,000 2,788,000,000 

2003 2,086,350,000 596,100,000 1,000,000,000  3,682,450,000 

2004 2,147,256,000 477,168,000   2,624,424,000 

2005 2,202,240,000 357,120,000 50,000,000 210,000 2,609,570,000 

2006  2,257,200,000 273,600,000  526,000 2,531,326,000 

2007  2,340,000,000 120,000,000  320,000 2,460,320,000 

Total 2001-

2007 
15,048,690,000 3,381,988,000 1,050,000,000 29,056,000 19,509,734,000 

 2013المعرفة، موقع ، المصدر
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 عسكرياً  إسرائيلرى الباحث من خالل الجدول السابق مدى حرص الواليات المتحدة على دعم يو 

 فيمن خالل تمويلها بالمساعدات العسكرية وذلك حفاظًا على تفوقها العسكري مقارنة بالدول العربية 

 إسرائيل ستفادةأن من أبرز أوجه ا كما، عسكريًا على جيرانه ةمتفوق إسرائيل ىلمنطقة وذلك حتى تبقا

 "المبكر وتبادل المعلومات اإلنذار"هو نظام األمريكية  الواليات المتحدةمن خالل تعاونها مع  دفاعياً 

ماالصناعية و  أقمارهااطالعها على كل ما تلتقطه  عبر إماوذلك  الرصد من  أجهزة عترضهتعبر ما  ا 

حروبها ضد  فيالمعلومات  هذهمن  كثيراً  إسرائيلوقد استفادت  ،بين العرب وأمنيةاتصاالت عسكرية 

 .العرب

 ووفقاً  ،األمريكيةتستطيع تقديم الخدمات للصناعات  اإلسرائيليةالتكنولوجيا  أنأضف إلى ذلك   

تستطيع تقديم  اإلسرائيليةالتكنولوجيا  أن غولدن ي دور جامعة حيفا  في االستراتيجيالباحث  أعدهالدراسة 

 ،لكترونية شديدة الصغر، علوم الروبوتأشباه النوافل، الدارات اإل مجاالت: ةأربع فيمساهمات ألمريكا 

هذا  في إسرائيلالواليات المتحدة تصنف قدرات أن  غولدن، و يرى النووي والمعلومات المتعلقة باالندماج 

 اإلسرائيليةبالتكنولوجيا  األمريكييفسر االهتمام ا الناتو، و هو م فيلقدرات حليفاتها  ةقريبالمجال بأنها 

 فيالتعاون المشتركة و  األبحاث وتجدر اإلشارة إلى أن" SDl" اإلستراتيجيةنطاق مبادرة  الدفاع  في

السالح  ظمةأن إلىتحسينات نوعية  إدخالمن  اإلسرائيليةمشاريع التطوير تمكن الصناعات العسكرية 

مثال على هذا التعاون هو  وأوضح ،النوعيبدورها من الحفاظ على تفوقها  إسرائيل، و تمكن األمريكي

 ،لنظام باتريوت يكون رديفاً  أنيمكن  الذي ،الخاص بالدفاع على ارتفاعات عالية األمريكيالبرنامج 

ما تجدر  أهم إال أن رائيلياإلسحيث يستعير هذا البرنامج مفاهيم عديدة من برنامج صاروخ حيتس 

المبرمة مع الواليات المتحدة  واالتفاقياتوبالرغم من العالقات الوثيقة  -إسرائيل أن إليه اإلشارة

بشروط  االتفاقيقيدها هذا  أنخشية  ،للدفاع المشترك معها فاقاً ات اآلنلم توقع لغاية  -األمريكية

محددة من دون موافقة الواليات المتحدة المسبقة  فأهداضد  استباقيةتمنعها من شن هجمات  والتزامات



  

511 
 

للدفاع المشترك مع  اتفاقوبالرغم من عدم وجود  -لديها اليقين بأنها إسرائيلن إوفى المقابل ف ،على ذلك

حتى لو استطاعت تأمين األمريكية تامة عن الواليات المتحدة  استقاللية لن تستطيع تحقيق  -واشنطن

وعليه فان خطط  ،واالقتصادي الماليالدعم  إلىبحاجة ماسة  إسرائيل ألنكل حاجاتها الدفاعية، 

 هذهال تتعارض  كي ؛تضعها واشنطن التيالعسكرية ستبقى خاضعة لجملة من التقييدات  إسرائيل

الرعاية تجاهلها خشية فقدان الدعم و  إلسرائيلال يمكن  التي ،األمريكيةالخطط مع المصالح الحيوية 

 اإلسرائيلي القومي األمن، كونهما يعتبران من ثوابت األمريكية لها الواليات المتحدة اللذين تؤمنهما

 .(2013)عباس، 
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 الفصل الخامس

 اإلسرائيلي-الفلسطيني الصراع على الثنائية العالقات تداعيات

 (مختارة قضايا)
 التداعيات على صعيد قضية القدس : األولالمبحث 

 لتداعيات على صعيد قضية الدولة الفلسطينية ا الثاني: المبحث 

 المبحث الثالث: التداعيات على صعيد قضية االستيطان 
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 مقدمة:

 قضية صعيد على ول التداعياتحث رئيسية، يستعرض المبحث األتناول هذا الفصل ثالث مباي

االعتداءات االسرائيلية  ، والموقف منالموقف األمريكي من مدينة القدس حيث يتناول المبحث ،القدس

 .في مدينة القدس

يتناول  إذ ،الفلسطينية الدولة قضية صعيد على في حين يتناول المبحث الثاني التداعيات 

مريكية، مريكي من الدولة الفلسطينية ومفهوم الدولة الفلسطينية من وجهة النظر األالمبحث الموقف األ

 من مريكياأل الدولتين، ومدى تأثير الموقف وحل الطريق ةخارط من ةمريكياأل الواليات المتحدة وقفمو 

 .الفلسطينية القضية على نابوليسأ مؤتمر للسالم، وتأثير العربية المبادرة

وكيف ساهمت  ،االستيطان قضية صعيد على أما المبحث الثالث فيستعرض التداعيات 

 خطـة من األمريكي ، والموقفيطانياالستسرائيل في مخططها إمريكية في مساندة الواليات المتحدة األ

 . االرتباط فـك
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 األولالمبحث 

 التداعيات على صعيد قضية القدس 

 ، 5154عــام  بالقضــية الفلســطينية قبــل صــدور وعــد بلفــوراألمريكيــة الواليــات المتحــدة  تــرتبطلــم  

وبالشــرق األوســط  خاصــة،بالقضــية الفلســطينية األمريكيــة فالواضــح لقــارئ تــاريخ ارتبــاط الواليــات المتحــدة 

فـــي األمريكيـــة المتحـــدة  للواليـــات  بشـــكل عـــام، أن العقـــود التـــي ســـبقت صـــدور الوعـــد، لـــم تحمـــل حضـــوراً 

هـــذا ال ينفـــي  وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فـــإن ،الشـــرق األوســـط، أو حتـــى امتالكهـــا لسياســـة واضـــحة تجاهـــه

كانــت ســائدة  عــن التســمية التــي المعرفــة عــن فلســطين بصــرف النظــراألمريكيــة امــتالك الواليــات المتحــدة 

الـــدور الـــذي لعبتـــه  ويعـــزو رشـــيد الخالـــدي ذلـــك إلـــى ،االســـتراتيجيةآنـــذاك وعـــن أهميتهـــا ســـواء الدينيـــة أو 

عـن فلسـطين لـدى العقـل  الدينيـة التـي وردت فـي اإلنجيـل فـي تكـوين صـورة الروايات التاريخيـة والقصـص

   .(Khalidi,2005 :p118) األمريكي

 السياسات معالتام  باالنسجام القدس قضية تجاه واليات المتحدة األمريكيةسياسة ال اتسمت

 من الرغم على إلسرائيل، واضح بشكل منحازاً  متصلباً  موقفاً  دوماً  األمريكيون  ويقف اإلسرائيلية،

 عندما ،المثال سبيل على ومنها بالقدس، المتعلقة القضايا بعض في التوازن  من شيء إظهار محاولتهم

 ماء على حفاظاً  ذلك اإلدارة تنفذ لم، و القدس إلى أبيب تل من األمريكية السفارة نقل الكونجرس أقر  

 على الطاغية األغلبية أن إال ،المتحدة للواليات حليفة شكلياً  تعد التي العربية الدول من كثير أمام الوجه

 متعنتاً  األمريكي الموقف لجع المتحدة، الواليات في يهودي تجمع أكبر ووجود الصهاينة من الكونجرس

 المتحدة الواليات واستخدمت بل إسرائيل، إدانة ويتضمن األمن مجلس عن يصدر قرار أي أمام وصارماً 

 في األولى حليفتها يدين قرار أي صدور عدم سبيل في مراتعشرات ال الفيتو النقض حقاألمريكية 

 .(7055)وكالة االنباء الفلسطينية وفا، ةالعربي الدول لدى مصالحها ضخامة من الرغم على المنطقة،
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فترة  كانت حيث أمريكا، في للرئاسة االبن بوش جورج تولي ،7002-7005األعوام  شهدت

فترة  شهدت فقد ،إلسرائيل بالنسبة أفضلها ومن واإلسالمية، العربية المنطقة على الفترات أسوأ من حكمه

قليمية عالمية أحداث حكمه سبتمبر  55 أحداث كانت فعالمياً  ،والخطورة هميةاأل غاية في ومحلية وا 

 وفلسطين، ولبنان، والعراق، أفغانستان في للعبور الى كافة المناطق االبن بوش استغلها التي الفرصة

 أن ماا  معنا، و  تكون  أن إما" العالم ويطالب اإلرهاب، مكافحة بحجة والمسلمين اإلسالم على حرباً  ويشن

 وصدام ابن الدن أمثال األشرار مع أو األمريكي الخير مع (2004:573راتون،سك) اإلرهابيين مع تكون 

 نبوءات وخرافات من تبقى ما فيذنلت الجبهات، كافة على صليبية حرب شن يتطلب مما ، وياسر عرفات

 في كشف صراحة األمريكيين الرؤساء أكثر من فكان حكمه، فترة طوال عقله على سيطرت توراتية،

سرائيل اليهود تجاه األمريكي، الديني مااللتزا حقيقة الخارجية  السياسة متغيرات أن على وليبرهن ،وا 

 إلسرائيل والداعمة المساندة الخارجية لسياستها الثابت الخط لخدمة جاءت تكتيكية مسائل كانت األمريكية

 .(2005خضر:)

اعتبر والذى  30/4/7007 في بوش الرئيس وقعه الذي القدس، حول األمريكي، القانون  وجاء

 للمحتل سافراً  وانحيازاً  الدولية، الشرعية لقرارات صارخاً  انتهاكاً  ليشكل سرائيلإالقدس عاصمة دولة  فيه

 المتحدة الواليات بين االستراتيجي والمسلمين، كما أكد على التحالف العرب مشاعر يمس اإلسرائيلي

 .(2014:54سين،)حاله المطلق األمريكي واالنحياز ،سرائيلا  و األمريكية 

بعض  باستثناء عموميات شكل على هانصوص جاءتفقد وبخصوص خارطة الطريق 

 سيشمل الالجئين مشكلة حل أن إلى أشارت حيث والقدس، الالجئين بقضيتي الخاصة المصطلحات

 وسيحمي للطرفين والسياسية الدينية المصالح االعتبار في ستأخذ القدس وضع تسوية وأن حاًل واقعيًا،

 الموقف جوهرها في تخدم مصطلحات وهي "بأسره العالم في والمسلمين والمسيحيين الح اليهودمص
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 األسرى  لقضية بعيد أو قريب من تشر لم الخطة أن كما الفلسطيني، الموقف حساب اإلسرائيلي على

 .(15-2003:71البابا،) الثقة بناء إجراءات ضمن تدخل كانت إال إذا والمعتقلين،

سرائيلية الهادفة لبسط السيطرة االسرائيلية على مدينة القدس، السياسات اإل تسارعت وتيرة

وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، في سباق مع الزمن لفرض األمر الواقع، واحداث تغيير ديمغرافي 

في ذلك من ورقة  واستفادتحديث حول مفاوضات الحل الدائم،  أيوجغرافي لصالحها، واستباق 

أعطيت لرئيس الوزراء السابق آرائيل شارون عندما كان في ضيافة الرئيس بوش في  يالتالتعهدات 

 تشير الى أن الحقائق على األرض ستؤخذ بعين االعتبار في المرحلة النهائية التي، 57/7/1667

 .(55/5/1664،االسرائيلية هآرتسصحيفة )

ظم على ما استطاعت سرقته بعد احتالل القدس القديمة الى عملية سطو من سرائيلإلقد عمدت 

تحت بمخطط الحفريات  سرائيل يتمثلإعلى أن أخطر ما تقوم به من اآلثار والتراث الديني والثقافي، 

 زال ماو  في عهد ادارة الرئيس بوش االبن ريكيةألما دارةإلا موقفأسوار المسجد األقصى، ولقد كان 

 عن للكف سرائيلإ على للضغط عمليه اتجراءإ اتخاذ دون  عالمياإل الموقف طارإ في اللحظة حتى

 .(2007:175)صالح، جراءاتهاإ

 األبرز تطوركما أغفل الرئيس األمريكي قرارات الشرعية الدولية تجاه مدينة القدس، فقد كان ال

