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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
             وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث  4
 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

«إسرائيل»تحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 وثيقة التفاهم االميركي االسرائيلي حول المساعدات االمنية المستقبلية

 

 مدخل: - 1

األمريكيــةو وأرهر ــا « اللوبيــات»ال خــالح لــو  أي اليهــود كجماعــة وتيفيــة يمتلمــوي أقــو   ماعــات الضــ   
القرار في اإلدارة ووزارة الدفاع واأل هـزة األمنيـة المختلفـة كمـا فـي مرارـز  اعتنظيمًا وانتشارًاو وأعمقها صلة بصن  

و ــ ا اللوبيــات  ــي  .األبحــاث المعتةــرةو وأي لهــم و ــود م الفاعــع فــي الجامعــات والمهــن الحــرة وأ هــزة اإلعــال 
نو مجموعــة مــن العمــالء والنشــطاءو الــ لن لهــم مصــالو خاصــةو ويمارســوي الضــ وي علــى المــوتفين الرســميي

ي صنع القرار في السياسة الخار ية أليث خصوصًا المشرعينو وذلك للتأثير عليهم في أثناء ممارسة عملهمو 
الصــهيونية. ولـ لك نــر  األمريكيـة يخضـع بالدر ــة األولـى للمصــلحة األمريكيـةو األرهــر انسـجامًا مــع المصـلحة 

عـن سـيطرة لهوديـة فـي الواليـات المتحـدةو ميركي الصهيوني على أنـ  صـناعة لهوديـة كاملـة نا مـة التطابق األ
ا ألـد أ نحـة صـنع القـرار التـي تحتـاا إليهـا ركا أرةر من اللوبي الصهيوني ومع ذلك علينـا أي نعـد  يعلمًا أي أم

دما ال تحتـاا إليـ  يمكـن اإلدارة األمريكية في لحظات معينة لتةرزا كصالب قوة طاغيةو وفي لحظة معينةو عن
 .أي تسكت 

وبامــا مــن أي تــادب مكاسـب طهــراي االقتصــادية الناتجــة عــن رفــع أســراليع خشــيتها فــي عهـد الــرلي  ت إبــدألقـد 
العقوبات ال ربية إلى تعزيز الفصالع التي تدعمها إلراي في لةناي والمناطق الفلسطينيةو ويمكن أي تادب أيضا 

بـوا  ي الـراي قـد فتحـم أمامهـا األضـا أسراليع أيإزعج أا و مع دو  عربية معادية إلسراليعو ومم  إلى سةاق تسل  
على االتفاق. ل ا عمدت إسراليع  مليار دوالر من أصولها التي  مدت قةع التوقيع 100للحصو  على لوالي 

مـن  ئب ألب خطـر قـد لنشـلى است ال  الفرصة وطالةم الواليات المتحدة بزيـادة المسـاعدات العسـكرية للتصـد  إ
ركـي يلنووبو و ي استطاعم فـي السـنوات األخيـرة الحصـو  علـى تمويـع أماالتفاق الدولي بشأي برنامج إلراي ا

 بقيمة مئات الماللين من الدوالرات ألنظمة الدفاع الصاروخي لدلها.
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عتهـــا ســـراليع كانـــم قـــد زادت بشـــكع كةيـــر فـــي أعقـــا  معا ـــدة الســـال  التـــي وق  منيـــة إلاأل المســـاعدات األمريكيـــة
لم لـتم توقيـع أو  مـ كرة تفـا م بشـأي المسـاعدات العسـكرية سـو   . ومع ذلك1979إسراليع مع مصر في عا  

مليار دوالر لفترة أمد ا عشر سنوات. أما م كرة التفـا م  21.3و وشملم 1998بعد عقدلن من الزمن في عا  
مليــار دوالر لمــدة عشــر ســنوات أيضــًا. وتممــن المنفعــة  30و وشــملم 2007الهانيــةو فقــد تــم توقيعهــا فــي    

بحيــث ال لركــة المســاعدات ع القــدرة علــى التنةــا فــي فــي توقيــع مــ كرات تفــا م كهــ ا فــي أنهــا ت ــدخ  المشــتركة 
كع عا . باإلضـافة إلـى ذلـكو فـسي إسـراليع  ـي الدولـة الوليـدة المسـموت لهـا باسـتخدا   بشأنها ب التفاوضلتو   

التــي تفقــد  ــ ا االمتيــاز فــي  التمويــع مــن خــال  التــدفقات النقديــة لشــراء األســلحة األمريكيــة  إلــى  انــب مصــرو
(. كمــا يســمو لهــا ذلــك تمويــع المشــتريات المتعــددة الســنوات مــن خــال  أقســاي بــداًل مــن 2018الســنة الماليــة 

االضطرار إلى دفع كامع المةلغ مقدمًا. ووفقًا له ا التفا مو بسمكاي إسراليع التفاوض على صفقات أسلحة كةيرة 
ة فـــي الواليـــات المتحـــدة وتمويـــع  ـــ ا الصـــفقات عةـــر المســـاعدات الماليـــة مـــع متعهـــدب التوريـــد للشـــاوي الدفاعيـــ

ركيــة المخصصــة إلســراليع فــي أو  ثالثــين يالمســتقةلية. باإلضــافة إلــى ذلــكو عــادة مــا لــتم تســليم المســاعدة األم
 لومًا من السنة الماليةو خالفًا لمعظم متلقي المساعدات اآلخرين.

لزمـة مسـاعدات عسـكرية   ـورا بـو  سـةقاأل يت إدارة الرلي  األمريكأقر   2007الجدلر بال كر أن  فى عا  
و والتزمـم بهـا 2018ولتى عـا   2009مليار دوالرو للسنوات المالية  30سنواتو بمقدار  10إلسراليع تمتد لـ
يـو  ي إسـراليع لليـذ ذو قيمـة للواليـات المتحـدة ويوا ـ  الأبق باراك أوبامـا وذلـك تحـم ذريعـة إدارة الرلي  السا

و والواليات المتحدة تاكد دوي قيد أو شري لق إسراليع في الـدفاع عـن دلدات إقليمية متصاعدة بشكع خطيرته
بـين الجـانةين  النف  بميزة عسكرية نوعية علـى  ميـع الخصـو  المحتملـين اإلقليميـين. وترافقـم مـ كرات التفـا م

رس األمريكــي إلســراليع طلةــات موازنــة وزارة و تجــاوز تمويــع المــون 2009مــع تمويــع تمميلــي أيضــًا. فمنــ  عــا  
ــ 1.9ركيــة بحــوالي يالــدفاع األم ص مشــروع قــانوي اإلنفــاق الشــامع الــ ب مليــار دوالر. علــى ســةيع المهــا و خص 

مليوي دوالر لةرامج الدفاع الصاروخي الهناليـةو و ـي  487مةلغ  2015م المصادقة علي  في كانوي األو  تم  
و استجا  المـون رس 2014مليوي دوالر ال ب طلة  الةنتاغوي. وفي صيذ عا   145.8زيادة كةيرة عن مةلغ 

لطلةــات إســراليع خــال   عمليــة الحافــة الواقيــة  مــن خــال  المصــادقة علــى تمويــع طــار  لنظــا   القةــة الحدلديــة  
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المـــالي  صـــم الميزانيـــة الماليـــة لــــ  وكالـــة الـــدفاع الصـــاروخي  األمريكـــي للعـــا مليـــوي دوالر. وخص   225قيمتـــ  
. كمــا أي ع عـا  مــن األعـوا  الخمســة التاليـةمليـوي دوالر ســنويًا لةـرامج تعاونيــة إسـراليلية لمــ 540مةلـغ  2017

ا ــا لتحفيــز الصــناعة مــ كرات التفــا م ســمحم إلســراليع باســتخدا  لــوالي ربــع المســاعدات األمريكيــة التــي تتلق  
مـن فـي إنهـاء المسـاعدات االقتصـادية تـدريجيًاو و ـ ا الدفاعية الخاصة بها. ووضعم أو  مـ كرة تفـا م  ـدفًا يك

مـا لـدث فـي النهايــةو إذ لـم تعـد إسـراليع تتلقــى  ـ ا التمويـع مـن الواليــات المتحـدة. وباإلضـافة إلـى المســاعدات 
العســكريةو تحصــع إســراليع علــى بضــعة ماللــين مــن الــدوالرات كتمويــع مــن الواليــات المتحــدة فــي إطــار بــرامج 

