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 (*)الخلفية والعالقات مع الواليات المتحدة ":إسرائيل"
 (**))جيم زانوتي(

 صملخ  
باهتمام الرؤساء وأعضاء الكونغرس األميركيين المتعاقبين  ”إسرائيل“ ، تحظى1948منذ تأسيسها، عام 

ت األمنية اإلسرائيلي الوثيق في المجاال –الذين أعلنوا التزامهم بضمان أمنها وبإدامة التعاون األميركي 
والدفاعية والدبلوماسية واالقتصادية. وقد بنى القادة األميركيون واإلسرائيليون عالقات متينة قائمة على 

المسؤولون األميركيون إلى  يسعىالمدارك المشتركة المتعلقة بالقيم الديمقراطية واالنتماءات الدينية. وغالبًا ما 
وفي هذا الصدد،  .”إسرائيل“ لخيارات السياسية األميركية في أمنواقليمية استشراف كيفية تأثير األحداث اإل

والشرق األوسط عمومًا. وهناك بعض  ”إسرائيل“ يناظر الكونغرس بفعالية على تعاطي السلطة التنفيذية مع
 مه الواليات المتحدة إلسرائيل دون تمحيصلين وأعضاء الكونغرس الذين ينتقدون ما يرون فيه "دعمًا تقد  المحل  

هي على رأس قائمة البلدان التي تحصل على مساعدات  ”إسرائيل“ كاٍف ألفعالها". وجدير بالذكر هنا أن
 خارجية أميركية وتشتري منظومات األسلحة الرئيسية األميركية الصنع. وتحافظ الواليات المتحدة على مستوىً 

ق العسكري النوعي لى إدامة التفو  إنطالقًا من حرصها ع ،”إسرائيل“ عاٍل من التعاون األمني الوثيق مع
؛ كما أن 1985ة في العام عا اتفاقًا للتجارة الحر  لألخيرة إزاء البلدان األخرى في المنطقة. وكان البلدان قد وق  

الع على مزيد من المعلومات عن الواليات المتحدة هي الشريك األكبر إلسرائيل في مجال التجارة. ولالط  
 إلسرائيلية، أنظر:ا –العالقات األميركية 

 = CRS Report RL 33222, U.S. Foreign Aid to Israel, by Jeremy M. Sharp. 

 )المساعدات الخارجية األميركية إلسرائيل(
طلقها القادة رة التي ي  الكثير من المخاوف األمنية االقليمية. ومن يراجع الدعوات المتكر   ”إسرائيل“ ولدى

برنامج إيران النووي، يلمس إشارة ضد   ك الفوري فيها المجتمع الدولي على التحر   ون اإلسرائيليون، والتي يحث  
خفيفة إلى إمكانية قيام اإلسرائيليين بتوجيه ضربة عسكرية أحادية الجانب إلى منشآت إيران النووية. وعالوة 

لعديد من البلدان العربية مداركها األمنية حيال ا ”إسرائيل“ رتعلى مخاوفها حيال النشاط النووي اإليراني، غي  
، بسبب االضطرابات السياسية الحاصلة في هذه البلدان، بما فيها مصر 2011المجاورة، منذ مطلع العام

وسوريا. وقد أبدى اإلسرائيليون قلقًا بالغًا حيال تهديدات حزب هللا والجماعات األخرى الموجودة في المناطق 
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في سوريا ولبنان وشبه جزيرة سيناء، فضاًل عن تهديدات  –أو جزئيًا  ياً كل   –تة من السيطرة الحكومية المتفل  
 .غز ة العاملة في قطاع المقاتلةحماس وسواها من الفصائل الفلسطينية 
القضايا  والفلسطينيين فيما خص   ”إسرائيل“ ة المأزق القائم بينف حد  وال يبدو أن هناك ما يمكن أن يخف  

 ”إسرائيل“ اإلسرائيلية، تحتل   –العربية  1967ومنذ انتهاء حرب عام ا. الرئيسية التي طال الصراع حوله
  الضفة الغربية وتديرها عمليًا، مع ممارسة السلطة الفلسطينية لحكم ذاتي محدود في بعض المناطق منذ

وصل عدد  لته الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة،. ونتيجة لالستيطان اإلسرائيلي، الذي سه  1995العام 
نسمة  500000سرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات أو األحياء السكنية للضفة الغربية إلى حوالي اإل

. القانون الدوليظل   . وما تزال هذه المستوطنات موضع خالف في()بمن فيهم الذين يسكنون القدس الشرقية
عون أن الفلسطينيين يد  إال   لها"؛مة أن القدس بكاملها هي "العاصمة األبدية غير المقس   ”إسرائيل“ وتعتبر

 بالمقابل أن لهم عاصمة في القدس الشرقية؛ وهناك أطراف دولية تؤيد فكرة التصنيف السياسي الخاص  
من أنها سحبت وجودها العسكري الدائم  الرغم دة. وعلىسة محد  للمدينة أو ألماكن إسالمية ومسيحية مقد  

تسيطر على غالبية معابر القطاع وعلى  ”إسرائيل“ تزال، ما 2005عام  غز ة ومستوطنيها من قطاع
ليه.  النشاطات التجارية القانونية منه وا 

ع ومتنو   أنها نجحت في بناء اقتصاد حيوي  إال   سم بانعدام االستقرار؛قليمية تت  اإل ”إسرائيل“ أن بيئة وصحيح  
الل ثروة الغاز الطبيعي، من حقول في استغاالكتشافات األخيرة والبدء ب وبعدنظام ديمقراطي نابض. ظل   في

فيه تبعي تهم في مجال  قليمية اإلسرائيلية، بات ممكنًا القول إن اإلسرائيليين يسيرون نحو مستقبل تقل  المياه اإل
ز فيه الجداالت االقتصادية على "تكاليف المعيشة" و"مستوى الدخل" و"توزيع ترك   اقة؛ وذلك في وقتٍ الط

فإلى جانب  ؛في توجهاتها السياسية رٍ مؤث   ر على نحوٍ الوجه الديمغرافي إلسرائيل تغي   العمل". والمالحظ أن
تأثير اليهود العلمانيين والقوميين، على اختالف جذورهم اإلثنية، هناك تأثير واضح في الجداالت المجتمعية 

حكومة رئيس الوزراء دين والناطقين بالروسية والعرب. وتظهر في من جانب المواطنين المتدينين المتشد  
، مجموعة من شركاء االئتالف مختلفة عن مجموعات االئتالف 2013لة في آذار/بنيامين نتنياهو، المشك  
قها يائير البيد ونافتالي بينيت السابقة؛ وذلك بفضل المكاسب االنتخابية التي حق   التي عرفتها الحكومات

ن لمنصب رئاسة الوزراء في المستقبل( على صعيد حان المحتمال)الزعيمان الوطنيان الجديدان والمرش  
 اقتصادية.-القضايا السوسيو

ّمةمقدّ 
ز التعاون الدفاعي والدبلوماسي واالقتصادي بين الواليات المتحدة على مدى عقود من الزمن، تعز  

ياراتهم دون خحين يحد   ”إسرائيل“ . وغالبًا ما يأخذ صانعو السياسة األميركيون باالعتبار أمن"إسرائيل"و
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د ير  مم ا  السياسية في المنطقة. ويعتمد اإلسرائيليون على الدعم األميركي في تموضعهم الدفاعي، على الرغم
ية وعلنية أحيانًا بين المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين حول أولويات في بعض التقارير عن خالفات سر  

؛ "إسرائيل"نغرس بفعالية على تعاطي السلطة التنفيذية مع يات األمنية وكيفية التعامل معها. ويناظر الكو التحد  
كاٍف  بل الواليات المتحدة إلسرائيل دون إجراء تمحيصٍ ويعارض بعض أعضائه ما يعتبرونه دعمًا من ق  

م إلسرائيل إدارة أوباما واإلدارات السابقة لها، معتبرين أنها لم تقد   أداءألفعالها؛ في حين ينتقد أعضاء آخرون 
على  ”إسرائيل“ مون بين الحين واآلخر مشاريع قوانين وقرارات لتمويل برامج تستفيد منهاًا كافيًا، ويقد  دعم

 بل السلطة التنفيذية.مستويات تفوق تلك المطلوبة من ق  
يات الشرق األوسط بعها الواليات المتحدة في التعامل مع عدد من تحد  وبالطبع، تنطوي المقاربات التي تت  

ة، وصف القادة اإلسرائيليون إيران وعلى مدى سنوات عد   .”إسرائيل“ ن معتبرة بالنسبة إلىعلى مضامي
الن خطرًا داهمًا على األمن اإلسرائيلي. وسعيها إلى الحصول على قدرات عسكرية نووية على أنهما يشك  

م قلب مسار التقد   ك من جانبهم من أجل تأخير أو تعطيل أوأن فرصة التحر   ”إسرائيل“ ويزعم المسؤولون في
ورة على ذلك، راحوا يسعون بص م. وبناءً يومًا بعد يو  اإليراني نحو اكتساب القدرة النووية العسكرية تضمحل  

 .برنامج إيران النووي ضد   حثيثة إلى استدرار مواقف قصاصية دولية
الة التي من ة والفع  جاد  ح القادة اإلسرائيليون علنًا إلى أن غياب المساعي الوفي إطار هذه القرينة، يلم  

شأنها إنهاء النشاطات النووية اإليرانية، بالشكل الذي يرضيهم، يمكن أن يدفعهم إلى التعامل مع المنشآت 
 النووية اإليرانية بضربة عسكرية.

الحركات والتهديدات اإلسالمية كذلك، يشعر الكثيرون من المسؤولين اإلسرائيليين بالقلق حيال بروز 
سياسي.  غليانما تعيشه المنطقة من ظل   في ،ن جانب الجماعات اإلرهابية الجهادية العنيفةالسياسية م

ض عنها األحداث في فإسرائيل ال تملك الكثير من الوسائل للتأثير في النتائج السياسية التي يمكن أن تتمخ  
على ات تأثير بالغ تكون ذ قدأن التطورات الحاصلة في هذه الدول إال   مصر أو سوريا أو لبنان أو األردن؛

ي ذلك إلى ل خطرًا متزيدًا على إسرائيل؛ ومن الممكن أن يؤد  األمن اإلسرائيلي. فالحرب األهلية السورية تشك  
و/ أو حزب هللا، الذي يدعم هذا النظام بشكل مباشر. كما نظام األسد ضد   عمل عسكري إسرائيلي محدود

)بما فيها ربما الجماعات  المقاتلةبل الجماعات ستثمر من ق  ة سيناء ت  أن حالة انعدام االستقرار في شبه جزير 
ذاته،  أهداف إسرائيلية. وفي الوقت ضد   هجمات والخاليا الفلسطينية المطبوعة بطابع "القاعدة"( في شن  

طلقها خ التي ت  دة بنيران الصواريهناك العديد من المراكز السكنية اإلسرائيلية، الصغيرة والكبيرة، التي تبقى مهد  
 .غز ة عليها حماس وجماعات إرهابية أخرى من قطاع
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هذه القرينة، قرينة التغيير السياسي في العالم العربي والجمود على صعيد عملية السالم ظل   وفي
الفلسطينيين في  بحق  الفلسطينية، راحت منظمة التحرير الفلسطينية تسعى وراء اعتراف دولي  –اإلسرائيلية 

 –أو ربما تعميق  –ة الفعل اإلسرائيلية عليها، إلى إبراز ت هذه الجهود، مقرونة برد  ولة لهم. وقد أد  إقامة د
الفلسطيني: ...كاألطر األمنية، والحدود،  –المأزق القائم حول القضايا الرئيسية في الصراع اإلسرائيلي 

 ووضع مدينة القدس. والمستوطنات اليهودية، وحقوق المياه، ومصير الالجئين الفلسطينيين،
 ّخلفيةّعنّالبلد

1ّ=ّلمحةّتاريخية
يعود تاريخ البحث عن وطن يهودي حديث إلى زمن إصدار ثيودور هرتزل لكتابه الذي حمل عنوان 

(. وكان هرتزل يستلهم نشاطه آنذاك من الفكرة القومية؛ التي سادت مختلف أوساط 1896"الدولة اليهودية" )
التاسع عشر الميالدي، مندفعًا من مداركه المتعلقة بالعداء األوروبي للسامية.  الشعوب األوروبية في القرن 

ع على االستيطان اليهودي م هرتزل وصفًا لرؤيته للمؤتمر الصهيوني األول، الذي شج  ، قد  1897وفي العام 
رية العثمانية في فلسطين، أي على األرض التي شملت الوطن التوراتي لليهود، والتي كانت جزًء من اإلمبراطو 

، الذي 1918وأثناء الحرب العالمية األولى، أصدرت الحكومة البريطانية إعالن )وعد( بلفور، عام آنذاك. 
دت فيه إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وأصبحت فلسطين تحت االنتداب البريطاني بعد أي  

ية العربية في فلسطين عات القومية لألقل  التطل   الحرب؛ وفي الوقت نفسه، كان المسؤولون البريطانيون يشجعون 
 ين على أن وعدهم لليهود ال يتصادم مع وعدهم للعرب.الحكم الذاتي، مصر   فيما خص  

وراح اليهود يهاجرون إلى فلسطين بأعداد متزايدة خالل فترة االنتداب؛ وتصاعدت المشاحنات بين العرب 
ى إلى صدامات دورية. وبعد الحرب العالمية الثانية، انيين؛ ما أد  من الفئتين وبين البريط كلٍ  واليهود، وبين

ضفي على مطلب الوطن اليهودي مزيدًا من جاءت محنة الناجين من "المحرقة" اليهودية )هولوكوست( لت  
الشجى واإللحاح؛ في حين كان العرب على امتداد الشرق األوسط يطالبون بالحكم الذاتي واالستقالل عن 

 تعمارية األوروبية.القوى االس
//( لتجزئة 181تقسيم )القرار رقم// خط ة ، وضعت الجمعية العامة لألمم المتحدة1947وفي العام 

فلسطين إلى دولتين اثنتين؛ واحدة يهودية واألخرى عربية، مع وصاية دولية على القدس وبعض المناطق 
عاءات اليهودية نها أضفت مشروعية على االد  ة، ألاليهودي بالخط   (*)بت قيادة "اليشوف"المحيطة بها. ورح  

                                                 
1
 لالط الع على مزيد من التفاصيل، أنظر: -  

= Moward M. Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time, New York: Knopf, 1996. 

 )اتريخ إسرائيل: من ظهور الصهيونية إىل يومنا هذا(.
(*)

 مة رعوية.منظ  
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ة ضت الخط  رف   حين ة الشعب اليهودي في فلسطين، على الرغم من قلة عدد اليهود هناك؛ فيقة بأحقي  المتعل  
تا على أن فكرة التقسيم بل القيادة العربية الفلسطينية وجامعة الدول العربية، اللتين أصر  )مشروع التقسيم( من ق  

ت غير عادلة بالنظر إلى األكثرية العربية في فلسطين. وباإلمكان القول إن الجدل الذي دار حول بكاملها كان
ر الوطن هذه المسألة آنذاك عكس بشكل مسبق صورة الجدل الذي يدور اليوم حول إمكانية إقامة دولة توف  

 مصير، من جهة ثانية.تقرير ال ولمبدأ حق   يم الديمقراطيةاآلمن لليهود، من جهة، وتكون محكومة للق  
 14ة شهور من الصراع األهلي بين اليهود والعرب، أنهت بريطانيا انتدابها رسميًا، في وبعد عد  

استقاللها، فغزتها الجيوش العربية على الفور. وأثناء الصراع  ”إسرائيل“ ؛ وحينها، أعلنت دولة1948أيار/
، وأطلق الفلسطينيون على تلك الواقعة اسم فلسطيني من ديارهم 700000ج حوالي وبعده، خرج أو أخر  

عترف بهم دوليًا؛ بعد أن انتهى بهم المطاف إلى مناطق ل الكثيرون من هؤالء إلى الجئين م  . وتحو  2"النكبة"
أخرى كانت خاضعة لالنتداب البريطاني في فلسطين وآلت إلى التبعية األردنية )الضفة الغربية( أو المصرية 

 إسرائيليين.فأصبحوا مواطنين  ،”إسرائيل“ ى دول عربية مجاورة. وأما الذين بقوا في(، أو إلغز ة )قطاع
 وانتهى

والبلدان العربية المجاورة: مصر واألردن ولبنان وسوريا. وبلغت  ”إسرائيل“ الصراع إلى اتفاقات هدنة بين 
( حوالي 1950-1949: اتفاقات الهدنة توقيعآنذاك )خالل فترة  ”إسرائيل“ األراضي التي خضعت لسيطرة

 حة أخرى مع بعض أومساحة والية نيوجيرسي في الواليات المتحدة. ودخل اإلسرائيليون في صراعات مسل  
 ”إسرائيل“ . ومنذ أواخر الستينيات، تتعامل1982و 1973و 1967و 1956الدول المجاورة في األعوام كل  

ع اإلسرائيليون معاهدة ، وق  1979سالمي. وفي العام أيضًا مع تهديد االرهاب الفلسطيني القومي و)الحقًا( اإل
ص ، توقيع معاهدة مشابهة مع األردن؛ األمر الذي قل  1994سالم مع مصر؛ وأعقب ذلك الحقًا، عام 

ن من خالل هذا التقرير، ما تزال هناك دة. لكن، كما سنبي  إمكانية اندالع حرب أخرى على جبهات متعد  
من جهة إيران والجماعات المتحالفة معها. وعالوة على ذلك، فإن ما  ”إسرائيل“ ديات أمنية كبرى تهد  تحد  

الفلسطيني يزيد في تعقيد األمور  –وعلى حلبة الصراع اإلسرائيلي رات في الدول العربية يجري من تطو  
 قليمية.في الساحة اإل ”إسرائيل“ بالنسبة إلى
 رات الديمغرافية والسياسية= التغي  

ر في توجهها السياسي وجداالتها المجتمعية. ففي أث   لت على نحوٍ الديمغرافية تحو   ”إسرائيل“ يبدو أن صورة
كان الطابع المهيمن على المجتمع اإلسرائيلي هو طابع "اليهود  ،”إسرائيل“ العقود األولى التي أعقبت قيام

األكثرية الغالبة من المهاجرين لوا آنذاك والذين شك   ،األشكينازيم العلمانيين" القادمين من أوروبا الشرقية
                                                 
2
 = CRS Report RL34074, The Palestenians: Background and U.S. Relations, by Jim Zanotti. 

 )الفلسطينيون: اخللفية والعالقات مع الوالايت املتحدة(.
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الصهاينة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وسعى العديد من قادة هذه المجتمعات المهاجرة إلى 
جاء االنتصار االنتخابي لحزب مناحيم بيغن  يم المجتمعية الليبرالية الغربية. ثم  إلحياء الق   سبناء بلد مكر  

شة في السابق، وخاصة منها على تعزيز نفوذ الجماعات التي كانت مهم   ، ليساعد1977الليكودي، عام 
يران. وبعد  ”إسرائيل“ جماعات اليهود الشرقيين )الميزراحيم( الذين هاجر معظمهم إلى من البلدان العربية وا 

االتحاد  زة، كاإلسرائيليين الناطقين بالروسية، الذين هاجروا منذلك، ازدادت أعداد أفراد الجماعات المتمي  
موا من مجتمعات دون( الذين قد  ، و"الحاريديم" )اليهود المتدينون المتشد  3السوفييتي السابق في التسعينيات

لى سبقت تاريخ الهجرة  الصهيونية؛ واكتسبت هذه الجماعات بالتالي نفوذًا أكبر داخل المجتمع اإلسرائيلي. وا 
طنيها اليهود ومواطنيها العرب؛ مع اإلشارة إلى أن مشكلة التجافي بين موا ”إسرائيل“ جانب ذلك، تواجه

ان اإلسرائيليين وأن الحركات اإلسالمية تكتسب شعبية متزايدة في % من السك  20لون أكثر من العرب يشك  
 بعض المجتمعات اإلسرائيلية العربية.

التي توسعت مؤخرًا حزاب السياسية المرتبطة بشرائح المجتمع اإلسرائيلي اليهودي شار هنا إلى أن األوي  
تميل إلى تحبيذ الجانب اليميني من الطيف السياسي اإلسرائيلي، الذي يقوده حاليًا بنيامين نتنياهو وحزب 
الليكود. وفي الوقت نفسه، تظهر المتالزمات العامة أن تأييد األحزاب الصهيونية اليسارية التقليدية، كحزب 

خيرة، بما فيها فترة الحملة االنتخابية التي شهدها شهر كانون "العمل"، تراجع بشكل ملحوظ. وفي الفترة األ
ة المواطنين اإلسرائيليين، عام   (، سادت الجدل السياسي مواضيع حساسة تهم  2013الثاني من العام الحالي )

تابع ع بها "الحاريديم" )الذين يالعلمانيين من بعض االمتيازات التي يتمت  ن في القطاع العام وخوف مثل التدي  
عفاء من الخدمة في ة منها اإلعانات المالية واإلوخاص   ،الكثيرون منهم الدراسة الدينية كبديل عن التوظف(

الجيش. مع اإلشارة إلى أن الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة إلى غالبية اليهود اإلسرائيليين من الذكور 
 واإلناث.

 اليهود الحاليين أشد   ”إسرائيل“ انما كون "سك   ر إلى حدٍ رات تفسلين أن هذه التغي  ويعتقد كثير من المحل  
مياًل إلى القومية والمحافظة الدينية و"الصقورية"، في السياسة الخارجية والشؤون األمنية، بالمقارنة مع اليهود 

تالحم ع أن يكون لهذه المتالزمات تأثيرات طويلة األمد في ال. ومن المتوق  4اإلسرائيليين قبل جيل واحد فقط"
 ”إسرائيل“ ي وعلى صالتالداخلي إلسرائيل، فضاًل عن انعكاساتها غير الواضحة على الوضع المحل  

 بالواليات المتحدة واألطراف الدولية األخرى.
                                                 

3
العموم أكثرر تعاطفرام مرع األحرزاي اليمينيرة مرنهم  غالبية املهاجرين الناطقني ابلروسية هي من األشكينازمي؛ ومييل هؤالء املهاجرون إىل العلمانية؛ لكنهم على  

 مع النخبة األشكينازية القدمية.
4
 = Haim Malka, Crossroads: The Future of the U.S. – Israel Strategic Partnership, Washington, DC: Center for 

Strategic and International Studies, 2011, p. 19. 

 الشراكة االسرتاتيجية بني الوالايت املتحدة وإسرائيل(.)مفرتق طرق: مستقبل 
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ّيوجدّخريطة
ّ=ّالحكومةّوالسياسة

 ّنظرةّعامة
عتبر فيه رئيس وي  ى فيه رئيس الوزراء رئاسة الحكومة يتول   ،ديمقراطي برلماني هو نظام ”إسرائيل“ نظام

سبعة كل   برلمان أحادي )الكنيست( ينتخب رئيسًا له ”إسرائيل“ بعيد. وفي البلد ذا مقام اعتباري إلى حدٍ 
ل المنطلق لوضع أنظمة الحكم أعوام. وليس إلسرائيل دستور مكتوب؛ بل لديها أحد عشر قانونًا أساسيًا تشك  

محاكم صلح ومحاكم للمناطق، على رأسها  ة تضم  مستقل  وتحديد الحقوق. وهناك سلطة قضائية إسرائيلية 
 محكمة عليا.