 لضمان محاولة في إلسرائيل عاصمة القدس اعتبار قانون  صدور االبن بوش جورج الرئيس عهد في

 يتبنى التي 5174 عام منذ األولى المرة أنها في القانون  هذا خطورة وتكمن. يةثان رئاسية بفترة الفوز

 يحدث لم ألنه الدولية العالقات في خطيرة سابقة من شكله ما جانب إلى. التوجه هذا أمريكي رئيس فيها

 .(1651)دنيا الوطن، أخرى  لدولة عاصمة تحديد أو اختيار دولة أي في مشرعون  حاول أن قط

 واسقاطيعد إغفااًل لقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد على أن القدس عاصمة لدولتين، وهذا ما 

 .الدولية والقوانين الصلة ذات القرارات ولكافة الدولي األمن مجلس لقرارات فعلي



  

514 
 

األمريكية تجاه قضية القدس خالل فترة للواليات المتحدة سياسة الخارجية الالعوامل المؤثرة على 

 ئيس بوش االبن:رئاسة الر 

على عملية تؤثر هناك مجموعة من العوامل الخاصة بالبيئة الداخلية للواليات المتحدة األمريكية 

بالسياسة األمريكية تجاه قضية القدس في فترة الرئيس بوش ومن هذه العوامل ما  صنع القرار الخاص

 يلي:

 شخصية الرئيس بوش الدينية: .8

تجمع  والتيواليات الجنوب  إحدىش ترجع الى والية تكساس إن ثقافة وتكوين شخصية الرئيس بو 

ولذلك تنتمي القاعدة  ،الى المشروعات الرأسمالية الكبيرة واالتجاهبين التشدد الديني والنزعة الى العنف 

 Michael) المساندة للرئيس بوش في االنتخابات الى مجتمع رجال األعمال والتيار الديني المتشدد

lind,2003,p.23)  تعكس في  التيولذلك، منذ تسلم بوش االبن مسؤولياته، تبني مجموعة من السياسات

مجملها رؤية دينية محافظة تجاه قضية القدس ويتضح ذلك من خالل تصريحاته حول الشر والخير 

 .(Zunes,2005,pp.74-75) وااليمان

 تيار المحافظين الجدد: .3

هود المثقفين اللبراليين أغلبهم من ي عدد منلقد بدأ المحافظين الجدد كحركة فكرية يقودها 

 :(2005:54كمال،) فكر المحافظين الجدد ما يلي خصائصنيويورك، ومن أبرز 

 القوة األمريكية لفرض المثل والقيم األمريكية كالديمقراطية واحترام الحريات. باستخداميؤمنون  -

 يؤمنون بالحرب الوقائية لتحقيق النتائج المطلوبة. -

 سرائيل بشكل كبير وغير مشروط، ولديهم تحالف وثيق مع حزب الليكود.إيساندون  -

 مريكية.عدم السماح بظهور أية قوة دولية منافسة للواليات المتحدة األ -

 يطالبون بإعادة تخطيط منطقة الشرق األوسط وهم على استعداد الستخدام القوة لتحقيق ذلك. -
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ة التاريخية للمحافظين الجدد لتحقيق وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتمثل الفرص

أفكارهم المتعلقة بالهيمنة األمريكية والضربات الوقائية واستخدام القوة العسكرية، ولذلك قدم المحافظون 

الجدد إطارًا فكريًا متكاماًل لسياسة الواليات المتحدة األمريكية في مرحلة مع بعد الحادي عشر من 

 .(Podhoretz,2004,p44) سبتمبر

ويمكن القول بأن تيار المحافظين الجدد استطاع أن يحول العديد من هذه األفكار الى سياسات 

يشغلونها في  التيعلى تنفيذ هذه السياسات من المواقع التنفيذية  باإلشرافتبنتها ادارة بوش وقاموا 

يار المحافظين مريكية تجاه قضية القدس تعبر عن رؤية تاالدارة األمريكية ولذلك كانت السياسة األ

 .(17-2003:20)عبداللطيف، إلسرائيلالجدد الداعم الكبير 

 اليمين المسيحي المتطرف: .2

لعب اليمين المسيحي المتطرف دورًا مؤثرًا في إدارة الرئيس بوش االبن فلم يعد تأثيره يقتصر على 

ويقوم هذا األمريكية للواليات المتحدة السياسة الداخلية بل أصبح له دور مؤثر في السياسة الخارجية 

حيث يؤيدون احتفاظ  إلسرائيلالتيار بالدفاع عن الحقوق الدينية للمسيحيين وبالدفاع والتحيز الكامل 

سرائيل األبدية إعاصمة دولة  هيسرائيل باألراضي المحتلة ألن الرب أعطاها لهم، ويؤيدون بقاء القدس إ

 .(2009:33)ياسين، في مدينة القدس ويقومون بدعمهاتقوم بها اسرائيل  التيكما أنهم يؤيدون الحفريات 

ن كانت غير معلنة، نابعة من الفكر ويرى الباحث  أن دعم االدارة االمريكية لمسألة تهويد القدس وا 

 المسيح عودة محور هو اليهودية السيطرة تحت القدس مدينة وجودالمسيحي األصولي الذى يؤمن بأن 

 المسجد أرض وعلى الثانية، العودة هذه قبل يقام أن بد ال اليهودي المعبد نوأ وتاريخيًا، جغرافياً  الثانية

 .زواله من بد ال الذي األقصى

االسرائيلية  السياسية أما في الجانب اإلسرائيلي فيمكن فهم قضية تهويد القدس من خالل الكتابات

 على حصلنا ما "إذا: قال الذي هرتزل لتيودور: األول. أقوال بثالثة تلخيصها حيث يمكن القدس حول
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 اآلثار ومن( يهودي) يقصد مقدس غير هو ما كل من بتنظيفها سنبدأ األيام من يوم في القدس

 بدون  إلسرائيل معنى "ال: قال الذي إسرائيلية حكومة رئيس أول غوريون  لبن الثاني القول. العلمانية"

 "إن: نتانياهو بنيامين الحالي الحكومة لرئيس الثالث القول. الهيكل" دون  من للقدس معنى وال القدس

 تلك المدينة، بهذه أخرى  شعوب تقيمها روابط أي من أقوى  والقدس اليهودي الشعب بين القائمة الروابط

 وردت «صهيون » العبري  واسمها القدس "إن وأضاف، السنين"، آالف مدى على صمدت التي الروابط

 -واحدة" آية في إال( القرآن) في ترد ولم الجديد العهد في مرة 571و( التوراة) القديم العهد في مرة 416

 .مرات أربع الكريم القرآن في وردت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالمبحث 

 التداعيات على صعيد قضية الدولة الفلسطينية 
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 توفرت كما الفلسطينية القضية لحل رؤيتها لفرض والمناورة للحركة حرية أمريكية إلدارة تتوفر لم

 مستغالً  عدة جبهات على كاسحاً  هجوماً  شن أن بعد للحل، اإلسرائيلية الرؤى  لتبنى االبن شإلدارة بو 

هنا  حروب ويشن سياسات ليطلق ،سبتمبر 55 وأحداث الدولي، بالنظام الواليات المتحدة األمريكية تفرد

 االبن وشب حكومة أن على قبيناالمر  من كثير أكد وقد ،إسرائيل صالح في لتصب جاءت كلها وهناك،

 قادة انتصر إن فما" ،العالم دول معظم بمعاداة السلطة، تسلمها منذ فقط أشهر ثمانية خالل في قامت

 أن لو كما التصرف وواصلوا ،السالم إدارة يسيئون  بدأوا حتى الحرب فياألمريكية  المتحدة الواليات

 .(2003:295برستوفتز،) "انتهيا قد يكونا لم العشرين والقرن  الباردة الحرب

 ،1665 العام من أكتوبر/ األول تشرين في تصريحا االبن بوش جورج األمريكي الرئيس أدلى

 إسرائيل حق احترام شرط األمريكي التصور من جزءاً  دائما كانت الفلسطينية الدولة إن" :فيه قال حيث

 دولة بجانب مبسال تتعايش فلسطينية دولة قيام على موافق بوش الرئيس نأ يعني وهذا" الوجود في

 الحادي أحداث من شهر حوالي بعد التصريح هذا ولقد جاء ،هالوجود الكامل األمن وتضمن إسرائيل،

 في لصالحه واإلسالمي العربي الدعم وحشد لتامين وذلك األمريكي، األمن هزت التي سبتمبر من عشر

 .(2003:41مسعـد،) أفغانستان ضد حربه

 تشمل ال بحيث مؤقتة، حدود ذات فلسطينية دولة ،إال ليس فلسطينيةال للدولة االبن بوش رؤية وتعتبر

 مفتوح واقتصادها الفلسطينيين، الالجئين مصير عن تتحدث وال غزة، وقطاع الغربية الضفة أراضي كافة

 واألخطر عرفات، ياسر الراحل الفلسطيني الرئيس غير شخص يترأسها أن يجب ذلك غير حرة، وأسواقها

 لعمليات الكامل الوقف على 1666 سبتمبر/أيلول 14 حدود إلى منها إسرائيل سحابان يعلق ذلك من

 شارون  ارئيل حينئذ اإلسرائيلي الوزراء رئيس أكد فلقد ذلك، من النقيض وعلى الفلسطينية، المقاومة

 الواليات في الصهيوني اللوبي وساند مؤقتة، أم دائمة كانت فلسطينية أيا دولة لقيام القاطع رفضه

 .(2002:12،محمد) شارون  موقف األمريكية المتحدة
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مشـــروع قـــرار تقـــدم بـــه النائـــب وتبنـــى  مجلـــس الشـــيوخ األمريكـــي"تحـــرك  1665أواخـــر عـــام  فـــي

ســــرائيل مشــــتركتان فــــي نضــــال مشــــترك ضــــد األمريكيــــة جوزيــــف ليبرمــــان، يفيــــد أن الواليــــات المتحــــدة  وا 

اســتعداداتها لضــرب العــراق، وحاجتهــا الســتمرار الحــرب األمريكيــة علــى أفغانســتان و  ســياقاإلرهــاب، وفــي 

معظم قواتها في منطقة الخليج العربي، أطلق بوش االبن خطابًا في  تتواجدعربي حيث الالتحالف والدعم 

ســــرائيلية( 1661يونيــــو حزيران/ 17 ، ســــمي بالخطــــاب التــــاريخي قــــدم فيــــه رؤيتــــه لــــدولتين ) فلســــطينية وا 

ملطخـة "شرط قيـام قيـادة فلسـطينية جديـدة ومختلفـة ال تكـون سـمعتها  ،تعيشان جنبًا لجنب في سالم وأمن

، وا عـــــادة إصـــــالح المؤسســـــات الفلســـــطينية علـــــى أســـــس ديمقراطيـــــة ومحاربـــــة الفســـــاد ووضـــــع "باإلرهـــــاب

أمنيـة جديـدة مـع جيرانهـا واتخـاذ إجـراءات ضـد "اإلرهـاب"، والدولـة الفلسـطينية هـي ذات حـدود  إستراتيجية

علومـــة حيـــث يـــتم معالجـــة القضـــايا الكبـــرى العالقـــة الخاصـــة بالقـــدس والالجئـــين مؤقتـــة وعاصـــمتها غيـــر م

 .(1664،أبو طاقية) والسيادة عبر المفاوضات

رؤية بوش االبن التاريخية للدولة الفلسطينية معدومة المالمح، ومن خـالل هـذا  ويرى الباحث أن

لتعــديالت علــى ســلوكها )الرفضــي( الطــرح يظهــر بــأن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تقــوم  بــإجراء بعــض ا

 .للحقوق الفلسطينية، إال أنها، في النهاية ليست إال تعديالت تكتيكية وبسيطة جداً 

 الدولتين: وحل الطريق الموقف االمريكي من خارطة

 الفلسطينية، القضية حل تسمية لما الواليات المتحدة األمريكية أطلقتها الطريق، خارطة خطة

 الخطة وترتكز ،بوش الرئيس زعم كما ، 1661 عام حلول مع دولة فلسطينية امةإق على كزتتر  والذي

 في الفلسطيني، واالستراتيجي السياسي الوضع يطيقه ال ما الجانب الفلسطيني تحمل مراحل، ثالث على

 على صارمة نصوصاً  الخطة حيث وضعت ،للجانب الفلسطيني األمريكية الدولة وعودات سراب مقابل

جراءات بالعنف يسمى ما وقف بخصوص لسطينيالف الجانب  التنظيمات ضد اتخاذها يجب واإلرهاب وا 

 بحزم تعمل قيادة الفلسطيني للشعب بأن يكون  مؤقتة، حدود ذات فلسطينية دولة قيام وربطت الفلسطينية،
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 الخاصة النصوص نأكما  حقيقية، ديموقراطية لبناء والقدرة الرغبة لديها وتكون  اإلرهاب ضد

، األمنية االلتزامات صرامة عن تقل ال الفلسطيني، الجانب من المطلوبة واإلدارية السياسية صالحاتباإل

 الجانب وعلى بنود اإلصالح، وضع في الحق لها الدولية اإلصالح لجنة أن النظر يلفت ما ولكن

 إلى مرحلة نم يكون االنتقال أن الخطة واشترطت ،موافقته إلى الحاجة دون  التنفيذ فقط الفلسطيني

 تعهداته، بكافة الفلسطيني أوفى الجانب أن من التأكد بعد الرباعية، اللجنة أعضاء كافة بموافقة أخرى 

 الشقاقي،) األداء الفلسطيني على الرئيسي الحكم هي الفعلية الناحية من المتحدة الواليات يجعل ما وهو

1665). 