 اث الطاقة التعاونية.مختلفةو مهع أبح

مقاتلـة إضــافية  14توقيـع عقـد مــع واشـنطن لشـراء  2015رـدت وزارة الـدفاع اإلسـراليلية بدايــة شـهر شـةاي ألقـد 
مــن الواليــات المتحــدة مقابــع ثالثــة مليــارات دوالر.    وينــم ســترايك فــالتر مــن الطــالرة التــي تعــرح أيضــا باســم 

ســراليع لاولــم خــال  تلــك المفاوضــات الحصــو  علــى مةلــغ وبحســب مصــادر فــي المــون رس األميركــيو فــسي إ
بعـد  2017قياسي قدرا خمسة مليارات كع عا و بـدال مـن ثالثـة فقـ و وكـاي مـن المنتظـر أي لةـدأ االتفـاق عـا  

. وقــد نشــر مجلــ  األمــن القــومي األمريكــي علــى موقعــ  اإللمترونــي تقريــرا لاكــد أي 2016انتهــاء اتفــاق عــا  
راليع في عهد أوباما شـهد انتعاشـا غيـر مسـةوق سـواًء علـى صـعيد اللقـاءات المتواصـلة مـع الدعم األمريكي إلس

قادة إسراليعو أو من ليث لرص الواليـات المتحـدة علـى أي تظـع إسـراليع تتلقـى لصـة األسـد مـن المسـاعدات 
يـات المتحـدة أرهـر مـن األمريكية الخار ية. ومن األرقا  الخيالية التي أورد ـا التقريـر أي إسـراليع تلقـم مـن الوال

نا يــك عـــن المســـاعدات فــي المجـــا  األمنـــي التــي وصـــفها تقريـــر مجلـــ   2009مليــار دوالر منـــ  عـــا   20,5
. كمــا أشــار التقريــر إلــى مــ كرة تفــا م بــين 2014عــا  ” أرةــر مــن أب وقــم مضــى“األمــن القــومي بأنهــا كانــم 
مليـار دوالر إلسـراليع خـال   30لمتحـدة مةلـغ تـنص علـى أي تقـد  الواليـات ا 2008الةلدلن  ر  توقيعهـا عـا  

سنوات من  توقيع الم كرةو مةينا أي مجل  األمن القـومي طلـب مـن المـون رس مسـاعدات خار يـة إضـافية  10
 3ويضــاح إلــى  ــ ا كلــ  أي الــرلي  أوبامــا قــد  إلســراليع قرابــة  .2016مليــار دوالر عــا   3,1بقيمــة  إلســراليع

مليــار دوالر دفعتهــا الحكومــة األمريكيــة منــ  عــا   1,3دفــاع صــاروخي إضــافة إلــى مليــار دوالر لةنــاء منظومــة 
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مليـوي دوالر كمسـاعدات عا لـة فـي  225لةناء منظومة القةة الحدلدية ولـد ا وكـاي مـن ضـمنها مةلـغ  2011
 .العدواي اإلسراليلي على قطاع غزةأثناء  2014صيذ 

عتــ  واشــنطن مــع إســراليعو والــ ب لصــلم بمو ةــ  ر الــ ب وق  ركيــة اتفــاق اإلطــايلقــد وصــفم وزارة الخار يــة األم
مليـارات  8مليار دوالر لفترة عشـر سـنواتو أب بزيـادة قـدر ا  38األخيرة على مساعدات عسكرية قياسية بقيمة 

ــ  فــي العــا   نــ   أرةــر التــزا  بتقــديم مســاعدة عســكرية أب 2018دوالر عــن االتفــاق الحــاليو الــ ب تنتهــي مفاعيل
لزمــة المســاعدات التــي اســتمر التفــاوض لولهــا ز ــاء عشــرة أشــهر خلــذ و  تــاريا الواليــات المتحــدة .ثناليــة فــي 

مليوي دوالر في السـنةو ومـنو  500أبوا  م لقةو تخصص ألو  مرة أمواال للدفاع الصاروخي اإلسراليلي تةلغ 
مخصصات سنوية اختيارية مليوي دوالر  600المشرعوي األميركيوي إسراليع في األعوا  األخيرة ما يصع إلى 

و تعهدت إسراليع بعـد  2028و 2019وبمو ب االتفاق ال ب لتم تنفي ا خال  فترة ما بين عامي  له ا الهدح.
 كر فـي خطـا   ـانةي أو ملحــق ع أي ل ـتوق ـالتو ـ  إلـى المـون رس لطلـب مسـاعدات إضـافية و ـو تعهــد مـن الم  

   ــزء مــن المســاعدة األميركيــة لشــراء األســلحة والمعــدات رمــا تخلــم إســراليع عــن لقهــا فــي اســتخدا لالتفاقيــة.
% 13ووافقم إسراليع على إنهاء اسـتخدا   العسكرية واألمنية من الشركات التابعة للقطاع الدفاعي اإلسراليلي.

ولــم يفــم رلــي  لكومــة العــدو بنيــامين نتنيــا و التــ كير  مــن المســاعدات األميركيــة لمشــتريات الوقــود العســكرية.
ا االتفاق التاريخي قد أتى في تع و ود  اختالفات في الـرأب بـين الحـين واآلخـر  بـين الواليـات المتحـدة بأي   

وإسراليعو لمن و أرد في المقابـعو علـى وصـفها بأنهـا  اختالفـات داخـع العاللـة... وال تـاثر نهاليـًا علـى الصـداقة 
 المةيرة  بين الحليفين التاريخيين.

و أي اتفـاق المسـاعدات 2018وت  اإلسراليلية في شـهر تشـرين االو  مـن العـا  ذكرت صحيفة  لديعوت الرون
ز األمنيــة األمريكيــة الجدلــد إلســراليع الــ ب يحــدد قيمــة المســاعدات األمنيــة للســنوات العشــر المقةلــة قــد دخــع لي ــ

ا غيـر قابـع للمسـاومة التنفي . وقالم الخار ية األمريكية إي تطةيق ما أسـمت  بــ الوثيقة التاريخيـة و تعكـ  التزامـ
من قةع الرلي  ترامب واإلدارة والشعب األمريكي تجاا أمن إسراليع. ويشار إلى أي الحدلث  نا  و عـن اتفـاق 

ظـات اإلسـراليلية راي قد تم التوقيع علي  في عهد الرلي  األمريكي السابقو باراك أوبامـاو مـن أ ـع تهدلـة التحف  
مليــار دوالر ســنويا فــي الســنوات العشــر  3.8. ويمــنو االتفــاق إســراليع يافــي لينــ  علــى االتفــاق النــووب مــع إلــر 
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مليار دوالر  ـي عةـارة عـن مسـاعدات أمنيـة سـنويةو إضـافة إلـى نصـذ  3.3المقةلة. وضمن   ا المةلغ  ناك 
 مليار دوالر سنويا للخطة المشتركة في مجا  الحماية من الصواريا.

 3  إلســراليع الخار يــة األمريكيــة  يــ ر نــاويرت إي بالد ــا ســتحو   قالــم الناطقــة باســم وزارة خــر  أمــن ناليــة 
د ســنوات. وذكــر تو بــأي االتفــاق علــى ذلــك تــم فــي عهــ 10مليــوي دوالر فــي العــا  علــى مــد   800مليــارات و

ــأضــافم أالــرلي  الســابق بــاراك أوبامــا. و  نمــا لاكــد علــى إ ع إلــى اتفــاق فــي عهــد اإلدارة الســابقةي لقيقــة التوص 
 الدعم األمريكي إلسراليع من قةع الحزبين الديمقراطي والجمهورب. 

سمت   لق إسراليع في أما  و شري علىأقيد  الواليات المتحدة تاكد بدوي في بياي الخار ية األمريكية أي  و اء
ع مــن الــدفاع عــن نفســهاو التــزا  الواليــات المتحــدة بتمكــين إســرالي الــدفاع عــن نفســها و ووثيقــة التفــا م  ــ ا تاكــد 

والحفاظ على تفوقها العسكرب النوعي مقابع أب خصم محتمع في المنطقة . وتعتةر قيمة مجموعة المساعدات 
مليار دوالر( على مـد  عشـر سـنواتو أرةـر لزمـة مسـاعدات تقـدمها واشـنطن ألب دولـة فـي  38األمنية   ا  

المنظومــات الدفاعيــة المضــادة للصــواريا الةالســتية مليــارات منهــا لمواصــلة تطــوير  5العــالمو ليــث ستخصــص 
 والةاقي لشراء األسلحة والمعدات العسكرية األمريكية.