أحزابًا صغيرة تمارس سلطات غير متناسبة مع  ي؛ وهو يضم  اسي اإلسرائيلي شديد التشظ  والطيف السي
رغم األحزاب الكبيرة على السعي لكسب %(؛ ما ي  2أحجامها، نظرًا لتدني عتبة االقتراع للدخول إلى الكنيست )

دامة الحكومات االئتالفية. ومنذ تأسيسدعم ا ل عمر كان معد   ،”إسرائيل“ ألحزاب الصغيرة من أجل تشكيل وا 
 إسقاط الحكومات.د الكنيست نوعًا ما شروط شهرًا. وفي السنوات األخيرة، شد   24الحكومة فيها حوالي 

 5لية عن العملية االنتخابية وتشكيل الحكومة في إسرائيلمعلومات أو  * 
ي ونسبي بحسب نظام القائمة االنتخابات لشغل مقاعد الكنيست المئة والعشرين باقتراع مباشر وسر  تجرى 

سنة  18مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر كل   ل البلد بكامله دائرة انتخابية واحدة. وبإمكانالحزبية؛ حيث يشك  
% من أصوات 67و 62ع بين ، تتراوح نسبة االقترا 2001أن يدلي بصوته في االنتخابات. ومنذ العام 

أربعة كل   . وينبغي إجراء انتخابات6%(80و 77لين )قبل ذلك، كانت هذه النسبة تتراوح بين الناخبين المسج  
؛ لكن، غالبًا ما تجري االنتخابات في أوقات مبكرة بسبب صعوبة المحافظة على االئتالفات. أعوام على األقل  

لين عن اللجنة ممث   عن إجراء العملية االنتخابية واإلشراف عليها؛ وتضم  وهناك لجنة انتخابات مركزية مسؤولة 
 األحزاب في الكنيست وترأسها محكمة العدل العليا.

حين وتضبط االنتخابات العامة والحزبية، بما فيها د أهلية المرش  ر القوانين الوطنية األطر التي تحد  وتوف  
. ومنذ 7بل األحزابمساهمات في الحملة االنتخابية وتمويلها من ق  دة التي تضع سقفًا للالشروط والقيود المحد  

                                                 
5
 .2009شباط/ – ”إسرائيل“غالبية املعلومات الواردة يف هذا املقطع مأخوذة من املوقع اإللكرتوين لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية، "االنتخاابت يف   

= Israel's Ministry of Foreign Affairs website, "Elections in Israel – February 2009", February 10, 2009. 
6
 = Internat6ional Institute for Democracy and Electoral Assistance. "Voter turnout data for Israel", October 5, 2011. 

 (...2011تشرين األول/ 5)املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، "بياانت اقرتاعية عن إسرائيل"، 
= Alistair Lyon, "Netanyahu claims election win despite losses", Reuters, January 22, 2013. 

 (.2013كانون الثاين/  22)وكالة رويرتز، "نتنياهو يد عي الفوز على الرغم من اخلسائر"، 
7
 ، أنظر:لالط الع على تفاصيل إضافية، حول قوانني متويل احلمالت االنتخابية يف إسرائيل  
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ط الجيش اإلسرائيلي من دخول معترك الحياة السياسية المدنية قبل اعتمد قانون يمنع ضب  ، ي  2007العام 
 .8ي ثالث سنوات على تركهم الخدمة العسكريةمض  

ومة إلى عضو الكنيست الذي يعتبر أن ة تشكيل الحكوبعد االنتخابات، يوكل الرئيس اإلسرائيلي مهم  
عطى رئيس الوزراء المكلف مهلة ثمانية وعشرين يومًا لديه أحسن فرصة لتشكيل الحكومة كرئيس للوزراء. وي  

لتشكيل ائتالف أكثرية؛ وبإمكان رئيس الدولة تمديد هذه المهلة أربعة عشر يومًا. ويجري تنصيب الحكومة 
د الوزراء . وبعد ذلك، يحد  عضوًا من أعضاء الكنيست على األقل   61قتراع( من ووزرائها بعد نيلها الثقة )باال

مسار عمل الحكومة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية واألمنية القومية من خالل "حكومة أمنية" )لجنة الدفاع 
ن ويعي  ف من مجموعة من الوزراء األساسيين، الذين يصبح بعضهم أعضاء بموجب القانون الوزارية( تتأل  

عددهم نصف عدد الوزراء في الحكومة  بل رئيس الوزراء، والذين ينبغي أن ال يفوق بعضهم اآلخر من ق  
 .9الكاملة

                                                                                                                                                             
= Ruth Levush, "Campaign Finance: Israel", Law Library of Congress, July 25, 2012. 

 )متويل احلمالت: إسرائيل(.
8
ن استغالل حسب بعض التقارير ذات الصلة، فإن هذا القانون، الذي اقرتح مشروعه يوفال شتاينتز من حزي الليكود، هو ملنع ضب اط اجليش اإلسرائيلي م  
ه يف معاص ة إخفاق القانون إاي  جلة مشركلة اسرتغالل الهتم ونفوذهم يف حيز السياسة املدنية قبل التحو الت احملتملة على صعيد مهنهم. وقد انتقدت تقارير عد 

.  الساسة املدنيني لنفوذهم وصالحياهتم يف التحضري لتحو الت على صعيد املهن يف القطاع اخلاص 
= Nehemia Shtrasler, "The Bottom LineLLawmakers don't need to cool off too?", Ha'aretz, May 16, 2007. 

 )أقل  اإلميان/ إال  حيتاج صناع القوانني لقانون مشابه ]مينعهم من االستغالل احلائف للنفوذ والصالحيات!(.
 أشكينازي، الذي تقاعد عن منصب قيادة أركان جيش الدفاع اإلسرائيلي وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا القانون كان ميكن أن مينع اجلنرال )االحتياطي( غايب

، قرام النائرب يوئيرل هاسرون، الرذي كران ينتمري إىل 2011و 2010، من حتدي نتنياهو من يسار وسط الطيف السياسي. وخرالل العرامني 2011يف شباط/
ة املنصوص  شهرام؛ لكرن  ااوالتره  18عليها يف قانون "التربيد" ]املنع من استغالل الصالحيات[ إىل "كادميا" وأصبح اليوم مع هاتنوواة، مبحاوالت لتقصري املد 

 على فتح انفذة فرصة سياسية ألشكينازي. –كما قيل   –ابءت ابلفشل، وذلك، إىل حٍد ما، بسبب تركيزها 
9
شرن ها، مبوجرب القرانون اإلسررائيلي. وأمرا "الروزارة األمنيرة"، الر   حسب أحد التقرارير اإلعالميرة،  رب أن يوافرع أيرع أعضراء الروزارة علرى شرن  احلرري، قبرل  

االت الر  يفرتض حتسني مستوى سرية أدائها، فيمكن أن تعطي "الضوء األخضر" لعمليات عسكرية أكثرر ادوديرة. ويف هرذا الصردد، يعتمرد التمييرز برني احلر
 ة اإلسرائيلية وعلى ما إذا كان أي  عمل عسكري ميكن أن يؤد ي إىل صراع موس ع.تستوجب التحر ك العسكري على تقديرات قادة األجهزة االستخباري

= Dan Williams, "Netanyahu's new security cabinet may hesitate on any Iran war", Reuters, March 19, 2013… 

 (..2013آذار/ 19رويرتز،  )حكومة نتنياهو اجلديدة قد ترتد د عن املوافقة على شن  أي حري ضد  إيران، وكالة
كانون يفض لون )كما نتنياهو( عقرد اجتماعرات للروزارات املصرغ رة، ألغرراض تشراورية، عنردما ل يكرن القرانون   ”إسرائيل“ومن املعروف اترخييام أن رؤساء وزراء 

 يوجب عقد اجتماعات للوزارات الكاملة؛ أنظر، على سبيل املثال،..
= Eli Lake, "Meet the Israeli" "Octet" That Would Decide on Iran Attack", Daily Beast, March9, 2012. 

 )إليكم الوزارة اإلسرائيلية املصغ رة املؤل فة من مثانية أعضاء، ال  سوف تت خذ القرارات املتعلقة مبهاأة إيران(...
 القومي يف إسرائيل، أعد ها مسؤول أمين إسرائيلي سابع، أنظر:...ولالط الع على معلومات أو لية وحملة اترخيية عن عملية صنع قرارات األمن 

= Charles D. Freilich, Zion's Dilemmas: How Israel Makes National Security Policy, Ithaca, New York: Cornell 

University, 2012.. 

ة: كيف تصنع   سياسة األمن القومي(.. ”إسرائيل“)مشكالت صهيون احملري 
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ت الحكومات االئتالفية اإلسرائيلية خاضعة لهيمنة ظل   ،”إسرائيل“ وعلى مدى الثالثين سنة األولى من وجود
التي كانت تقودها نخبة من الصهاينة األشكنازيين  ،الية الديمقراطية االجتماعية(حركة "الماباي" )العم  

حت أسئلة حساسة تتعلق بمستقبل ر  ، ط  1967المؤسسين ذوي األصول األوروبية الشرقية. وبعد حرب العام 
ها الجيش اإلسرائيلي في تلك الحرب؛ وغدت هذه األسئلة جزًء مركزيًا من الحياة السياسية األراضي التي احتل  

سحق شامير اإلسرائيلية؛ وف ي تلك المرحلة، ساعد رئيسا الوزراء الليكوديان القوميان البارزان مناحيم بيغن وا 
على توجيه األجندة السياسية إلسرائيل طوال الخمس عشرة سنة التالية. وعلى الرغم من أن حزب العمل، 

لك العملية فقدت زخمها أن تإال   بزعامة إسحق رابين، أطلق الحقًا عملية أوسلو السلمية مع الفلسطينيين؛
ما عانى منه حزب العمل كل   . ومع1995ى، بعد اغتيال رابين في العام السياسي، وتباطأت، وانقلبت حت  

ي الديمغرافي، الذي تفرضه معدالت الوالدة العربية العالية قة بالتحد  ن أن تحذيراته المتعل  من انتكاسات، تبي  
د به مية المحافظة على وجود الدولة و ملز ظل   لى الفلسطينيين، فيالسياسية ع ”إسرائيل“ سيطرة وتهد 

وتركت أصداء لدى الكثير من اإلسرائيليين. وفي هذه  مقبولية"اليهودية" و"الديمقراطية" في آن، وجدت 
ع الشرس عن الحركة ر رئيس الوزراء آرييل شارون، النصير العهيد لليمين اإلسرائيلي والمداف  القرينة، قر  
أقرب إلى مركز الطيف  كاديما"، كبديلٍ "نية اليهودية، االنشقاق عن حزب الليكود وتشكيل حزب االستيطا

، آلت األمور إلى نتيجة منقسمة، حيث نال كاديما، 2009. وفي انتخابات شباط/2005السياسي، في العام 
ن نتنياهو، االئتالف ليفني أكثرية من مقاعد الكنيست، في حين قاد الليكود، بزعامة بنيامي تسيبيبزعامة 

رات األخيرة، الع على مزيد من المعلومات حول التطو  الحكومي بسبب أفضلية أحزاب يمين الوسط. ولالط  
 والحكومة الحالية"، أدناه. 2013أنظر: "إنتخابات العام 

 
 أعضاء الوزارة األمنية اإلسرائيلية -// 1الجدول رقم//

عدد المشاركات  اقع(الموقع الوزاري )أو المو  الحزب العضو
 في الكنيست

 رئيس الوزراء - الليكود بنيامين نتنياهو
 وزير الشؤون الخارجية -
وزير الدبلوماسية العامة وشؤون  -

7 

                                                                                                                                                             

 الط الع على وصف أدق  للموضوع ذاته، أنظر:...ول
= Charles D. Freilich, "National Security Dicision – Making in Israel: Improving the Process", Middle East Journal, 

vol. 67, no.2, spring 2013. 

 )صنع القرارات األمنية القومية يف إسرائيل: حتسني العملية(.
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 الشتات
 1 وزير الدفاع الليكود موشي يعلون 
"هناك  عتيديش  يئير البيد

 مستقبل"
 ... وزير المال

بيت ها يهودي "البيت ها نافتالي بينت
 هودي"الي

 وزارة االقتصاد والتجارة -
 وزارة الشؤون الدينية -

... 

 4 وزارة العدل هاتنوعا ليفني تسيبي
 2 وزارة األمن العام إسرائيل بيتنا هارونوفيتشأ سحق إ

 وزارة االتصاالت - الليكود جلعاد إردان
 وزارة الدفاع عن الجبهة الداخلية -

3 

إلى  ع أن ينضم  توق  مان )الذي كان عضوًا في الكنيست ألربع دورات(، ي  * مالحظة: بالنسبة إلى أفيغدور ليبر 
 ه...المحاكمة في القضية الجنائية المرفوعة ضد   بعدالوزارة األمنية إذا عاد وزيرًا للخارجية 

= Ben Caspit, “The Trial of Avigdor Liberman”, Al – Monitor Israel Pulse, May 31, 

2013. 

 ور ليبرمان()محاكمة أفيغد
 

ّوالحكومةّالحالية2013ّانتخاباتّالعامّ
يت جر  ت حكومة ائتالفية إسرائيلية جديدة اليمين الدستورية بعد االنتخابات التي أ  ، أد  2013آذار/ 18في 
( من 31مقعدًا، كانت غالبية المقاعد ) 120 كانون الثاني من العام نفسه. وفي الكنيست الذي يضم   22في 

)"الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  11، أي قائمة "ليكود بيتنا"10يمين الوسطنصيب قائمة 
بأحد  ه القائمة في االنتخابات األخيرة كان أقل   عدد المقاعد التي نالتها هذ ،و"إسرائيل بيتنا"(؛ لكن

 بعد استعراض قوي  عشر مقعدًا من ذلك الذي اكسبها إياه جمهور ناخبيها في دورة الكنيست السابقة. و 
ل حديثًا، بزعامة " )هناك مستقبل(، الوسطي، المشك  عتيدومفاجئ في انتخابات كانون الثاني، نال حزب "يش 

، ثاني أكبر تمثيل في الكنيست، حيث فاز بتسعة عشر مقعدًا. وحسب تقارير 12الصحافي السابق يائير البيد
                                                 

10
والفلسرطينيني، علرى الررغم مرن  ”إسرائيل“اليمني حبسب مواقف األحزاي من قضية الصراع/ عملية السالم بني  –ئيل، درج تعريف طيف اليسار يف إسرا  

 أن الطيف السياسي يعكس يف الوقت نفسه اخلالفات املوجودة بني األحزاي حول القضااي االقتصادية واالجتماعية.
11

ة أحزاي تجتمعة.يف ظل  القانون االنتخايب اإل    سرائيلي، ميكن أن تتشك ل القوائم االنتخاابت الكنيست من حزي واحد أو عد 
12

 لالط الع على سرية ذاتية ليائري البيد، أنظر:  
= Rafi Berg, "Profile: Yair Lapid, Israel's Yesh Atid Party Leader", BBC News, Mar4ch 14, 2014. 



11 

 

لبيت اليهودي" المناصر للحركة االستيطانية، على ذات صلة، توافق البيد مع نافتالي بينت، من حزب "ا
االتفاق مع نتنياهو على األطر الوسطي، بعد  هاتنوعااالنضمام إلى الحكومة مع قائمة "ليكود بيتنا" وحزب 

دين. وكذلك، ان المتدينين المتشد  عفاء العام من الخدمة اإللزامية للشب  األساسية لمشاريع من شأنها إلغاء اإل
إلى المشاركة في  حزاب السياسية الساعيةنتخابية لألنياهو وافق من حيث المبدأ على رفع العتبة اإلقيل إن نت

وفي المعارضة، تبرز شيلي ياحيموفيتش على رأس حزب العمل؛ إلى جانب  .%4% إلى 2الكنيست، من 
دين عناصر المعارضة األخرى التي تضم   الع ولالط   .دة"راة الموح  "شاس" ويهودية التو  الحزبين الدينيين المتشد 

 نتخابية ومقاعد الكنيست، أنظر الملحق "ب".حول القوائم اإل على معلومات تفصيلية أدق  
13 
 

 يوجد رسم
 

ولقد كانت هناك تخمينات كثيرة فيما يتعلق بمضامين نتيجة انتخابات كانون الثاني بالنسبة إلى مستقبل 
أن ينهار االئتالف بسبب خالفات حول المسألة الفلسطينية، أو فمن الممكن  .”إسرائيل“ القيادة السياسية في

حول قضايا سوسيو إقتصادية؛ وأن يستلزم ذلك إجراء جولة أخرى من االنتخابات قبل موعدها التالي 
يًا على ل تحد  يائير البيد يشك   . وليس واضحًا ما إذا كان بروز201714المفترض أن يحين في أواخر العام 

م األول ضمن سلسلة تاريخية من األحزاب الوسطية اإلسرائيلية ذات الجاذبية نتنياهو، أو يقد  المدى الطويل ل
القوية، في بادئ األمر، بسبب حداثتها وشخصيات قادتها؛ لكن، التي تفقد مالها من جاذبية قبل االنتخابات 

أييد ليائير البيد، الذي كان ي نسبة الت، كشف استطالع للرأي العام عن تدن  2013. ففي أواسط أيار/15التالية

                                                                                                                                                             

 حزي يش عتيد يف إسرائيل(.)حملة عن ايئري البيد: زعيم 
13

يشرغل  انفتايل بينت، الذي يوصف عادة ابلزعيم الكاريزمي الشاي، الذي يعمل على إعادة تشكيل حزبه، هو أيضام مليراردير ورجرل أعمرال سرابع؛ وكران  
ألجرزاء  ”إسررائيل“نثنران. ويؤي رد بي نرت ضرم  (، قبل أن خيتلرف اإل2008 – 2006منصب رئيس الطاقم املعاون لنتنياهو عندما كان األخري زعيمام للمعارضة )

 واسعة من الضفة الغربية...
= Jodi Rudoren, "Dynamic Former Netanyahu Aide Shifts Israeli Campaign Rightward", New York Times, 

December 26, 2012. 

 و اليمني(.)معاون نتنياهو الديناميكي السابع ينحا ابحلملة االنتخابية اإلسرائيلية حن
14

 أنظر، على سبيل املثال:  
= Jeffrey Heller, "Israel coalition wobbles over proposed military service law", Reuters, May 27, 2013. 

 (.2013أاير/ 27)االئتالف اإلسرائيلي يرتد د حيال قانون اخلدمة العسكرية املقرتح، وكالة رويرتز، 
15

 = Robert M. Danin, "Israel's Election and the Perils of Third Parties", cfr.org, January 23, 2013. 

 )االنتخاابت اإلسرائيلية وخماطر األحزاي ]األطراف[ الثالثة.
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( حين كان وزيرًا للمال، فخسر الكثير 2014 – 2013)موازنة العام  ”إسرائيل“ من أبرز دعاة التقشف في
 .16من شعبيته
-ته من مقاعد الكنيست وث بعض المراقبين عن استياء داخل حزب الليكود بسبب انحسار حص  ويتحد  
اء. وعن المشاحنات داخل الحزب أثناء عملية بناء االئتالف، قال تراجع تمثيله في مجلس الوزر  –بالتالي 
دين، قين إن "...نتنياهو لم يكن سعيدًا أبدًا بالقائمة التي اختارها الليكود من أعضاء الحزب المتشد  أحد المعل  

ر تشرين الثاني الماضي. ومن الواضح أيضًا أن كثيرين من أعضاء خلشغل مقاعد في الكنيست، في أوا
. وليس معلومًا ما إذا كانت 17ما حدث منذ ذلك الحين.."كل   لحزب وساسته البارزين لم يكونوا راضين عنا

 إلى تهديد قيادة بنيامين نتنياهو من جهة يمينه. –في حال استمرارها  –ي حالة االستياء هذه أن تؤد  
لداخلية التأثير األقوى في وحسب العديد من المراقبين، كان للمواقف من القضايا السوسيو اقتصادية ا

، حول موازنة للعام 2013. ومع أن الحكومة الجديدة توافقت، في أيار/2013انتخابات كانون الثاني/
 ”إسرائيل“ تنطوي على خفض لإلنفاق وزيادة في الضرائب، من أجل السيطرة على عجز 2013-2014

 الدخل مبعثًا للخصام. وعلى الرغم من النمو  ع قة بالتكاليف المعيشية وتوزيالمالي، كانت المواضيع المتعل  
لت هذه المواضيع حافزًا للجمهور  واالستقرار المالي اللذين شهدتهما إسرائيل االقتصادي المستمر   شك 

. ومن المواضيع األخرى 201118على القيام باحتجاجات سلمية واسعة النطاق في صيف العام اإلسرائيلي 
في األوساط الداخلية، النفوذ الذي تتمتع به األوساط اليهودية المتشددة دينيًا  اهتمامًا معتبراً  تستقطبالتي 

لجهة التأثير في دور المرأة والرجل في القطاع العام؛ والمشاحنات الدائرة بين اليهود القوميين المتشددين، من 
وبعض الجماعات اليهودية  جهة، وبين الفلسطينيين )بمن فيهم "اإلسرائيليون العرب"( واليهود غير المتدينين

ر المسؤولون في الواليات المتحدة عن قلق عميق حيال هذه . وقد عب  19اإلسرائيلية األخرى، من جهة ثانية
 .20الديناميات

                                                 
16

 = Yossi Verter, "Haaretz Poll: Lapid pays price for austerity measures as his popularity plunges", haaretz.com, 

May 16, 2013. 

 )استطالع رأي لر هاآريتز: البيد يدفع مثن تدابري التقشف يف وقت تنحسر فيه شعبيته(.
17

 = David Horovitz, "Netanyahu and his partnerrivals", Times of Israel, March 14, 2013. 

 )نتنياهو وشركاؤه املنافسون(.
18

ة قد أسهمت يف االحتجاجات؛ وم    ن أبرز هذه العوامل:رمبا تكون عوامل عد 
 = اإلرث األهلي إلسرائيل؛

 = اجلدل الشعيب احليوي الذي طاملا ألِفه اجملتمع يف إسرائيل؛
 = عواقب حالة عدم االنتظام ابلنسبة إىل نظام دأي البعض على وصفه ابلنظام الرأمسايل العتيع.