لحل الصراع العربي  اطروحات ورؤيلقد جاءت خطة خارطة الطريق مغايرة لما سبقها من 

االسرائيلي، فقط ركزت على التوازي في التعامل وليس التتابع، ثم التوقيت الزمني الذي لم يكن معلومًا، 

الجديدة نتيجة  اوأخيرًا ما ستنتهي إليه الخطة وهو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. لقد جاءت هذه الرؤي

 .(1661الزعاترة،) لعدة عوامل منها

مريكية الى التعاطي بنفس العقلية واالداة عادت الواليات المتحدة األ الحرب على العراق، فقد .5

 الواليات المتحدةولكن بعد ذلك كان على تم استخدامها قبل الحرب على أفغانستان،  التي

في  األمريكيةحدث تقوم به الواليات المتحدة  أيأكثر موضوعية، خاصة وأن  أن تبدو األمريكية

األمريكية المنطقة يسجل في عقلية الجماهير على أنه حدث بالوكالة تقوم به الواليات المتحدة 

دعمًا  للواليات المتحدة األمريكيةفسياسة التحالفات الواسعة أعيدت لتضمن  ،سرائيلإلمصلحة 

عد سالمية تعطي حربها الشرعية الدولية خاصة با  دوليًا يشمل في هذه المرة دواًل عربية و 

 مم المتحدة.جابهتها في الحصول على شرعية من قبل األ التيالمشاكل 

التطورات على األرض الفلسطينية فقد جاءت خريطة الطريقة بعد سلسلة من المحاوالت  .1

وتفاهمات  ،كتقرير ميتشيل Mini Plans "الخطط الجزئية أو الصغيرة"األمريكية وما قد يسمي 
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، االوسط الشرق  الى بوش، جورج االميركي الرئيس مبعوث يني،ز  انتوني الجنرالتينيت وزيارات 

ركزت على التعاطي الكالسيكي األمريكي مع القضية الفلسطينية المتمثل بوقف العنف  والتي

من كال الجانبين والعودة الى طاولة المفاوضات. إال أن االنتفاضة وما صنعته من متغيرات 

لذا أتت خريطة الطريقة كحل شامل ببرنامج  ،الحد على أرض الواقع. ما كانت لتقف عند هذا

زمني واضح، وبتسلسل يفضي الى توضيح نهاية العملية برمتها وهى إقامة دولة فلسطينية قابلة 

 للحياة.

األوروبي وروسيا واألمم المتحدة في العملية أو ما أصبح يطلق عليه اللجنة  االتحاداشراك  .5

 الرباعية.

بالرغم من أن هذه الخطة كانت في مجملها صياغة للتوجهات وتجدر اإلشارة الى أنه و 

فخريطة  ،سرائيليةمريكية الجديدة في المنطقة، ففي الحرب على العراق التقت المصالح األمريكية اإلألا

نما كانت عاماًل تابعًا لطروف اقليمية  الطريق ليست عاماًل مستقالً  يمكن أن يؤدي الى تحقيق السالم، وا 

 .(2006:140لح،صا) نتجتهاأ

 خارطة الطريق: التزامتنصل الواليات المتحدة األمريكية من 

من رعاية خارطة الطريق عندما قلصت ميزانية األمريكية بدأت معالم انسحاب الواليات المتحدة 

تحميل فشل األمريكية فريق المراقبة المكلف بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، وأبقت الواليات المتحدة 

مريكية في وقف دارة األتهام اإلإخير على حد ى الجانب الفلسطيني، وذلك بعد فشل األالخطة عل

مارستها حكومة شارون بحق  التيسرائيل، متجاهلة األعمال القمعية والعدائية إرهاب ضد اإل

سرائيلي عاماًل مؤثرًا أيضًا في الموقف كما كان الفيتو اإل ،والسلطة الفلسطينية نفسها ،الفلسطينيين

األمريكية مريكي بالتنصل من تنفيذ خارطة الطريق، وذلك على رغم قبول الواليات المتحدة والقرار األ

سرائيلية بحتة من الناحية إسرائيل األربعة عشر، مما جعلها تبدو وكأنها مبادرة إبمعظم تحفظات 
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 اثنينلمراقبين  ى سو  رضبالتواجد على األ األمريكيرغم ذلك كله، لم تسمح لفريق المراقبة وبالعملية، 

دارة الرئيس بوش في التصادم مع حكومة شارون حتى ال يخسر إفقط، وتزامن ذلك مع عدم رغبة 

 .(2014:117أسمر،) في تلك الفترة الرئاسية المقتربة االنتخاباتمعارضة اللوبي اليهودي في 

ضافة الى تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية الفشل وغض الطرف عن الممارسا ت والعدوان وا 

سرائيلي على األرض والشعب الفلسطيني، وفى إشارة واضحة لمدى تقارب الرؤى االسرائيلية اإل

 امن يدينفي تلك الفترة على قرارين في مجلس األ األمريكية واألمريكية، فقد اعترضت الواليات المتحدة

في األمريكية اليات المتحدة كما أن موقف الو  ،سرائيل وجدارها العنصري في الضفة الغربيةإ اعتداءات

العراق وقرب االنتخابات، قد وضع الرئيس بوش في حالة حرجة، مما جعلها تفكر في الهروب والتنصل 

من بعض التزاماتها الخارجية وتجنبًا ألية ضغوطات داخلية قد يواجهها الرئيس بوش والجمهوريين وهم 

 .(1665)مجدالني، على أعتاب االنتخابات الرئاسية

إلسرائيل منذ اللحظة  انحيازهالواقع يظهر موقف الرئيس بوش بوضوح أنه شديد التطرف في  إن

عام رؤيته لحل الدولتين التي طرحها  بل إن ، لتسلمه السلطة، ولم يتغير هذا الموقف حتى رحيله ولىاأل

ا يكفل ال إلى إعادة صياغة وبناء التحالفات في منطقة الشرق األوسط، بمإ، لم تكن تهدف 1661

القضاء على قوى المقاومة المعارضة للسياسة األمريكية وتصفيتها نهائيَا بما يسمح في نهاية المطاف 

 .(2011:190الطويل،) بإقامة كيان حكم ذاتي فلسطيني هزيل، ال يملك من مقومات الدولة الحقيقية شيئاً 

 العنف، دوامة من جالخرو  حول يتمحور الطريق خارطة جوهرأن من ويرى الباحث أنه وبرغم 

 ال الخارطة إال أن مؤقتة، حدود ذات مستقلة فلسطينية دولة قيام خالل الدائمة من للمفاوضات والعودة

جاءت نصوص  إذ النهائي، الحل قضايا حل لطبيعة تصوراً  تقدم ولم ،الدولة هذه لماهية بوضوح تشير

 هذا ظل وفي ،رات خارطة الطريقخارطة الطريقة بشكل عموميات، حيث شاب الغموض الكثير من فق

 إسرائيل في متطرفة يمين حكومة فإن الخطة، في المصطلحات الواردة من الكثير يعتري  الذي الغموض
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 األصل في هي التي السياسية، وظروفها مع تفسيراتها تتالءم لها تفسيرات وضع على ستعمل بالتأكيد

 الفلسطينية والدولة باالستيطان يتعلق فيما الطريق، وبخاصة خارطة في ورد مما لكثير مستعدة غير

كما أن خريطة الطريقة لم تأت بجديد بل على العكس ، النهائي الحل قضايا من والعديد المستقلة

وكانت هذه الخطة مجاملة لروسيا و ألوروبا ولألمم  ،عالنهاإ أجهضت كل االنجازات التي سبقت 

المتفرد  دور الواليات المتحدة األمريكيةذلك تنازل شكلي عن وفى  ،المتحدة بإدراجها راعية لعملية السالم

 عن التدخل فيها.  األخرى  ى في هذه القضية الذى عزل القو 

 وتأثيره على القضية الفلسطينية: 3003عام  مريكي من المبادرة العربية للسالمالموقف األ

بداية ال نقطة  نقطةعلى أنها  مع المبادرة العربية منذ طرحها األمريكية تعاملت الواليات المتحدة

نهاية، ومن ثم فقد كرست جهودها الدبلوماسية نحو تكييف هذه المبادرة بشكل يجعلها مقبولة من الجانب 

 ارتأتوقد  ،وعدم رهن الموقف بالتسوية تطبيعيهوذلك بالطلب من العرب اتخاذ خطوات  ،سرائيلياإل

حبه ضغط على المفاوض الفلسطيني، وا غرائه بكل الدبلوماسية األمريكية أن تحقيق ذلك يجب أن يص

عليها  يتكئسرائيلية لتقديم تنازالت مريكية واإلالوسائل الدبلوماسية والعسكرية واالعالمية واالقتصادية األ

حسب رؤية الواليات من ناحية أخري يمكن  هذا الضغط  ،سرائيلي أكثرالعرب ليتقدموا نحو الطرف اإل

يطلق يد المفاوض الفلسطيني الى جانب الضغط على الدول العربية لدعمه ودعم أن المتحدة األمريكية 

 .(2007:243)صالح، ترتأيها التيعملية السالم 

 مؤتمر انابوليس على القضية الفلسطينية:تأثير 

لبحث  دوليلخصوص عقد مؤتمر  لالنتباهتحواًل الفتًا  1664مريكي خالل عام الموقف األ شهد

إال ، مريكية حماسًا لفكرة عقد مؤتمر دوليلم تبد الحكومة األ 1664ة، ففي مطلع عام القضية الفلسطيني

حيث دعا  51/4/1664تبدل في شهر تموز/يوليو، وتحديدًا في  ةمريكياألالواليات المتحدة أن موقف 

لة قليمية ودولية لبحث المشكإبن لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه أطراف مريكي جورج بوش االالرئيس األ
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أن الواليات المتحدة مستعدة لقيادة المناقشات.. لكن المشكالت :" لىإوسط، لكنه أشار في الشرق األ

 (.News USA Today،54/4/1664)"يجب أن تحل من قبل الفلسطينيين واالسرائيليين

 : ويبدو أن التحول في الموقف االمريكي كان ناتجًا عن عدد من العوامل

حكومة الوحدة الوطنية، وأزمة  وانهيار االنقسامحالة خلي )الفلسطيني الدا االضطراب .5

زمة االقتصادية الخانقة، والمزاج الشعبي الفلسطيني الصالحيات والشرعية بين الضفة وقطاع غزة، واأل

أن  خصوصاً المتأزم( فالوضع الفلسطيني المتأزم ينعكس على القدرة التفاوضية للطرف الفلسطيني و 

كبر أ النتزاع سانحةفرضة  وفر  ذلك و ، 5114 عام يكون في أضعف حاالته منذ الوضع الفلسطيني يكاد

المفاوض الفلسطيني مضطرًا لتقديمها تحت وطأة هذه الظروف  يكون  التيقدر ممكن من التنازالت، 

 .(51/56/1664)صحيفة المستقبل اللبنانية،  الصعبة

لى مؤتمر إالفلسطيني في الدعوة  االنقساممريكية استغلت حالة دارة األويرى الباحث أن اإل

 سرائيل.إر قدر ممكن من التنازالت لصالح بكأانتزاع و أنابوليس من أجل استهداف المفاوض الفلسطيني 

العربية  في ذلك الوقت ال تقل سوءًا عن الوضع  -العالقات العربية إن نمطقليمية: البيئة اإل .1

زمة ، واألأخذت مسارًا تباعدياً المصرية  -السورية السعودية والعالقة -الفلسطيني فالعالقات السورية

اللبنانية والعراقية والسودانية والصومالية، بل وحتى توترات منطقة المغرب العربي )موضوع الصحراء 

كلها تجعل الموقف ( 1664عادت للظهور خالل سنة  والتيالغربية، وموضوع سبتة ومليلة مع إسبانيا 

من قبل  فرصة يجب استثمارهامثل هذا الوضع  كما يعتبر ،ق أو التأثيرلتنسيالعربي غير قادر على ا

سرائيل بشكل خاص، حيث سيجد المفاوض الفلسطيني نفسه في ظروف ال ا  و األمريكية الواليات المتحدة 

)صحيفة المستقبل اللبنانية،  على تحقيق أية انجازات الى جانب الخواء في جبهته الداخلية تساعده

51/56/1664). 
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الى تحقيق قدر من النجاح  االبنجورج بوش  الظروف الداخلية األمريكية: يسعي الرئيس األمريكي .5

بشكل عام، ال سيما في العراق  األمريكية المتحدةصورة إدارته بشكل خاص، والواليات  لتحسين

تقاالت زمة المتزايدة لمكانة الدوالر في االقتصاد العالمي، وسلسلة االسوأفغانستان، ومواجهة األ

 (.News USA Today ،1/1/1664) المتالحقة لكبار موظفي هذه اإلدارة

للجنة الدولية  (السابق)البريطاني  الوزراءمريكية في استثمار رئاسة توني بلير رئيس الرغبة األ .7