 

 ن:يخر مبدأ ترامب واآل – 2

إذا كانـم قــد ارتةطــم باســم عــدد مــن رتســاء الواليـات المتحــدة وسياســاتهم وخططهــم االســتراتيجية مةــاد  معينــة 
لرلي  الحالي ترامب ما لـزا  فـي طـور التةلـور وفـي فتـرة االختةـارو علمـًا طةعم فترة تول يهم للرلاسةو فسي مةدأ ا

ــًا مــن دوي أي يعنــي ذلــك عــد  و ــود  بــأي أطرولاتــ  صــادمة للمهيــر مــن األوســايو إال أنهــا لقيــم تأليــدًا داخلي
معارضـــة شـــدلدة لهـــا مـــن الـــديمقراطيين وبعـــأ الجمهـــوريينو إال  أنهـــا وا هـــم صـــعوبات كةيـــرة علـــى المســـتو  

دولي. ومنــ  الحــر  العالميــة الهانيــة يمكــن القــو  إي مجموعــة مــن المةــاد  والمشــاريع ع رفــم باســم الرتســاء الــ
األمريكيين. وبالطةع فقد اختلفم تلك المةاد  طةقًا لتوازي القـو  علـى المسـتو  الـدوليو وخصوصـًا بعـد انتهـاء 
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تحل ع االتحـاد السـوفييتيو وفيمـا بعـد موا هـة عهد الحر  الةاردة واإلطالة باألنظمة الشمولية في شرق أوروبا و 
 «.اإلر ا  الدولي»و« الخطر اإلسالمي»ما سمي  

و ثــم  ــاء مةــدأ  لزنهــاور الــ ب لــدور لــو  نظريــة «القــوة الضــاربة»لقــد عــرح العــالم مةــدأ ترومــاي الموســو    
سنجر ومن بعدا بريجنسكيو و التي بلور ا  نرب كي«دركي بالوكالة»و واعتمد نيكسوي استراتيجية «معء الفراغ»

باستهمار سياسـة االنفـراا الـدولي وفـي غمـرة « التدخع العسكرب السريع»أما مةدأ كارترو فقد ارتمز على نظرية 
التوافـق االسـتراتيجي »التـي اسـتمر ت إلـى عهـد ري ـاي ليـث تةن ـى اسـتراتيجية « لقـوق اإلنسـاي»ارتفاع شعارات 
ـــرح  والســـي ما بــسطالق ســـةاق ا« مــع الحلفـــاء و التـــي كانـــم ألــد أســـةا  انهيـــار «لـــر  النجــو »لتســـل و فيمــا ع 

 االتحاد السوفييتي.

وامتـدت إلـى عهـد بيـع كلينتـوي وإي  « اسـتراتيجية اسـتخدا  القـوة المةاشـرة»أما  ورا بو  األ  فقد اعتمد على 
ــأ مــن ســقفها بسياســة االلتــواءو لمــن  ــورا بــو  االبــن اســتمر عليهــا بعنــذ وكــاي مــن نتا لجهــا الــتال  خف 

المستنقع »العراق وأف انستايو وتل م استراتيجية أوباما تقو  على عد  التور ي في لرو   دلدةو خصوصًا بعد 
ا تمامــًا كةيــرًا للسياســة الخار يــةو ولمنــ  لــاو  تهدلــة بعــأ الةــار المتــوترةو بعقــد  و علمــًا بأنــ  لــم لــو   «العراقــي

 صفقة مع إلرايو سرعاي ما نقضها خليفت  ترامب.

 أما مةدأ ترامب فهو يقو  على خمسة أركاي  ي:

م المتحـدة أمريكا والعالمو و و سياسة ات ةعها لفرض  يمنـة واشـنطن علـى العـالمو بمـا فيهـا األمـ -*الركن األو  
والمنظمــات التابعــة لهــاو وكــاي العدلــد مــن تو هــات ترامــب مناقضــًا لمــا كانــم الواليــات المتحــدة تعتمــدا دوليــًاو 
مقل صــــًا مــــن الــــدعم المــــالي األمريكــــي لــــةعأ المنظمــــات والهيئــــاتو وأبــــرز مهــــا  علــــى ذلــــك  ــــو موقفهــــا مــــن 

 «.األونروا»

راء مرا عــة   ريــة لعالقــات واشــنطن مــع للفالهــا التقليــدلينو أمريكــا والحلفــاءو يعتمــد علــى إ ــ -*الــركن الهــاني 
والسي ما في للذ شمالي األطلسي  الناتو(و وكاي ترامب قد و    نقدًا للحلذ وسياسات  وتو هات  الرا نةو وذلك 

 في محاولة إلعادة النظر باألعةاء المالية المتعلقة باألطراح  ميعها فيما لتعلق بالدفاع.
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أمريكــا والعالقــات التجاريــةو وذلــك ابتــداء مــن إعــادة النظــر فــي بعــأ االتفاقيــات التجاريــة إلــى  -*الـركن الهالــث
( Nafta - علهــا أولويــة فــي مجمــع سياســة واشــنطن مهــع معا ــدة منطقــة التجــارة الحــرة ألمريكــا الشــمالية  نافتــا

جاريــة مــع الصــينو وفــرض عقوبــات واالتفاقيــة التجاريــة مــع كوريــا الجنوبيــة واالتحــاد األوروبــيو واالتفاقيــات الت
علــى روســيا بســةب ضــمها شــة   زيــرة القــر  إليهــا ومواقفهــا مــن أوكرانيــاو كمــا رفضــم واشــنطن اتفاقيــة بــاري  

رت.  للت ييرات المناخيةو والحجة  ي مصالو الواليات المتحدة التي تضر 

والتقانـًاو فضـاًل عـن انتشـار العنـذ  أمريكا والشرق األوس و و ي من أرهر مناطق العـالم تـوتراً  -*الركن الرابع
واإلر ــا  فيهــا علــى نحــو ال مهيــع لــ و ومــا زالــم القــوات األمريكيــة مو ــودة فــي أف انســتاي وفــي العــراق كــ لكو 

( لمــن بعــأ  ــ ا القــواتو والســي ما مئــات مــن 2011بــالرغم مــن انســحابها منهــا فــي عهــد أوبامــا  نهايــة العــا  
(و 2014جددًا إلى العراق خال  لر  قوات التحالذ ضد داعش فـي العـراق الخةراء و الح من الجنود عادوا م

رما أصةو لواشنطن موطئ قد  في سوريا بتحالفهـا مـع القـو  المرديـة وقـو  أخـر و وتريـد أي يكـوي لهـا لصـة 
 في مستقةع سورياو خصوصًا في تع  الحضور الروسي واإللراني والتركي.

لتصـفية القضـية الفلسـطينية مـن صـلب « صـفقة القـري »أبيب والحدلث عـن وكاي نقع السفارة األمريكية إلى تع 
الت ييرات في ملذ الشرق األوس و ليث يعتةر الرلي  األمريكي ترامب األرهر تطرفًا في دعم إسراليع والـدفاع 

 2334رار عن انتهاراتها للقانوي الدولي ولقرارات مجل  األمن بما فيها تلـك المتعلقـة باالسـتيطايو والسـي ما القـ
 .2016لعا  

أمريكا وإلراي التي تعتةر ا واشنطن منةـع  اإلر ـا  و لـ لك دعـا لتشـدلد العقوبـات عليهـاو وقـد -*الركن الخام  
لنالية منـع إلـراي  منتقدًا إدارة الرلي  أوباما في تراخيها وتسا لها 2018ابتدأت فعليًا عند مطلع تشرين الهاني 
 يخفـــي ترامـــب اســـتراتيجيت  فـــي ت ييـــر النظـــا  اإللرانـــيو مـــن خـــال  العقوبـــات مـــن تطـــوير ترســـانتها النوويـــة. وال

 والض   من الخاراو وتشجيع أعما  المعارضة الداخلية.
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 مناورات نتنياهو: – 3

ميركية مقابع تجميد و مي لالستيطاي في الضـفة ال ربيـة أليعو سابقاو في الحصو  على وعود سراإلقد نجحم 
العربية المحتلة. وعرض رلي  الـوزراء االسـراليلي بنيـامين نتنيـا و خطـة أميركيـة علـى مجلـ  ال يشمع القدس 