19
ر ك حكومي مرا، أو اسرتباقام لتحرر ك تنروي احلكومرة القيرام بره للحرد  مرن النشراط من عوامل الشحن هذه، "هجمات الثمن" وعمليات التخريب ردام على حت  

 االستيطاين أو ملنع إقامة مواقع استيطانية متقد مة جديدة غري مرخ صة يف ظل  القانون اإلسرائيلي...
= Yossi Melman, "A price tag for Jewish terror", Jerusalem Post, May 6, 2013. 
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ّ=ّاالقتصاد
إلسرائيل اقتصاد سوق صناعي تلعب فيه الحكومة دورًا جوهريًا. على الرغم من محدودية الموارد 

ك االقتصاد اإلسرائيلي هو قطاع محر   أن إال   راعي والصناعي نموًا معتبرًا.الطبيعية، حقق القطاعان الز 
التصميمية  والهندسة: المالحة الجوية، واالتصاالت، رة الرفيعة المستوى، بما فيهالتكنولوجيا المتطو  

تستفيد من  ”إسرائيل“ الحاسوبية، والصناعات المحوسبة، واإللكترونيات الطبية، والبصريات الليفية. وما تزال
صت اعتمادها على تها االقتصادية قل  هبات وقروض ومساهمات واستثمارات الشتات اليهودي؛ غير أن قو  

 التمويل الخارجي.
% من 5)حوالي  النابض والمستمر   ويبدو أن االقتصاد اإلسرائيلي يشهد تباطؤًا طفيفًا بعد سنوات من النمو  

مثال(. وقد يكون هذا التباطؤ ناتجًا عن التأثيرات الثانوية لتراجع ، على سبيل ال2011إلى العام  2010العام 
وحسب وحدة  .”إسرائيل“ أسواق التصدير بالنسبة إلى اقتصادات أوروبا وأميركا الشمالية، حيث أوسع

 جمالي اإلسرائيلي )الذي سجلي اإلالحقيقي للناتج المحل   ل النمو  ع لمعد  االستخبارات االقتصادية، من المتوق  
ع في السنوات توق  . لكن، ي  201421و 2013% في العامين 3و 2( أن يتراوح بين 2012% للعام 3.2نسبة 

 ة:% نتيجة لمعطيات عد  5و 4بين  لةيتراوح معد   الالحقة أن يشهد االقتصاد اإلسرائيلي نمواً 
 سمة بالتوسع النسبي للمصرف المركزي اإلسرائيلي؛= السياسة النقدية المت  

 عة إلى التحسين لالقتصاد العالمي؛ق  = عودة متو 
ة تحت البحر قبالة الساحل اإلسرائيلي ع أن تعود به حقول الغاز الطبيعي الممتد  = الدخل الجديد المتوق  

 .22ن أدناه()كما سنبي  
رئيس الوزراء نتنياهو وزيرًا للمال، في أوائل العقد الماضي، حاولت الحكومة اإلسرائيلية  كان وعندما
،  وتخفيض الضرائب وخصخصة هاالقتصاد عن طريق السيطرة على اإلنفاق الحكومي وضبط"لبرلة" 

انخفضت قيمة العجز المزمن في الموازنة؛ في حين تحسنت قيمة أرصدة االعتماد للبلد في فمشاريع الدولة. 
ة نتنياهو الت الفوائد. ومع ذلك، يقول أولئك الذين ينتقدون سياسالمصارف العالمية، ما سمح بخفض معد  

ى إلى انكماش االقتصادية إن تقليص حجم النفقات االجتماعية زاد في حالة الالمساواة على صعيد الدخل وأد  

                                                                                                                                                             

 " لإلرهاي اليهودي(.)"بطاقة سعر
20

 = Barak Ravid, "Clinton warns of Israel's eroding democratic values", Ha'aretz, December 5. 2011. 

 (.2011كانون األول/  5)كلينتون حتذ ر من آتكل الِقيم الدميقراطية إلسرائيل، هاآريتز، 
21

 = Economist Intelligence Unit, Country Report: Israel, generated May 29, 2013. 

 (.2013أاير/ 29)وحدة االستخبارات االقتصادية، تقارير البلدان: إسرائيل، صدر يف 
22

 املصدر السابع نفسه.  
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، أوردت منظمة التعاون والتنمية 2013. وفي تقرير لها نشرته في أيار/23الطبقة الوسطى في إسرائيل
%( 20باقي بلدان  المنظمة )أكثر بقليل من هو األعلى مقارنة ب ”إسرائيل“ ل الفقر فين معد  أاالقتصاديين 

 .24المرتبة الخامسة بين هذه البلدان من حيث درجة انعدام المساواة في الدخل تحتل   ”إسرائيل“ وأن
 بيانات أساسية -// 2= الجدول رقم//

 (2013مليون نسمة )رقم تقديري،  7.70ان: = السك  
 ، رقم تقديري[،2011ة الغربية ]مستوطن في الضف 325500هذا العدد حوالي  )ويضم  

 [2010مستوطن في القدس الشرقية ] 186929و
 [(.2011مستوطن في مرتفعات الجوالن ]رقم تقديري،  18700و

 %75.4يهود: 
 % دروز؛8.1% مسلمون؛ 84.1% )20.5* عرب: 

 [(.2011، ة% مسيحيون ]نسب تقديري7.8* 
 [2013% ]نسبة مستشرفة للعام 23ي: ي اإلجمالالحقيقي للناتج المحل   ل النمو  = معد  

 (2012، دوالر )قيمة تقديرية 32200جمالي للفرد الواحد )حسب القدرة الشرائية(: ي اإل= الناتج المحل  
 (؛2012% )نسبة تقديرية، 6.3= معدل البطالة: 

 [؛2007% ]نسبة تقديرية، 23.6الفقر:  ان الذين يعيشون دون خط  = نسبة السك  
 [؛2013% ]نسبة مستشرفة للعام 2.0 = معدل التضخم:

 (؛2013% )نسبة مستشرفة للعام 5.3جمالي: ي اإلنفاق العسكري كنسبة مئوية إلى الناتج المحل  = اإل
 (؛2013% )نسبة مستشرفة للعام 4.1جمالي: ي اإل= العجز في الموازنة كنسبة مئوية إلى الناتج المحل  

 جمالي:ي اإلمحل  = الدين العام كنسبة مئوية إلى الناتج ال
 (؛2012% )نسبة تقديرية للعام 74.4

 (؛2012مليار دوالر )قيمة تقديرية للعام  75.2= القطع األجنبي واحتياطي الذهب: 
% )نسبة مستشرفة 1.7جمالي: ي اإل= الفائض في الحساب )التجاري( الحالي كنسبة مئوية إلى الناتج المحل  

 (؛2013للعام 
 (؛2012ر دوالر )قيمة تقديرية للعام مليا 64.74= الصادرات: 

                                                 
23

 = "How Netanyahu Went from Iealism to Pragmatism on Economic policy", Knowledge@wharton Blog, October 

10, 2012. 

 اهو من املثالية على الذرائعية يف سياسته االقتصادية(.)كيف انتقل نتني
24

 = OECD, "Crisis squeezes income and puts pressure on inequality and poverty", May 15, 2013. 

 )منظمة التعاون والتنمية االقتصاديني، "كيف تضغط األزمة على الدخل، فتعصرة وتساهم يف الفقر والالمساواة"(.
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رة: آالت وتجهيزات، أنظمة "سوفتوير"، ماس مصقول، منتوجات زراعية، مواد = المواد والسلع المصد  
 ائية، أقمشة، ألبسة...كيمي

%(، المملكة المتحدة 5.6%(، بلجيكا )7.9(، هونغ كونغ )28.8= شركاء في التصدير: الواليات المتحدة )
 (؛2011%(، )نسب تقديرية للعام 4%(، الصين )4.5) %(، الهند5)

 (؛2012مليار دوالر )قيمة تقديرية للعام  77.59= الواردات: 
لية، أعتدة عسكرية، بضائع استثمار، ماس غير مصقول، وقود، حبوب، سلع = المواد المستوردة: مواد أو  

 استهالكية؛
%(، 6.1%(، بلجيكا )6.2%(، ألمانيا )7.4الصين )%(، 11.8= شركاء في االستيراد: الواليات المتحدة )

 (. 2011%( )نسب تقديرية للعام 4.2%(، إيطاليا )5.4سويسرا )
 المصادر: وكالة االستخبارات المركزية، كتاب البيانات العالمية...

= Central Intelligence Agency, The World Factbook;  

 وحدة االستخبارات االقتصادية...
= Economist Intelligence Unit; 

 ...”إسرائيل“ حصاءات فيالمكتب المركزي لإل

= Israel Central Bureau of Statistics, 

 (...Jane االستحصال العسكري )دوريةموازنات 
= Jane’s Defence Procurement Budgets. 

يعي بالنسبة إلى وحسب تقارير ذات صلة، يمكن أن تكون هناك مضامين جوهرية الكتشاف الغاز الطب
)وهي  [Noble Energy]دت شركة "نوبل إنرجي" ، أك  2010وفي كانون األول/ .”إسرائيل“ أمن الطاقة في

قة بثالث وأضخم حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفتها شركة أميركية عاملة في مجال الطاقة( تقديراتها المتعل  
جمالية ر سعته اإلئيل، وهو حقل ليفياتان، الذي تقد  تحت مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي إلسرا

الطبيعي جمالية لحقول الغاز ر الشركة المذكورة أن السعة اإلب من الغاز. وتقد  تريليون قدم مكع   16بحوالي 
ب. وهذا تريليون قدم مكع   25)تامار وداليت وليفياتان( تصل إلى  2009الثالثة التي اكتشفتها منذ العام 

طاقته مع مخزون كل   يستورد من بلدٍ  ”إسرائيل“ لالغاز من هذه الحقول مجتمعة يمكن أن يحو   تاجإنيعني أن 
وبدأ  .25ة مئة عامر الطاقة مع احتياطي لمد  يصد   ة عشر عامًا، إلى بلدٍ ة ست  احتياطي من الغاز الطبيعي لمد  

                                                 
25

 ط الع على مزيد من املعلومات عن هذا املوضوع، أنظر:لال  
= CRS Report R41618, Israel's Offshore Natural Gas Discoveries Enhance Its Economic and Energy Outlook, by 

Michael Ratner. 

 )اكتشافات الغاز الطبيعي إلسرائيل يف البحر تعز ز صورهتا يف تجايل االقتصاد والطاقة(.
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في حقلي  اإلنتاجع أن يبدأ توق  الم ومن؛ 2013في آذار/ ”إسرائيل“ الغاز الطبيعي من حقل تامار إلى ضخ  
 ، كان الكنيست اإلسرائيلي قد وافق على2011. ولفي مطلع العام 2018ليفياتان قبل العام و  وتامار داليت
%. 62و 52% إلى ما بين 30ة الحكومة من عائدات النفط والغاز من ضرائب جديدة لزيادة حص   خط ة

ةللغاز ) ”سرائيلإ“ لكن، تبقى األسئلة مطروحة حول كيفية تصدير على شكل  شحنهأو عبر أنابيب  ضخ 
 التكاليف االقتصادية أو المخاطر األمنية والسياسية الكامنة.ظل   ( فيمسالغاز طبيعي 

 ّالمخاوفّاألمنيةّلدىّإسرائيل
ّ=ّالمداركّالعامةّالمتعلقةّبالتهديد

 ،”إسرائيل“ ير... وبالنسبة إلىر تاريخي كبق إسرائيلي بارز أن "...المنطقة هي في غمرة تغي  كتب معل  
د العديد من القادة اإلسرائيليين أنهم يواجهون حاليًا تواردًا . ويؤك  26خطار حقيقية ونوافذ فرص معتبرة..."أهناك 

غير  مقاتلةيات أمنية إقليمية غير متناظرة على اإلطالق من جانب إيران ومجموعات غير مسبوق لتحد  
قليمي إلسرائيل قائمًا، ق العسكري التقليدي اإل. وما يزال التفو  27عربية محيطةالدول وبلدان فة في عداد مصن  

قًا إسرائيليًا كتب في الصيف الماضي أن األحداث األخيرة معل   ى مع مرور الوقت؛ لكن  وقد يتعاظم حت  
 يعني أن ستقبل؛ مامردودًا على األمن اإلسرائيلي في الم التقليدي يبدو أقل   ”إسرائيل“ ق "...جعلت تفو  

 .28يات األمنية..."ستكون منكشفة لجملة من التحد   ”إسرائيل“
د . ويؤك  29اإلسرائيليين، وغير اإلسرائيليين، حول مدى انكشاف إسرائيل المراقبينمع ذلك، يدور الجدل بين 

لى ما هم عتس ”إسرائيل“ يات الداخلية التي يواجهها جيرانبعض المسؤولين اإلسرائيليين السابقين أن التحد  

                                                 
26

 = Leslie Susser, "Strategic dilemmas", Jerusalem Report, May 20, 2013. 

ة(.  )مشكالت اسرتاتيجية اري 
27

 = Yaakov Lapin, "Ya'alon: Israel may have to face Iran threat alone", jpost. Com, April16, 2013. 

 دها(.ملواجهة التهديد اإليراين مبفر  ”إسرائيل“)يعلون: قد تضطر  
28

 أنظر، على سبيل املثال،...  
= Efraim Inbar, "Israel's National Security Amidst Unrest in the Arab World", Washington Quarterly, vol. 35, no.3, 

summer 2012. 

 القومي وسط االضطراي الذي يشهده العال العريب(. ”إسرائيل“)أمن 
29

كرري سررابع "...لرردى اإلسرررائيليني مشرراكل دميغرافيررة وأمنيررة وسياسررية كررربى. بررل هنرراك حرر   مررا يرردعو إىل القلررع علررى يف هررذا الشررأن، كتررب مسررؤول أمري   
وبقائهرررا كدولرررة يهوديرررة دميمقراطيرررة، مبعرررزل عرررن السررريناريو األسررروأ. لكرررن الررردول ال كتفررري وتنهرررار هكرررذا. واخلطرررر الرررذي يكمرررن يف روايرررة  ”إسررررائيل“مسرررتقبل 

أبهنرا "دولرة قاصرر" وافررتاض أن البلرد ال يعردو كونره كيراانم عرابرام يسرري حنرو الكارنثرة وأنره  ”إسررائيل“رائيل هرو ذلرك املتمث رل يف احلكرم علرى السيناريو األسروأ إلسر
 ليس هناك من سبيل لتفادي هذه اخلامتة املرعبة..".

= Aaron David Miller, "Debunking Myths on Israel and U.S. Foreign Policy", Israel Policy Forum (Publicized 

September 2012). 

 والسياسة اخلارجية األمريكية(. ”إسرائيل“)تكذيب اخلرافات عن 
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وعلى سبيل المثال، يمكن افتراض أن الصراع الدائر في سوريا  .30قليميةاإل ”إسرائيل“ يبدو في تقوية موقعية
بقاء على موطئ قدم لهما ية والطاقات البشرية لإلب من إيران وحزب هللا بذل الكثير من الموارد الماد  يتطل  

وباإلضافة إلى ذلك، انحسرت بعض  .”إسرائيل“ النه علىبالنتيجة حجم الخطر الذي يشك  ص هناك، ويقل  
 ة أبرزها:التهديدات األمنية غير التقليدية بفعل عوامل عد  

 دة إزاء الفلسطينيين؛= التدابير األمنية المشد  
 = منظومات الدفاع الصاروخي؛

 .[Cyber warfare]ز السيبري( ة بحرب الفضاء المفترض )الحي  = القدرات الخاص  
نهي النزاعات مع الفلسطينيين وحول العواقب السياسي الذي ي   ول مدى الحاجة إلى الحل  الجدل ح ويستمر  

، بما فيها زيادة العزلة. وفي السياق ذاته، يقدم بة على غياب مثل هذا الحل  قليمية والعالمية المحتملة المترت  اإل
على صعيد سعيها إلى ردع  ”إسرائيل“ ق بالمستوى الذي بلغتهلون وجهات نظر متباينة فيما يتعل  المحل  

 هللا وحماس.فة في عداد الدول، كحزب غير المصن   المقاتلةالجماعات 
 يات من جانب إيران والجيران العرب= التحد  

 (، اعتمدت1973إسرائيلية كبرى ) –على مدى العقود األربعة األخيرة التي أعقبت آخر حرب عربية 
د وجودها وأمنها على األفضليات التالية التي خطار التي تهد  في سعيها إلى درء أو تقليص األ ”إسرائيل“
 رتها لها الواليات المتحدة سرًا أو علنًا:يس  

   ق العسكري التقليدي الكاسح؛التفو 
 قليمية المتالكها السالح النووي، الذي يفترض العالم حيازتها له، على الرغم من الحصرية اإل

 ؛31قة بهذا الموضوعة اإلسرائيلية المتعل  الضبابية التي تحيط بالتصريحات الرسمي
   طين للدول العربية المجاورة، بهدف درء الصراعات بين الترتيبات أو العالقات العملية مع القادة المتسل

 الدول.

                                                 
30

 أنظر، على سبيل املثال، ما قاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبع إيهود أوملرت واملدير السابع لوكالة املوساد مئري داغان، يف:...  
= Ethan Bronner, "Israel Says It's Not Seeking U.S. Intervention in Syria, Despite Chemical Arms", New York 

Times, April 29, 2013. 

 )إسرائيل تقول إهنا ال تسعى وراء تدخل أمريكي يف سوراي، على الرغم من امتالك األخرية األسلحة كيميائية(.
31

لحة النووية؛ وهي تعتمد سياسرة ضربابية يف هرذا الشرأن. لكرن األوسراط اإلعالميرة وتقرارير احملل لرني جُتمرع معاهدة احلد  من انتشار األس ”إسرائيل“ل توق ع   
 ( رأس حربية نووية.200 – 80على أن اإلسرائيليني ميلكون ترسانة تضم  )

 أنظر، على سبيل املثال:..
= Timothy Mc Donnell, "Nuclear pursuits: Non P-5 nuclear – armed states, 2013", Bulletin of the Atomic Scientists, 

vol. 69 (1), 2013. 

 (.2013)متابعات نووية: الدول اخلمس ال  متلك أسلحة نووية ول توق ع معاهدة احلد  من االنتشار النووي، 
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يات استراتيجية ثالثة هناك تحد   ،”إسرائيل“ ع بهاوعلى الرغم من األفضليات العسكرية التقليدية التي تتمت  
د األفضليتين األخريين المذكورتين أعاله؛ ولذلك، نراها تثير قلقًا ومًا بعد يوم، ويمكن أن تهد  تزداد خطورة ي

 شديدًا لدى اإلسرائيليين؛ وهي؛
   32ي النووي اإليرانيالتحد   

أن الوضع األمني المأزوم سيزداد سوًء في حال نجحت إيران في اكتساب قدرات نووية، إما  ال شك  
د د القادة اإلسرائيليون أن مجر  و لممارسة نفوذ حاسم وغير مباشر في المنطقة. وقد أك  لالستخدام المباشر، أ

ن لم تستخدمه أو تنوي استخدامه أو تنجح في تصنيعه حت   ى( قدرة إيران الكامنة على صنع السالح النووي )وا 
أو الدول األخرى إذا ما  ”إسرائيل“ لهاكفيلة بتعزيز موقعها الردعي عن طريق زيادة التكاليف التي سوف تتحم  

الفلسطينية المختلفة، على سبيل  المقاتلةاإليرانيين أو حلفائهم )حزب هللا والجماعات ضد   كرت التحر  قر  
المثال(. وتحت تأثير الخوف من القدرات النووية اإليرانية، يمكن لدول الخليج العربية القريبة من إيران أن 

أو طواعية في عالقاتها مع اإليرانيين أو أن تمضي إلى العمل من أجل  ي سياسات أكثر ليناً تميل  إلى تبن  
ة اكتساب قدرات نووية أحدهما أو بها. وبدوره، يمكن أن يفتح ذلك الباب واسعًا على احتمالين اثنين،  خاص 

 كالهما:
 تعاظم النفوذ اإليراني؛ (1

 انتشار األسلحة النووية على امتداد المنطقة. (2

ي هذه المخاوف إلى ذات الصلة، يخشى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن تؤد  وحسب بعض التقارير 
دتحت التهديد النووي؛ األمر الذي من شأنه إضعاف الدولة  ”إسرائيل“ "خروج جماعي يهودي من الحلم  وتبد 

 .33الصهيوني"
  العربية الخاضعة من الممكن أن تعمد الدول  –الدول العربية الخاضعة لقيادة أو تأثير اإلسالميين

في  ،”إسرائيل“ الدفع في اتجاه ممارسة مزيد من الضغط على إلىة لسيطرة أو نفوذ اإلسالميين السن  
ة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو إلى تصعيد التعبئة العسكرية عند ز السياسي، وخاص  الحي  

ل تنتشر على نطاق واسع في الحدود أو على مقربة منها. ومن المعروف أن مشاعر العداء إلسرائي
أن مشاعر العداء هذه ال تقتصر على اإلسالميين دون  الدول الشرق أوسطية األخرى.  وصحيح  

                                                 
32

 لالط الع على مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، أنظر:  
= CRS Report R42443, Israel: Possible Military Strike Against Iran's Nuclear Facilities, coordinated. By Jim 

Zanotti. 

 )إسرائيل: ضربة عسكرية اتملة تستهدف منشآت إيران النووية(.
33

 = Leslie Susser, "Spy vs. Spy", Jerusalem Report, March 26, 2012. 

 )جاسوس إزاء جاسوس(.
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نة ومناطق أن وسائل اإلعالم والخطابات ومبتنيات األفكار اإلسالمية في بلدان معي  إال   سواهم؛
أن هذه المتالزمة المشاعر. ونالحظ ر القنوات المناسبة التي تصلح لتنسيق تأثيرات هذه دة توف  محد  

ى تترك انعكاسات لها في الجداالت السياسية والدستورية الدائرة في العديد من البلدان العربية التي أد  
 فيها التغيير السياسي إلى تعزيز مكانات األحزاب والحركات اإلسالمية.

  الحكم  تة منانعدام االستقرار وتفشي اإلرهاب في المناطق المتفل  حاالت– 
في سوريا ولبنان ومصر  ”إسرائيل“ يًا أو جزئيًا، على مقربة من حدودتة من الحكم، كل  تنشأ مناطق متفل  

ار األسلحة وشبه جزيرة سيناء؛ وكذلك في ليبيا. وتجتذب هذه المناطق، أو يمكن أن تجتذب، اإلرهابيين وتج  
. وهناك 34د األمن اإلسرائيلينشوء متالزمات تهد   جرامية والالجئين والمهاجرين، وأن تساهم فيوالشبكات اإل

ة تعطي أولوية متزايدة لفكرة إنشاء سياجات أمنية ”إسرائيل“ تقارير تفيد بأن على طول امتداد حدودها  خاص 
 .35ى األردنمع سوريا ومصر ولبنان وحت  

رون في كيفية التعامل اع القرار اإلسرائيليون على هذا الموضوع، وراحوا يفك  طون وصن  المخط   تهافتولقد 
مع هذه التهديدات الكامنة عن طريق إعادة معايرة الموارد والتموضعات العسكرية والنشاطات السياسية 

 قليمية والعالمية.اإل
 ّإيران

في السنوات األخيرة، طغت على الوسط األمني اإلسرائيلي مسألة "كيف يجب التعامل سياسيًا وعمالنيًا مع 
إيران، ضد   "، غامضة المعالم،شبحيةث عن "حرب يراني"" وكثرت التقارير التي تتحد  البرنامج النووي اإل

والواليات المتحدة. وفي إطار هذا الصراع، يواجه اإليرانيون الهجمات اإللكترونية  ”إسرائيل“ تشترك فيها
ارزين وأساسيين في طًا إلسرائيل في اغتيال علماء باإلسرائيلية المزعومة وما يعتبرونه تور   –األميركية 

تها إيران بشكل مباشر أو عبر حليفها اللبناني البرنامج النووي اإليراني، بخطط إرهابية، مزعومة أيضًا، نفذ  
 وقبرص وجورجيا وتايالند والهند(. 36أهداف إسرائيلية على امتداد العالم )في بلغارياضد   حزب هللا،

                                                 
34

 = Susser, "Strategic Dilemmas", op. cit. 