لى جعل إتسعي  األمريكية الرباعية، ومن المالحظ أن تصريحات بلير تشير الى أن الواليات المتحدة

للجنة الرباعية محصورة في الشق الخاص بالمساعدات الدولية االقتصادية للفلسطينيين، وظيفة ا

وهو األمر  ،سرائيليوالتأكيد على ترك المفاوضات السياسية لما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني واإل

 .(2008:236صالح،) سرائيلي بفعل الخلل الكبير في موازين القوي الذي سينتهي لصالح الطرف اإل

لعقد مؤتمر دولي األمريكية سعت الواليات المتحدة  ،نتيجة لكل هذه العواملويرى الباحث أنه 

، تمكنت فيه من حشد حضور دولي كبير، 14/4/1664في األمريكية في أنابوليس بالواليات المتحدة 

ألوروبية مم المتحدة، وعدد من الدول ادولة من بينها الدول دائمة العضوية في األ 77حيث شارك فيه 

أن ، و فريقياإالعربية واإلسالمية، ودول عدم االنحياز مثل الهند وبعض الدول اإلفريقية ومنها جنوب 

تمحور حول تصفية المقاومة الفلسطينية المسلحة وتدعيم التسوية  1664خالل عام األمريكي التوجه 

كما  ، م المفاوضات الثنائيةالسياسية في الساحة الفلسطينية من خالل الضغط على الدول العربية لدع

 -الفلسطيني االنقسامتجاه القضية الفلسطينية كان يعمل على تعزيز  ةاألمريكيالواليات المتحدة أن توجه 

الفلسطيني من خالل تأييد الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض في مقابل عزل حماس 

تجاه القضية الفلسطينية في تلك  األمريكية الواليات المتحدةتوجه من الواضح أن ، و والوقوف ضدها

 مريكية في المنطقة.سرائيلية األالفترة كان خدمة لألجندة اإل
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ارة بزيـارة المنطقـة حيـث قـام بـأول زيـ 1664في مطلع عـام  االبن قام الرئيس األمريكي بوشكما 

صــلة الجهــد إلقامــة الدولــة ليعطــي انطباعــًا بموا األمريكيــة، ســرائيل بضــفته رئيســًا للواليــات المتحــدةلــه إل

، 1664 عــام /مــارسشــيني بزيــارة للمنطقــة فــي شــهر آذاركمــا قــام نائبــه ديــك ت ،الفلســطينية التــي وعــد بهــا

وجرى التأكيد في الزيارتين على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام نفسـه، وهـو الموقـف الـذي 

مــؤتمر "فقــد أكــد عليــه فــي الخطــاب الــذي ألقــاه فــي  ،1664طيلــة عــام  بتكــرارهالــرئيس األمريكــي اســتمر 

خالل لقاء بينه وبين الـرئيس الفلسـطيني محمـود  تكراره، كما عاد 1664 عام في شهر أيار/مايو "دافوس

، مع استمرار غض الطرف عـن الحصـار المتزايـد علـى قطـاع غـزة، 1664عام  عباس في أيلول/سبتمبر

عــام /ينــاير د المصــرية فــي أواخــر كــانون الثانيرفــح علــى الحــدو والــذي دفــع بــالغزيين إلــى اقتحــام معبــر 

 .(205-2008:206،التقرير االستراتيجي الفلسطيني) 1664

بتأكيـد  لسـطينية، كـان قـد اسـتهل زيارتـه إلسـرائيللكن بوش في مقابـل تأكيـده علـى قيـام الدولـة الف

ســرائيلاألمريكيــة متحــدة التحــالف بــين الواليــات ال يهوديــة الدولــة العبريــة، حــين أشــار إلــى أن يســهم فــي  وا 

وهــو موقــف مشــابه لمــا صــدر عــن مجلســي النــواب والشــيوخ األمــريكيين،  ،""ضــمان أمنهــا كدولــة يهوديــة

، وصـــفاها بأنهـــا "وطـــن للشـــعب ين لمناســـبة الـــذكرى الســـتين لقيـــام إســـرائيلاللـــذين أصـــدرا قـــرارين منفصـــل

 .(2008:206،ستراتيجي الفلسطيني)التقرير اال "اليهودي

جـون ) ومـنهم يعزوه بعض المفكـرين (إسرائيل)والواقع إن انحياز السياسة الخارجية األمريكية لصالح 

إلـــى العالقــة الخاصـــة التـــي تــربط الواليـــات المتحــدة بإســـرائيل، وألنشـــطة اللــوبي، الـــذي يعمـــل   (ميرشــيمر

فعــه لتبنــي مواقــف داعمــة األمريكيــة باتجــاه تأييــد إســرائيل، وتد بشــكل علنــي علــى دفــع السياســة الخارجيــة

  (.Mearsheimer & Walt, 2006:58) الكونجرسإلسرائيل داخل 

ذلـــك، فهـــم  إال أن مفكــرين وسياســـيين آخـــرين ومـــنهم دنـــس روس، وشـــلومو بـــن عـــامي، يـــرون عكـــس

إال أنه ليس بتلك   يتفقون على أن اللوبي الصهيوني العب مهم ومؤثر في السياسة الخارجية األمريكية،
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كمـــتحكم فـــي السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة،  بـــل يـــرون أن حجـــم " يمراجـــون ميرشـــ" التـــي يصـــفهاالهالـــة 

العالقـة بينهمـا هـو  ، والبعـد االسـتراتيجي فـيمريكيـةاأل المصالح المشـتركة بـين إسـرائيل والواليـات المتحـدة

 .(Ben-Ami,2006:62 )طرفين وتوجهات السياسة األمريكيةالمعيار الذي يحكم عالقة كال ال

ويــرى الباحــث أنــه ال يمكــن إغفــال دور التنشــئة الدينيــة للــرئيس األمريكــي بــوش االبــن ومعتقداتــه 

الدينيــة فــي تأثيرهــا المباشــر علــى توجهاتــه ورؤيتــه لحــل الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي ،وهــذا مــا يؤكــده 

 باته اإلعالمية .انحيازه  الدائم والتام إلسرائيل في كل المواقف والمحافل الدولية وحتى في خطا

تجــاه  1664-1665ويمكــن القــول أن سياســة االدارة االمريكيــة فــي عهــد الــرئيس بــوش مــن عــام 

 :(155-2004:156)أحمد، باآلتيعملية السالم وقضية الدولة الفلسطينية اتسمت 

رهابيـة، وأن كـل مـا إاعتبار كل ما تقوم به اسرائيل من سياسات هـو دفـاع عـن الـنفس ضـد أعمـال  .5

به فلسطين للدفاع عن نفسها هو إرهاب مرفوض، ويكفي أن نشير الى وصف بوش لشارون تقوم 

 عراف والتقاليد واالتفاقات الدولية بأنه رجل سالم.رغم انتهاكه لكل األ

ســـرائيل فـــي المحافـــل الدوليـــة بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام حـــق الفيتـــو فـــي مجلـــس األمـــن، إالـــدفاع عـــن  .1

 مية للضغوط عليها.قليمحاوالت دولية أو إ أيومواجهة 

رهــاب مــن وجهــة ممارســة ضــغوط مســتمرة علــى الســلطة الفلســطينية، وربــط التطــور فــي مكافحــة اإل .5

 .نظرهم بالتطور في عملية التسوية السياسية

مريكيـــة الســـابقة ولكـــن بــــدرجات هـــذه الســـمات كانـــت موجـــود فـــي االدارات األويـــرى الباحـــث أن 

لعالقــات بــين الــدولتين بغــض النظــر عــن طبيعــة القيــادات متفاوتــة وهــذا مــا يركــد وجــود ثوابــت تحكــم ا

علــى مــا ســبق، فإننــا نجــد العديــد مــن  وينــاءً األمريكيــة،  ســرائيل أو فــي الواليــات المتحــدةإالحاكمــة فــي 

تجعل السياسة األمريكية تجاه عملية التسوية السياسة منحازة وبشكل واضح إلسرائيل في  التيالعوامل 

، فعلــى الــرغم مــن تقريــر ميتشــل ووثيقــة االبــندارة الــرئيس بــوش إيــة، وخاصــة مختلــف االدارات األمريك
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تمر أنـــابوليس ومـــؤ  ،وخريطـــة الطريـــق ،مريكيـــة برئاســـة الجنـــرال أنتـــوني زينـــيتينيـــت وبعثـــة الســـالم األ

حــــراز تقـــدم ملمــــوس فـــي عمليــــة التســـوية السياســــية، نتيجـــة التعنــــت إمنهــــا فـــي  للســـالم، لــــم يـــنجح أي  

ســرائيلي وذلــك بســبب صــعود قــدرة االدارة األمريكيــة علــى الضــغط علــى الجانــب اإل ســرائيلي، وعــدماإل

الميـــول الدينيـــة  بجانـــب، وهـــذا إلســـرائيلواليمـــين الـــديني وتوحـــدهم فـــي رؤيـــة منحـــازة  ،اليمـــين السياســـي

 . وإلدارتهاالبن مريكي بوش للرئيس األ
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 ان التداعيات على صعيد قضية االستيط
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 في األراضي المستوطنين من ممكن عدد أكبر بتجميع يقضي لالستيطان الصهيونية مفهوم إن

 بدون  يهودية وال دولة ،استيطان بدون  صهيونية ال أن" القائلة الصهيونية الفكرة من انطالقا الفلسطينية

 على يقوم وهو يةالصهيون الفكرية المنطلقات أهم من االستيطان وي َعد "أراض ومصادرة العرب إخالء

 :(2010:59،ابراهيم) هامتين هما فلسفتين

 والتهجير والتدمير، كالقتل الوسائل، كافة باستخدام وذلك أرضهم، من الفلسطينيين السكان طرد - 5

 الهاغانا عصابات قامت بها التي الممارسات خالل من واضحة كانت الصهيوني الفكر في الفلسفة وهذه

 .5492 عام األرض على

نظرية  تطبيق بهدف وذلك وتاريخية، دينية حجج تحت الفلسطينية، األرض على االستيالء - 7

 من خالل الواقع األمر سياسة فرض على والقائمة الفلسطينية، األرض في الصهيونية اإلحالل

قامة االستيطان  . فلسطين من منطلقاً  العربية المنطقة في يهودي كيان وا 

 خالل من ،االستيطانإلسرائيل في قضية  الرئيسي المساند ألمريكيةا المتحدة الواليات ت َعد  

 لإلنفاق الضخمة المطالب وتدبير العسكرية للقدرات المحدود غير والدعم المطلق السياسي التأييد

 في الكاملة التفضيلية والمعاملة المحتلة، األراضي في واالستيطان الهجرة لسياسات والتمويل ، العسكري 

 األمريكية اإلدارات قبل من إسرائيل بأمن واضحاً  أمريكياً  التزاما هناك أن كما التجارية، قاتالعال إطار

وتعتبر مساندة الواليات المتحدة االمريكية إلسرائيل بشأن االستيطان قديمة ويتضح ذلك من ، المتعاقبة

رأيه في إنشاء  عن 5420 عام ريجان عندما سئل في الثاني من اكتوبر األسبقجابة الرئيس إخالل 

نني لم أكن أوافق عندما كانت إ" ن كان ذلك مشروعًا، فرد قائالً ا  سرائيل للمستعمرات في الضفة الغربية و إ

كذلك  ،أرى أنها مشروعة"لك وتعتبرها غير مشروعة، ولكنني لى ذإمريكية السابقة تشير دارات األاإل

نشاء المزيد من إعلى مواصلة خطتها في سرائيل إ الخارجية في إدارة رونالد ريغانشجع هيج وزير 

 استخدامسرائيل من إالمستوطنات في الضفة الغربية، وعارض التشريع الذى كان يهدف الى منع 
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زاء هذا التشجيع من هيج زادت حكومة بيجن من المعونات األ مريكية في بناء المستوطنات الجديدة، وا 

 الوحداتغزة، وحول القدس العربية وقفز عدد قطاع و نشاء المستوطنات في الضفة الغربية إسرعة 

 90.000الى  5411 عام عندما تولى بيجن الحكم في 3000راضي المحتلة من في األ االستيطانية

 .(2005:137)عبد السالم، 5423عندما تقاعد في سن 

كير الكثير من المواقف بمساندة إسرائيل سياسيًا، ويمكن التذ فيلقد التزمت اإلدارة األمريكية 

، وعدم التقدم بأية 5114 عام بالوعود األمريكية إلسرائيل بعدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو

مبادرة سلمية من دون التشاور المسبق مع إسرائيل، إضافة إلى االلتزام بعدم إجراء أية تعديالت على 

س األمن والمحافل الدولية والدفاع المستمر عن إسرائيل في مجل 554، و171قرارات مجلس األمن 

األخرى وأخيرًا، االلتزام الذي قطعه الرئيس جورج بوش االبن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون عام 

بخصوص حدود المستوطنات وخاصة الكتل االستيطانية الكبرى والذي يناقض كليًا القانون  1667

 .(2010:5)بن مئير،وسمحوني، الدولي

 الضفة في اإلسرائيلي االستيطان تجاه الرسمي األمريكي قفالمو  يتضح من خالل ذلك 

 غير المستوطنات نفإ بالتاليو  شرعية غير العملية هذه تعداألمريكية  المتحدة الواليات أن هو والجوالن

 الفلسطينيين بين التفاوضي السوق  في النظري  الموقف هذا يصرف كيف ولكن ،أيضاً  شرعية

 الفلسطيني التفاوض جوالت خالل القضية هذه إلى األمريكي خارجيةال وزير تطرق  واإلسرائيليين؟

 على -البناء أعمال توقفت لو( األمريكي التقدير في) المفضل من كان": إنه قال عندما اإلسرائيلي

 الكلمات هذه "بفاعلية المفاوضات الستمرار المالئم الجو خلق أجل من المستطاع، قدر -أهميتها

- البناء وصف كيري  استخدم لقد ،االستيطان عملية الستمرار أخضر ءبضو  أشبه هي الملطفة

 بدالً  أمريكية مشروعية فأكسبها األهمية، طابع االستيطان على وأضفى االستيطان، من بدالً  -الحيادي

 األمريكية الخارجية وزير وضمن". اإلسرائيلي" بالمعيار أهمية العملية لهذه إن بقوله ذلك يتجنب أن من
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 فجاء ،"المستطاع قدر" االستيطان وقف إلى" اإلسرائيليين" دعا عندما حد أبعد إلى متواضعاً  طلباً  هتعليق

 في والتروي  االعتدال فعالً  يمارسون " اإلسرائيليين" أن هو ،الطلب هذا على المعتاد" اإلسرائيلي" الجواب

)صحيفة الخليج اإلمارتية،  تالوق بعض االستيطاني النشاط بتجميد يقومون  أنهم خاصة المستوطنات بناء

51/55/7053). 