لومــا مقابــع لــوافز دبلوماســية  90الــوزراء مــن شــأنها تمدلــد تجميــد الةنــاء فــي مســتوطنات الضــفة ال ربيــة لمــدة 
د واشـنطن بعـد  الةنـاء سـتتعه  سـراليع تجميـد إدت ن  إذا مـد  أقترات األميركي المقد  في لين  بوأمنية . وقضى اال

ض تســوية ســلمية مــن  انــب الســعي لمزيــد مــن التمدلــدو وبــاالعتراض علــى أب محــاوالت فــي األمــم المتحــدة لفــر 
 ن  سيجرب تطوير المساعدات األمنية األميركية.أ م والد. واأل

االلتيا ــات رورة تلةيــة وقــا  نتنيــا و فــي تصــريحات قةــع ا تمــاع مجلــ  الــوزراء فــي لينــ   سأصــر علــى ضــ 
ــا فــي العقــد ســراليع فــي أب اقتــرات.. ســواء فــي الوقــم الــرا ن أو فيمــا لتعلــق بالتهدلــداألمنيــة إل ات التــي توا هن
وكاي نتنيا و قا  في وقم سابق إي أب لظر على الةناء فـي المسـتوطنات لـن لنطةـق علـى المنـاطق  . المقةع

. وقا  مصدر دبلوماسي إي وزيـرة الخار يـة 1967 سراليع خال  لر إتها المحيطة بالقدس الشرقية التي ضم  
األميركيــة فــي لينــ و  ــيالرب كلينتــويو عرضــم الخطــة علــى نتنيــا و فــي ا تمــاع عقــد بالواليــات المتحــدة لهــ ا 

ســراليع تجميــدا  خــر للةنــاء االســتيطاني لمــدة ثالثــة أشــهر فــي الضــفة إوبمو ــب الخطــة األميركيــة تعلــن ال ايــة. 
و  در الدبلوماسي أي أب عمليـات بنـاء بـدأت منـ  انتهـاء الحظـر األصـلي فـي أواخـر اللـال ربية. وأضاح المص

سـراليع ضـمانات السـتخدا  لـق إالوعود التي عرضتها واشـنطن علـى  ي منأسيجرب تجميد ا. وتابع المصدر 
تسوية  تسعى إلى  فرضالنقأ  الفيتو( على أب قرارات تعرض على مجل  األمن التابع لألمم المتحدة والتي 

سـراليع . كمـا أي الواليـات المتحـدة سـتعمع علـى اسـتخدا  لـق الـنقأ ضـد أب قـرارات فـي األمـم إسياسية على 
سـراليع أقـع عرضـة للتهدلـدات إيع فـي خطـوة ربمـا تجعـع سـرالنظمات دولية أخر  تعتةر منا ضـة إلالمتحدة وم

ضـاح أي لالـة فشـع محادثـات السـال . و د فـالتي أطلقها بعأ الفلسطينيين بـسعالي قيـا  الدولـة مـن  انـب والـ
المصدر إي إدارة أوباما طلةم أيضا من المونجرس الموافقة على صفقة طالرات لربية متقدمة إلسراليع قيمتها 

لزيــــادة قهــــا النــــوعي  فــــي المنطقــــة. وســــتوقع كــــ لك اتفاقــــا أرهــــر شــــموال ثالثــــة مليــــارات دوالر  لىبقــــاء علــــى تفو  
 راليع في إطار أب اتفاق لتم التوصع إلي  مع الفلسطينيين.سمساعدات واشنطن األمنية إل
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لــتالح   مهمــة صــعةة إلقنــاع للفالــ  فــي اإلالــ ب لوا ــ -ســراليليوي فــي لينــ و إي نتنيــا و إوقــا  مســاولوي  
ي الواليـــات المتحـــدة أتوســـيع االتفاقـــات. وقـــا  نتنيـــا و  كلينتـــوي علـــى لـــث   -بتجميـــد الةنـــاء فـــي المســـتوطنات

ز مــع الواليـات المتحــدة مقابــع تجميــد منــي وسياسـي معــز  أضــاي وتســتممالي اتفاقـا لــو  تحــالذ فاو سـراليع ستتإو 
ي   ــ ا االقتــرات أســةوعي للحكومــة  دلــد لالســتيطاي فــي الضــفة ال ربيــة. وقــا  نتنيــا و فــي بدايــة اال تمــاع اال

ء  عنـــدما رلــي  الــوزراضــاح أميركــي . و قةــع فريقنـــا  المفــاوض( والفريــق األلــي  نهاليــا وتجــرب صــياغت  مــن 
وزيــرا.  15ضــم منيــة  التــي تب الحكومــة األألــى الهيئــة الحكوميــة المناســةة إقدمها أتســتممع  ــ ا المقترلــات ســ
 سراليع .إمنية لدولة ب اتفاق االلتيا ات األأ يي للة  ألرص على أوقا   على كع لا  س

ركيــــة لحكومــــة االلــــتال  ميرشــــاو  األ ال ســــمت أمــــا  فــــي المقابــــع اعتةــــرت  ةهــــة النضــــا  الشــــعةي الفلســــطيني
مشـذ عـن مـد  و بـع تسـرلية  زليـة لـن تخـد  اسـتئناح المفاوضـاتنهـا لعةـة سياسـية واضـحة ومأب واالسراليلي

عالمـــي للجةهـــة  إي تلـــك   . وقـــا  عــوني أبـــو غـــو  النــاطق اإلميركـــي لحكومــة االلـــتالاالنحيــاز والتواطـــا األ
ــو ويشــك  كونهــا وســيطا فــي العمليــة السياســيةالرشــاوب تجعــع مــن الواليــات المتحــدة تفقــد  ة قــرارات ع انتهارــا لماف 

 الشرعية الدولية .

طـار إقدس من ذلكو لنـدرا فـي لومًا وأي تستهنى ال 90ى التجميد الجدلد لالستيطايو لمدة وأضاح أي  ما يسم  
التجميـد تال  خـال  فتـرة قامتهـا لكومـة االلـأولـدة اسـتيطانية 1649يرًا إلـى أي خداع الرأب العا  العـالمي و مشـ
ى بالتجميـد وأي مـا يسـم   والعقليـة االسـتيطانيةي  برنامج لكومة االلتال  قالم على أالماضية. وتابع أبو غو  

ســو  مواصــلة  فارغــًا ال يعنــي أب شــيء بالنســةة لالســتيطاي ســراليلياً إلحًا ألنــ  ال يعــدو كونــ  مصــط ومرفــوض
فــالموقذ الــدولي وقــرارات الشــرعية الدوليــة واضــحة وأرــدت  ومدلنــة القــدسوتهويــد  وراضــيابــتالع المزيــد مــن األ
و وعلى لكومة االلتال  التوقذ التـا  عـن الةنـاء سراليعإاي غير شرعي و ريمة تعاقب عليها على أي االستيط
دمــ  الواليــات المتحــدة مــن رشــاو  بــو غــو  أي  مــا تقأافــة األراضــي الفلســطينية . وأوضــو االســتيطاني فــي ك

مـن الــدولي وعشـرين طـالرة مقاتلـة تصـع قيمتهــا يركـي لحكومــة االلـتال  فـي مجلـ  األمأع بـدعم سـراليع تتمه ـإل
 راءاتــ  إراذلةــ  و أاللــتال  لمواصــلة ر عــن دعــم ســافر لميركيــة تعة ــأو  ــي سياســة مليــارات دوالر ســنويا 3إلــى 

رةـر فـي أخـ  دور أبي إلى و ور تحاد األنفجار . ودعا أبو غو  االالتي تجعع من المنطقة برميع بارود قابع لال
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العملية السياسية في المنطقة لمسر االلتمار االميركي ال ب بدأ يظهر بوضوت االنحياز إلسـراليع عةـر سياسـة 
قامـة المزيـد مـن الولـدات إجميـد االسـتيطاي و الـ ب  ـو فعـاًل ى  تالرشاو  التي تقد  فـي ثـو   دلـد تحـم مسـم  

 ر العالم.االستيطانية بعيدًا عن أنظا

ي واشنطن ملتزمة بتقديم المسـاعدات العسـكرية إلسـراليعو وفـق أردت وزارة الخار ية األمريكية أفي   ا السياق 
و والـ ب يقضـي بتقـديم 2016االتفاق ال ب تم التوصع إلي  في عهد الرلي  األمريكي السابق باراك أوباما عا  

ســنوات. وقــد  ــاء ذلــك كمــا ذكرنــا فــي بيــاي  10لــى مــد  مليــار دوالرو ع 38مســاعدة ماليــة إلســراليع قيمتهــا 
صادر عن الناطقة باسم الخار ية األمريكية  ي ر نـاويرتو التـي أشـادت باالتفـاق الـ ب يقضـي بتقـديم مسـاعدة 

ســنواتو ماكــدة أي ترامــب سيواصــع االلتــزا  باالتفــاقو  10مليــار دوالرو علــى مــد   38ماليــة إلســراليع قيمتهــا 
 م المساعدات لدولة االلتال  اإلسراليلي.وسيستمر في تقدي

ي واشنطن ستواصـع تقـديم المةلـغ المـالي المـ كور أو 2016لسب االتفاق المةر  عا   وقالم ناويرت في بيانها
 إلى إسراليعو ب ية تعزيز األخيرة قدراتها األمنية والعسكريةو وتوطيـد العالقـات الهناليـة بـين واشـنطن وتـع أبيـب.