ة(.  )مشكالت اسرتاتيجية اري 
35

 "إسرائيل واجلدران ال  حتيط هبا"، اجلزيرة:...  
= aljazeera.com, May 2, 2012. 

36
؛ 2012ز/مترو هناك العديد من التقارير ال  تصف حزي هللا أبنه املسؤول عن التفجري االنتحاري الذي استهدف حافلرة للرك راي يف بورغراس، بلغراراي، يف   

 آخرين... 32وقد كانت احلافلة تقل  تجموعة من السي اح اإلسرائيليني؛ وأسفر التفجري عن مقتل ست ة )بينهم سائع احلافلة البلغاري( وجرح 
= Nicholas Kulish and Eric Schmitt, "Hezbollah Is Blamed for Attack on Israeli Tourists in Bulgaria", New York 

Times, July 19, 2012. 

 )حزي هللا يُعترب املسؤول عن اهلجوم الذي استهدف السي اح اإلسرائيليني يف بلغاراي(.
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ار القادة اإلسرائيليين بشأن مسألة ما إذا كان يجب التفكير ر المتغيرات التالية في قر ومن الممكن أن تؤث  
 البرنامج النووي اإليراني:ضد   الجانب ك أحادي  يًا في تحر  جد  

 الدولية في الشهور المقبلة لجهة تغيير سلوك إيران؛قه العقوبات والمفاوضات = مقدار النجاح الذي تحق  
 م إيران في المجال النووي؛تملة تهدف إلى تأخير أو إيقاف تقد  ية محقها أية تدابير سر  = الفعالية التي تحق  

استعداد الواليات المتحدة  مها، الرئيس أوباما فيما خص  مها، أو ال يقد  = مستوى الضمانة التي قد يقد  
للحؤول دون حيازة إيران للسالح النووي أو ربما دون اكتسابها "للقدرة على اإلفالت" )أي على بلوغ مرحلة 

 .37نتاج الفعلي والكامل لسالح نووي أو أكثر(نة دون عتبة اإلمعي  
صوتًا مقابل ال شيء( لصالح المصادقة على  99، إقترع أعضاء مجلس الشيوخ )2013أيار/ 22وفي 

القرار العبارات التالية؛ مع تأكيد صريح لعدم جواز اعتباره تفويضًا  ن نص  //. وتضم  65مشروع القرار رقم//
 ة أو إعالنًا للحرب:الستخدام القو  

 رغمة على القيام بعمل عسكري في إطار الدفاع المشروع عن النفس"...إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية م  
، إنسجامًا مع إسرائيل برنامج األسلحة النووية اإليراني، فعلى حكومة الواليات المتحدة الوقوف إلى جانبضد  

لدستورية للكونغرس لجهة التفويض باستخدام القوة العسكرية وبتقديم قانون الواليات المتحدة، ومع المسؤولية ا
 .38الدعم الدبلوماسي والعسكري واالقتصادي إلسرائيل في دفاعها عن أرضها وشعبها ووجودها..."

ّسوريا
 ومواطنيهيمكن القول إن الحرب األهلية السورية، التي تداخل فيها الصراع األساسي بين نظام األسد 

إقليمية وعالمية،  جة تدور رحاها بين جماعات مستنابة عن قوىً حقوقهم مع حرب طائفية متأج  المهضومة 
متورطة في هذا الصراع،  ”إسرائيل“ وقد أصبحت .”إسرائيل“ أمني بالنسبة إلى ل يومًا بعد يوم إلى تحدٍ يتحو  

 .2013إلى حد ما، في مطلع العام 
إلسرائيليون ردًا على حوادث قصف مدفعي استهدف مواقعهم ذها اط بضربات انتقامية نف  وبدأ هذا التور  

ي فوق األراضي السورية. بتنفيذ مهام استطالع جو   ”إسرائيل“ ذلك، بدأتكعلى مرتفعات الجوالن. و 
                                                 

37
منشرطرة  هذه "القدرة على اإلفالت"، وإن ل تنطو ابلضررورة علرى حراح جهرة مرا يف حيرازة سرالح نرووي أو أكثرر، تعرين متك رن هرذه اجلهرة مرن تركيرب مرواد  

 لة إطالق مناسبة.على رأس حربية، مع وجود وسي
= CRS Report R42443, Israel: Possible Military Strike Against Irans Nuclear Facilities, coordinated by Jim Zanotti. 

 )إسرائيل: ضربة عسكرية اتملة ضد  منشآت إيران النووية(.
38

م النائرب بررول غوسرار مشرروع القررار رقرم//2013آذار/ 5يف    لرس النرو اي األمريكرري؛ ويف حرال املصرادقة علرى مشرروع القررار هرذا، يكررون // يف تج98، قرد 
دفاعهررا املشررروع عررن الررنفس، مبررا يف ذلررك القيررام أبعمررال )عسرركرية( مررن شررأهنا إيقرراف العمررل العرردواين  ”إسرررائيل“اجمللررس قررد أعطررى دعمرره الكامررل ملمارسررة 

انئبرام )كل هرم  31ع. وحر   انن، وصرل عردد أعضراء تجلرس النرو اي الرداعمني ملشرروع القررار هرذا إىل اإليراين، كتوجيه ضربة إىل برانمج إيران النووي غرري املشررو 
 من اجلمهوريني(.
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ية منفصلة ثالث ضربات جو   2013ذت في شباط وأيار/نف   ”إسرائيل“ وباإلضافة إلى ذلك، أوردت التقارير أن
 قين أنة للطائرات. ويرى معظم المعل  رة وأسلحة حديثة مضاد  ازة واستخدام صواريخ متطو  لمنع حزب هللا من حي

ج ومن نة من نتيجة هذا التول  تفضل عدم التمادي في ولوجها الشأن السوري، ربما لكونها غير متيق   ”إسرائيل“
ب دور أوسع ن على تجن  ا كان اإلسرائيليون قادري، ليس واضحًا ما إذلكن. 39انعكاسه المحتمل على مصالحها

 على الحلبة السورية في ضوء عوامل عدة مختلفة، أبرزها:
 = دخول حزب هللا في الصراع؛

 ؛[S-300]ة للطائرات من نوع رة مضاد  = إمكانية حصول سوريا على منظومات روسية متطو  
 [UNDOF]ك الدولية اإلشتبا ة مراقبة فك  = استمرار تهديد المناطق الحدودية على مرتفعات الجوالن وقو  

 .40شرف على هذه المناطقالتي ت  
ّمصر

ال في سيناء من أجل ل المشكلة في كيفية دعم الوجود األمني المصري الفع  ق بمصر، تتمث  فيما يتعل  
المحافظة على األمن والنظام ومكافحة اإلرهاب، مع ضمان التزام المصريين بضوابط االنتشار العسكري 

سرائيل عام السالم الموق  عليه معاهدة  الذي تنص   ضت حامية ، تعر  2012. ففي آب/1979عة بين مصر وا 
حة في شبه جزيرة سيناء؛ وبعد عام تقريبًا، وقع عسكرية مصرية ونقاط تفتيش حدودية إسرائيلية لهجمات مسل  

ين الذين اإلرهابيط ذلك الضوء على خطر ذوه من سيناء أيضًا؛ فسل  وانطلق منف   ”إسرائيل“ هجوم مشابه داخل
رت الخروقات الحدودية اإلرهابية بعد تربطهم صالت بجماعات فلسطينية من طراز تنظيم القاعدة. وقد تكر  

 ل، أطلق القادة اإلسرائيليون تصريحات علنية عكست حيرتهم بين تقويمين اثنين:ذلك. وردًا على الهجوم األو  
 جوب تحسين هذا األداء؛ر في أدائه واإلصرار على و اعتبار أن الجيش المصري مقص   (1

ا تخالف ق بنشر الدبابات( إم  ة فيما يتعل  اعتبار أن الردود المصرية على الهجمات الحاصلة )وخاص   (2
 ، أو تشكيل سابقة خطيرة تنذر بإضعاف معاهدة السالم أو تقويضها في المستقبل.41المعاهدة نص  

  ةلبنان وغز   منخطر الصواريخ 

                                                 
39

 = Ben Caspit, "Will Israel Take Out the Russian Missiles in Syria?", Al – Monitor Israel Pulse, May 17, 2013. 

 وسية يف سوراي؟(. أمر الصواريخ الر  ”إسرائيل“)هل ستتوىل  

 
40

وسوراي منرذ العرام  ”إسرائيل“، ال  تراقب وقف إطالق النار بني [UNDOF]لالط الع على معلومات أساسية حول القو ة الدولية ملراقبة فك  االشتباك،  
 ، أنظر:...1974

= http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/facts.html. 
41

فيمرا يتعل رع بنشرر القرو ات  ”إسررائيل”هنراك رواايت إسررائيلية ومصررية متباينرة فيمرا خرص  مسرتوى التشراور والتنسريع )الرذي تشررتطه املعاهردة( برني مصرر و  
 .2012املصرية بعد هجوم آي/

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/facts.html
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/شبه جزيرة سيناء )مصدرها حماس غز ة ات صاروخية من جهة قطاعتواجه تهديد ”إسرائيل“ ما تزال
أخرى(، وكذلك من جهة لبنان )مصدرها حزب هللا(؛ وقد توسع النطاق الجغرافي لهذه  مقاتلةومجموعات 

حماس ضد   في صراع ”إسرائيل“ ، دخلت2012الهجمات في السنوات القليلة الماضية. وفي تشرين الثاني/
مصرية ورعاية أميركية. لكن، لم يتم طينية أخرى، تبعه وقف إلطالق النار بوساطة فلس مقاتلةوعناصر 
على  ”إسرائيل“ ذكر على صعيد درء التهديدات الصاروخية أو التفاوض بشأن تخفيف قبضةم ي  تقد   تحقيق أي  

برامج الدفاعية والمناطق المتاخمة له. وفي األثناء ذاتها، يواصل اإلسرائيليون تطبيق وتطوير ال غز ة قطاع
 للوقاية من خطر الصواريخ المختلفة من حيث النوع والمدى.

ّ=ّالمسألةّالفلسطينية
م ملموس على طريق التسوية التفاوضية الرامية إلى إنهاء الصراع تقد   تحقيق أي   في الوقت نفسه، لم يتم  

ليس موجودًا لدى القادة اإلسرائيليين، والفلسطينيين. ويبدو أن االستعداد لتقديم تنازالت معتبرة  ”إسرائيل“ بين
دامة إقطاعياتهم الترابية في الضفة الغربية  وال لدى قادة فتح وحماس، المنشغلين بتعزيز موقعياتهم الداخلية وا 

قليمية إلي جمود الوضع الفلسطيني إلى تفاقم المشاحنات ايمكن أن يؤد   حدٍ  ة. وليس واضحًا إلى أي  وغز  
 ”إسرائيل“ ئيل في المنطقة، أو إلى تحفيز المجتمع الدولي على السعي إلى تحميلومشاعر العداء إلسرا

مسؤولية قانونية وأخالقية عن معاملتها للفلسطينيين. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أعمال العنف والتخريب 
لون على ويتنق   الدورية التي يقوم بها اإلسرائيليون )المستوطنون في الضفة الغربية تحديدًا(، الذين يعيشون 

مقربة من الفلسطينيين، تشير إلى حجم الصعوبات التي تواجهها السلطات اإلسرائيلية في حماية مواطنيها 
 في زيادة المشاحنات في المستقبل. ت سهموالمحافظة على سالمتهم، والتي يمكن أن 

لعالميين، توكيد ما يصفونه قين األميركيين واكما بعض المعل   ،”إسرائيل“ ويواصل ساسة الوسط واليسار في
لين أن القادة اإلسرائيليين يواجهون د بعض المحل  لمفاوضات. ويؤك  لة إلى العودة الماس   ”إسرائيل“ بحاجة

ذا الصدد، زعم رؤساء وزراء إسرائيليون سابقون، من . وفي ه42رة بين الديمقراطية والديمغرافيامشكلة محي  
يهود أولمرت، أن إبينهم   ما مع الفلسطينيين بشأن الضفة الغربية وقطاع التوصل إلى ترتيبٍ سحق رابين وا 
سيكون ضروريًا لتفادي الوضع غير المرغوب، الذي قد ينشأ في العقد المقبل أو العقدين المقبلين من  غز ة

ة على ية عددية تحكم أكثرية عددية عربيل فيه اليهود إلى أقل  الزمن بسبب المتالزمات الديمغرافية، والذي يتحو  
ز على الضغوط المحلية والعالمية التي ر عنه هؤالء الساسة من مخاوف يرك  أرض فلسطين التاريخية. وما عب  

                                                 
42

 = Akiva Eldar, "Israel's New Politics and the Fate of Palestine", The National Interest, July/August 2012; 

 اجلديدة ومصري فلسطني(.. ”إسرائيل“)سياسات 
= Peter Beinart, The Crisis of Zionism, New York: Times Books, 2012. 

 )أزمة الصهيونية(.
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االختيار بين  ستجد نفسها مرغمة على ”إسرائيل“ رات الديمغرافية، وعلى مسألة أنيمكن أن ترافق هذه التغي  
هة االتهامات القاسية بأن الحكم اليهودي في فلسطين ي عن األعلوية اليهودية؛ أو مواجأمرين اثنين: إما التخل  

صين في علم أن بعض المتخص  إال   .في تقرير المصير التاريخية هو غير ديمقراطي ومخالف لمبدأ الحق  
ان( يختلفون حول البيانات التي تقوم عليها هذه المخاوف. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الديمغرافيا )علم السك  

يشير إلى تراجع اهتمام اإلسرائيليين  2013بالقضايا السوسيو اقتصادية في انتخابات عام االهتمام الزائد 
ثتبالموضوع الديمغرافي مقارنة بالسنوات السابقة.  تقارير عن أن رئيس الوزراء نتنياهو تناول موضوع  وتحد 

على أساس المعطيات  الدولتين" مع المسؤولين في الخارجية اإلسرائيلية، وأن هذه المناقشات قامت "حل  
عضاء البارزين في ل شأنًا ملحًا بالنسبة إلى بعض األلكن، ال يبدو أن مخاوف كهذه تمث   43الديمغرافية؛

 ووزير االقتصاد بينت. 44الحكومة، من أمثال وزير الدفاع يعلون 
تي تحمل عنوان قليمية، أنظر الفقرة الالع على تحليل إضافي لعملية السالم، بما في ذلك العوامل اإللالط  

 قليمية والدولية"، أدناه(."وضع الدبلوماسية اإل
ّقةّبالعزلةّالدولية=ّالمخاوفّالمتعلّ 

ومن الطبيعي  .45ي اإلحساس بالعزلة الدوليةحيال تفش   ديهم عن قلقٍ ر اإلسرائيليون وكثيرون من مؤي  يعب  
تها األمنية ومطالبها التفاوضية من المرونة، على صعيد ممارس إلظهار قدرٍ  ”إسرائيل“ أن يكون استعداد

فًا على إيمان قادتها بأن التغييرات في سياساتهم يمكن أن تبدل المواقف حيالهم. وتكتيكاتها الدبلوماسية، متوق  
بذل من ت   ”إسرائيل“ سواء، إن الجهود الرامية إلى عزل والعلن على حدٍ  ويقول بعض اإلسرائيليين، في السر  

ا على نشر معاداة السامية؛ وبالتالي، ال توجد عالقة بين هذه الجهود المعادية بل أعداء شرسين عزمو ق  
د إسرائيليون آخرون وجود عالقة مباشرة بين السياسات . وبالمقابل، يؤك  46إلسرائيل وبين السياسات اإلسرائيلية

                                                 
43

 = Susser, "Strategic Dilemmas", op. cit. 

ة( )مصدر سابع(.)مشكالت اس  رتاتيجية اري 
44

 ، قال يعلون: "...ال نستطيع العيش هكذا مئة سنة أخرى... وما اجلدل الدميغرايف إال  كذبة...".2012يف مقابلة ُأجريت معه يف حزيران/  
= Ari Shavit, "IDF Chief of Staff-turned-vice premier: We are not bluffing", Ha'aretz Magazine, june 14, 2012. 

 )انئب رئيس الوزراء الذي صار رئيسام ألركان جيش الدفاع اإلسرائيلي: لسنا خنادع(.
45

رردت مقالررة ُنِشرررت مررؤخرام أن الرررئيس اإلسرررائيلي ئعررون برييررز ورئيسرري الرروزراء السررابقني إيهررود أوملرررت وإيهررود ابراك حررذ روا مررن أن    سررتفقد  ”إسرررائيل“أك 

إذا ل ينته احتالل غالبية مناطع الضرفة الغربيرة أو ل حيصرل فلسرطينيو الضرفة علرى حقروق االقررتاع الكاملرة  ،ا على احلكم الدميقراطيحج تها يف اد عاء اافظته
عاقبررة دولررة منبرروذة، كمررا حصررل جلنرروي أفريقيررا. وأشررار برييررز أيضررام إىل أن  لررة املقاطعررة وامل ”إسرررائيل“داخررل إسرررائيل. وحسررب السرري د برييررز، ميكررن أن تغرردو 

 والتعرية سوف تتعاظم إىل حٍد بعيد، حبيث يستحيل إيقافها. وح   الوالايت املتحدة قد جتد من الصعب االستمرار يف دعم إسرائيل.
= Econ omist, March 16-22, 2013. 

46
 مصدر سابع.  

= Inbar, op. cit; 

= Barry Rubin, "The Region: Is Israel losing Support?", jpost. Com, January 6, 2013. 
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ين المواقف الدولية اإلسرائيلية )إنشاء المستوطنات مثاًل( في الضفة الغربية والقدس الشرقية، من جهة، وب
فة رون عن أسفهم لما يصفونه بالمقاربات المتطر  من جهة ثانية؛ ولذلك، غالبًا ما نسمعهم يعب   ،”إسرائيل“ حيال

 .47الفلسطيني –بعها قادتهم في التعامل مع القضايا المشحونة، كقضية الصراع اإلسرائيلي التي يت  
قليمية ات المتحدة لتحسين أو إصالح مختلف عالقاتها اإلمساعدة الوالي ”إسرائيل“ ح أن تحتاجومن المرج  

والدولية. ومن األمثلة على ذلك، المساعي المدعومة من قبل الواليات المتحدة التي قام بها اإلسرائيليون من 
 في ”إسرائيل“ ية مع تركيا. فأثناء الزيارة التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلىأجل إصالح عالقاتهم المترد  

 ردوغان، ألي  أب ، اعتذر رئيس الوزراء نتنياهو، عبر الهاتف، لرئيس الوزراء التركي رجب طي  2013آذار/
ى إلى سقوط قتلى أو جرحى، وأعلن ( وأد  2010)أيار/ غز ة في حادثة أسطول ”إسرائيل“ خطأ عمالني ارتكبته

ل دائرًا حول كيفية وسرعة استعادة . لكن، ما زال الجد48ل المسؤوليةموافقته على دفع التعويضات دون تحم  
سرائيلي السابق، في المجاالت العسكرية واالستخبارية والسياسية، بفضل اعتذار نتيناهو اإل –التقارب التركي 

 .49قة بهوالخطوات الالحقة المتعل  
  ّّحدةموضوعاتّسياسيةّرئيسيةّتعنيّالوالياتّالمت

ّ=ّنظرةّعامة

                                                                                                                                                             

 دعمها؟( ”إسرائيل“)املنطقة: هل كسر 
47

مرررن ني رررة لتوسررريع االسرررتيطان يف الضرررفة الغربيرررة والقررردس الشررررقية، بعرررد اقررررتاع اجلمعيرررة العامرررة ل مرررم املتحررردة )تشررررين  ”إسررررائيل“ردام علرررى مرررا أعلنتررره   
ة(، مررن "كيرران" إىل "دولررة غررري عضررو"، قررال رئرريس الرروزراء اإلسرررائيلي األسرربع إيهررود ( لصررات تغيررري صررفة "فلسررطني" )منظمررة التحريررر الفلسررطيني2012الثراين/

 عن العال بكامله، على حنو غري مسبوق، وسوف ندفع مثن ذلك يف كل  وجه من وجوه حياتنا... ”إسرائيل“أوملرت إن نتنياهو يعزل 
= "Former PM Olmert: Netanyahu is isolating Israel from the rest of the world", haaretz. Com, December 8, 2012. 

 عن ابقي العال(. ”إسرائيل“)رئيس الوزراء األسبع: نتنياهو يعزل 
48

. يف حادنثة أسطول غز ة، الر  حصرلت يف أاير 2013آذار/ 22ملخ ص احملادنثة ال  جرت بني نتنياهو وإردوغان، املوقع اإللكرتوين ملكتب رئيس الوزراء،   
، نف ررذ كومانرردوس اجلرريش اإلسرررائيلي إنررزاالم يف امليرراه الدوليررة علررى سررفينة كانررت مكل فررة مررن ِقبررل منظمررة تركيررة سررالمية غررري حكوميررة بشررحن 2010ام مررن العرر

يرام مرن أصرل تركري، بضائع إىل قطاع غز ة احملاصرة من ِقبل إسرائيل. ويف ظل  ظروف خمتلف حوهلا، قتل الكوماندوس )حسب بعض التقارير( مثانية أترراك وأمريك
 وجرحوا آخرين.

49
 أنظر، على سبيل املثال:...  