 بها يأتي التي والحجج المبررات على أمريكية ضمنية موافقة من" المتفهمة" اللغة هذه تنطلق

 كما اساسية، تبريرات ثالثة حول الترويج عملية وتتمحور. االستيطانية للمشاريع للترويج" اإلسرائيليون "

 أرض منح الله أن بحجة الديني التبرير وهي أال ساريد، سييو " اإلسرائيلي" للمعلق مقال في جاء

 لحماية األرض هذه إلى بحاجة" إسرائيل" بأن يجزم الذي األمني والتبرير اليهود، إلى كلها فلسطين

 توسيع إلى بحاجة" إسرائيل" أن يؤكد الذي مؤخراً  المستحدث الديمغرافي التبرير وأخيراً  أمنها،

 .(51/55/7053 القدس، )صحيفة بسكانها تضيق باتت ألنها المستوطنات

 ينظر الذي الفلسطيني الموقف مع تتعارض التبريرات هذه مثل على المفتوحة األمريكية المواقف

 االحتالل ترسخ التي" الحقائق خلق" باب من أنها على الغربية الضفة في االستيطان أعمال إلى

 .له حداً  تضع أن من بدالً  والجوالن الغربية للضفة" اإلسرائيلي"

 خالل من وذلك ،“إلسرائيل” بالنسبة ذهبية فترة تعد االبنفترة الرئيس بوش  أن واضًحا بدا لقد

 مع االبن، بوش  عهد في األمريكية اإلدارة تجاوبت فقد االستيطان، يخص فيما لها الدعم الواضح

 اعترافها كذلك الغربية، ةمن الضف جزءا ليضم وذلك األخضر، الخط لتوسيع اإلسرائيلية الحكومات

 على شجعها الذي األمر  بهذا الخصوص، عادلة" إسرائيل" مطالب وان األمنية، الحتياجاتها وتفهمها

 (2010:94.)ابراهيم، منطقة األغوار في وبخاصةٍ  األراضي مصادرة في االستمرار

 خطـة فـك االرتبـاط واالستيطان
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مج كلية السالم في الشرق " مدير برناDavid Mackomanskyيعتبر ديفيد ماكومانسكي "

السالم  واحتمال االرتباطمن خالل فك  االرتباطبمركز واشنطن في تقريره الذي يحمل عنوان األوسط 

"حادثة فك االرتباط" قد شكلت نقطة فاصلة وحاسمة في عالقة الحكومة  ،يالفلسطيني اإلسرائيل

ألنه للمرة األولى منذ العام  ،جديد لم يكن له مثيل من قبلفهذا التطور ال ،اإلسرائيلية بحركة المستوطنين

وألول  ،من أراضي فلسطينية ومثل هذا التفكيك للمستوطنات اإلسرائيلية االنسحابيتم مثل هذا  5491

وألول مرة يتبنى شارون مثل هذا  ،مرة يتم إدخال طرف ثالث وهو مصر في القضايا األمنية اإلسرائيلية

لسيرته وتاريخه الذي شهد  كفاحه المستميت من  بل يعتبر مناقضاً  ،لطبيعته مناقضاً  النهج الذي يعتبر

يجاد وقائع علي األرض بهدف إحباط  ، أجل بناء المستوطنات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وا 

 .(2005:96)فهمـي، ي مفاوضات لصالح الفلسطينيينأنجاح  

الخبير العسكري لمركز واشنطن و اع اإلسرائيلية، تسوح الجنرال بقوات الدفكل هبر ويري ماي

"انستيوت" تنفيذ خطة فك االرتباط ال تعبر فقط عن تخلي إسرائيل غير المسبوق عن بعض 

نما تمثل أيضًا تخليًا إسرائيلياً  غير مسبوق عن هيمنتها العسكرية علي الحدود الخارجية  المستوطنات وا 

 .(2005:98)فهمـي، ومصر للسلطة الفلسطينية أي الحدود  بين غزة

 من خطـة فـك االرتباط ةاألمريكي الواليات المتحدة موقف

لقد تبنت اإلدارة األمريكية خطة االنسحاب بالكامل من قطاع غزة، ولقد جاء في بيان للرئاسة 

ن "وأضاف بيا االرتباطاألمريكية "نرحب بقرار الحكومة اإلسرائيلية الموافقة على خطة ارئيل شارون لفك 

ننا نعتبر خطة رئيس الوزراء بإخالء جميع المستوطنات في غزة إالرئاسة األمريكية "كما سبق أن قلنا، ف

كما دعا إلى القيام بعمل تمهيدي  ،وبعض المستوطنات في الضفة الغربية مرحلة جديدة وتاريخية"

ومتي مصر واألردن لتطبيق الخطة، ودعا المجموعة الدولية التي تعمل عبر اللجنة الرباعية ومع حك
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في إجراء مشاورات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية للمساعدة في التحضير لهذه          عإلي اإلسرا 

 .(7009)عميـدور،االنسحابات وتحويلها إلي مرحلة ناجحة باتجاه السالم 

لمسئولين آنذاك داني أيلون كبار ااألمريكية طلع السفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة أولقد 

السفير محادثات مع الرجل الثاني في  ى جر أفي اإلدارة األمريكية علي قرار خطة فك االرتباط، حيث 

هما علي مجلس األمن القومي ستيف هادلى، ومع المسئول عن الملف الشرق األوسط وليم بيرنز، وأطلع

)الشـرق  كية هي التنفيذجميع أن القضية المهمة بالنسبة لإلدارة األمرينص قرار الحكومة وأوضح لل

 .(50/9/7001األوسـط، 

 الموقف األمريكي من قضية الجدار العازل:

وليس  أخالقية أزمة نهأ علىاالبن  بوش إدارة معه تعاملت فقد ،الجدار بمسالة يتعلق فيما

والتحفظ  الصريح واالنتقاد القلق بين ما متباينة األمريكية التصريحات جاءت فقد سياسية، مشكلة

 عبر عنه والذي األمر، بادئ في الجدار لبناء معارضاً  موقفا األمريكية اإلدارة أبدت فقد لضمني،ا

 وصرح  ،"على األرض يتلوى  ثعبان هو اإلسرائيلية الحكومة تقيمه الذي الجدار إن" بقوله بوش الرئيس

 هو اإلسرائيلي األمني سياجبالنسبة لل للقلق األمريكية اإلدارة يدعو ما" أن باول األمريكي الخارجية وزير

 معتقالً  يشكل نهأ المسؤولين األمريكيين بعض وصفه كما" إسرائيلية غير أراضٍ  على إنشاؤه

 .(2010:69)ابراهيم، مستوطنة( 500) من أكثر بناء يوازي  نهأو  للفلسطينيين،

" ائيلإسر "لصالح  منحاز موقف إلى تحول إعالمياً  الجدار لبناء المعارض األمريكي الموقفف

 ورفضت بناء الجدار، يدين والذي األمن مجلس قرار ضد الفيتو النقض حق باستخدامها وذلك ،500%

 قضية إحالة ضد قوة وقفت بكل أنها كما الجدار، وقف إلى الداعي المتحدة األمم العامة الجمعية قرار

 األمريكية المتحدة تمصلحة الواليا من ألن ذلك الهاي، في الدولية العدل محكمة إلى الجدار بناء

 تحقيق لضمان األوسط، وذلك الشرق  منطقة في استيطانية استعمارية كقاعدة إسرائيل على اإلبقاء
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 رئيسية أمريكية مصلحة أيضاً  السيطرة تمثل هذه نأ إذ العربي، الوطن على للسيطرة االستعمارية أهدافها

 من وذلك األمريكية المتحدة للواليات يجيةاإلستراتللطاقة  هائل مخزون  من العربي الوطن يمتلكه لما

 هذه على بالسيطرة تحتفظ أن المتحدة مصلحة الواليات من فإن لذلك كالنفط، المادية الغنائم خالل

 .(1993:25،تشومسكي) الغنائم

 :1007 االستيطان بعد مؤتمر أنابوليس

إال أن تلك  ،لتينكان من المفترض عقب مؤتمر أنابوليس قيام دولة فلسطينية وفق حل الدو 

ذ إالمفاوضات لم تقترب من ايجاد حلول لقضايا الصراع المركزية، وظلت تلك القضايا غائبة عن الحل، 

سرائيلي بتجميد النشاط وعلى الرغم من أن خارطة الطريق في مرحلتها األولي ت لزم الجانب اإل

ء تطرح مزيدًا من العطاءات لبناأخذت الحكومة االسرائيلية إال أن االستيطاني في الضفة الغربية، 

 باستثناءسرائيل مع مسألة التخلي عن المستوطنات إ، ولم تتجاوب الوحدات السكنية في المستوطنات

يهود إسرائيلية تلك المعزولة وتبددت آمال الجانب الفلسطيني مجددًا نتيجة تردد رئيس الحكومة اإل

عقب مؤتمر أنابوليس، دون أن  االستيطانينشاط كما تصاعد ال، ولمرت في مجمل قضايا الحل الدائمأ

ولي من خارطة يثير ردود فعل دولية أو أمريكية، تتناسب مع حجم تعارضه وتناقضه مع المرحلة األ

غراض بما فيها وقف البناء في المستوطنات، حتى أل التزاماتسرائيل من إالطريق، وما تفرضه على 

ليبلغ ضعفي  ،أعقبت أنابوليس التيولي في األشهر الثالثة األ النمو الطبيعي، ونما التوسع االستيطاني

، وبدأت الضفة 7009وأحد عشر ضعفًا لما كان عليه عام  ،7003-7007ما كان عليه عامي 

، وأعلنت الحكومة االسرائيلية عن طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات مكثفاً الغربية تشهد استيطانًا 

 .(172-2013:174)غنام، على أراضي الضفة الغربية السكنية في المستوطنات المقامة

، باإلضافة الى الكبرى لقد استمرت سياسة التوسع االستيطاني والبناء في الكتل االستيطانية 

عملية السالم أن تم استثناؤها في فترات سابقة وبالرغم من  التيالتوسع االستيطاني في مناطق األغوار، 
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 قدمها رئيس الواليات المتحدة التيورقة التعهدات  اتخذسرائيلي إللكن الجانب ا ،والتفاوض مستمرة

رض ستؤخذ بعين جاء فيها أن الحقائق على األ والتي 59/9/7009بتاريخ  االبنبوش  األمريكية

معًا وكالة ) توسعه االستيطاني الستمرارفي المرحلة النهائية من التسوية، ذريعة  االعتبار

 .(70/5/7002االخبارية،

 1007-1005عوام أل يوضح أعداد المستوطنين والوحدات السكنية بين جدو

 السنة
عدد الوحدات السكنية الجديدة 

 في المستوطنات

في  باآلالفعدد المستوطنين 
الضفة الغربية بما في ذلك 

 القدس الشرقية

7001 5.171 917 

7009 5.100 992 

7001 3.959 927 

7002 1.090 170 

 17/4/1007يام الفلسطينية،فة األصحيالمصدر:  -

 .1002، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 1002 لسنة الفلسطيني االستراتيجي التقرير -

والواضح من الجدول السابق أن السياسة االسرائيلية تتجه نحو زيادة عدد المستوطنات في 

في عدد الوحدات السكنية الجديدة  الفلسطينية وهذا واضح من خالل الجدول السابق الذى يوضح الزيادة

 في المستوطنات.