و أبر  الرلي  األمريكي السابق باراك أوباما اتفاقـًا يقضـي بمـنو إسـراليع 2016ن  في عا  ألى إشارة وتجدر اإل
 مليار دوالر على مد  السنوات العشر القادمة. 38مةلغ 

نـ  وبمو ـب شـروي مـ كرة التفـا مو ستضـع الواليـات المتحـدة تمـوياًل إلسـراليع عنـد أوتابعم المتحدثة األمريكية 
ــــدفاع  500مليــــار دوالر فــــي التمويــــع العســــكرب األ نةــــي و 3.3مســــتويات  مليــــوي دوالر للةــــرامج المشــــتركة لل

ن إسـراليع مـن الحصـأوأضـافم الصاروخي خال  كع من السنوات العشر القادمة.  و  ي  ـ ا زيـادة كةيـرة سـتمك 
علـى مزيــد مــن القــدرات العســكرية المتقدمـة مــن الواليــات المتحــدةو التــي مـع مــرور الوقــمو ســتعزز أمــن إســراليع 
وتقو ب عالقتنا الهنالية. وقالم نويرت إي تنفيـ نا لمـ كرة التفـا م التاريخيـة  ـ ا يعكـ  التـزا  الـرلي  الـدالم و ـ ا 

 اإلدارة والشعب األمريكي بأمن إسراليع الدالم. 

نــ  لطالمــا أغــدقم الحكومــات األمريكيــة المســاعدات الهاللــة علــى إســراليعو فــوفرت لهــا األمــوا و أا مــن شــك بومــ
لقـم وثـالق أت اإلسراليلية علـى  يرانهـا. وقـد واألسلحةو وتمنولو يا التجس  التي تلعب دوًرا لاسًما في الهجما
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ضـــوًءا  دلـــًدا علـــى كيفيـــة تمكـــين الواليـــات ســـريةو ســـر بها إدوارد ســـنودي مـــن وكالـــة األمـــن القـــومي األمريكيـــةو 
المتحــدة وشــركالها لالعتــداءات العســـكرية اإلســراليلية بشــكع مةاشــر. وعلـــى مــد  العقــد الماضــيو زادت وكالـــة 
األمن القومي االميركي بشكع كةير من المساعدات التي تقدمها في مجا  التجس  لنظيرتها اإلسراليليةو ولدة 

(و بمـا 8200و المعروفـة أيًضـا باسـم الولـدة ISNU( الوطنيـة اإلسـراليلية  SIGINT   اإلشارات االستخةاراتية 
فـي كهيـر مـن الحـاالتو تعمـع وكالـة و  لنمـا كـانوا.أقـادة المقاومـة  في ذلك الةيانات المستخدمة لرصد واستهداح

مقـــر االتصـــاالت  مًعـــا بالتعـــاوي مــع وكـــالتي األمـــن االســـتخةاراتي الةريطانيــة والمنديـــة: ISNUاألمــن القـــومي و
. وفضــــاًل عــــن بــــرامج التجســــ  CSECو وماسســــة أمــــن االتصــــاالت المنديــــة GCHQالحكــــومي الةريطــــاني 

ـــدعمها الواليـــات  ـــي ت ـــة الت ـــى األنظمـــة العربي ـــة عل ـــة والةريطاني الخاصـــة بهـــاو تعتمـــد وكـــاالت التجســـ  األمريكي
أمـن السـلطة الفلسـطينيةو لتقـديم خـدمات  المتحدةو بما في ذلك المملمة السعودية والمملمـة األردنيـة ولتـى قـوات

 التجس  الحيوية بشأي أ داح المقاومة الفلسطينية. 

ـــات المتحـــدة وللفاء ـــا الرليســـيين يشـــاركوي بشـــكع مةاشـــر ـــدة أي لكومـــة الوالي ـــالق الجدل ال يمكـــن -وتاكـــد الوث
وتقـيم المجـازر لسـكانها في اعتداءات إسراليع على  يرانهـا. وفـي كـع مـرة تهـا م إسـراليع غـزة  -االست ناء عن 

و ومـا بعـد ا تتمـرر العمليـة 2012و وفـي خريـع عـا  2008رمـا لـدث فـي نهايـة عـا  –المدنيين المحاصرين 
نفسها فـي كـع وسـالع اإلعـال  األمريكيـة والـدوالر الحكوميـة: ت ـ ب لكومـة الواليـات المتحـدة إسـراليع باألسـلحة 

ــا أو أمــا  األمــم المتحــدة. ويســن   التــي تســتخدمهاو وتــدافع بهةــات عــن عــدوانهاو ســواء المــونجرس األمريكــي  علًن
ـــة األمريكيـــة أي الهجـــو   ـــم تـــد عي الشخصـــيات اإلعالمي باإل مـــاع قـــراًرا بعـــد اآلخـــر لـــدعم وتمكـــين إســـراليعو ث
اإلســـراليلي لـــي  لـــ  عالقـــة بـــةالد مو وأنـــ  لألســـذ مجـــرد صـــراع عســـير وطويـــع اال ـــع بـــين طـــرفين خـــار يين 

يضر  المساولوي األمريكيوي  الصالحوي  ك با ونفاقاو كًفا بكذ تجاا األمر وكأي اللو  وال متعنتين. وأخيًراو 
قوة لدلهم وال لتحملوي أية مساولية. وتوضـو وثـالق سـنودي الجدلـدة لقيقـة لاسـمة و ـي انـ : سيصـةو العـدواي 

ة الواليـات المتحـدةو والتـي اإلسراليلي مستحياًل مـن دوي الـدعم المسـتمر السـخي والحمايـة اللـ لن تقـدمهما لكومـ
يمكــن وصــفها بــأب شــيء يخــالذ كونهــا طرفــا محالــدا يطمــو للســال . وتممــن العالقــة بــين وكالــة األمــن القــومي 
وشركالها من  هةو ووكالة التجسـ  اإلسـراليلية مـن  هـة أخـر و فـي قلـب  ـ ا التمكـين. وفـي اللـو  الماضـيو 
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األمن القومي  تشارك المعلومات االستخةارية الخا  مع إسراليع رشفم صحيفة  الجاردياي  الةريطانية أي وكالة 
ونشـرت الصـحيفة  مـ كرة  . علومات لو  المواطنين األمريكيينبشكع روتينيو من دوي تصنيفها أواًل لفصع الم

ة تفا م  شدلدة السرية بين الوكالتين تنظم مشاركة المعلومات تلك. لمن العالقـة بـين وكالـة األمـن القـومي وولـد
 13بتـاريا ‒اإلشارات اإلسراليلية تمتد ألبعد من ذلك. وتروب إلد  وثالق وكالـة األمـن القـومي شـدلدة السـرية 

و أي  وكالــة األمــن القــومي  The Interceptالتــي تــم المشــذ عنهــا مــاخًراو ونشــرت بمجلــة ‒2013نيســاي 
تتشــارك المعلومــات المتعلقــة بستالــة و إذ ISNUتحــافع علــى العالقــة الفنيــة والتحليليــة بعيــدة المــد  مــع ولــدة 

الوصــو و واإليقــاحو واالســتهداحو والل ــةو والتحليــعو وإعــداد التقــارير . وبشــكع خــاصو  أصــةحم تلــك العالقــة 
 . ابرات الواليــات المتحــدة وإســراليعالخاصــة باإلشــارات االســتخةاراتية لــافًزا بشــكع متزالــد لعالقــة أوســع بــين مخــ