= Oded Eran, "Israel-Turkey Reconciliation Still Remote", nationalinterest.org, April 18, 2013; 

 وتركيا ما تزال بعيدة(... ”إسرائيل“)املصاحلة بني 
= Uzi Mahnaimi, "Israel to corral Iran with Turkish airbase", Sunday Times (UK), April 21, 2013… 

 )إسرائيل، إلحاطة إيران بقاعدة جو ية تركية(.
ز ة البحرري وعررب هناك نقطة عالقة، قد تشك ل مثارام للجدل؛ وهي متمث لة يف اسرتمرار فررض اإلسررائيليني القيرود علرى حركرة النراس والبضرائع مرن وإىل سراحل غر

 .حدودها الرب ية مع إسرائيل
 .2013نيسان/ 7مالحظات لوزيري اخلارجية األمريكي جون كريي والرتكي أ د داود أوغلو، قصر جرياغان، إسطنبول، تركيا، يف 
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 وعلى مر   .”إسرائيل“ لمتحدة أول دولة تعترف عمليًا بدولة، أصبحت الواليات ا1948أيار/ 14في 
السنين، وعلى الرغم من الخالفات السياسية التي كانت تنشأ بين الحين واآلخر، أقامت الواليات المتحدة 

سرائيل عالقات ثنائية متينة على أساس من الق   يم الديمقراطية واالنتماءات الدينية والمصالح األمنية وا 
رات التفاهم والتبادل ة، كالتشريعات البرلمانية ومذك  . وقد نمت هذه العالقات بفضل عوامل عد  المشتركة

م الكونغرس األميركي مساعدات عسكرية إلسرائيل؛ التجاري واالتفاقات االقتصادية والعلمية والعسكرية. ويقد  
إلى أشكال الدعم هذه على أنها  لينثير من المحل  دعمًا صريحًا ألمنها. وينظر الك كما وأصدر قوانين تعكس
قليمي، القائم على أنواع ومستويات متباينة من مبيعات األسلحة األميركية إلسرائيل ركائز للنظام األمني اإل

 .50إسرائيلي كبير طوال ما يقارب األربعين عاماً  –والبلدان العربية، والذي حال دون نشوب صراع عربي 
رات الكامنة في مستويات قليمية والتغي  يات اإلسرائيليون حيال التحد  وبدافع القلق الذي قد يشعر به اإل

إقناع  إلىومناصروهم، على األغلب،  ”إسرائيل“ مصالح الواليات المتحدة ونفوذها في المنطقة، يسعى قادة
 اع القرار األميركيين بأمرين اثنين:صن  

ملين أساسيين بالغي األهمية في خدمة الن عان يشك  يظال   واستقرار المنطقة ككل   ”إسرائيل“ أن أمن (1
 مصالح الواليات المتحدة؛

االعتبارات كل   دة الوجوه كبلد حليف للواليات المتحدة، بمعزل عنأن إلسرائيل قيمة جوهرية متعد   (2
 .51يم والمثاليات المشتركةتة والق  المؤق   سياسيةالجيو 

وتعزيز التزام الواليات المتحدة الرسمي ومن خالل هذا المسعى، يرمي الساسة اإلسرائيلون إلى إدامة 
قين األميركيين، استنكر رئيس لجنة "إيباك" )اللجنة اإلسرائيلية وحسب أحد المعل   .”إسرائيل“ والشعبي بأمن

في الواليات  ”إسرائيل“ المتزايد لفكرة عزل باالستهواءاألميركية للشؤون العامة(، مايكل كاسن، ما وصفه 
يتراجع فيه وقارها  كما بعض الدول األخرى، ستصل إلى وقتٍ  ،”إسرائيل“ هذا أن قولهبالمتحدة؛ وكان يقصد 

 .52عين األميركيينمن المشر   فيه االكتراث بشؤونها وسط جيل جديد وفتي   ويقل  
من أجل إبراز أهميتها  ”إسرائيل“ كذلك، يمكن أن يكون هناك هدف آخر من وراء الجهود التي ترعاها

مطالبة صانعي السياسة األميركية إلسرائيل بالتعويض  من ما أمكن التقليليات المتحدة؛ وهو بالنسبة إلى الوال
                                                 

50
 مصدر سابع  

= Malka, op. cit., pp. 93 – 94. 
51

 أنظر، على سبيل املثال،...  
= Michael Eisen stadt and David Pollock, Asset Test: How the United States Benefits from Its Alliance with Israel, 

Washington Institute for Near East Policy, September 2012. 

 (.2012)إختبار رصيد: كيف تستفيد الوالايت املتحدة من حتالفها مع إسرائيل، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن، أيلول/
52

 = Jacob Heilbrunn, "Israel's Fraying Image", National Interest, May/June 2013. 

 املبعثرة(. ”إسرائيل“)صورة 
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. ومن أبرز 53يات االقليميةعلى الواليات المتحدة مقابل اإللتزام الزائد بالقضية اإلسرائيلية ردًا على التحد  
لمواقف الواليات  ”إسرائيل“ عات لدى بعض المسؤولين األميركيين، على هذا الصعيد، زيادة احترامالتوق  

أن إال   قليمية وباألداء الدبلوماسي إزاء الفلسطينيين.ق باألعمال العسكرية اإلالمتحدة وتنسيقها معها فيما يتعل  
بين واشنطن في التجاوب اإلسرائيلي، يمكن أن يثير الخالفات  زيادةعه هؤالء الساسة األميركيون، من ما يتوق  

من أجل إدامة "حتمية دفاعها عن نفسها بنفسها"، مع  ”إسرائيل“ التي تعمل بها وتل أبيب حول الكيفية
 يها المساعدات الخارجية.استمرار تلق  

يعكس  ”إسرائيل“ رة في أمنحول القضايا الرئيسية المؤث   ياإلسرائيل –ويبدو هنا أن الحديث األميركي 
ت حول األولويات. وفي هذا الصدد، كتب صحافي ة؛ لكن، مع خالفاجمالية العام  توافقًا بشأن األهداف اإل

 :2013في آذار/ ”إسرائيل“ ص التالي عن الزيارة التي قام بها الرئيس أوباما إلىإسرائيلي بارز الملخ  
األميركيين  ك اآلن؛ لكن  ق، وعلينا التحر  الموضوع اإليراني، قال نتنياهو إن الوقت ضي   "...فيما خص  

نهم لن يتحر  ا له إن هناك مت  طلبوا منه أن يهدأ؛ وقالو  عندما تصبح الظروف مؤاتية؛ إال   كواسعًا من الوقت، وا 
وأن ال خيار آخر لديهم بهذا الشأن. وأما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فكان األمر معاكسًا تمامًا، حيث قال 

الرئيس الفلسطيني أبي  ذ اك اآلن إلنقمن التحر   ضاعة الوقت، وال بد  األميركيون إن الظرف الراهن ال يسمح بإ
قامة حلف استراتيجي بين والفلسطينيين واألردنيين  ”إسرائيل“ مازن )محمود عباس( ودعم المعتدلين وا 

هذا الحلف الحقًا "سوريا ما بعد األسد"، وأن يكون له تأثير إيجابي على  واألتراك، مع إمكانية أن يضم  
سع من الوقت... لم نصبح جاهزين بعد... ما زال لدينا مت   ...إهدؤوامصر. وبالمقابل، قال نتنياهو: "...

 .54ك... أنا أريد السالم... لكن... عندما تغدو الظروف مؤاتية"....."سوف أتحر  
55ّ=ّالتعاونّاألمني
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فاع وجنرراالت حسب أحد التقارير ذات الصلة، هناك بعض الضب اط العسكريني واحملل لني السياسريني األمريكيرني )مبرن فريهم مسرؤولون معترربون يف وزارة الرد  
ية( الررذين يقو مررون الفوائررد العسرركرية املباشرررة الرر  جتنيهررا الرروالايت املتحرردة مررن شررراكتها مررع إسرررائيل... إزاء ابرزون وخرررباء مسررتقل ون يف االسرررتاتيجيا العسرركر 

افية ابلنسرربة إىل التكرراليف اجليوسياسررية الرر  تفرضررها هررذه العالقررة علررى واشررنطن يف تعاملهررا مررع العرراملني العررريب واإلسررالمي؛ ويفرررتض الرربعض أن احملص ررلة الصرر
 ذه املعادلة هي اص لة سلبية...واشنطن يف ه

= Nathan Guttman, "Israel Is Strategic Asset After All", Jewish Daily Forward, November 18, 2013. 

 ذخر اسرتاتيجي(. –يف احملص لة  –)إسرائيل هي 
54

 = Ben Caspit, "What Really Happened Between Netanyahu and Obama", Al – Monitor Israel Pulse, April 11, 

2013. 

 )ماذا حصل حقيقة بني نتنياهو وأوابما(.
55

، حرد صرفحة حترروي عرددام مرن الوخلئرع واخلطراابت والتقرارير حترت عنروان "العالقرات بررني [Jewish Virtual Library]علرى املوقرع اإللكررتوين ملكترب   
 الوالايت املتحدة وإسرائيل: التعاون االسرتاتيجي والعسكري"..

= Jewish Virtual Library, "U.S. – Israel Relations: Strategic and Military Cooperation", availableat 

http://www.Jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/strattoc.html.  

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/strattoc.html


27 

 

 ّخلفية
سرائيل، بما  تغذيهالعالقات الثنائية المتينة في  أسهمتلقد  وتعزيز التعاون الدفاعي بين الواليات المتحدة وا 

يه المساعدات العسكرية ومبيعات األسلحة والتدريبات المشتركة وتبادل المعلومات، إلى جانب التعاون ف
 الحكومي والصناعي في مجال تطوير التكنولوجيات العسكرية.

رًا في العالم على أن تصبح واحدة من الدول األكثر تطو   ”إسرائيل“ وساعدت المعونات العسكرية األميركية
ق النوعي ولوجيا السالح. وكان الهدف من وراء تقديم هذه المساعدات "المحافظة على التفو  على صعيد تكن

ة لالعتماد على التجهيز والتدريب مضطر   ”إسرائيل“ للجيش اإلسرائيلي إزاء جيوش البلدان المجاورة، كون 
كذلك إلى أن  صراع إقليمي محتمل. وتجدر اإلشارة البشرية في أي   في طاقتها النقصاألفضل لتعويض 

منها على المشتريات من الشركات العسكرية اإلسرائيلية(  إنفاق جزءٍ  المساعدات العسكرية األميركية )التي يتم  
الدول العشر األوائل  ”إسرائيل“ فزت قدرة اإلسرائيليين على بناء مصانع دفاع محلية معتبرة، حيث تصن  عز  

 رة لألسلحة في العامل.المصد  
اإلسرائيلي آرييل ذاك، األميركي كاسبار واينبرغر و ع وزيرا الدفاع آن، وق  1981لثاني/تشرين ا 30وفي 

من البلدين. وفي  لت اإلطار للتشاور والتعاون من أجل تعزيز األمن القومي لكلٍ رة تفاهم شك  شارون، مذك  
وجهات النظر ل الجانبان "مجموعة عسكرية سياسية مشتركة" لتطبيق ، شك  1983تشرين الثاني من العام 

؛ 1984حزيران /رة التفاهم إياها. وبدأت التدريبات العسكرية المشتركة، جوًا وبحرًا، في المنصوصة في مذك  
 فت، صن   1987وفي العام  .”إسرائيل“ وقامت الواليات المتحدة بتشييد منشآت لتخزين األعتدة العسكرية في

منتسبة إلى حلف شمال األطلسي"؛ وصادق الكونغرس "حليفة رئيسية غير  من ق بل إدارة ريغان ”إسرائيل“
ل، الصادر // من قانون المساعدات الخارجية المعد  517، بموجب الفقرة //1988على هذا التصنيف عام 

عًا باب الفرص أمامها األفضلية على صعيد عقود الدفاع األميركي وموس   ”إسرائيل“ ، مانحًا بذلك1961عام 
االتفاق على  ، تم  2001ألسلحة األميركية الصنع بأسعار أرخص. وفي العام لالستحصال على منظومات ا

لين عن المؤسسات الدبلوماسية ممث   إجراء حوار استراتيجي سنوي بين الوكاالت )األميركية واإلسرائيلية( ضم  
ا الحوار في البلدين على المدى الطويل. وأوقف هذ والدفاعية واالستخبارية، من أجل بحث المواضيع التي تهم  

ببيع أسلحة للصين )أنظر: "مبيعات األسلحة اإلسرائيلية  للبلدان األخرى"،  ”إسرائيل“ بسبب قيام 2003العام 
 .2005في العام  استؤنفأدناه(؛ لكنه 

 ق بمشاركةية المضمون( تتعل  رة تفاهم )سر  والواليات المتحدة مذك   ”إسرائيل“ عت، وق  1976أيار/ 6وفي 
هذه المبادرة، بدأ التعاون األميركي/ ظل   "مبادرة الدفاع االستراتيجي/ حرب النجوم"؛ وفيفي  ”إسرائيل“

ن أدناه(. وتطوير منظومة الدفاع الصاروخي البالستي "آرو" ]السهم[ )كما سنبي   إنتاجاإلسرائيلي في مجال 
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قليمية المتزايدة للصواريخ دات اإلق بالتهديإسرائيلية أخرى تتعل   –رة تفاهم أميركية توقيع مذك   تم   ،1998 وعام
جري ت عليها هذه المبادرة أنه: "...في حال نشوء تهديد كهذا، سوف ت  البالستية. ومن جملة األمور التي نص  

الدبلوماسي وغير  الدعم حكومة الواليات المتحدة مشاورات عاجلة مع الحكومة اإلسرائيلية فيما خص  
 إلسرائيل...".مه ي تستطيع أن تقد  الدبلوماسي الذ

ة بتطبيق قانون لجنة التعاون األمني ليصل إلى مجال مكافحة اإلرهاب. وحسب التوصيات الخاص   ويمتد  
 3إقراره في  //، الذي تم  53-110)القانون العام // 2007الحادي عشر من أيلول، الصادر عام 

 األمن الداخلي )األميركي(."شريكًا ممكنًا في البحوث" لصالح وزارة  ”إسرائيل“ عتبر(، ت  2007آب/
سرائيل" )القانون العام الكونغرس والرئيس "قانون التعاون األمني المعز   وأقر   ز بين الواليات المتحدة وا 

م الكونغرس إلى التركيز على العديد من . ويدعو هذا القانون غير الملز  2012//( في تموز/112-150//
ل: المواد الدفاعية الزائدة؛ وتعزيز التعاون العمالني واالستخباري مجاالت التعاون التي سنناقشها الحقًا، مث

 [F-35]نة )طائرات مقاتلة من طراز العسكري؛ وتسهيل حصول اإلسرائيليين على أسلحة معي   –والسياسي 
بالوقود جوًا وقنابل خارقة للتحصينات، على سبيل المثال(؛ وتقديم  التزويدوطائرات صهريجية إلعادة 

ة للصواريخ؛ ورفع مستوى ة الحديدية اإلسرائيلية المضاد  إضافية إلسرائيل لتعزيز منظومة القب   مساعدات
د القانون مهاًل اإلسرائيلي عمومًا على صعيد برامج الدفاع الصاروخي كافة. وكذلك، حد   –التعاون األميركي 

 لة إلسرائيل لالستفادة من مخازن األسلحة األميركية.زمنية مطو  
 2013ّاإلسرائيليةّللعامّّ–قانونّالشراكةّاالستراتيجيةّاألميركيةّّ–انونّقيدّالبحثّمشروعّق

// 938اب والشيوخ األميركيين )مشروع القانون رقم//لون من مجلسي النو  م ممث  ، تقد  2013في أوائل آذار/
دخال تعديالت إلي( الحزبان )الجمهوري والديمقراط ه//، على الترتيب( باقتراح رعا462ومشروع القانون رقم//

من  كلٍ  . وفي201356والواليات المتحدة للعام  ”إسرائيل“ قانون الشراكة االستراتيجية بين طفيفة على نص  
على أنها "شريك استراتيجي رئيسي" للواليات المتحدة؛ وهو التصنيف الذي لم  ”إسرائيل“ ين، أشير إلىالنص  

ن معناه ن معناه السلطة في القانون األميركي ولم تبي  م تبي  يحظ بمزيد من التعريف في القانون األميركي ول
لى جانب هذه اإلشارة، وردت في اقتراحي المجلسين فقرات توصي بإدامة وتوسيع التعاون  السلطة التنفيذية؛ وا 

الصالحية الستخدام  ”إسرائيل“ اإلسرائيلي في عدد من المجاالت. وكذلك، طلب االقتراحان منح –األميركي 
"استثناء  "إسرائيل"ا السلطة التشريعية على إعطاء ، وحث  201557ى العام ازن العسكرية االحتياطية حت  المخ
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عضوام، علرى األقرل ؛ يف حرني حيظرى مشرروع القرانون املقرد م يف  292// برعاية 938ح   انن، حيظى مشروع القانون املقد م يف تجلس النو اي حتت الرقم//  
 عضوام. 39// برعاية ما ال يقل  عن 462تجلس الشيوخ حتت الرقم//

57
سلحة االحتياطية للحري، الرذي مبوجبره حترتفو الروالايت املتحردة مبخرازن ذخررية السرتخدامها لالط الع على مزيد من املعلومات عن التفويض بتخزين األ  

 اخلاص  ولالستخدام اإلسرائيلي يف حاالت الطوارئ، إبذن أمريكي، أنظر:
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بالتفويض التجاري اإلستراتيجي، فيما يتعلق ببعض أنواع الذخائر والمواد ذات االستخدام  الترخيص" الخاص  
 .58اصلة على هذا االستثناءالح ة والثالثين،الثنائي، شأنها في ذلك كشأن البلدان األخرى، الست  

  ّّقّالعسكريّالنوعيّإلسرائيلالمحافظةّعلىّالتفو
أواخر السبعينيات، دأبت اإلدارات األميركية المتعاقبة على القول إن بيع الواليات المتحدة األسلحة   منذ

قليمية إلة لمعالجة المخاوف األمنية الموجودة لدى األخيرة ولدى بعض الدول ال آلية مهم  إلسرائيل يمث  
رة للبلدان العربية األخرى. وخالل هذه الفترة، كان بعض أعضاء الكونغرس يقولون إن بيع األسلحة المتطو  

العسكري النوعي على جيرانها. ومع ذلك، كانت اإلدارات األميركية المتعاقبة  ”إسرائيل“ ق ض تفو  يمكن أن يقو  
ح والحصول على قطع حدة في مجاالت التدريب والتسل  د أن البلدان العربية معتمدة على الواليات المتتؤك  

الواليات ضد   رة أميركية الصنعإلى درجة تمنعها من استخدام أسلحة متطو   ،الغيار وأشكال الدعم المختلفة
ة. وبشكل روتيني، من الحلفاء اآلخرين للواليات المتحدة في حملة عسكرية مستمر   أو أيٍ  ”إسرائيل“ المتحدة أو

اد العرب أن المسؤولين اإلسرائيليين يبالغون في وصف التهديد الذي تشكله الدول العربية؛ علمًا ق  عي النيد  
ن ضافر بين المصالح اإلسرائيلية والعربية السن  بأن التهديد الذي تفرضه إيران المسل   ية لجهة حة نوويًا، وا 

قهم العسكري ض تفو  إمكانية تقو  الحاجة إلى ردع خصم مشترك، إنما يزيد في مخاوف اإلسرائيليين حيال 
ة النوعي؛ وأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى تسعى بصورة حثيثة إلى زيادة مشترياتها  خاص 

 دة أجنبية أخرى.من األعتدة الدفاعية من الواليات المتحدة وجهات مزو  
ن أية صفقة شراء أسلحة أميركية على أ ينص  الكونغرس األميركي مشروع قانون  ، أقر  2008وفي العام 

ن إبالغًا للكونغرس، مع تأكيد وضمان أن بيع يجب أن تتضم   ”إسرائيل“ مقترحة ألي بلد شرق أوسطي عدا
النوعي العسكري أو في قدرتها على  ”إسرائيل“ ق ر سلبًا في تفو  أو تصدير األسلحة األميركية سوف لن يؤث  

ي موازاة هذا المطلب القانوني، يحرص المسؤولون األميركيون . وف59درء التهديدات العسكرية المحتملة
                                                                                                                                                             
= CRS Report RL33222, U.S. Forig Aid to Israel, vy Jeremy M. Sharp. 

 .)املساعدات اخلارجية األمريكية إلسرائيل(
58

 لالط الع على معلومات حول استثناء الرتخيص )التفويض التجاري اإلسراتيجي(، أنظر:  
= Export Control Reform Initiative Factsheet # 4: License Exception "Strategic Trade Authorization" (STA). 

Available at: 

http://new.export.gov/cms_files/ECR%20Factsheet%204%20STA_Latest_eg_main_047475.pdf.  

 : إستثناء الرتخيص ]التفويض التجاري االسرتاتيجي[(.4)بيان حقائع خاص  ابملبادرة اإلصالحية املتعلقة بضبط التصدير، رقم 
 حاليام من شكل أكثر ادودية من أشكال هذا االستثناء. ”إسرائيل“نب سبعة بلدان أخرى، تستفيد وإىل جا

59
)د(// مرن 201)ح(// من قانون ضبط صادرات األسلحة، ال  تنص  على شررط ضرمان التفرو ق العسركري النروعي، مبوجرب الفقررة//36أضيفت الفقرة//  

(. وأمرا التفرو ق العسركري النروعي، فيعر فره القرانون علرى أنره "القردرة علرى مواجهرة 429 – 110القانون العام ) 2008قانون نقل القطع البحرية الصادر عام 
رار واخلسرائر وصد  أي  هتديد عسكري تقليدي معترب من جانب أية دولة أو تجموعة دول أو كياانت غري مصن فة يف عداد الدول، مع أقل  قدر ممكن من األضر

خدام وسائل عسكرية متفو قة ومتوف رة بكميات كافية، مبرا فيهرا األسرلحة وقردرات القيرادة والرتحك م واالتصراالت واالسرتخبارات واملراقبرة البشرية، عن طريع است

http://new.export.gov/cms_files/ECR%20Factsheet%204%20STA_Latest_eg_main_047475.pdf
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 بإدامةة التزام الواليات المتحدة إلى إدراكهم المشترك لماهي   –بين الحين واآلخر  -واإلسرائيليون على اإلشارة 
 ”ائيلإسر “ ز على منع بيع األسلحة ألخصامأن التعريف المقونن يرك  إال   ق العسكري النوعي إلسرائيل.التفو  

قة بالتهديدات العسكرية التقليدية. وليس من حساب المعطيات المتعل  االقليميين الكامنين؛ وذلك انطالقًا 
لة دعوات إلى مراجعة هذا التعريف أو إعادة النظر فيه في ضوء الطبيعة المتحو   سنسمعا واضحًا ما إذا كن  

 .”إسرائيل“ د أمنقليمية الكامنة التي تهد  لألخطار اإل
نًا بوضوح ق العسكري النوعي ليس مبي  إلضافة إلى ذلك، فإن ما يصفه القانون بالتأثير السلبي على التفو  با

الصلة، في العام  ذيفي مشاريع قوانين السلطة التشريعية في الواليات المتحدة. وبعد إقرار مشروع القانون 
ق العسكري النوعي؛ ما سمح لتفو  ص في تقويم اإسرائيلي متخص   –تشكيل فريق عمل أميركي  ، تم  2008

. ولكن، في 60تهم لدى االعتراض على أية مبيعات أسلحة أميركية مقترحة في المنطقةلإلسرائيليين بتبيين حج  
قليمية األخرى غياب التوضيح التشريعي، نستطيع القول إن مبيعات األسلحة األميركية المستقبلية للدول اإل

ت المتحدة، بما فيها مصر والسعودية واألردن ولبنان والعراق، يمكن أن تغدو ى مساعدات من الوالياالتي تتلق  
قليمية بالنسبة إلى المسؤولين اإلسرائيليين الذين يشعرون بحساسية مفرطة حيال التهديدات اإل موضع تحدٍ 

لى المتعاطفين  اع السياسة األميركية.من صن   ”إسرائيل“ مع قضية وا 
 ّالضماناتّاألمنيةّاألميركية

سرائيل تنص   معاهدةعلى الرغم من عدم وجود  على  أو اتفاقية دفاع مشترك بين الواليات المتحدة وا 
دارات المتعاقبة حريصة على إعطاء االنطباع بأنها سوف ، كانت اإل61وجوب تقديم ضمانات رسمية أميركية

صدر مجلسا شكل روتيني، ي  . وب62نة، كالتهديد اإليرانيتدعم الدفاع اإلسرائيلي لدى مناقشة تهديدات معي  

                                                                                                                                                             

يرراانت غررري فررة أو كواالسررتطالع، املتفو قررة تقنيررام علررى تلررك الرر  ميلكهررا اجلانررب انخررر الررذي يشررك ل التهديررد، سررواء كرران بلرردام واحرردام أو تجموعررة بلرردان متحال
 مصن فة يف عداد الدول".