لى تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة إمريكية في سياستها الهادفة لقد استمرت االدارة األ

مريكية بأن القدس جماع في اإلدارة األإضمن سياسة واضحة تمامًا، وضمن  ، االستيطان في القدس

مريكي المطلق سرائيل الظروف الدولية والمحلية والدعم األإاستغلت لقد  ،عاصمة أبدية للدولة العبرية هي

راضي وتهويد مدينة القدس وتوسيعها، وزيادة أعداد المستوطنين، وتوسيع حدود المزيد من األ البتالع
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، وربطها بشوارع تلتهم األرض وتفصل القري والمدن الفلسطينية االستيطانيةالمستوطنات بإقامة البؤر 

 .(71/9/7001)صحيفة األيام الفلسطينية،عض، وتشكل سجونًا وجزرًا معزولة البعن بعضها 

فقدت  دفق ،ويرى الباحث أن الهيمنة األمريكية ال زالت تلقي بظاللها على الوضع الفلسطيني

دور الوسيط النزيه منذ سنوات طويلة، وليس من المؤمل في الوقت القريب أن األمريكية الواليات المتحدة 

السياسة األمريكية على نحو جاد للتعامل بشكل أكثر عداًل مع الحالة الفلسطينية، خصوصًا وأن  تتغير

اليمين الديني والمحافظين الجدد واللوبي الصهيوني ال زالوا يتمتعون بدور عظيم في صناعة السياسة 

ما يتعلق بالكتل  وخصوصاً  7001 عام مريكي المتزايد إلسرائيلمريكية وقد كان الدعم األالخارجية األ

مقارنة قطاع غزة، خطوة الى الوراء،  عنأحادي الجانب  وباالنفصال، االستيطانية في الضفة الغربية

 للسياسة المتابع نطراف الرباعية، حيث أأوباقي  الواليات المتحدة األمريكيةتبنتها  التيبخريطة الطريقة 

 يجد خاص، بشكل بموضوع االستيطان يتعلق وفيما عام، بشكل الفلسطينية القضية تجاه األمريكية

 رعايته في نزيه طرفًا غير الطرف األمريكي من يجعل الذي األمر إسرائيل، لصالح الواضح االنحياز

 أوصل مما الحيادي، الدور فيها ال يتوفر ألنه واإلسرائيليين، الفلسطينيين بين التسوية لمشروع

االبن  عهد الرئيس بوش في األمريكية للسياسة بعالمتت كما إن، إليه وصلت ما إلى المفاوضات

 أية تمارس لن األمريكية المتحدة الواليات أن الوصول الى  يستطيع اإلسرائيلية للحكومات مساندتهاو 

 مطمئنة إسرائيل وأن االستيطانية، سياساتها لوقف اإلسرائيلية الحكومات من أي على حقيقية ضغوطات

رفضت ربط  االبن فإدارة الرئيس بوش ،اً ثوحدي قديماً  األمريكية طميناتالت خالل من ذلك ويظهر لذلك،

 اإلدارة اهتمام مدى على يدلل وهذاسرائيل عن سياسة التوسع االستيطاني، إالمساعدات األمريكية بتراجع 

 يةاألمريك الخارجية السياسة في التأثير على اإلسرائيلية الحكومات قدرة يبين كما بإسرائيل، األمريكية

 األمريكية المتحدة الواليات في الفاعل اإلسرائيلي اللوبي حيث أن اإلسرائيلي، العربي الصراع يخص فيما

 في به يحظى الذي التغلغل خالل من األمريكية الخارجية السياسة في أساسياً  اً ومؤثر  اً بارز  اً محور  يشكل



  

516 
 

 بضرورة األمريكية اإلدارة لمطالب يليةاإلسرائ الحكومة رفض يفسر وهذا ،األمريكيين وثقافةوعقيدة  وعي

 .واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بين المفاوضات استئناف من أجل الغربية، الضفة في االستيطان وقف
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 ووضوحاً  بروزاً  األكثر الموجه وهو وفلسفتها المجتمعات بحياة وثيقاً  ارتباطاً  الدين يرتبط

كما يعتبر  .المجتمعات تلك تبني التي والقوانين التشريعات تستمد فمنه البشرية المجتمعات لسياسات

في مؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية إلى حد أنه يتغلغل  العامة عاماًل هامًا في الحياةالدين 

ستور الدولة المختلفة ويؤثر بها تأثير مباشرًا في السياسة األمريكية الخارجية. رغم ما ينص عليه د

الواليات المتحدة االمريكية من فكرة فصل الدين عن الدولة. ويؤثر الدين بنفس الدرجة إن لم يكن أكثر 

على مجريات السياسة االسرائيلية، فنجد أن عالقة الدين بالسياسة في إسرائيل مرتبط ارتباطًا وثيقًا، فال 

لمتحكمة في عقول النخبة الحاكمة، و يمكن صياغة أي قرار سياسي بعيدًا عن االعتبارات التوراتية ا

 عموم الشعب االسرائيلي على حد سواء.

وفي سياق ما تم استعراضه في الفصل الثاني اتضح أن الدين يؤثر تأثيرًا كبيرًا على رجال 

السياسة األمريكيين، فالريس األمريكي بوش االبن يؤمن إيمانًا كبيرًا بمدى  تأثير النبوءات الدينية في 

ع األمريكي، لذلك كان يستميل الناخب األمريكي من خالل إدخال تلك النبوءات في خطاباته المجتم

 عجيب ومزج التقاء مع والسياسي في الواليات المتحدة األمريكية الديني بين التداخل نجد االنتخابية. كما

في اسرائيل فإن الدين  ألهدافها، أما األمريكية المتحدة الواليات تحقيق يسهل بينهما، مما فيما للمصالح

 أكبر له والخارجية، وكان الداخلية سياساتها في إسرائيل عليه ارتكزت الذي األساسي المدخل يعتبر

 . سواء حد على الغربية أو، العربية الدول مع سواء، والعالقات الخارجية التوجهات في األثر

 األوسط، والصراع الشرق  تجاه يةاألمريك المتحدة للواليات الخارجية وبالتالي نجد أن السياسة

 الواليات اإلسرائيلية، وأن الخارجية السياسة وأهداف غالباً  خاصة، تتوافق بصفة اإلسرائيلي العربي

 تجاه الخارجية، ومواقفها إسرائيل لسياسة الدائم التسويق أجل من كبير حد إلى تتماشى األمريكية المتحدة

 مختلف القضايا.
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الثالث أن المنظمات الدينية الناشطة داخل الواليات المتحدة األمريكية واتضح من خالل الفصل 

 االنتخاباتعلى صانع القرار السياسي لما تقدمه له من دعم خالل تستطيع الضغط بشكل كبير ومؤثر 

 .وذلك من أجل تعزيز العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية وبين إسرائيل  الرئاسية، والتشريعية 

مجرد تقديم تفسيرات معينة لمفاهيم دينية محددة، بل  على تقتصر ال اإلنجيلية األصولية كما أن

إنها تحاول أن تقدم صورة للمستقبل وفق هذه التفسيرات وعلى قاعدتها، وعليه وبحكم الموقع المؤثر 

م في الذى تحتله في صناعة القرار السياسي األمريكي، والذى هو في الوقت الحالي من يؤثر ويتحك

مصير العالم ومقدراته، فالحركة األصولية لها القدرة الكبيرة على التأثير في صناعة القرار السياسي 

 للواليات المتحدة األمريكية، وهو األمر الذى يحاول صناع القرار السياسي العربي تجاهله.

ي للسياسة ولذلك، وفى ضوء هذه المرتكزات الدينية، ذات التأثير الطاغي في الشكل التنفيذ

الخارجية األمريكية، فإن من السذاجة، اتهام اإلدارة األمريكية أيًا كان الحزب الحاكم بممارسة ازدواجية 

المعايير، في موقفها تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، ذلك أن إسرائيل هي في األساس خارج هذه 

، تجسيد إلرادة إلهية مقدسة، وأي مس بها المعايير، وفوق األنظمة والقوانين، ألنها في اإليمان األمريكي

 هو انتهاك للمحرمات وتحد للمشيئة الربانية، مثلما تقول الكنيسة البروتستانتية في تعاليمها ووعظها. 

وتبين من خالل الفصل الرابع أن إسرائيل تتمتع بعالقات متميزة مع الواليات المتحدة األمريكية 

االقتصادية أم العسكرية، تلك العالقات لم تأت من فراغ، حيث  في شتي المجاالت سواء السياسية أم

لعبت جماعات الضغط واللوبي اليهودي دورًا رئيسيًا من أجل ترتيب تلك العالقات، لمراعاة المصالح 

قناع األمريكيين بضرورة وجود تلك العالقة مع إسرائيل،  -شعبًا وحكومة -اإلسرائيلية والدفاع عنها، وا 

 ، بل تقديم كل ما يلزم إسرائيل من أجل بقائها وتطورها والحفاظ على مصالحها.ليس ذلك فحسب

كمــا أن اللــوبي المســيحي أو مــا يســمي )المســيحيون اليمينيــون( يقــوم بــدور لــيس أقــل مــن دور  

اللــوبي الصــهيوني فــي تعزيــز العالقــات األمريكيــة  اإلســرائيلية، وتكمــن قــوة هــذا اللــوبي فــي كثــرة مؤيديــه، 
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ة الدينية التي يتمتعون بها، حيث إنهم ال يكفون جهدًا في تحويل قوتهم إلى رصيد يدعم إسرائيل وبالصبغ

فــي كافــة المجــاالت خصوصــًا وأنهــم ذوي نفــوذ فــي الحكومــة األمريكيــة وفــى الكــونجرس األمريكــي، كمــا 

المســيحية،  ويعتبــر الــرئيس األمريكــي الســابق جــورج بــوش االبــن مــن أكثــر األمــريكيين تعصــبًا للصــهيونية

وتقوم الواليات المتحدة بشكل دائم ومستمر بتقديم الدعم والمساعدات فـي كافـة المجـاالت إلسـرائيل، وهـذا 

يعتبــر تجســيدًا للعالقــات الخاصــة التــي تــربط البلــدين، ويعتبــر المقصــد مــن التعــاون األمريكــي اإلســرائيلي 

ـــاظ علـــى ال ـــة إلســـرائيل هـــو الحف تفـــوق العســـكري اإلســـرائيلي فـــي الشـــرق والمســـاعدات العســـكرية األمريكي

األوســط، وترتكــز العالقــات األمريكيــة اإلســرائيلية فــي المجــاالت المختلفــة علــى االلتقــاء مــن خــالل تحقيــق 

المصـــالح المشـــتركة للبلـــدين، رغـــم اخـــتالف األســـس بـــين مفـــاهيم كلتـــا الـــدولتين، إال  أن مـــا يجمعهمـــا هـــو 

 تحقيق األهداف المشتركة لهما.

 السنوات الماضية خالل األمريكية قد تبنت المتحدة الواليات الخامس فقد أوضح أما الفصل

 صديقة ليست سياسات تقدير أقل على أو للفلسطينيين، معادية بأنها توصف أن يمكن ومواقف سياسات

م الذي الالمحدود بالدعم األمريكية السياسة ات سمت كما المختلفة، بجوانبها لقضيتهم متفهمة وليست  قد 

 أن األمريكي القرار صانع إدراك ورغم إلسرائيل، وسياسية وعسكرية مالية مساعدات شكل على

للواليات المتحدة  والعرب الفلسطينيين كراهية من تزيد إلسرائيل أعمى بشكل الداعمة األمريكية السياسات

 المنطقة في يةواالستراتيج الحيوية األمريكية المصالح على ضاغط عامل يشكل ما وهذا األمريكية،

 .األمريكي القومي لألمن مهدد عامل إنه كما العربية،

 ففي واالزدواجية، بالضبابية دوًما تمتاز األمريكية المواقف كانت القدس، قضية بخصوص

 القضية يخص فيما كذلك األمر يكن ولم إلسرائيل، الدائم الدعم برز األمريكية السياسات من جانب

 . تحديداً  اإلسرائيلي سطينيالفل والصراع الفلسطينية
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 الشرعية مع أنها نفسها إظهار األمريكية تحاول الواليات المتحدة ظل ت آخر، جانب وفي

 تم لشعب معادية وكأنها تبدو لئال الفلسطيني؛ بالشعب المتعلقة الدولية القرارات تطبيق ومع الدولية،

 .قسرية خارجية عوامل بفعل أرضه من وتهجيره تشتيته

 القدس اعتبرت التي المختلفة الدولية للقرارات دعمها المتحدة األمريكية الواليات أعلنت ،نظرياً 

 على بأن القائلة اإلسرائيلية النظر بوجهة اقتنعت عملياً  لكنها المحتلة، الفلسطينية األراضي من جزءاً 

 ومروا عليهم مرت لتيا القسري  التهجير وعمليات والنكسات النكبات ثمن يدفعوا أن والعرب الفلسطينيين

 .بها
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 لسياسات ووضوحاً  بروزاً  األكثر الموجه وهو ،وفلسفتها المجتمعات بحياة وثيقاً  ارتباطاً  الدين يرتبط  -

 .المجتمعات تلك تبني التي والقوانين التشريعات تستمد فمنه ،البشرية المجتمعات

في في الواليات المتحدة األمريكية إلى حد أنه يتغلغل  العامة عاماًل هامًا في الحياةيعتبر الدين   -

رغم ما ينص عليه  ،في السياسة األمريكية الخارجيةو ويؤثر بها تأثير مباشرًا  ،مؤسسات الدولة المختلفة