ارات اإلنترنــم الخاصــة بوكالــة األمــن القــومي لتشــمع مــا  ــو أبعــد مــن ولــدة وعــالوة علــى ذلــكو  توســعم شــر 
ISNU و لتضــــم قســــم العمليــــات الخاصــــة باســــتخةارات الــــدفاع اإلســــراليليو والموســــاد . وبمو ــــب  ــــ ا التعــــاوي

الموســعو يعمــع األمريكيــوي واإلســراليليوي مًعــا للوصــو  إلــى  أ ــداح   رافيــة تشــمع دو  شــما  أفريقيــا والشــرق 
كمــا تشــمع أيًضــا  . ســالمية لالتحــاد الســوفيتي الســابقألوسـ  والخلــيج الفارســي و نــو   ســياو والجمهوريــات اإلا

لدعم تةاد  المواد الخا و فضـاًل عـن التحليـع  ISNU خ  اتصاالت مخصص بين وكالة األمن القومي وولدة 
وقــد وفــرت العالقــة إلســراليع دعًمـا واســًعا لمــعا مــن االســتخةارات والتجســ :  لتمتــع  . يـومي والمراســالت الفنيــةال

الجانب اإلسراليلي بفوالد توسع الوصو  الج رافي إلى الخةرات عالية المستو  التي توفر ا وكالة األمن القومي 
لتمنولو يــا والمعــدات لهندســة تحليــع الشــفرات واإلشــارات االســتخةراتيةو إلــى  انــب وصــولها بشــكع محــدود إلــى ا

مـن بـين أولويـات إسـراليع للتعـاوي  ـو  . زات والمةيعـات العسـكرية األ نةيـةاألمريكية المتقدمة عةر شراء التجهيـ
 ما تسمي  وكالة األمن القومي  اإلر ا  الفلسطيني . 

بـين الوكـالتينو منـ  عقـود. فيحكـي اتفـاق شـدلد السـرية  ISNUلقد بدأ التعاوي بـين وكالـة األمـن القـومي وولـدة 
 1968و عن أي أو  اتفاقية رسمية لتةاد  المعلومات االستخةارية تمم في عا  1999يعود تاريخ  إلى تموز 

بــين الــرلي  األمريكــي لينــدوي  ونســوي ورلــي  الــوزراء اإلســراليلي ليفــي أشــكو و بــرغم أنهــا بــدأت بشــكع غيــر 
 د الماضي. رسمي في الخمسينيات. ولمن العالقة نمم بسرعة في العق
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و كاي اإلسراليليوي يض طوي على وكالة األمـن القـومي للموافقـة علـى عالقـة تةـاد  2004و 2003في عامي 
معلومات استخةارية واسعة النطاق تسمى  المصارع . كجزء من   ا العمليةو أرادت إسراليع من األمريكيين أي 

راليلية. ويةدو أي مقترت اتفاق  المصارع  لم لتم أبًداو لدفعوا مئات الماللين من الدوالرات لتمويع النشاطات اإلس
بعـــد أي عرقلتـــ  المطالـــب اإلســـراليلية بـــأي تتحمـــع الواليـــات المتحـــدة التملفـــة الماملـــةو ولمـــن بعـــأ الوثـــالق فـــي 
أرشيذ سنوديو التي تتعلق به ا المفاوضاتو تحتوب على إيصالين لدفعـة والـدة أو أرهـر بقيمـة نصـذ مليـوي 

 ا لمساولين إسراليليين ألغراض غير محددة.دوالر نقدً 

لقــد توســعم عالقــة مشــاركة معلومــات التجســ  مــع إســراليع لتشــمع نظيــرب وكالــة األمــن القــومي فــي بريطانيــا 
وكنــداو مقــر االتصــاالت الحكــومي الةريطــانيو وماسســة أمــن االتصــاالت المنديــةو وكال مــا يشــارك بنشــاي فــي 

- 2009الت مختارة  معو ا. وتسرد عدة وثالق يعود تاريخها إلى أوالع عا  ت  ية اإلسراليليين بةيانات اتصا
فــي ذروة عمليــة الهجــو  اإلســراليلي علــى غــزة التــي تســمى  الرصــاص المصــةو و  والتــي خلفــم أرهــر مــن ألــذ 

 بعأ تفاصيع   ا التعاوي. كما اي -شهيد

والـــ ب لـــدعى - 2009لةريطـــاني لعـــا  ألـــد المشـــاريع شـــدلدة الســـرية التـــي نفـــ  ا مقـــر االتصـــاالت الحكـــومي ا
فــي  ISNU و و ــو االســم الحركــي لولــدة Ruffleيشــارك فيــ  رافــع   –YESTERNIGHTمشــروع  يســترنالم  

ــــا للوثيقــــةو يشــــمع المشــــروع  اتفــــاق تةــــاد  ثالثــــي  بــــين مقــــر االتصــــاالت الحكــــومي  الوكالــــة الةريطانيــــة. ووفًق
رح ثالـث باسـم  رافـع ( للت طيـة التـي تتيحهـا أقمـار االتصـاالت الةريطانيو ووكالة األمن القومي األمريكيةو وط

ـــة  ـــو  ـــين األطـــراح الهالث الصـــناعية لمـــع مـــنهم. كـــاي ألـــد  الموضـــوعات االســـتخةاراتية المحـــددة  المشـــتركة ب
 الفلســطينيوي و بــرغم أي وثيقــة الوكالــة الةريطانيــة تــنص علــى أنــ   نظــًرا لحساســيات  المشــاركة اإلســراليليةو ال 

 ــ ا الةرنــامج اســتهداح مةاشــر للفلســطينيين واإلســراليليين أنفســهم. كمــا تصــذ وثيقــة أخــر  مــن الوكالــة  يشــمع
 الوكالــة اإلســراليلية(و ووكالــة األمــن ‘ رافــع’ ا تماعــا رباعيــا بــين  2009الةريطانيــة يعــود تاريخهــا إلــى شــةاي 

لمنديـة.  وأشـارت الوكالـة الةريطانيـة القوميو ومقر االتصاالت الحكـومي الةريطـاني وماسسـة أمـن االتصـاالت ا
أنها كانم تتجس  على رسالع الةريد اإللمتروني وأرقا  الهاتذ بناًء على طلب مـن قةـع  2009في أوالع عا  

كمـا تتلقـى وكالـة األمـن القـومي ومقـر االتصـاالت الحكـومي  .و  وقد شكرونا عدة مرات على ذلك ISNUولدة 
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لو  الفلسطينيين من مصادر عدلـدة. لتـى أنهمـا نجحتـا فـي إقنـاع قـوات أمـن الةريطاني معلومات استخةاراتية 
الســلطة الفلســطينيةو التــي تــدعمها الواليــات المتحــدةو فــي تزويــد م بالمعلومــات واالســتخةارات لــو  الجماعــات 

فتصـذ العربية األخر  في المنطقة. كما تمد وكالة األمن القومي األردي بةيانـات التجسـ  علـى الفلسـطينيين. 
و كيذ ت َعد  شرارة وكالة األمن القومي مع مدلرية الحر  2013إلد  وثالق وكالة األمن القوميو بتاريا عا  

وعلى  . د تاريخها إلى أوالع الهمانينياتاإللمترونية األردنية شرارة راسخةو طويلة األمد وعالقة موثوق بهاو يعو 
سـتخةاراتية ذات اال تمـا  أولويـة عاليـة خاصـة باإلشـارات االو   التحدلدو تتعـاوي الوكالتـاي  علـى أ ـداح ذات 

الـــ ب يخـــص قـــوات األمـــن الفلســـطينية. وتـــردح الوثيقـــة بـــالقو :  تـــوفر مدلريـــة الحـــر  اإللمترونيـــة  و المشـــترك
األردنية مجموعة  امة وفريدة  من المعلومات( عن أ داح ذات ا تما  مشـتركو مهـع قـوات األمـن الفلسـطينية. 