60
 = Barbara Opall-Rome, "Israeli Brass Decry U.S. Arms Sales to Arab States", Defense News, January 23, 2012. 

 )كبار ضب اط اجليش اإلسرائيلي يند دون بصفقات بيع األسلحة للدول العربية(.
ى اجلانب األمريكي، انئرب وزيرر الردفاع للشرؤون السياسرية، وإىل جانبره مسراعد وزيرر اخلارجيرة للشرؤون السياسرية وحسب املقالة، يرأس فريع العمل املذكور، عل

 الِقي م على الشؤون السياسية يف وزارة الدفاع ومدير دائرة التخطيط يف جيش الدفاع اإلسرائيلي. ،العسكرية؛ يف حني يرأس الفريع على اجلانب اإلسرائيلي –
61

(؛ وهرري انفررذة فيمررا يتعلررع إبمررداد 1952مترروز/ 23)يعررود اتريررخ توقيعهررا إىل  ”إسرررائيل”نرراك اتفاقيررة تعرراون دفرراعي بررني الرروالايت املتحرردة ومررع ذلررك، ه  
خررى املتباينرة ابألعتدة العسكرية األمريكية )أنظر: مراقبة االسرتخدام النهرائي(؛ كمرا أن هنراك ألرة مرن االتفاقرات ومرذك رات التفراهم والرتتيبرات األ ”إسرائيل“

 من حيث مستوى تصنيفها الرمسي.
62

بتوجيره ضرربة عسركرية إىل  ”إسررائيل“، قال الرئيس أوابما، ردام على أسرئلة تتعلرع إبمكانيرة قيرام 2012شباط/ 5، بتاريخ [NBC]يف مقابلة أجرهتا معه   
بلردينا هرو أكثرر تركيرزام اليروم منره يف أي  وقرت مضرى... وأوىل أولرواي  هري املنشآت النووية اإليرانية، "...سوف أقول إن التشاور العسكري واالسرتخباري برني 

؛ وعلررررى خلفيررررة اخلطرررراي العرررردائي إليررررران حيررررال 2006تلررررك املتمث لررررة علررررى الرررردوام يف "أمررررن الرررروالايت املتحرررردة"؛ وكررررذلك يف "أمررررن إسرررررائيل"..." ويف آذار/
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الواليات المتحدة على بذل الجهود  في الدفاع عن نفسها وتحث   ”إسرائيل“ د حق  اب قرارات تؤي  الشيوخ والنو  
نت نصوص بعض هذه القرارات دعوات التي من شأنها تعزيز قدرة اإلسرائيليين في هذا المجال. وقد تضم  

اب على مشروع فعلى سبيل المثال، صادق مجلس النو   .”إسرائيل“ إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية للدفاع عن
من هذين  كلٍ  //؛ وفي21مشروع القرار رقم// 2007ى في العام ، وتبن  2005//، في العام 523القرار رقم//

 في ”إسرائيل“ الواليات المتحدة بالدفاع عن حق   التزامتأكيد  القرارين، أشير إلى التهديد اإليراني الكامن وتم  
//، المقترح 65القرار رقم// وكما أسلفنا، ورد في نص  . وباإلضافة إلى ذلك، 63ة وديمقراطيةالوجود كدولة حر  

، أن على الواليات المتحدة توفير الدعم الدبلوماسي 2013اه الكونغرس في أيار/في مجلس الشيوخ، والذي تبن  
أرضها وشعبها ووجودها إزاء أوضاع طارئة في دفاع األخيرة عن  ”إسرائيل“ والعسكري واالقتصادي لحكومة

 نة تتعلق ببرنامج إيران النووي.معي  
وفي هذا الصدد، كتب نائب سابق لمستشار إسرائيلي في شؤون األمن القومي عن اإليجابيات والسلبيات 

ترسيخ هذه  تم   ة النووية"، إذا مابما فيها "المظل   ،”إسرائيل“ الكامنة للضمانات األمنية األميركية بالنسبة إلى
، حول التهديد 2006رت لهذا المسؤول السابق، عام ش  الضمانات كإجراء رسمي مقونن. وفي مقالة ن  

 اإليراني، ورد ما يلي:
د أن القدس قد تترد  إال   قد يبدو األمر أن ترتيبًا كهذا ليس بحاجة إلى تفكير. ،”إسرائيل“ "...بالنسبة إلى

رة في عمق الذهنية األمنية اقع األمر؛ وذلك ألسباب رئيسية ثالث متجذ  عن اتخاذ مثل هذا الترتيب في و 
 القومية لإلسرائيليين؛ وهي:

ك، نظرًا لما قد تلزمها يتها وقدرتها على التحر  ي ترتيب كهذا إلى تقييد حر  أن يؤد   ”إسرائيل“ قد تخشى (1
 تهديد؛لة للتعامل مع البه العقود ذات الصلة من مشاورات بشأن الوسائل المفض  

تطلب منها الواليات المتحدة فيه الكشف عن  ترتيب كهذا، إلى وضعٍ  ظل   في ،”إسرائيل“ تنقادقد  (2
 عن هذه القدرات؛ يى التخل  ة أو حت  قدراتها المستقل  

                                                                                                                                                             

ل الرررئيس جررورج و. بررو.: "...لقررد أوضررحت، وسأوضررح مررر ة أخرررى، أننررا سرروف نسررتخدم القررو ة والسررعي اإليررراين إىل إحرراز الررربانمج النررووي، قررا ”إسرررائيل“
 العسكرية حلماية حليفتنا إسرائيل..".

= Seymour M. Hersh, "The Iran Plans", New Yorker, April 17, 2006. 

 )خطط إيران(.
63

(، أأرع تجلسرا الشريوخ والنرو اي 1991بصرواريخ سركاد أنثنراء حرري اخللريج ) ”سررائيلإ“ابإلضافة إىل ذلك، وردام على اهلجمات العراقيرة الر  اسرتهدفت   
ابلوسرائل الر  تضرمن هلرا احملافظرة  ”إسررائيل“يف الكونغرس األمريكي )يف كانون الثاين من العام نفسه( على إصردار قررارات تؤك رد اسرتمرار الترزام أمريكرا إبمرداد 

 على حري تها وأمنها.
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هناك قلق لدى اإلسرائيليين حيال إمكانية أن ال تفي الواليات المتحدة بالتزاماتها النووية. وتجدر  (3
قلقًا مشابهًا كان ينتاب الحلفاء في حلف شمال األطلسي أثناء حقبة الحرب  اإلشارة هنا إلى أن

 .64الباردة.."

لى حدٍ  منها، وراء دعم  ما، يمكن أن تكون األسباب التي ذكرها المسؤول اإلسرائيلي السابق، أو بعضٍ  وا 
ى قوننة، يق تبنين أو حت  على الدفاع عن نفسها عن طر  ”إسرائيل“ اإلدارة األميركية والكونغرس األميركي لقدرة

قليمية، كما العسكري النوعي إزاء التهديدات اإل ”إسرائيل“ ق الفكرة األساسية القائلة بوجوب المحافظة على تفو  
 أشرنا سابقًا.

 ّالمساعداتّومبيعاتّاألسلحةّاألميركيةّإلسرائيل
ة إلسرائيل" )من إعداد ، بعنوان "المساعدات الخارجية األميركي[CRS]في التقرير الصادر عن مركز  

 جريمة م. شارب(،
[CRS Report RL 33222, U.S. Foreign Aid to Israel, by Jeremy M. Sharp]… 

قة بهذا الموضوع؛ بما في ذلك معلومات حول الشروط والظروف التي نجد مزيدًا من التفاصيل المتعل  
أكبر من المرونة، وحول تأثيرات  خرى، وبقدرٍ تسمح إلسرائيل باستخدام المساعدات العسكرية قبل البلدان األ

صة إلسرائيل في العام س الموازنة أو الوصاية عليها فيما يتعلق باألشكل المختلفة للمساعدات المخص  حب  
 .2013المالي 

ت أكبر قيمة تراكمية من المساعدات الخارجية األميركية منذ الحرب تلق   ”إسرائيل“ ومن المعروف أن
مة الدول في مقد   ”إسرائيل“ ، كانت2004و 1976ت بين العامين ية. وطوال الفترة التي امتد  العالمية الثان

 ،التي تحصل على مساعدات خارجية من الواليات المتحدة، من حيث القيمة السنوية لهذه المساعدات؛ لكن
م الواليات ، تقد  1985عام فغانستان. ومنذ الأها العراق، ثم محل   هذا الترتيب تغير منذ ذلك الحين، بعد أن حل  

ى تتلق   ”إسرائيل“ المتحدة إلسرائيل حوالي ثالثة مليارات دوالر على شكل هبات سنوية. وفي الماضي، كانت
أن غالبية المساعدات الثنائية األميركية إلسرائيل اليوم هي على شكل تمويل إال   مساعدات اقتصادية معتبرة؛

لتمويل )العسكري الخارجي األميركي( إلسرائيل حوالي نصف القيمة عسكري خارجي. ويشكل هذا النوع من ا
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  = Richard N. Rosecrance and Chuck Freilich, "Confronting Iran: A U.S. Security Guarantee for Israel?", bitter 

lemonsinternational. Org, July 6, 2006. 

 )تجاهبة إيران: هل من ضمانة أمنية أمريكية إلسرائيل؟( وانظر أيضام:
= Chuck Freilich, Speaking About tdh Unspeakable: U.S.- Israeli Dialogue on Iran's Nuclear Program, Washington 

Institute for Near East Policy, Policy Focus#77, December 2007; 

 اإلسرائيلي حول برانمج إيران النووي(.. –)احلديث يف ما يعجز عنه القول: احلوار األمريكي 
 )مصدر سابع(.

= Malka, op. cot., pp. 84 – 89. 
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 ”إسرائيل“ من تمويل عسكري خارجي وعشرين بالمئة من موازنةمه الواليات المتحدة اإلجمالية لما تقد  
ة أعوام أخرى )لتكتمل العمل بها ست   رة التفاهم القائمة منذ أربع سنوات، والتي سيستمر  الدفاعية. وحسب مذك  

 3.1بمساعدات تصل قيمتها إلى  ”إسرائيل“ تها؛ وهي عشرة أعوام(، تبقى الواليات المتحدة ملتزمة بإمدادد  م
، تبعًا إلرصادات الكنيست. ويستخدم 2018و 2013ة بين العامين مليار دوالر سنويًا طوال الفترة الممتد  

األسلحة من الواليات المتحدة، إلى  % من قيمة التمويل العسكري الخارجي في شراء75اإلسرائيليون حوالي 
ص روتيني، يخص   جانب المواد الدفاعية الزائدة التي يحصلون عليها من الجيش األميركي. وعلى نحوٍ 

الكونغرس مئات ماليين الدوالرات، على شكل مساعدات سنوية إضافية، لدعم منظومة "القبة الحديدية" 
اإلسرائيلي المشتركة، كبرنامجي "آرو"  –فاع الصاروخي األميركي وبرامج الد 65ة للصواريخاإلسرائيلية المضاد  

 )السهم( و"مقالع داود".
د وزير الدفاع تشاك هيغل على صفقات لبيع ، أك  2013في نيسان/ ”إسرائيل“ وأثناء زيارة قام بها إلى

 . وتضم  66ربية المتحدةاألسلحة بقيمة عشرة مليارات دوالر إلسرائيل والمملكة العربية السعودية واإلمارات الع
صهريجية إلعادة قليمي اإليراني، طائرات هذه الصفقة، التي يرى معظم المراقبين أنها لمجابهة النفوذ اإل

 ، الجيل الجديد؛ مع اإلشارة إلى أن هذه الطائرات تزيد في قدرة[KC-135]التزويد بالوقود جوًا من طراز 
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 –، مبا يف ذلك أنثنراء الصرراع اإلسررائيلي 2012و 2011شري تقارير مدعومة مبصادر عسكرية إسرائيلية إىل أن التفعيل األو يل للقب ة احلديدية يف العامني ت  
قطرراع غرز ة. لكررن، لرريس %( يف اعررتاض الصررواريخ القصرررية املردى الرر  كانررت ُتطلرع مررن 80، أظهررر معررد ل حراح عاليررام )حرروايل 2012الغرزي يف تشرررين الثراين/

رردت  صررح ة هررذا االد عرراء اإلسرررائيلي الررذي أخلر جرردالم يف أوسرراط  –بشرركٍل مسررتقل   –معلومررام مررا إذا كانررت الرروالايت املتحرردة أو أيررة دولررة خللثررة أخرررى قررد أك 
لرر  اعرتضررتها، خيتلررف احملل لررون حررول مسررألة مررا إذا كانررت احملل لررني. وعلررى الرررغم مررن أن تكرراليف "القب ررة احلديديررة" كانررت مكل فررة ابملقارنررة مررع الصررواريخ الغز يررة ا
 فعالية الكلفة هلذه املنظومة تُقاس ابستنزاف السالح أو حبجم الضرر املتوقع يف غياهبا. أنظر:...

= Philip Giraldi, "Is Iron Dome the Maginot Line?", theamerican conservative. Com, December 3, 2012. 

 لقب ة احلديدية خط  ماجينو؟)*(()هل تضاهي ا
 )*( خط  التحصينات على احلدود بني فرنسا وأملانيا أنثناء احلري العاملية الثانية.

= Matthew Fargo, "Iron Dome-A Watershed for Missile Defense?" Csis. Org/blog, December 3, 2012… 

 صاروخي؟(...مقلب املاء ابلنسبة إىل الدفاع ال –)القب ة احلديدية 
 ولالط الع على مزيد من املعلومات، أنظر:

= CRS Report RL33222, U.S. Foreign Aid to Israel, by Jeremy M. Sharp. 

 )املساعدات اخلارجية األمريكية إلسرائيل(
66

 = David Alexander, "Arms deal with Middle East allies signal to Iran: Hagel", Reuters, Spril 21, 2013. 

 )صفقة أسلحة مع احللفاء الشرق أوسطيني، إشارة يف اجتاه إيران: تجر د مماحكة(.
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 ،67المنشآت النووية اإليرانية على سبيل المثالضد   دة المدى،ية البعيعلى توجيه الضربات الجو   ”إسرائيل“
 .68نشر قبل اإلعالن عن الصفقة رسمياً  وفي تقريرٍ 

م ر الواليات المتحدة تموياًل سنويًا للمدارس والمستشفيات األميركية في الخارج، وتقد  وفي الوقت نفسه، توف  
روض )التي يعتبرها البعض شكاًل من أشكال إلسرائيل مساعدات في مجال الهجرة. كما أن ضمانات الق

؛ وذلك بموجب "قانون التعاون 2015ى العام المالي رة إلسرائيل حت  المساعدات غير المباشرة( تبقى موف  
 (.150 – 112ز" )القانون العام اإلسرائيلي المعز   –األميركي 

 الدوالرات( المساعدات الثنائية األميركية إلسرائيل )بماليين -// 3الجدول رقم//

 السنة
القيمة 
 اإلجمالية

هبات 
 عسكرية

هبات 
 اقتصادية

هبات 
 هجرة

دعم للمدارس والمستشفيات 
 األميركية في الخارج

 غيرها

1949-
1996 

6803.9 29014.9 23122.4 868.9 121.4 14903.3 

1997 3132.1 1800.0 1200.0 80.0 2.1 50.0 
1998 3080.0 1800.0 1200.0 80.0 - - 
1999 3010.1 1860.0 1080.0 70.0 - - 
2000 4131.85 3120.0 949.1 60.0 2.75 - 
2001 2876.05 1975.6 838.2 60.0 2.25 - 
2002 2850.65 2040.0 720.0 60.0 2.65 28.0 
2003 3745.15 3086.4 596.1 59.6 3.05 - 
2004 2687.25 2147.3 477.2 49.7 3.15 9.9 
2005 2612.15 2202.2 357.0 50.0 2.95 - 
2006 2534.5 2257.0 237.0 40.0 - 0.5 
2007 2503.15 2340.0 120.0 40.0 2.95 0.2 
2008 2423.9 2380.0 - 40.0 3.90 - 
2009 2583.9 2550.0 - 30.0 3.90 - 
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  = Tom Shanker, "Arms Deal with Israel and 2 Arab Nations Is Near", New York Times, April 19, 2013. 

 وبلدين عربيني قريبام(. ”إسرائيل“)صفقة أسلحة مع 
68

 .املصدر السابع نفسه  
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2010 2803.8 2775.0 - 25.0 3.80 - 
2011 3029.22 3000.0 - 25.0 4.225 - 
2012 3098.0 3075.0 - 20.0 3.00 - 
2013 31150.0 3100.0 - 15.0 - - 

 

)قبل 
الوصاية 
على 
 الموازنة(

    - 

2014 3115.0 3100.0 - 15.0 - - 
       )المطلوب(

118247.5 المجموع
7 70523.4 30897.0 1673.2 162.075 14991.9 

مليار على  1.92و ،وايمليار دوالر التفاق  1.2: 2000مالحظات: تشمل الهبات العسكرية للعام المالي 
الع على مزيد من المعلومات عن ضمانات القروض األميركية شكل مساعدات عسكرية سنوية. ولالط  

 إلسرائيل، أنظر:
= CRS Report RL 33222, U.S. Foreign Aid to Israel, by Jeremy M. Sharp. 

 )المساعدات الخارجية األميركية إلسرائيل( 
 

      
 مشروع الصاروخي العام المالي

 "2-"آرو
 "3-"آرو

 )علو مرتفع(
"مقالع داود" 
 )قصير المدى(

 المجموع "القبة الحديدية"

2006 122.866 - 10.0 - 132.866 
2007 117.494 - 20.4 - 137.894 
2008 98.572 20.0 37.0 - 155.572 
2009 74.342 30.0 72.895 - 177.237 
2010 72.306 50.036 80.092 - 202.434 
2011 66.427 58.966 84.722 205.0 415.115 
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2012 58.955 66.220 110.525 70.0* 305.700 
2013 44.365 74.692 149.679 211.0 479.736 

قبل الوصاية 
 على الموازنة

     

2014 10.663 52.607 32.512 220.0 315.782 
      )مطلوب(

ونغرس؛ بل أعادت إدارة أوباما برمجتها من حسابات أخرى لوزارة الدفاع بل الكإرصاد هذه األموال من ق   * لم يتم  
 األميركية.
 

ّةالفلسطينيّ–=ّالقضاياّاإلسرائيليةّ
 لهذه القضايا، أنظر:الع على خلفية تاريخية لالط  

= CRS Report RL 34074, The Palestinians: Back ground and U.S. Relations, by 

Jim Zanotti. 

 طينيون: الخلفية والعالقات مع الواليات المتحدة(.)الفلس
 قليمية والدوليةوضع الدبلوماسية اإل
، قامت سياسة الواليات المتحدة في المنطقة على مبدأ "األرض مقابل السالم"، 1967بعد حرب حزيران/

ض قبواًل عربيًا واسع والفلسطينيين؛ وهذا يفتر  ”إسرائيل“ ل إطارًا معترفًا به دوليًا للمفاوضات بينالذي شك  
فلسطيني بشأن الوضع النهائي؛ وكذلك قبواًل عربيًا إلسرائيل، وهو األساس  –اتفاق إسرائيلي  النطاق بأي  

ي عن أراضي اإلسرائيليون على وجوب تلبية حاجاتهم األمنية لكي يكونوا مستعدين للتخل   واألهم. ويصر  
تم التوصل إليه من خالل مفاوضات مع الفلسطينيين. لكن، الدولتين" الذي ي الضفة الغربية في إطار "حل  

رات السياسية العربية، حيال إمكانية انتفاء قدرتهم على التغي  ظل   يبدو أن القادة اإلسرائيليين يزدادون قلقًا، في
هذا التقويم دفع  . ولعل  69ى مع بلدانت كمصر واألردناالعتماد على العالقات اإليجابية المستقبلية حت  

إلى استنتاج أن صفقة "األرض مقابل السالم" تنطوي على قدر كبير من المجازفة،  ”إسرائيل“ المسؤولين في
 لتها أن استمرار سيطرتهم على األرض سيكون أضمن ألمنهم من أي  مستندين في ذلك إلى حسابات محص  

 برمونه مع كيان عربي أو أكثر.اتفاق ي  
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حاضررون لتطبيرع  مصرر واألردن ارا مرن األمثلرة علرى البلردان الر  قرد ال يستسريا سرك اهنا السرالم مرع إسررائيل، لكرن  قادهترا املتسرل طني املتفرردين يف احلكرم  
 العالقات مع اإلسرائيليني دون أن يفقدوا قدرهتم على ممارسة السلطة ومشروعية استمرارهم يف احلكم.
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ك نحو سالم رسمي ام الدول العربية صعوبة كبرى في التحر  يون وحك  ومن جانبهم، قد يجد القادة الفلسطين
 ز على دالالت وسمات السيطرة التي تمارسهاي عام يرك  أللمحاسبة أمام ر ضهم إذا كان ذلك يعر   ”إسرائيل“ في
ن كانت جامعة الدول العربية ملتزمة رسميًا بمبدفي الضفة الغربية وغز   ”إسرائيل“ أ ة والقدس الشرقية، وا 

 .200270حت عام ر  "األرض مقابل السالم"، كما بدا من خالل مبادرة السالم العربية التي ط  
ّالجديدةّوعمليةّالسالمّ”إسرائيل“ّحكومة

 –( مع القضايا اإلسرائيلية 2013لة في آذار )ليس معلومًا كيف ستتعامل الحكومة اإلسرائيلية المشك  
زب "هناك مستقبل"(، يائير البيد، قد يجد مصلحة سياسية في الفلسطينية. وصحيح أن وزير المال )وزعيم ح

التعامل مع هذه  ى اآلن، فيما خص  عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ لكنه لم يفعل ذلك، حت   تمي زةإظهار 
ن كان بعض المسؤولين والمحللين العالميين )بمن فيهم األميركيين( يتمن   ا زًا من هذون أن يروا تمي  القضايا؛ وا 

لى حدٍ  ما، قد يسعى البيد إلى تفادي مدارك النفوذ الخارجي؛ وقد يعكس، ولو بشكل  النوع، على ما يبدو. وا 
. 71عن األرض ”إسرائيل“ يجزئي تشكيك بعض عناصر الحكومة في فكرة عقد اتفاق سالم على أساس تخل  
د للنشاط االستيطاني، إلى لمؤي  وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يسعى حزب نافتالي بينت، وزير االقتصاد، ا

من الخطط واإلنشاءات اإلستيطانية، كونه يسيطر على وزارة  تعطيل فرص التفاوض المعتمدة على الحد  
دين بمخاوف شعبية واسعة دون العودة إلى المفاوضات ما زالوا مقي  اإلسكان. كما أن الوزراء الذين يؤي  
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وموافقتهرا علرى  1967شرط تنفيذ األخرية انسحاابم كامالم من األراضي ال  احتل تها يف العرام  ”إسرائيل“لسالم العربية" سالمام شامالم مع تقرتح "مبادرة ا  

// 194قررم //وعلررى املسررااة يف التوصررل إىل حررل  عررادل ملشرركلة الالجئررني الفلسررطينيني انسررجامام مررع القرررار ر  ،قيررام دولررة فلسررطينية عاصررمتها القرردس الشرررقية
وليرام للعهرد(؛ وقرد تبن تره  الصادر عن اجلمعية العامة ل مم املتحدة. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اقرتاح املبادرة جاء من امللك السعودي عبدهللا )الذي كان آنذاك

حقررام منظمررة املررؤمتر اإلسررالمي )املعروفررة اليرروم مبنظمررة جامعررة الرردول العربيررة أبعضررائها اإلنثنررني والعشرررين )مبررا يف ذلررك منظمررة التحريررر الفلسررطينية( وقبلررت برره ال
. ولالط الع على نص  املبادرة، ميكرن العرودة إىل 2005التعاون اإلسالمي( أبعضائها الست ة واخلمسني، كما أعلنت من خالل القم ة ال  عقدهتا يف مك ة عام 

 العنوان التايل على شبكة االنرتنت:
= http://www.bitterlemons.org/docs/summit.html.  