 مريكية من فكرة فصل الدين عن الدولة. ألدستور الواليات المتحدة ا

سرائيلية، فنجد أن عالقة الدين يؤثر الدين بنفس الدرجة إن لم يكن أكثر على مجريات السياسة اإل  -

قرار سياسي بعيدًا عن االعتبارات  أيفال يمكن صياغة  ،بالسياسة في إسرائيل مرتبط ارتباطًا وثيقاً 

نما في عموم الشعب اإل التوراتية المتحكمة ليس فقط في عقول النخبة الحاكمة،  .سرائيليوا 

 كل يعتمد بحيث ،واحدة لعملة وجهان األمريكية المتحدة الواليات في والسياسي الديني يعتبر الجانبان  -

ن شرعيته استمداد في اآلخر على منهما علمانيتها،  األمريكية الدولة مالمح في يظهر كان المجتمعية، وا 

 .السياسي للقرار توجه لتيا المقدس، هي الكتاب من المستمدة الدينية المبادئ أن إال

يس األمريكي بوش االبن يؤمن إيمانًا ئيؤثر الدين تأثيرًا كبيرًا على رجال السياسة األمريكيين، فالر   -

كبيرًا بمدى  تأثير النبوءات الدينية في المجتمع األمريكي، لذلك كان يستميل الناخب األمريكي من خالل 

 ابية.إدخال تلك النبوءات في خطاباته االنتخ

سرائيل األساساألمريكية بين الواليات المتحدة  واأليدولوجيةتعتبر العقيدة الدينية   -  ارتكزت الذي وا 

سرائيل، لتصل األمريكية المتحدة الواليات بين العالقات عليه  .اليوم إليه وصلت ما إلى وا 

 عالقة لوجودها أسس يكية، والتياألمر  المتحدة الواليات في الموجودة والتشريعية السياسية تؤيد البيئة  -

 نظرتهم في، الطرفين لكال المشترك الديني المبدأ اإلسرائيلية، حيث الخارجية بالسياسي، السياسة الديني

 بعيد. حد إلى المتشابهة البلدين كال نشأة وظروف ، المقدسة لألرض
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 له وكان والخارجية، الداخلية سياساتها في إسرائيل عليه ارتكزت الذي األساسي المدخل الدين يعتبر  -

 . سواء حد على الغربية أو، العربية الدول مع سواء، والعالقات الخارجية التوجهات في األثر أكبر

 اإلسرائيلي العربي والصراع األوسط، الشرق  تجاه األمريكية المتحدة للواليات الخارجية السياسة تتوافق  -

 أجل من كبير حد إلى تتماشى األمريكية المتحدة الوالياتف اإلسرائيلية، الخارجية السياسة وأهداف

 .القضايا مختلف تجاه ومواقفها الخارجية، إسرائيل لسياسة الدائم التسويق

على بالضغط  بشكل كبير ومؤثر  المنظمات الدينية الناشطة داخل الواليات المتحدة األمريكيةتساهم   -

وذلك من أجل  التشريعية أو الرئاسية، االنتخاباتخالل صانع القرار السياسي لما تقدمه له من دعم 

 .سرائيلإمريكية وبين تعزيز العالقة بين الواليات المتحدة األ

سرائيل، وفي موقفها تجاه الصراع إتؤثر المرتكزات الدينية، في السياسة الخارجية األمريكية، لصالح   -

مس بها هو انتهاك  وأيجسيد إلدارة الهية مقدسة، سرائيلي، فإسرائيل في اإليمان األمريكي، تالعربي اإل

 في تعاليمها ووعظها.  البروتستانتيةللمحرمات وتحد للمشيئة الربانية، مثلما تقول الكنيسة 

إسرائيل بعالقات تعتبر ممتازة مع الواليات المتحدة األمريكية في شتي المجاالت سواء تحظى   -

رية، تلك العالقات لم تأت من فراغ حيث لعبت جماعات الضغط السياسية كانت أم االقتصادية أم العسك

 مصالح اإلسرائيلية والدفاع عنها.لل جل ترتيب تلك العالقات مراعاةً أمن  اً رئيسي اً واللوبي اليهودي دور 

ساهم اللوبي المسيحي أو ما يسمي )المسيحيون اليمينيون( بدور ليس أقل من دور اللوبي الصهيوني  -

الصبغة الدينية التي القات األمريكية اإلسرائيلية، وتكمن قوة هذا اللوبي بكثرة مؤيديه، وبفي تعزيز الع

 .يتمتعون بها

ترتكز العالقات األمريكية اإلسرائيلية في المجاالت المختلفة على االلتقاء من خالل تحقيق المصالح   -

 المشتركة للبلدين.
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 السياسات من جانب ففي واالزدواجية، بالضبابية القدس األمريكية فيما يتعلق بقضية المواقف تمتاز  -

 والصراع الفلسطينية القضية يخص فيما كذلك األمر يكن ولم سرائيل،إل الدائم الدعم برز األمريكية

 . تحديداً  اإلسرائيلي الفلسطيني

 جزءاً  القدس تبرتاع التي المختلفة الدولية للقرارات دعمهااألمريكية  المتحدة الواليات أعلنت نظريًا،  -

 على بأن القائلة اإلسرائيلية النظر بوجهة اقتنعت عملياً  لكنها المحتلة، الفلسطينية األراضي من

 ومروا عليهم مرت التي القسري  التهجير وعمليات والنكسات النكبات ثمن يدفعوا أن والعرب الفلسطينيين

ع صدور قرارات عن االمم المتحدة تدين موقف ، لذا كان الموقف األمريكي داعم إلسرائيل دائمًا ويمنبها

 .اسرائيل
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 ثانيًا: التوصيات:

 على المستوي الفلسطيني:

الفلسطيني من أجل توحيد الجهود الفلسطينية في  -العمل على حل مشكلة االنقسام الفلسطيني  -

خالفات ، وذلك عن طريق التغاضي عن السرائيلية المدعومة أمريكياً مواجهة السياسة اإل

براز -الداخلية الفلسطينية الفلسطينية والتوصل الى صيغة تضمن انهاء االنقسام الفلسطيني، وا 

 .إطار سياسي فلسطيني موحدة يمثل الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي

الحظر من القبول بأي مشاريع سلمية بعيدة عن قرارات الشرعية الدولية، وخالية من أي جداول  -

من خالل توحيد الصفوف على الساحة الفلسطينية والتوصل الى توافق سياسي  ، وذلكزمنية

 .فلسطيني يشمل جميع االطر والفصائل الفلسطينية

وحشد الجهود من أجل التوصل الى  ية مع الدول العربية ذات العالقةتنسيق الجهود الفلسطين  -

لعربية ذات التأثير السياسي ، وذلك عن طريق التواصل مع الدول احل مالئم للقضية الفلسطينية

 من اجل الضغط على المجتمع الدولي.

االهتمام بفهم السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل دائم  -

ومستمر، والعمل على التنسيق مع اللوبيات العربية والقوى المؤثرة المحيطة بالمؤسسات 

 .األمريكية الصانعة للقرار السياسي

 على المستوي العربي:

تغالل ، واساألمريكية ضرورة التواصل والتنسيق مع الجاليات العربية في الواليات المتحدة -

 هناك للتأثير على السلطتين التنفيذية والتشريعية. الطاقات العربية الموجودة
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اسة من خالل تبني سياألمريكية التنسيق مع اللوبي العربي الموجود في الواليات المتحدة  -

 وحقه المشروع في العيش بكرامة داخل أرضه. ،نسان الفلسطينيعالمية للدفاع عن صورة اإلإ 

 على المستوي الدولي:

تعزيز الجهود العربية والفلسطينية في دول العالم المختلفة من أجل فضح الممارسات  -

السلبي على مريكي لتلك الممارسات وتأثيرها سرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والدعم األاإل

 القضية الفلسطينية.

العمل على استقطاب مجموعات من المسيحيين وخاصة المناهضين لسياسة الواليات المتحدة  -

االسرائيلي، إلظهار حقيقة االنحياز التام إلسرائيل للعالم  –تجاه قضية الصراع الفلسطيني 

 المسيحي وتحسين صورة العرب والمسلمين.

 على المستوي األمريكي:

وخارجها من خالل األمريكية نسيق على المستوي الرسمي العربي داخل الواليات المتحدة الت -

 التيعالمية لمواجهة حمالت التشويه ضد العرب والمسلمين ا  سياسية و  إستراتيجيةوضع 

 تشنها األوساط الصهيونية والمتعاطفة معها.
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 مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان . ،التسوية

، ة المصــرية، مجلــة السياســة الدوليــةغــزة بــين خطــة شــارون والمبــادر  ،(1667): مــد ، أحمــد ســيدأح .14
 .511-511، ص 1667، يوليو ، 514القاهرة، األهرام، عدد 

الموقف االمريكي من إقامة الدولة الفلسطينية من كلينتون الى أوباما  ،(7059) :أسمر، أحمد .94
 جامعة االزهر، غزة.، رسالة ماجستير غير منشورة، 5443-7057

اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية،  االستيطان ،(7050) :ابراهيم، بالل .10
 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.ة ماجستير غير منشورةرسال

ــــين الرؤيــــة ا ،(1665) :البابــــا، جمــــال .45 ــــق ب ــــة والتحفظــــات اإلســــرائيلية،خارطــــة الطري مركــــز  ألمريكي
 .1لفلسطيني العدد التخطيط ا

اإلســــرائيلية، مجلــــة شــــئون -(، العامــــل العســــكري فــــي العالقــــات األمريكيــــة0990) :بســــطامي، مهــــا .20

كـانون األول  -تشـرين الثـاني )نـوفمبر( -، تشرين األول)أكتـوبر(032-032-032فلسطينية، العدد 

 .0990)ديسمبر(، 
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سلسلة  ،االستراتيجيةز الدراسات دوامة الدين والدولة في إسرائيل ،مرك ،(5111عزمي :) ،بشارة .45

 .الجامعة األردنية مع اإلسرائيلي،دراسات في المجت

التعريف الشامل للدين من خالل الدالالت اللغوية ودالالت اآليات  ،(1655) :بالميداني، محمد .47

الثاني  القرآنية واألحاديث النبوية، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية، العدد

 فبراير. –

المسيحية والحرب )قصة األصولية الصهيونية األمريكية والصراع على  ،(5115حبيب، رفيق :) .41

 الشرق اإلسالمي( ،مركز يافا للدراسات .

 (، عروبة القدس.7059حسين، غازي ) .41

 ،المركز 15دور العامل الديني في السياسة الخارجية األمريكية ،العدد ،(1661:) وولتر روسيل، .44

 . واالستراتيجيةالدولي للدراسات المستقبلية 

الحرية الدينية في الشريعة اإلسالمية أبعادها وضوابطها ،مجلة جامعة  ،(1655محمد :) ،الزحيلي .44

 . 14مجلد  ،عدد أول والقانونية، االقتصادية دمشق للعلوم

 .52/2/7003تقييم مرحلي لخطة خارطة الطريق،  ،(7003) :زعاترة، على .14

الدور االجتماعي والديني والسلوك السياسي لحركة شاس في  ،(1655) :بد الناصرسرور، ع .46

 .14اسرائيل، مجلة شؤون خليجية ، العدد 

سرائيل ،مركز الدراسات حميد:)ب.ت( ،السعدون  .45 ،البروتستانتية والسياسة الخارجية األمريكية وا 

 الدولية ،جامعة بغداد .

مدخل لفرض وصاية  -على خطة خارطة الطريق مالحظات أولية  ،(7003) :الشقاقي، خليل .27
 كانون الثاني )يناير(. -أم طريق نحو دولة مستقلة ذات سيادة  الفلسطينييندولية على 
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( ،المشروع الصهيوني األمريكي الجديد ومخاطره على العالمين العرببي 1661الشموري، إيهاب :) .45

 واإلسالمي ،اطروحة دكتوراه ،اصدار باحث للدراسات .

(، السياسة األمريكية تجاه العراق :تشدد أمني يميني وهوس أمني، 1661د الجواد، جمال:)عب .47

 . 516السياسة الدولية، العدد 

(، دور الدين في السياسة الخارجية األمريكية :األزمة العراقية نموذجا 1665عبد الشافي، عصام :) .41

 . 54،مجلد  561، مجلة السياسة الدولية  ،العدد 

المحـافظون الجـدد فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ـ وقضـية الصـراع  ،(0202) :م محمدعدوان، أكر  .62

 ،الجامعة اإلسالمية.0226 – 0922العربي اإلسرائيلي 

النشرة  التوظيف السياسي للدين :الواليات المتحدة نموذجًا ،كنعان ،(1664مسعد :) عربيد، .44

 .5514العدد  اإللكترونية،

 المتحدة للدراسات والبحوث،الديموقراطية السياسية في إسرائيل ،المؤسسة  ،(5141وليد :) ،العسلي .44

 .القدس

مجلة السياسة والتغيير ، االستمراراإلسرائيلية جدل  االنتخاباتنتائج  ،(1665سعيد :) ،اشةعك .41

 .54مجلد  ،561العدد  الدولية،

 59/9/7007سرائيل، ، تقرير خاص عن المساعدات األمريكية إل(7007:)قناة أبو ظبي الفضائية .16

( الفكر المحافظ والسياسة الخارجية إلدارة بوش الثانية، مجلة السياسة الدولية، 1661كمال، محمد ) .15

 .511القاهرة : االهرام ، عدد 

اليمين الديني األمريكي المسيرة من التأثير القاعدي إلى المشاركة في  ،(1665سمير:) ،مرقس .11

 السلطة ،جامعة القاهرة .
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(، الصـــهيونية المســـيحية: نشـــأتها ، جــــذورها، 0222):مخلـــد عبيـــد، وتـــيم، فـــوزي احمـــد مبيضـــين،  .93

اإلســــرائيلية، مجلــــة النهضـــة، كليــــة االقتصــــاد والعلــــوم -منطلقاتهـــا وتأثيرهــــا علــــى العالقـــات األمريكيــــة

 السياسية، جامعة القاهرة، العدد الحادي والعشرين، أكتوبر.