حـر  اإللمترونيــة األردنيـة  ـي المســا م الوليـد لمجموعـة كةيــرة مـن تقـارير وكالــة األمـن القـومي لــو  مدلريـة ال
ذلــك الهــدح . لمــنو بــرغم تو يــ  وكالــة األمــن القــومي وشــركالها مــن خــال   هــات سياســية لت  يــة اإلســراليليين 

لألمن القومي الخاص بهم أو للسـال   بةيانات وتمنولو يا التجس و إال أنها تعد إسراليع باستمرار تهدلًداو سواء
اإلقليمي بشكع عا . ففي تناقأ صارخ مع التصريحات العلنية التي أدلى بها مساولوي أمريكيوي وبريطانيوي 
لـو  إســراليعو يمتلـئ أرشــيذ ســنودي بمناقشـات لــو  اإلسـراليليين بوصــفهم مصــدر تهدلـد ال للفــاء. إذ ذكــرت 

وقم سابق أي  ألد التهدلدات المةر  التي توا   وكالة األمن القومي  ي وثالق نشرتها صحيفة الجاردياي في 
المخابرات الصديقةو مهع إسراليع . وتشير وثيقة أخر  أي تقدلرات االستخةارات الوطنية تضـع إسـراليع  رهالـث 

ثلــة لــو  أرهــر  هــاز مخــابرات عدوانيــة تجــاا الواليــات المتحــدة . كــ لك للمســاولين الةريطــانيين و هــة نظــر مما
فتشير وثيقة التخطي  شـدلدة السـرية مـن مقـر  .  تهدلد لقيقي لالستقرار اإلقليمياإلسراليليينو فيصفونهم بأنهم 

و أنـ   ال لـزا  صـانعو السياسـات يشـعروي بقلـق 2008االتصاالت الحكومي الةريطاني يعود تاريخهـا إلـى عـا  
التوصــع إلــى لــع ســلمي فــي مشــكلة إلــرايو وإزاء بعــأ بــالغ إزاء التهدلــد المحتمــع الــ ب تشــكل  إســراليع إزاء 

عــن ذلــكو  تفميــر إســراليع فــي التهدلــد طويــع األ ــع  فضــاًل  . ليع غيــر المرغــو  فيهــا فــي المنطقــةأنشــطة إســرا
ال ب تمهل  إلراي الستراتيجيتها السياسية الخار ية األساسيةو التي تقو  على الردع المسـلوو قـد يشـكع تهدلـدات 

  . 2009رار اإلقليمي في عا  لقيقية لالستق
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و التـــي تقـــو  بتحدلـــد األولويـــات أل ـــداح 2007أمـــا قالمـــة المهمـــات االســـتراتيجية لوكالـــة األمـــن القـــومي لعـــا  
التجس و فتحدد إسراليع مراًرا باعتةار ا والدة من التهدلدات األساسية في مجموعة متنوعة من المجاالتو بما 

صـورايا حة الدمار الشامع  و طرق التوصيع  خاصة الصواريا الةالسـتية و في ذلك:  مكافحة تهدلد تطوير أسل
ــــز   ــــ ا القلــــق فهــــي  أســــلحة الــــدمار الشــــامع وأنشــــطة انتشــــار  . رــــروز ذات القــــدرة النوويــــة( أمــــا  منطقــــة تركا

وتشمع المناقشة الداخلية لوكالة  . دلدات  ي  إسراليع  صواريا كروز(الصوارياو  كما تنص على أي ألد الته
ن مــن عــالم اإلنترنــم ومنــع لــدوث  جــو  علــى نظــم المعلومــات  األمــن القــومي مــن تلــك الوثيقــةو بشــأي  الــتمك 

 . لمالي/المصرفي(األمريكية الحر ة و عنواًنا فرعًيا عن  التهدلدات التي توا   نظم المعلومات المالية  النظا  ا
الوثيقـــةو وتمهــع أ ــم التهدلــدات التــي توا ـــ  نظــم المعلومــات الماليــةو الهنــد وكوريـــا وتضــم الــةالد التــي لــددتها 

الشــمالية وكوبــا وإســراليع. وبالمهــعو يظهــر اســم إســراليع وســ  قالمــة الةلــداي التــي تعتقــد وكالــة األمــن القــومي 
  . اإللمترونية المنتجين/الناشرين( االميركي أنها  تتيو الحر 

م التهدلـــدات بعنـــواي  االســـتخةارات الخار يـــة وموا هـــة التجســـ  ونشـــاطات التمـــ لب قســـم  خـــر مـــن وثيقـــة تقيـــي
ويعـــــرح باســـــم  التجســـــ /عمليات  مـــــع االســـــتخةارات  . هـــــة تهدلـــــدات االســـــتخةارات الخار يـــــةوالخـــــداع: موا 

ة والتالعب/عمليــات التـــأثير التـــي تجريهـــا أ هـــزة االســـتخةارات األ نةيــة المو هـــة ضـــد لكومـــة الواليـــات المتحـــد
الـــدو  التـــي تشـــكع أرةـــر تهدلـــد  ـــي:  الصـــين وروســـيا وكوبـــا  . لومهـــا وتقنيتهـــا ومجتمـــع مخابراتهـــاو يشـــها وع

وإسراليع وإلراي وبارستاي وكوريا الشمالية وفرنسا وفنزويال وكوريا الجنوبية.  ويقـو  متحـدث باسـم وكالـة األمـن 
ةم  رًدا على ساا  لو  ع القة التعـاوي مـع إسـراليع:  لـن نعلـق علـى أنشـطة القومي االميركي لمجلة  َذا إنترس 

وعالقــات اســتخةاراتية محــددة. ولقيقــة أي أ هــزة المخــابرات تتعــاوي ألياًنــا بطريقــة قانونيــة ومناســةة يقــوب أمــن 
الةلـــدلن. كلمـــا شـــاركم وكالـــة األمـــن القـــومي المعلومـــات أو التمنولو يـــا االســـتخةاراتيةو نمتهـــع لجميـــع القـــوانين 

  ا بينما رفأ مسـاو  فـي مقـر االتصـاالت الحكـومي الةريطـاني التعليـق علـى السـجع  . هاعمو  بوالقواعد الم
الــ ب لتجــاوز مقــالي  الوكالــة النمطيــةو وادعــى أي أنشــطتها قانونيــة وتخضــع لـــ رقابة صــارمة . وســواء كانــم 

وكــاالت االســتخةارات  قانونيــة أ  الو فــسي تعــاوي وكالــة األمــن القــومي واســع النطــاقو ومتعــدد المســتوياتو مــع
والجــــيش اإلســــراليليةو  ــــو  ــــزء مــــن السياســــة األمريكيــــة األوســــع التــــي تــــدعم وتمكــــن بشــــدة العــــدواي والعســــكرة 
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اإلســراليلية. وكـــع عمـــع إســـراليلي فـــي غـــزة مطةوعـــة عليـــ  بصـــمات الواليـــات المتحـــدة. ربمـــا لتمنـــى العدلـــد مـــن 
ة ال عالقة لهم بهاو ولمن لكومتهم  ي التـي ت َمم ـن  ـ ا األمريكيين أي يكوي الهجو  اإلسراليلي على غزة مسأل

 العنذ من األساس.

 

 سلبيات المذكرة: - 3

كـــاي مـــن الواضـــو لقـــادة الماسســـة األمنيـــة االســـراليلية أنـــ   2016نفـــة الـــ كر فـــي أللـــو  عنـــد توقيـــع المـــ كرة اآل
ر  كـم  ـي سـيئة. كلهـم كـانوا مةهـورين سيكوي لها تأثير سلةي على الصناعات األمنية عند مو لمن ألدًا لـم يقـد 

علـى مـد  عقـد مـن الـزمن بـدءًا مـن سـنة  يـ ليـار دوالر الـ ب سـيتم الحصـو  علم 38 –بالمةلغ غيـر المسـةوق 
. و ــ ا علــى الــرغم مــن أنــ  تةــين بتحليــعا اقتصــادب اي األمــوا  التــي تــدفقم ألمــن إســراليع فــي المــ كرة  2019
و لم تنز  واقعيًا عن   ا المةلغ وسا مم في اقتصاد إسراليع والصناعات قةو التي تنتهي في السنة المقةلةالساب

ضــعم علــى طاولــة رلــي  الحكومــة ورلــي  مجلــ  األمــن القــومي  األمنيــة أرهــر بكهيــر مــن مةلــغ أوبامــا. وقــد و 
ـــع تـــداعيات المـــ كرة علـــى الصـــناعات  ووزراء األمـــن والماليـــة والرفـــاا ورقـــة عمـــع أ عـــد ت فـــي وزارة األمـــن وتفص 

% من ميزانيات المساعدة األمريكيـة التـي ت حـو   26التناز  اإلسراليلي عن لوالي  راليلية. والخالصة  ي:اإلس
نتـــااا فــي إســـراليعو ســيادب إلــى انهيـــار الصــناعات األمنيـــة الصــ يرة والمتوســـطةو اإلإلــى شــوارع وأمكنـــم مــن 