71
يس منظمررة علررى الرررغم مررن موقفرره املعلررن املؤي ررد لفكرررة العررودة إىل املفاوضررات، عرررب  البيررد عررن معارضررته ألي جتميررد لالسررتيطان، مشررك كام يف صررالحية رئرر  

 يف السالم. التحرير الفلسطينية امود عباس كشريك
= Jodi Rudoren, "Fresh Israeli Face Plays Down Dimming of Political Star", New York Times, May 19, 2013. 

 ..مع مقتطفات إضافية من هذه املقابلة مع البيد على العنوان اإللكرتوين التايل:
= https://www.facebook.com/rudren/posts/10201162356036803?mds=%2Fsharer-

dialogue.php%3Fsid%3D102011623560368036803&mdf=1 . 

الفلسطيين واملنتمية إىل الوسط السياسي اإلسرائيلي، كما احلال مع البيد، وإن كانرت أقرل  ومن جانبها، خرجت وزيرة العدل تسييب ليفين، املسؤولة عن امللف 
    منه شعبية، حبسب نتائج االنتخاابت، لتنتقد تصرحيات األخري، واصفة إايها ابملعرِقلة لعملية السالم.

http://www.bitterlemons.org/docs/summit.html
https://www.facebook.com/rudren/posts/10201162356036803?mds=%2Fsharer-dialogue.php%3Fsid%3D102011623560368036803&mdf=1
https://www.facebook.com/rudren/posts/10201162356036803?mds=%2Fsharer-dialogue.php%3Fsid%3D102011623560368036803&mdf=1
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طوي عليها االنسحاب العسكري من الضفة الغربية أو تقديم المخاطر األمنية التي قد ين لاالنتشار حيا
 .72التنازالت الترابية فيها

لى جانب األعضاء اآلخرين في المجموعة الرباعية الدولية )التي تضم   أيضًا االتحاد األوروبي ومكتب  وا 
فلسطينية  –إسرائيلية  األمين العام لألمم المتحدة وروسيا(، تواصل الواليات المتحدة إعالن تأييدها لمحادثات

لي الذي كانت قد وضعته اتفاقات أوسلو في التسعينيات. اإلطار األو  ظل   تهدف إلى عقد اتفاق سالم في
ليين من واليتي الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو، لم تنجح المحاوالت التي قام بها وخالل السنتين األو  

 األخضر" )خط   ال للمفاوضات وتجميد االستيطان وراء "الخط  الفع   الفلسطينيون من أجل الربط بين االستئناف
عت عام اإلسرائيلية التي وق    –والضفة الغربية قبل الحرب العربية  ”إسرائيل“ الهدنة الذي كان يفصل بين

زخمها من التصريحات التي أطلقها أوباما خالل العام  (؛ علمًا بأن هذه المحاوالت كانت تستمد  1967
 .73ودعا فيها إلى تجميد بناء المستوطنات 2009

وفي العامين التاليين، مضى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس إلى مبادرات خارج عملية 
المفاوضات، في األمم المتحدة والوكاالت الدولية التابعة لها. وكانت هذه المبادرات ترمي إلى تعزيز 

 ية في إقامة دولة على أراضي الضفة الغربية وقطاعقة باألحق  ية المتعل  المشروعية الدولية للمزاعم الفلسطين
//، الذي قضى 67//19القرار رقم//، تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة 2012تشرين الثاني/ 29. وفي غز ة

بتغيير صفة "المراقب" لمنظمة التحرير الفلسطينية )المعترف بها باسم "فلسطين" داخل منظومة األمم 
. وكان ذلك بعد مرور عام تقريبًا على اكتساب منظمة 74المتحدة( من "كيان إلى "دولة غير ذات عضوية"

التحرير الفلسطينية مسموحية االنتساب إلى المنظمة التعليمية والعلمية والثقافية الدولية )يونيسكو( 
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هتديردات أمنيرة متزايردة، أبرزهرا تلرك الر  تفرضرها  ”إسررائيل“واجره ، ت2005ومرن قطراع غرز ة يف العرام  2000منرذ انسرحاهبا مرن جنروي لبنران يف العرام   
 الصواريخ املنشورة حلزي هللا واجملموعات املقاتلة الفلسطينية.

73
 أن تكررونمرن حيررث املبردأ، قبررل نتنيراهو بفكررة احلررل  القرائم علررى وجرود دولترني؛ لكنرره أصرر  علرى أن أيررة دولرة فلسررطينية  رب أن تكرون منزوعررة السرالح و   

لكية. ويف أجواؤهرررا خاضرررعة لسررريطرة إسررررائيلية غرررري اررردودة تشررررمل أيضرررام وادي األردن واحلي رررز اإللكرتومغنطيسررري املسرررتخدم يف االتصررراالت السرررلكية والالسرررر
رز الر –، والر  دعرا فيهرا إىل جتديرد املفاوضرات اإلسررائيلية 2011تصرحياته ال  أدىل هبا خالل شهر أاير من العام  رئيس أوابمرا علرى موضروعي الفلسرطينية، رك 

لقرة ابحلردود، معترربام "احلدود" و"األطر األمنية". ومن جانبه، اعرتض نتنياهو على اقرتاح أوابما الداعي إىل اعتماد "اخلرط  األخضرر" كمنطلرع للمفاوضرات املتع
 نية الدفاع عن األرض".األمنية التارخيية املتعلقة "إبمكا ”إسرائيل“أن هذا االقرتاح ال أيخذ بعني االعتبار خماوف 

74
//، وصرو ت تسرعة أعضراء ضرد  القررار )بيرنهم الروالايت املتحردة وإسررائيل( وامتنرع واحرد وأربعرون عضروام 19/67دولة عضرو لصرات القررار // 138صو تت   

تفو ابلعديرد مرن املرزااي الر  أكسربتها . ومرا ترزال "فلسرطني" حتر1974عن التصويت. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد اكتسربت صرفة "مراقرب" يف العرام 
وغ القررارات املتعلقرة إايها كينونية املراقرب، مبرا فيهرا املشراركة يف نقاشرات اجلمعيرة العامرة والقردرة علرى املشراركة يف اإلشرراف علرى وضرع مسرودا ت القررارات وصر

ابلعضروية يف األمرم املتحردة وال متلرك احلرع  يف التصرويت وال يف الردعوة إىل  مبجرايت األمور على صعيد القضااي الفلسطينية والشرق أوسطية. ولكنها ال تتمت رع
 التصويت داخل اجلمعية العامة.
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[UNESCO] أحدثه القرار األممي  . ويمكن القول إن التغيير الذي201175، في تشرين الثاني من العام
"المراقب" لمنظمة التحرير الفلسطينية كان تغييرًا رمزيًا أو اعتباريًا إلى  ( على صعيد صفة19/67المذكور )
أنه قد يزيد في إمكانية أن يقوم الفلسطينيون مع أطراف دولية أخرى باتخاذ خطوات مستقبلية إال   حد بعيد؛

اإلسرائيليين على خلفية انتهاكهم ضد   ك قانونيه الخصوص( نحو تحر  )في المحكمة الجنائية الدولية على وج
 . ولعل  76غز ة ان واألرض في الضفة الغربية وقطاعالتعامل مع السك   للقوانين واألعراف الدولية فيما خص  

في ت لنشاطها داخل المحافل والمنتديات العالمية عائد إلى رغبتها تجميد منظمة التحرير الفلسطينية المؤق  
 منح الواليات المتحدة الفرصة الستئناف العمل الدبلوماسي المثمر.

، وقال للشعب اإلسرائيلي: 2013في آذار/ ،”إسرائيل“ وبعيد بدء واليته الثانية، سافر الرئيس أوباما إلى
الم على موجة الثورة ]في المنطقة[ بالعزم على تحقيق الس هو الوقت المناسب للرد  "...هذا الوقت تحديدًا 

 قليمية من أجل دفعوقد عمل وزير الخارجية جون كيري جاهدًا على حلبة الدبلوماسية اإل 77وااللتزام به.."
نة "كالحدود" ة معي  ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى استئناف المفاوضات بشأن موضوعات مهم   ”إسرائيل“

ك االستثمار في عملية السالم إلى تحر  ن كيري من ترجمة سيتمك   . لكن، ليس معلومًا إلى أي حدٍ 78و"األمن"
ومن التطورات المعتبرة في هذا الصدد، والتي قد تكون  79.والتزام من جانب البيت األبيض في هذا االتجاه

                                                 
75

( الكتسراي العضروية يف األمرم املتحردة. أنظرر: تقريرر 2011على أية حال، رِفض الطلب الرذي تقرد مت بره منظمرة التحريرر الفلسرطينية )يف خريرف العرام   
 11 ررل عنرروان "تقريررر جلنررة تنسرريب األعضرراء اجلرردد املتعلررع بطلررب فلسررطني االنتسرراي إىل عضرروية األمررم املتحرردة"، الصررادر يف  تجلررس األمررن الرردويل الررذي

 ...2011تشرين الثاين/
= "Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine for 

admission to membership in the United States", S/2011/705, November 11, 2011. 
76

، أصردر مكترب االد عراء يف احملكمرة اجلنائيررة الدوليرة بيراانم للررأي أورد فيره أنرره مرا مرن أسراس لديره للنظررر يف "إعرالن القبرول" مرن جانررب 2012يف نيسرران/  
ة؛ ويبرردو أن بيرران الرررأي هررذا حيمررل إشررارة إىل أن التوجيرره الصررادر عررن اجلمعيررة العامررة ل مررم فلسررطني بصررالحية احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف الضررفة الغربيررة وغررز  

بصررالحية احملكمررة  املتحرردة سرريكون حامسررام جلهررة حتديررد مررا إذا كانررت منظمررة التحريررر الفلسررطينية أو السررلطة الفلسررطينية تتمت ررع ابألهليررة ألن تكررون دولررة قابلررة
 .2012نيسان/ 3مة اجلنائية الدولية، مكتب االد عاء، "الوضع يف فلسطني"، اجلنائية الدولية. أنظر: احملك

= International Criminal Court, Office of the Prosecutor, "Situation in Palestine", April 3, 2012. 

 ومع ذلك، يؤك د بعض احملل لني أن الضبابيات القانونية ما تزال موجودة.
 ل:أنظر، على سبيل املثا

= John Cerone, "Legal Implications of the UN General Assembly Vote to Accord Palestine the Status of Observer 

State", insights, American Society of International Law, December 7, 2012. 

 طني صفة املراقب(.)املضامني القانونية القرتاع اجلمعية العامة ل مم املتحدة على منح فلس
77

 .2013آذار/ 21يف  [Jerusalem International Convention Center]من خطاي للرئيس ابراك أوابما ألقاه يف مركز مؤمتر القدس االعاملي   
78

 = Jay Solomon and Joshua Mitnick, "U.S. to Open Wallet in Mideast Peace Bid", wsj. Com, April 9, 2013; 

 الوالايت املتحدة افظتها يف مزاد السالم الشرق أوسطي(. )لتفتح
= Robert Danin, "A Second Chance for the Arab Peace Initiative?", foreignpolicy. Com, April 30, 2013. 

 )فرصة خلنية ملبادرة السالم العربية؟(.
79

 أنظر، على سبيل املثال:  
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لها داللة مهمة في المستقبل، التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 
ل ، حيث قال إن تبادل مساحات محدودة من األراضي قد يشك  2013واخر نيسان/أثناء زيارة له إلى واشنطن أ

 .80من سمات االتفاق الذي من شأنه انهاء الصراع سمة
وكان الرئيس محمود عباس والمسؤولون في السلطة الفلسطينية قد أظهروا عدم الرغبة في استئناف 

ة للقيام مستعد   ”إسرائيل“ ، إذا لم تكن81لفًا"المحادثات أو الموافقة على تبادل لألراضي "كثمن مدفوع س
 نة، منها:بخطوات معي  

 = تجميد االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولو بشكل جزئي؛
 = إطالق سراح بعض السجناء الفلسطينيين؛
ة ك مساحة أوسع من أراضي الضفة الغربية الخاضعة للسيطر = السماح للفلسطينيين باستخدام أو تمل  

 اإلسرائيلية؛
 وفقًا لمشروع مدروس. دة التفاق حدود يتم  = و/أو وضع أطر محد  

وقد أعلن رئيس الوزراء نتنياهو رفضه العلني لهذه الترتيبات، على الرغم من ورود تقارير تفيد بأنه يسعى 
تقوم بها الواليات إنسجامًا مع المساعي التي  ،تة إلى تجميد المشاريع االستيطانية الجديدةسرًا وبصورة مؤق  

ودعا نتنياهو عباس إلى  .82الفلسطينية المباشرة –المتحدة من أجل إعادة إطالق المفاوضات اإلسرائيلية 
بقيام دولة عربية، مع تبادل  ”إسرائيل“ ك في إمكانية أن تقبلأنه شك  إال   التفاوض بدون شروط مسبقة؛

ور الصراع ال تكمن في "األرض"، بل في "عدم لألراضي، في غياب إجراءات ضرورية أخرى؛ وقال إن جذ
 .83كوطن للشعب اليهودي" ”إسرائيل“ بدولة الفلسطينيين قبول

، فيما يتعلق في األثناء ذاتها، تكثر التخمينات فيما يتعلق بإمكانية تحقيق "الوحدة"، أو بصورة أدق  
فتح وحماس )وهما الفصيالن  بإمكانية التوصل إلى إجماع حول ترتيب ما لحكم السلطة الفلسطينية بين

آلية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وا عطاء  إيجاد، مع غز ة الفلسطينيان الرئيسيان( للضفة الغربية وقطاع

                                                                                                                                                             
= Elise Labott, "Analysis: Kerry Ready to dirty hands in diplomatic deal- making:, cnn.com. Mayd 7, 2013. 

 )حتليل: كريي مستعد  لتوسيخ اليدين يف صنع صفقة دبلوماسية(.
80

 .2013نيسان/ 29نص  مأخوذ من منشورات وزارة اخلارجية األمريكية، مالحظات حلمد آل خلين، واشنطن،   
81

  = "Fatah of ficial: Too early to talk about land swaps", Ma'an, May 4, 2013. 

 )من املبكر جدام احلديث عن تبادل ل راضي(.
82

 أنظر: "املستوطنات"، أدانه.  
83

  = "One Step Forward", New York Times, May 2, 2013. 

 )خطوة واحدة حنو األمام(
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. لكن، إذا توسع نطاق مشاركة حماس في 84حماس الفرصة لتأدية دور أكبر في منظمة التحرير الفلسطينية
خيارات أكثر تعقيدًا فيما خص مرجوحية  ”إسرائيل“ ف تواجهمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فسو 

ة الرباعية ترفض التعامل والمجموع ”إسرائيل“ ى اآلن، ما تزالوصوابية وكيفية التعامل مع الفلسطينيين. وحت  
إال   لها( المتحدةفلسطيني تشارك فيه حماس )المنظمة األجنبية اإلرهابية، حسب تصنيف الواليات  مع كيان
في  ”إسرائيل“ بمبادئ المجموعة الرباعية، التي تشمل االعتراف بحق  ال قبول قادة الكيان )الفلسطيني( في ح

الفلسطينية السابقة. غير أن سيطرة حماس  –الوجود، ونبذ العنف، والموافقة على احترام االتفاقات اإلسرائيلية 
عاء منظمة التحرير مسألة ما إذا كان اد   تعني أن إبعادها عن عملية السالم سيثير تساؤالت حول غز ة على

 .”إسرائيل“ قًا في أية محادثات مستقبلية معالفلسطينية تمثيل جميع الفلسطينيين سيكون مصد  
ن أن االضطراب والصراع في ى اآلن، ما زال التوجه المستقبلي لحماس مشوبًا بالغموض. وقد تبي  وحت  

واخر أت بين وليس قطعها بالكامل. فخالل الفترة التي امتد   سوريا أديا إلى إضعاف صالت الحركة بإيران،
ها الرئيسي في دمشق، وراحت تعيد إلى ، غادرت قيادة حماس الخارجية مقر  2012وأوائل العام  2011العام 

. لكن، ليس من السهل أن نستشرف بوضوح 85األذهان حقيقة أن جذورها تعود إلى األخوان المسلمين
السلطة بين مختلف األقطاب القيادية في حماس بالنسبة إلى المواقف السياسية  مضامين الصراعات على

لى األخطار التي تشكلها على والعسكرية للحركة  .86ية األخرى هي والجماعات المسلحة الغز   ”إسرائيل“ وا 
 كيان االنعكاسات واضحة بالنسبة إلى أي   ة، منها ضبابية مستقبل حماس، ال تبدوونظرًا لعوامل عد  

الفلسطينية أيضًا.  –؛ ال بل وبالنسبة إلى المفاوضات اإلسرائيلية غز ة سياسي يقوم في الضفة الغربية وقطاع
ي غياب التسوية بين فتح وحماس إلى تغذية حالة الفصل الثقافي والسياسي بين ومن الممكن أن يؤد  

وفلسطينيي القطاع يمكن أن تزيد في الضفة  ت اآلخذة في التوسع بين فلسطيني يالفلسطينيين؛ كما أن الفجوا
م نفسه على أنه الناطق الرسمي الوحيد باسم ي مشكلة المصداقية التي يعاني منها محمود عباس حين يقد  ترد  

 الحركة الوطنية الفلسطينية.
87 

                                                 
84

ام للشرررعب الفلسرررطيين. وقرررد ا  إنشررراء السرررلطة الفلسرررطينية إنثرررر اتفاقرررات خمتلفرررة برررني املنظمرررة تُعتررررب منظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية املمث رررل املعررررتف بررره دوليررر  
 أنثناء عملية أوسلو )يف التسعينيات(، ككيان حيكم الفلسطينيني بنطاق ادود للصالحيات يف الضفة الغربية وقطاع غز ة. ”إسرائيل”و

85
 = "Hamas 'to renounce' armed resistance to Israel", Jane's Intelligence Weekly, December 15, 2011… 

 ) اس، للكف  عن املقاومة املسل حة ضد  إسرائيل(؛ ومنذ ذلك احلني، انتقل مسؤولو  اس، يف القيادة اخلارجية، لإلقامة يف قطر ومصر.
86

 = CRS Report RL 34074, The Palestinians: Back ground and U.S. Relations, by Jim Zanotti. 

 )الفلسطينيون: اخللفية والعالقات مع الوالايت املتحدة(.
87

ة مبصرر لعل  هذا الفصل عائرد، بشركل جزئري، علرى عردم وجرود تواصرل تررايب برني املنطقترني الفلسرطينيتني وإىل معطيرات جغرافيرة واترخييرة ربطرت قطراع غرز    
 والضفة الغربية ابألردن.
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88 
، من ناحية، وبين جهات غير فلسطينية في سيناء والخليج، غز ة أضف إلى ذلك أن العالقات التجارية بين

س الفصل الترابي عن الضفة الغربية. وقد يتوسع نطاق هذه العالقات ألسباب من ناحية أخرى، يمكن أن تكر  
ي وعبر الساحل الغز   غز ة على حركة الناس والبضائع عبر حدود ”إسرائيل“ ة، منها القيود التي تفرضهاعد  

ذا ما ازدادت نسبيًا أهمية هذه العالقات ال89على البحر المتوسط ز ذلك تأكيدات ، فقد يعز  غز ة خارجية مع. وا 
انه منذ ما عليها من مسؤولية قانونية حيال القطاع وسك   لم تؤد   ”إسرائيل“ ون على أناإلسرائيليين الذين يصر  

% 1.5يها عن ل إسرائيلي أنه "...بتخل  . وفي هذا الصدد، كتب محل  2005انسحابها العسكري منه في العام 
ى التوازن إلى ما يسم   ”إسرائيل“ ي فلسطين في عصر االنتداب البريطاني[، أعادتفقط من األراضي ]أراض

 .90"بالمعادلة الديمغرافية" )نسبة اليهود إلى العرب في المنطقة الخاضعة لسيطرتها(..."
 ّالقدس
 الشريفرة، مع جبل الهيكل/ الحرم القدس الشرقية )التي تشمل المدينة القديمة المسو   ”إسرائيل“ تضم  

وبعضًا من مناطق الجوار المتاخمة في الضفة الغربية،  (المحيطوالحائط الغربي ومعظم "الحوض التاريخي" 
اإلسرائيلية.  –العربية  1967عيد احتاللها لهذه المناطق عسكريًا في حرب حزيران/، أي ب  1967في العام 

ان العرب، أكثرية غالبة من السك   تضم   ، والتي كانت91ة حديثاً هذه المناطق المحتل   ”إسرائيل“ وبذلك، ألحقت
ان اليهود، والذي كانت قد فرضت أكثرية غالبة من السك   إلى الجزء الغربي من المدينة، الذي كان يضم  

 .1948 العامسيطرتها عليه في 
. وتشير 92أة لدولتهم، أعلن اإلسرائيليون أن هذه المنطقة بكاملها هي العاصمة األبدية غير المجز  من ثم  

دون إنشاء دة هي عاصمتهم ويؤي  استطالعات الراي العام إلى أن معظم اإلسرائيليين يؤمنون بأن القدس الموح  

                                                 
88

مليررون دوالر لرردعم مشرراريع اإلنشرراءات )اإلعمررار والبررو التحتيررة(. ويف  400ة يف تشرررين األول املاضرري؛ ووعررد بتقرردمي قررام أمررري قطررر بررزايرة إىل قطرراع غررز    
 بعض التقارير، ورد أن قطر تستخدم معرب رفح املصري لنقل مواد البناء إىل داخل القطاع.

89
 = Nicolas Pelham, "Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege", Journal of Palestine 

Studies, vol. XLI, no.4, Summer 2012. 

 )ظاهرة أنفاق غز ة: الديناميات غري املقصودة للحصار اإلسرائيلي(.
90

 = Daniel Levy, "Seven Lean Years of Peacemaking", New York Times, September 11, 2012. 