، 02/2سـبتمبر،  00ة األمريكية تجاه إسرائيل بعد رؤيـة بـوش، السياس ،(0220):محمد، على  .92

0220. 

السياســـة األمريكيـــة وتطـــور عمليـــة التســـوية السياســـية بـــين الجـــانبين  ،(0229):ياســـين، أشـــرف  .92

 ، مجلة النهضة ، المجلد العاشر، العدد الرابع.0226-0220الفلسطيني واالسرائيلي 

 

 الصحفرابعًا: 

 USA Today ،17/7/2007صحيفة  .49

 USA Today ،6/9/2007 صحيفة .41

 54/50/7001صحيفة المستقبل اللبنانية،  .42

 50/9/7001صحيفة الشـرق األوسـط،  .44

 71/9/7001صحيفة األيام الفلسطينية، .500

 51/55/7053صحيفة الخليج اإلمارتية،  .505

 51/55/7053صحيفة القدس،  .507

 االنترنتخامسًا: 

العالقات األمريكية  (، مقال بعنوان: التطور التاريخي في7001أبو طاقية، هنادي:) .503

 ، مساءً  3.90 الساعة ،5/7/7059 بتاريخ ،اإلسرائيلية، مركز األسرى للدراسات

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=2542 

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=2542
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ياسة الخارجية للدولة اليهودية، (، مقال بعنوان: مفهوم وماهية الس7002أبو الليل، محمد:) .509

 ،مساءً  9.30 الساعة ،57/5/7059 بتاريخدنيا الوطن، 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/129764.html 

(، مقال بعنوان: الديني والسياسي في الواليات 7057شيماء:)، ماجدة و بهاء الدين، إبراهيم .501

 الساعة ،2/9/7059 بتاريخت حديثة اإلصدار، المتحدة األمريكية: عرض مقارن ألدبيا

 ،صباحاً  50:30

http://www.hewaronline.net/tahewoz/Eldiny%20w%20el%20syasy.htm 

، كوندليزا رايس.. العانس السوداء حفيدة عامل القطن التي تحلم (7009:) محمد ،البحيري  .509

   ،مساءً  5.50 الساعة ،75/9/7059 ، بتاريخبحكم العالم! ديسمبر

 https://kelma.wordpress.com/2004/12/12 

ز (، اآلليات والعناصر المؤثرة في صناعة القرار اإلسرائيلي  ،عن مرك7055بركة، محمد:) .501

 ،صباحاً  1.12 الساعة ،9/1/7059 بتاريخ ،الزيتونة للدراسات واإلستشارات

http://www.albayan.ae/paths/books/2011-04-03-1.1413744 

 ، بتاريخ( ،رجال الدين في إسرائيل وجدل اهوية اليهودية7007البطران، آمال:) .502

  ، مساءً  1.90 الساعة ،9/1/7059

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=242799 

http://www.albayan.ae/paths/books/2011-04-03-1.1413744


  

541 
 

السياسة االمريكية تجاه الشرق االوسط ،األهرام ، ( ،البعد الديني في 7005، نزيهة :)التركي .504

 ،مساءً  9.30 الساعة ،73/4/7059 بتاريخ

www.siyassa.org.eg/NewsQ/2566.aspx 

 9:00، الساعة 9/4/7051 بتاريخ ،اليهودية كارتا ناطوري  منظمة(، 7051) الجزيرة نت .550

 مساًء، 

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/7/5. 

 ، بتاريخ72/1/7057، العالقات العسكرية األميركية اإلسرائيلية، (7057)الجزيرة نت .555

 ،مساءً   57.30 الساعة ،5/50/7059

 http://www.aljazeera.net/news/pages/a3ed3dd3-a43b-440d-8891-

71e1ca270889 

 2:51، الساعة 55/4/7051، بتاريخ 72/50/7004، أيباك، (7004الجزيرة نت ) .557
 ءًا،مسا

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/28/%D8%A3%D9%8A%
D8%A8%D8%A7%D9%83 

 ( ،المعونات األمريكية إلسرائيل :األسباب والتجليات ،دنيا الوطن ،7001حمدونة، رأفت :) .553

 ،صباحاً  2.70 الساعة ،7/50/7059 بتاريخ

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/01/13/70733.html  
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، تحالف اليمين المسيحي المتصهين والمحافظين الجدد يرسم (7053:)محمد ، دياب .559

 ،مساءً  1:39 الساعة ،9/50/7059 بتاريخ السياسة األمريكية، صحيفة الرياض،

 http://www.alriyadh.com/25053. 

حيفة الشرق ، ص/ يناير5اطية الهيمنة األمريكية ديمقر  (،7003:) محمد الري  ،رضا .551

 ،مساءً  2:34 الساعة ،54/50/7059 بتاريخاألوسط، 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=144447 

كتاب جديد )الواجب( جيتس يفتح الصندوق األسود لإلدارة  (،7009:)رانيا ،رفاعي .559

 ،مساءً  4:50 الساعة ،75/50/7059 بتاريخ يناير، صحيفة االهرام المصرية، 57األمريكية، 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/252856.aspx 

 مساءًا، 2، الساعة 55/4/7051، بتاريخ 7059/57/51ستار تايمز، صخرة بليموث ،  .551

http://www.startimes.com/f.aspx?t=35006216 

، ، متى تتوقف المساعدات األمريكية إلسرائيل؟، وكالة معاً (7004:)ود نبيل محم، السهلي .552

  ،مساءً  50:97 الساعة ،74/50/7059 بتاريخ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=245529 

 مساًء،  3:90، الساعة 9/4/7051 بتاريخ ، الماسونية(، 7051) صيد الفوائد .554

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/55.htm 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=35006216
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/55.htm
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، الساعة 4/4/7051 بتاريخ ،القدس مسالة من األمريكي الموقف(، 7051) عباس، ابراهيم .570

 ، صباحاً  9:00

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/377632.html. 

 ور الدين في صناعة السياسة الخارجية األمريكية،(، مقال بعنوان: د7057العلوي، محمد:) .575

 ،صباحاً  1:50 الساعة ،55/55/7059 بتاريخ

http://www.arabrenewal.inf 

، السياسة الخارجية األمريكية كما يراها اليمين المحافظ، (7057:)أحمد بن محمد  ،العيسى .577

 ،مساءً  1:99 الساعة ،51/55/7059 ، بتاريخصحيفة الرياض

 http://www.alriyadh.com/23997 

،  921، دور المساعدات الخارجية إلسرائيل، مجلة العربي، العدد (5444:)خالد ، الفيشـاوي  .573

 ،صباحاً  4:91 الساعة ،75/55/7059 بتاريخ مايو،

 http://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=8256&ID=188 

(، مقال بعنوان: الخطاب اإلعالمي الصهيوني، مجلة الفرقان،  7053مي، عيسى:)القدو  .579

  ،صباحاً  50.30 الساعة ،73/55/7059 بتاريخ

http://www.al-forqan.net/articles/3325.htm 

 

http://www.alriyadh.com/23997
http://www.alriyadh.com/23997
http://www.al-forqan.net/articles/3325.htm
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السلطة الوطنية( مجلة  -مصر  -ة )إسرائيل ، المعونات األمريكي(7009:)عماد سعيد ، لبد .571

 ،مساءً  1:51 الساعة ،79/50/7059 ، بتاريخ7009رؤية، 

http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/28/page11.html 

نسحاب األمريكي من رعاية تطبيق خطة خارطة الطريق، اال ،(7053):مجدالني، أحمد  .579

 ،مساءً  4:31 الساعة ،1/4/7059 ، بتاريخ519مجلة المحرر السياسية، العدد 

http://www.al-moharer.net/moh154/majdalani154.htm 

(، مقال بعنوان: األبعاد الدينية في السياسة الخارجية اإلسرائيلية، 7059مصطفي، هالة:) .571

 ،مساءً  5:70 الساعة ،55/5/7059 بتاريخ جزيرة نت،موقع ال

 http://www.aljazeera.net/books/pages/07e9604f-1856-4328-8975-

753b4257c959 

 ،9/3/7059 ، بتاريخلحة الخارجية األمريكية إلسرائيلمبيعات األس (:7057:) المعرفة .572

 ،مساءً  55:71 الساعة

http://www.marefa.org 

(، دور الدين في حياة الفردوالمجتمع 7001شيرازي الدولي للدراسات:)معهد اإلمام ال .574

 ،صباحاً  3.91 الساعة ،50/2/7059 بتاريخاألمريكي، 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/356.htm 

http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/28/page11.html
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، جدول تفصيلي للمساعدات األميركية إلسرائيل من (7057:)المكتبة اليهودية االفتراضية .530

 ،مساءً  2.50 الساعة ،9/5/7051 ، بتاريخ7004 -7000عام 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/USIsrael/U.S._Assistance_to_Israel

1.html 

مليار  557بلغت   5494ت االمريكية السرائيل  منذ المساعدا ،(7059):مالعب، ناجي  .535

 ،مساءً  4:00 الساعة ،59/5/7051 بتاريخ ،35/5/7059دوالر، مجلة الدفاع العربي ، 

https://sdarabia.com/preview_news.php?id=31008&cat=9#.VXlcPNJViko 

وماهيتها  طبيعة المساعدات العسكرية األمريكية "إلسرائيل" (،ـ 7001:)هشام  منور، .537

 ،مساءً  50:55 الساعة ،7/7/7051 ، بتاريخ59/4/7001،

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=8801 

 مساًء،  55:30، الساعة 2/4/7051 بتاريخ (، البيوريتانية ،7051الموسوعة كوم ) .533

http://alencyclopedia.com/2130/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8

8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 ،مساءً  9:90 الساعة ،9/7/7051 بتاريخ (،7051:)موسوعة مقاتل من الصحراء .539

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/IsarAmeri/sec04.doc_cvt

.htm 

 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/USIsrael/U.S._Assistance_to_Israel1.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/USIsrael/U.S._Assistance_to_Israel1.html
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/IsarAmeri/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/IsarAmeri/sec04.doc_cvt.htm
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 ،صبًاحا 55:30 الساعة ،52/5/7051 بتاريخ (،7051:)موسوعة مقاتل من الصحراء  .531

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/israparts/sec07.doc_cvt.

htm. 

، لوبي إسرائيل في الواليات المتحدة.. صناعة (7001:) ستيفن، والت وجون  ،ميرشيمر .539

 ،مساءً  3:50 الساعة ،79/5/7051 ، بتاريخ52/9/7001اسالم ،  الوهم،موقع اون 

 http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-

futures/83353-2006-04-18%2000-00-00.html 

 (، الوعد الذي فجر الصراع في المنطقة ... ما هي عالقة الواليات7057طاهر:) ،النمري  .531

 ،مساءً  9:90 الساعة ،75/3/7051 بتاريخ ،المتحدة بوعد بلفور ،موقع القدس

http://www.alquds.com/news/article/view/id/393712 

، 72/1/7057األميركية اإلسرائيلية،العالقات العسكرية (، 70057:)وكالة شهاب االخبارية .532

 ،مساءً  57:30 الساعة ،59/9/7051 بتاريخ

http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=17042 

 ، بتاريخئيل وامريكا يميل لصالح اسرائيلبين اسرا، الميزان التجاري (7053:)اليوم السابع .534

  ،مساءً  50:30 الساعة ،75/1/7051

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1623232# 

 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/83353-2006-04-18%2000-00-00.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/83353-2006-04-18%2000-00-00.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/83353-2006-04-18%2000-00-00.html
http://www.alquds.com/news/article/view/id/393712
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1623232


  

544 
 

 الكتب االنجليزيةسادسًا: 

140. Ben-Ami Shlomo: The Complex Truth: Hijacking America’s Middle 

East policy is not so easy. The War over Israel’s influence. 

(Roundtable). Foreign Policy. August 2006. 

141. Stephen Zunes, "The Influence of the Christian Right in US",Meddle 

East Policy (Vol.xii,No.2,Summer 2005)  

142. Mearsheimer, John & Stephen Walt: Unrestricted Access: What the 

Israel lobby wants. it too often gets. The War over Israel’s influence. 

(Roundtable). Foreign Policy. August 2006. 

143. Michael lind, Made in Taxax: George W. Bush and the Southern take 

over of American Politics, New York: Basic Books, 2003. 

144. Norman Podhoretz, "World War IV: How it started, What it mean and 

why we have to win" Commentary (September 2004). 

145. Rusk, D. (N, D): Diplomacy as an Instrument, A secretary of states 

view. ransom (ed). American foreign policy feeder. 