ـــاح. المعنـــى  ـــو أي  غـــالةيتهم مـــن ســـكاي الضـــوالي  ألـــذ عامـــع  نـــاكو 22وغالةيتهـــا فـــي الضـــوالي واألري
. والســةبم مــع عــد  التحويــع إلــى شــوارعو ســتنتقع 2019واألريــاحو ســيفقدوي عملهــم بالتــدريج بــدءًا مــن ســنة 

مليــار شــيكع مــن النــاتج القــومي ليــث اي  8إلــى  7الوتــالذ إلــى الواليــات المتحــدة وإســراليع ستخســر مــا بــين 
ســراليلية وشــراء قطــع غيــار مــن أوروبــا ستخســر لــوالي مليــار ميزانيــة األمــن للشــراء مــن الصــناعات األمنيــة اإل

شــيكع فــي الســنة. باإلضــافة إلــى أي الشــراء مــن الواليــات المتحــدة أرهــر كلفــة مــن النــاتج المحلــيو ومــدفوعات 
التوســ  للةنتــاغوي ال ت ل ــى. و كــ ا عمليــًاو مقابــع كــع دوالر ستحصــع إســراليع علــى منتجــات أمنيــة أقــع مقارنــًة 

ت فـــي إســـراليع. كمـــا أي  نـــاك أيضـــًا خطـــر أي لـــادب انتقـــا  إنتـــاا وســـالع قتاليـــة مـــن إســـراليع إلـــى بالمشـــتريا
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الواليات المتحدة إلى نقع معرفة وخةرة مهنية ومن الممكن  رو  أدم ة ألن  في صناعة الوسالع القتالية  ناك 
ر المنتج والصانع.  ارتةاي مةاشر بين مطو 

لاليًا لـع لألزمـة الماثلـة أمـا  الةـا  ألي رلـي  الحكومـة اسـتعجع التوقيـع علـى بالنسةة لوزارة األمن لي  لدلها 
المــ كرة الجدلـــدة قةـــع ســـنتين ونصــذ مـــن نفـــاذ الســـابقة. واآلي لـــي  لديــ  القـــدرة أيضـــًاو أو الشـــجاعةو لمحاولـــة 

ومـة والماليـة تصحيو   ا األمر مع إدارة ترامب الصديقة. عمليًاو وزارة األمن تضع المعطيات أمـا  رلـي  الحك
ري يقررا: إما أي تعطيا أموااًل أو تتةنيا لاًل  خر يحو  دوي إغالق المصانع في إسراليع ورمي عشـرات  الح 

 العما  في الشارع.  

 

 خاتمة: - 4

بعنـــواي  االرتةـــاي  1992يعتةـــر كتـــا   ـــورا بـــو و الدبلوماســـي الســـابق بالخار يـــة األمريكيـــةو الصـــادر عـــا  
األمريكي مع إسراليع  وما يحملـ  مـن وثـالق وروايـات لشخصـيات شـاركم فـي صـناعة القـرار العاطفي: التوري 

يقو  مالذ المتا  أي و  األمريكيو مر ة لقيقية لطةيعة العالقات بين واشنطن والحكومات اإلسراليلية المتعاقةة.
لرليسة المايدة إلسراليع في اإلسراليلية  ألةاك  التي تشكع مجموعة الض   ا —لجنة الشاوي العامة األميركية 

لجنـة عمـع سياسـي فـي السـالة  100السالة األميركيةو لها نفـوذ قـوب فـي الواليـات المتحـدةو وتعمـع لصـالحها 
األميركيــة.  نــاك اتفــاق بــين الواليــات المتحــدة وإســراليع مــن شــأن  دفــع واشــنطن إلــى خفــأ مســتو  عملياتهــا 

د  لها المعلومات التي تريـد ا. التقليـد السـالد  ـو تعيـين صـحافيين األمنية في الشرق األوس و ألي إسراليع ستق
 متعاطفين مع إسراليع كمراسلين في منطقة الشرق األوس و بحيث يكوي مقر م الرليسي في إسراليع.

ولفم المتا  إلى أي الرلي  األمريكي الرالع  وي كيندب  اء إلى السلطة بتعهد قطع  على نفس  بتأليـد لـق 
 صــير الفلســطيني والعمــع علــى لــع مشــكلة الال ئــين. وكتــب رلــي  وزراء إســراليع ديفيــد بــن غوريــوي تقريــر الم
إلـى زعمـاء اليهـود األميـركيين  إسـراليع سـتعتةر  ـ ا الخطـة تهدلـدًا لو ود ـا يفـوق فـي خطورتـ  كـع  على االثـر
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يليوي وأصــدقات م فــي التهدلــدات التــي صــدرت عــن الرتســاء والملــوك العــر  . وفــي نهايــة األمــر نجــو اإلســرال
 ير موقف  والتأريد على أي الواليات المتحدة ستساعد إسراليع إذا ما تعرضم لهجو  .يت لالض   على كيندب 

 ادبلوماسـي ادعمـ 1948تقارير مرارز األبحاث األمريكية تشير إلى أي الواليات المتحدة تقد  إلسراليع من  عـا  
و فــي إطـار المنطــق االســتراتيجي للعالقــات دوالر مليــار 100يــد عـن و بلــغ لتـى اآلي مــا لز اوعســكري اواقتصـادي

بــين الجــانةين ومــا تمهلــ  مــن تــوازي سياســي وعســكرب فــي المنطقــة العربيــة وفــق رتيــة واشــنطنو و ــ ا مــا يفســر 
اســتمرار المشــاورات وتةــاد  المعلومــات االســتخةاراتية بشــأي عــدد مــن الملفــات األمنيــة والسياســية فــي المنطقــةو 

وتـــ كر المصـــادر  عـــن اســـتمرار  هـــود االرتقـــاء بالتعـــاوي العســـكرب التقنـــي وتنســـيق العمليـــات المختلفـــة. فضـــال
و عنـدما 1952تمـوز  23اإلسراليلية أي التعاوي العسكرب بـين الواليـات المتحـدة وإسـراليع بـدأ بشـكع فعلـي لـو  
ــــاق لــــو  ــــ  مــــ كرة اتف ــــاليو تلت ــــدعم اللو ســــتي الهن ــــاي اتفاقــــا بشــــأي ال ــــع الطرف   التعــــاوي السياســــي واألمنــــي وق

 واالقتصادب بينهما.

الهناليـة العـابرة الحقيقـة التـي ال يجـب أي تضـيع وسـ  ركـا  الخالفـات في الختا و وبنـاء علـى مـا تقـد و نجـد أي 
 الهابـم الوليـد و ليـث ال تتـأثر  ـي المشـتركة العالقـات فـي كـوي  تظـعبين لين و خر بين واشنطن وتـع ابيـب 

والتــي  المشــترك أي األســ  االســتراتيجية للتعــاوي كمــا تطــرأ بــين اإلدارتــينو قــد الفــات التــي العالقــات بالخ  ــ ا
دولة إسراليع لن تت يرو و ي كمـا تقـو  زعيمـة  الحـز  الـديمقراطي  فـي مجلـ   ما يسمى بدأت مع إعالي قيا 

 العالقــات األمريكيـة مــع إســراليع قويــة وسـتةقى كــ لكو ال تعتمــد علـى األشــخاص. بــع تتعلــق  :ركــييالنـوا  األم
و دلد التعاوي اإلسراليلي األمريكي  و االتفاق  معا .تعاوننا بالقيم التي نشترك فيها. ونحن نتطلع إلى مواصلة 

وات المقةلةو ليث تةحث تع مليار دوالر على مدار العشر سن 38ال ب يسمو بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 
مليــار دوالر  1.2مليـوي دوالر لتطــوير صــواريا القةـة الحدلديــة التــي تمولهـا واشــنطن بـــ  41.2أبيـب لاليــا عــن 
  فضــال عــن التعــاوي 3مليــوي دوالر لتطــوير برنــامجي صــواريا  مقــالع داود  وصــواريا   رو  268إلــى  انــب 

 كةيـرا ارتفاعـا ال ب  شـكع االتفاق الجدلدوال ريب اي  المختلفة. المشترك بين الجانةين في الصناعات العسكرية
التـي رلي  الوزراء اإلسراليلي بنيـامين نتنيـا وو اشةاع شرا ة لم يصع إلى  مع ذلك في المساعدات لمن ومميزا 
 أربعة مليارات دوالر سنويا. نا زت
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