 إىل صنع السالم(. )سبع سنني عجاف من السعي
91

. ول يتخرل  األردنيرون عرن 1950، وضرم ها إليره مرن جانرب واحرد، مرع الضرفة العربيرة بكاملهرا، عرام 1948احترل  األردن هرذه املنراطع عسركرايم يف العرام   
 .1988اد عائهم )فيما يتعلع مبلكية األراضي( ملنظمة التحرير الفلسطينية، إال  يف العام 

92
عاصررمة إسرررائيل"، الررذي نررص  علررى أن  –ويف ظررل  احلكومررة الليكوديررة األوىل، أقررر  الكنيسررت اإلسرررائيلي "القررانون األساسرري: القرردس ، 1980يف العررام   

 "...أورشاليم، الكاملة واملوح دة هي عاصمة إسرائيل.." أنظر:
= http://www.mfa.gov.il/... 

http://www.mfa.gov.il/
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األحياء السكنية اليهودية )بالتعبير اإلسرائيلي(، أو المستوطنات )بالمصطلح العام المستخدم عالميًا(، داخل 
. لكن، 93لحدود البلدية التي رسمتها إسرائيلاألخضر"، داخل ا "الخط   ذلك الجزء من القدس، الواقع شرقي  

 األخضر". اإلسرائيليين للمناطق الواقعة وراء "الخط   على العموم، ليس هناك اعتراف دولي بمشروعية ضم  
سواء(  ، تحرص اإلدارات األميركية المتعاقبة )الجمهورية منها والديمقراطية على حدٍ 1948ومنذ العام 

كات من ة تحر  ة القيام بأي  رة األطراف المعنية من مغب  ره المفاوضات، محذ  قر  على تأكيد أن مصير القدس ت
شأنها إلحاق الضرر بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات. وباإلضافة إلى ذلك، يرى الفلسطينيون في القدس 

ا مشروع ر  اب والشيوخ في الكونغرس األميركي أقأن مجلسي النو  إال   ؛الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية
، على الترتيب، اللذين 1997// في أيار/21ومشروع القانون رقم// 1997// في حزيران/60القانون رقم//

 أة.غير المجز   ”إسرائيل“ ا إدارة كلينتون على تأكيد أن القدس يجب أن تبقى عاصمةحث  
قدس في المستقبل. ومن المواضيع ذات الصلة، موضوع نقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى ال

 ة تدعم موقفهم؛ أبرزها:دو هذه الفكرة تعليالت عد  م مؤي  ويقد  
هي الدولة الوحيدة التي ال توجد سفارة للواليات المتحدة فيها داخل حدود العاصمة )حسب  ”إسرائيل“ = أن

 االعتبار الرسمي اإلسرائيلي(؛
 ن المقترح للسفارة( ليس موضع خالف؛ية في القدس الغربية )المكااألحق   ”إسرائيل“ عاء= أن اد  

 = أن الفلسطينيين يجب أن يعودوا عن أملهم في أن تكون لهم عاصمة في القدس.
 رون موقفهم هذا بالتعليالت التالية:وأما الذين يعارضون هذه الخطوة، فيبر  

 ”يلإسرائ“ ض فرص السالم بين= أن نقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس يقو  
 والفلسطينيين؛

 صدقية الواليات المتحدة في نظر الفلسطينيين والعالم اإلسالمي؛ ت ضعفخطوة كهذه يمكن أن  أن= 
 = أن نقل السفارة سيكون أشبه بالحكم المسبق على الوضع النهائي للمدينة.

حة على (، وردت موافقة صري45-104)القانون العام  1995وفي "قانون سفارة القدس"، الصادر عام 
القانون إياه يمنح الرئيس الصالحية، المنسجمة مع  ؛ لكن  1999أيلول/ 31نقل السفارة، بدًء من تاريخ 

المصلحة األمنية القومية للبلد، لتعليق القيود الواجب فرضها على نفقات وزارة الخارجية األميركية في حال 

                                                                                                                                                             

كانرررت قرررد أعلنرررت القررردس عاصرررمة هلرررا، للمرررر ة األوىل، يف العرررام   ”إسررررائيل“علرررى الرررنص  الكامرررل للقرررانون األساسررري. وجتررردر اإلشرررارة إىل أن وذلرررك لالط رررالع 
1950. 

93
 = "Poll: Most Israelis Support East Jerusalem Constrution", Ynetnews. Com, March 22, 2010. 

 ني يؤي دون إعمار القدس الشرقية(.)استطالع للرأي العام: معظم اإلسرائيلي
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بوش وأوباما هذه القيود على اإلنفاق؛ وما زال ق الرؤساء كلينتون و عدم فتح السفارة. وبصورة متعاقبة، عل  
 وضع السفارة على حاله.

 ( قد حث  228-107)القانون العام  2003و 2002وكان قانون تفويض وزارة الخارجية للعامين الماليين 
 الرئيس على البدء بالنقل "الفوري" لسفارة الواليات المتحدة.

 وكذلك، كان هذا القانون يرمي إلى:
خدام األموال المرصودة في إدارة وتشغيل المنشآت الدبلوماسية التابعة للواليات المتحدة في منع است  (1

 إذا كانت هذه المنشآت تحت إشراف سفير الواليات المتحدة في إسرائيل؛إال   القدس،

 كمكان والدة للمواطنين األميركيين المولودين في القدس. ”إسرائيل“ إسم بتدوينالسماح  (2

شروع القانون، ليصبح قانونًا، كتب الرئيس جورج و.بوش في "بيان التوقيع" إن اعتبار ولدى توقيع م
ل دون أدنى ريب تدخاًل في الصالحية الدستورية مختلف الفقرات المتعلقة بالقدس فقرات إلزامية سيشك  

لخارجية األميركية ن من إدارة الشؤون الخارجية للبلد. ومن جانبها، أعلنت وزارة االممنوحة للرئيس لكي يتمك  
د بعد مفاوضات بين األطراف حد  قة بالقدس لم تتغير، وأن الوضع الدائم للمدينة ي  أن وجهة نظرها المتعل  

، التي أعادتها المحكمة العليا إلى 94كلينتون ضد   المعنية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن قضية زيفوتوفسكي
رة ة ومؤث  ، يمكن أن تكون ذات مضامين مهم  2012في آذار/المحاكم الفدرالية الدنيا، للمزيد من التمحيص، 

لى قدرة الكونغرس جدًا بالنسبة إلى الصالحية الدستورية للكونغرس في القضايا المتعل   قة بوضع القدس وا 
 الشؤون الخارجية. المستقبلية على توجيه السلطة التنفيذية بنطاق أوسع فيما خص  

مون بمشاريع فيها الدورة الثالثة عشرة بعد المئة، كان األعضاء يتقد   وفي دورات الكونغرس المتعاقبة، بما
)انظر، على سبيل المثال، مشروعي القانون  ق بفقرات "قانون سفارة القدس واالعتراف"مشابهة تتعل  

//، في مجلس الشيوخ(. وفي 604اب؛ ومشروع القانون رقم////، في مجلس النو  252// ورقم //104رقم//
 تجريدب لزامًا نقل السفارة بعد له بالتالي إلى قانون، فسوف يترت  مشروع من هذا النوع، وتحو   أي  حال إقرار 

 الرئيس من صالحية تعليق القيود المفروضة على نفقات وزارة الخارجية، كما أسلفنا.
ّالمستوطنات

عمومًا وجزء  مجتمع سكني )"مستوطنة"، كما يصفها المجتمع الدولي  139حوالي  ”إسرائيل“ يوجد في
صة بحسب القانون مة غير مرخ  مواقع استيطانية متقد   105معتبر من المجتمع اإلسرائيلي(، ونحو 
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 .2012آذار/ 26//، 10-699خالصة ونثيقة قرارات احملكمة العليا يف الوالايت املتحدة، فيما خص  قضية زيفوتوفسكي ضد  كلينتون، الونثيقة رقم//  
= Zivotofsky v. Clinton, U.S. Supreme Court Docket No. 10-699, March 26, 2012. 

 ضررية، يطالررب مررواطن أمريكرري مولررود يف القرردس، مررن خررالل دعرروى قضررائية رفعهررا والررداه، أبن ُتصرردر اخلارجيررة األمريكيررة قرررارام يقضرري بترردوين إسررمويف هررذه الق
 "إسرائيل" يف خانة مكان الوالدة يف جواز سفره.
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اإلسرائيلي، إلى جانب مواقع مدنية وعسكرية أخرى، على أراضي الضفة الغربية. وباالضافة إلى ذلك، 
ان س الشرقية. ويصل عدد السك  رئيسية في القد (*)منطقة سكنية 17إلى  14أنشأت السلطات اإلسرائيلية 

لى  300000اإلسرائيليين إلى حوالي  بقليل،  نسمة، أو أقل   200000نسمة في مستوطنات الضفة الغربية وا 
هذه المجتمعات السكنية واقعة ضمن  . وكل  95في المناطق السكنية اإلسرائيلية المنشأة في القدس الشرقية

تشييد أولى المستوطنات بعد حرب العام  وكان قد تم   ؛م المستقبليةمناطق يعتبرها الفلسطينيون جزًء من دولته
العسكري للضفة الغربية. وأما  ”إسرائيل“ ر ذلك مبدئيًا بأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا باحتالل؛ وبر   1967

حركة واخر السبعينات، مع ظهور "كتلة المؤمنين" ]غوش إيمونيم[ )الأدء بتشييدها في المستوطنات الكبرى، فب  
الداعية إلى تنشيط االستيطان( وفوز مناحيم بيغن وحزب الليكود في االنتخابات. وبعدها، جرى توسيع 

جديدة خالل التسعينيات وعلى مدى العقد األول من هذا القرن، ئت مستوطنات المستوطنات الموجودة؛ وأنش  
وعلى العموم، ينطلق اإلسرائيليون مدريد( مع الفلسطينيين.  –على الرغم من إطالق عملية السالم )أوسلو 

 .96المدافعون عن مشروعية االستيطان من تبريرات قانونية أو تاريخية أو استراتيجية أو قومية أو دينية
األخضر" هي  وراء "الخط   ”إسرائيل“ وعلى العموم، يعتبر المجتمع الدولي أن نشاطات البناء التي تقوم بها

عسكريًا على الضفة الغربية، حيث أكملت تقريبًا مشروع  ”إسرائيل“ يطر. واليوم، تس97نشاطات غير قانونية
اه كثيرًا في أماكن أخرى. ويتخط   ،األخضر" في بعض األماكن يتطابق مع "الخط   98إنشاء "حاجز للفصل"

 والغرض من وراء إنشاء هذا الحاجز هو فصل اإلسرائيليين عن الفلسطينيين ومنع اإلرهابيين من الدخول إلى
ويعترض الفلسطينيون على حاجز الفصل المقام على أراضيهم، كونه يقطع التواصل الترابي بينهم  .”سرائيلإ“

                                                 
(*)

 منفصل"، حسب التعريف املعتمد. "مستوطنة" أو "حي    
95

 عن املستوطنات واملواقع االستيطانية املتقد مة، موجودة على العنوان التايل:هذه األرقام، مع بياانت إضافية   
= http://www.fmep.org/settlement_info.  

96
 لالط الع على مزيد من املعلومات حول اتريخ االستيطان وأتنثريه يف اجملتمع اإلسرائيلي، أنظر:  

= Idith Zirtal and Akiva Ekiva Eldar, Lords of the Lond: The War for Israel's Settlements, 1967-1977, New York: 

Times Books, 2006. 

 (.1977-1967ووالدة املستوطنات،  ”إسرائيل“)االمرباطورية العرضية: 
97

من القسم الثالث من  49ملستوطنات اإلسرائيلية هو اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ورد يف املادة القانون الدويل األبرز الذي ميكن الرجوع إليه فيما يتعلع اب  
( أنره ال  روز للقرو ة املمارِسرة لالحرتالل أن ترح رل 1949آي/ 12اجلزء الثالث منها )وهي متعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرري؛ وقرد أعلنرت يف 

تصرر  علررى أن الضررفة الغربيررة ال تنرردرج حتررت هررذا التعريررف يف القررانون الرردويل،  ”إسرررائيل“نيني إىل األراضرري الرر  حتتل هررا. لكررن  أو تنقرل أجررزاء مررن سررك اهنا املررد
عم خص  ملكيتها برز  وعلى أن أراضي الضفة ليست "اتل ة"، بل "متنازع عليها"؛ ألن البلد الذي كان حيتل ها سابقام )األردن( ل يكن صاحب اد عاء دويل فيما

 .1948معرتف به عامليام، نظرام الهنيار االمرباطورية العثمانية، مع انتهاء احلري العاملية األوىل، وانتهاء االنتداي الربيطاين عام 
98

ز أمررين" أو يسرتخدم اإلسرررائيليون والفلسرطينيون عمومرام مصرطلحات خمتلفرة متامررام يف وصرف هرذا احلراجز؛ فهرو ابلنسرربة إىل الكثرري مرن اإلسررائيليني "حراج  
 "سياج أمين"؛ وابلنسبة إىل الفلسطينيني هو "جدار فصل عنصري".

http://www.fmep.org/settlement_info
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وبين القدس الشرقية ويقسم أمالكهم وقراهم في بعض المناطق. وينظر كثيرون إلى هذا الحاجز على أنه أداة 
 تقبل.وأية دولة فلسطينية في المس ”إسرائيل“ إسرائيلية لترسيم الحدود بين
ى عت سياسة الواليات المتحدة حيال االستيطان. وحت  ، تنو  1967ة منذ العام وخالل الفترة الممتد  

الثمانينيات، كانت اإلدارات األميركية تشير، بالبيان الصريح أو التلميح، إلى أن االستيطان يخالف القانون 
، إن المستوطنات 1980علنًا، في العام ى أن وزير خارجية الرئيس كارتر، سايروس فانس، قال الدولي؛ حت  

بل منشأة عن  ،. والحقًا، أعلن الرئيس ريغان أن المستوطنات ليست "غير قانونية"99اإلسرائيلية "غير قانونية"
األميركية عن إصدار أية بيانات ة تدبير و"باستفزاز غير الزم". ومنذ ذلك الحين، تمتنع السلطة التنفيذية قل  

. والموقف السائد الذي تعلنه الواليات المتحدة في هذا الشأن هو أن االستيطان 100ستيطانحول "قانونية" اال
ل "عقبة" على طريق السالم". وحاليًا، يشترط القانون األميركي تخفيض قيمة ضمانات القروض إلسرائيل يشك  

 المحتلة. وآخر تخفيضٍ  نفقها اإلسرائيليون على المستوطنات في األراضييساوي قيمة المبالغ التي ي   بمقدارٍ 
 .2005101من هذا النوع هو ذلك الذي أجرته السلطة التنفيذية في العام المالي 

، اعترف الرئيس 2004وفي رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون، يعود تاريخها إلى نيسان/
فيها المراكز السكنية جورج و. بوش صراحة بأنه، في ضوء الحقائق الجديدة الواقعة على األرض، بما 

ض مفاوضات الوضع النهائي عن عودة تامة وكاملة إلى اإلسرائيلية الكبرى، ليس من الواقعي أن تتمخ  
دلي به صانعو سياسة الواليات المتحدة من تصريحات ة، منها ما ي  . وألسباب عد  1949خطوط هدنة عام 

 لمباشر للنشاط االستيطاني اإلسرائيلي.اد العرب أميركا بتقديم الدعم غير اهم النق  مشابهة، يت  
ومنذ بداية واليتها، وفي قرينة المحاوالت الرامية إلى إعادة إطالق عملية السالم بين اإلسرائيليين 

إلى تجميد النشاط االستيطاني تجميدًا كاماًل، بما في ذلك ضمن  ”إسرائيل“ والفلسطينيين، دعت إدارة أوباما
، قال 2009ة القدس. وفي كلمة ألقاها أثناء زيارته إلى القاهرة، في أيار/حدود الشطر الشرقي من مدين

الرئيس أوباما إن الواليات المتحدة ال تقبل بشرعية استمرار االستيطان اإلسرائيلي؛ ألن إنشاء المستوطنات 
تشييد هذه ض الجهود المبذولة من أجل تحقيق السالم؛ وقد حان الوقت لوقف يخالف االتفاقات السابقة ويقو  
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 = Daniel Kurtzer, "Do Settlements Matter?An American Perspective", Middle East Policy Vol. 16, issue 3, Fall 

2009. 

 )هل أمر املستوطنات أمر مهم؟... منظورية أمريكية(.
100

 = Nicholas Rostow, "Are the Settlements Illegal?", The American Interest, March/ April 2010. 

 )هل املستوطنات غري قانونية؟(.
101

 لالط الع على مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، أنظر:  
= CRS Report RL 33222, U.S. Foreign Aid to Israel, by Jeremy M. Sharp. 

 مريكية إلسرائيل(.)املساعدات اخلارجية األ
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مة التحرير الفلسطينية حذو أوباما، جاعلين تجميد االستيطان شرطًا مسبقًا و منظ  . وحذا قيادي  102المستوطنات
ية إلعادة المساعي الجد   ة عشرة شهور؛ لكن  بتأجيل جزئي لمد   ”إسرائيل“ تالسالم. ورد  لعودتهم إلى محادثات 

 النقض )فيتو( ، استخدمت الواليات المتحدة حق  2011إطالق المفاوضات غابت عن تلك الفترة. وفي شباط/
مشروع قرار في مجلس األمن الدولي يصف االستيطان اإلسرائيلي في القدس الشرقية بأنه "غير ضد  

د أعضاء المجلس األربعة عشر اآلخرون مشروع القرار، بما فيهم المملكة المتحدة وفرنسا قانوني". وأي  
لة الدائمة للواليات المتحدة في األمم المتحدة، أن اإلدارة األميركية ما س، الممث  وألمانيا. وأوضحت سوزان راي

 .103اًل لمساعي السالمتزال تعارض بناء المستوطنات وتعتبره عماًل غير مشروع ومعط  
وبالنظر إلى تركيبة المجتمع اإلسرائيلي والسياسات اإلسرائيلية، قد يكون من الصعب كبح النشاط 

 رون في الحسابات الدبلوماسية من خالل الوسائل التالية:ن الخارج؛ إذ أن المستوطنين يؤث  اإلستيطاني م
ع التأثير من خالل كتل االقتراع في النظام اإلئتالفي للبرلمان اإلسرائيلي )على الرغم من تنو   (1

 ان إسرائيل(؛% من سك  6ل المستوطنون حوالي مصالحهم ورؤاهم اآليديولوجية، يشك  

 ؛ 104ى العنف، على المستوى الشعبيمال الشغب والتخريب لتوليد االحتجاجات، وحت  ممارسة أع (2

                                                 
102

إدارة جرورج و.  اختلف القادة األمريكيرون واإلسررائيليون حرول مسرألة مرا إذا كانرت توق عرات أوابمرا املتعلقرة إبسررائيل تنراقض البيراانت الر  كانرت أصردرهتا  
توصررلتا إىل تفرراهم غررري مكترروي مفرراده أن  ”رائيلإسرر”بررو.. وقررد أعلررن بعررض الساسررة اإلسرررائيليني واملسررؤولني السررابقني يف إدارة بررو. أن الرروالايت املتحرردة و

إضررافة بيرروت إىل املسررتوطنات الرر  تنرروي االحتفررات هبررا ]عنررد التوصررل إىل حررل  هنررائي مررع الفلسررطينيني[، طاملررا أن اإلضررافة مُيليهررا طلررب  ”إسرررائيل“إبمكرران 
 السوق وليس النفقات احلكومية املرصودة.

= Glenn Kessler and Howard Schneider, "U.S. Presses Israel to End Expansion", Washington Post, May 24, 2009. 

 إلهناء التوسع(. ”إسرائيل“)الوالايت املتحدة تضغط على 
إسررائيل تحردة و ويف هذه املقالة، نقل الكاتبان عن إيليروت آبرامرز، وهرو مستشرار سرابع يف شرؤون األمرن القرومي، كران يعمرل لردى إدارة برو.، أن الروالايت امل

اإلسرررائيلية هبررذا الشررأن؛ لكررن  إدارة  –توصررلتا إىل "مررا يشرربه التفرراهم". وتتبرراين تصرررحيات املسررؤولني السررابقني يف إدارة بررو. يف وصررفها للمحررادخلت األمريكيررة 
 أوابما تصر على أن التفااات إايها ال تلزمها؛ هذا إذا كان قد ا التوص ل إىل شيء منها فيما مضى.

= Ethan Bronner, "Israelis Say Bush Agreed to West Bank Growth", New York Times, June 3, 2009. 

 )اإلسرائيليون يقولون إن بو. وافع على التطوير )تطوير اإلستيطان( يف الضفة الغربية(.
103

 = "United States Vetoes Security Council Resolution on Israeli Settlements", UN News Center, February 18, 

2011. 

 )الوالايت املتحدة تستخدم حع  النقض ضد  مشروع قرار يف تجلس األمن(.
104

 = Mark Weiss, "Settlers Destroy Trees on West Bank", Irish Times, July 22, 2009, 

 )املستوطنون يدم رون أشجارام يف الضفة الغربية(...
= "Militant Settlers, Who often act independently, in defiance of the official settler Leadership, confirmed that a 

"pricetag" policy exists under which revenge attacks will be carried out against Palestinians every time the 

government acts to remove outposts…". 

ين القيرادة الرمسيرة للمسرتوطنني، أك ردوا أن هنراك "سياسرة تردفيع الرثمن"، الر  يف ظل هرا )املسرتوطنون املتطر فرون، الر ذين غالبرام مرا يعملرون بشركل مسرتقل ، متحرد 
 تنف ذ اهلجمات االنتقامية ضد  الفلسطينيني كل ما حتركت احلكومة إلزالة مواقعهم االستيطانية املتقد مة(.



48 

 

ى الروحية، "كأوصياء له المستوطنون في نظر البعض، من النواحي الرمزية والعاطفية، وحت  ما يمث   (3
 س وكان بقاؤه بعتمد على الروح الريادية في مواجهة النوائب.س  أ   على الحصن األخير" في بلدٍ 

 ة، أبرزها:ى من خالل أمور عد  ه المخاوف الداخلية تتجل  ن حساسية الحكومة حيال هذويبدو أ
 = إعالن حكومة نتنياهو، بين الحين واآلخر، عن خطط جديدة لبناء مستوطنات؛

 مة؛المواقع االستيطانية المتقد   يًا في إضفاء صبغة قانونية على بعضر جد  = التفكي
 لبعض المستوطنين؛ = الموافقة على إعطاء قروض وهبات

 .105ر على أن الجهات الخارجية ال تملي سياسة إسرائيل= اإلصرار المتكر  
ر بعذض اإلسذذرائيليين مذن أن المطالبذذة بتذوفير األمذن للمسذذتوطنين ولبنذاهم التحتيذذة وطذرق مواصذذالتهم ويحذذ  

رات العقالنيذة األخذرى بذر  ى لذو زالذت الميمكن أن يديم السيطرة العسكرية على الضفة الغربية حت ذ ”إسرائيل“ إلى
إلدامة هكذذا سذيطرة. وتغذدو حمايذة المسذتوطنين أكثذر صذعوبة واسذتنفادًا للطاقذة البشذرية بسذبب اسذتفزاز بعذض 

، اسذتجابت الحكومذة 2012ي الضفة وللسلطات العسكرية اإلسذرائيلية هنذاك. وفذي العذام المستوطنين لفلسطيني  
مين؛ وحاولذت تطييذب يلية قضذيا بتفكيذك مذوقعين اسذتيطانيين متقذد  لقرارين صادرين عن المحكمذة العليذا اإلسذرائ

ة معارضتهم عن طريق نقل المواقع االستيطانية إلى أماكن سكنية أخرى خاطر المستوطنين والتخفيف من شد  
 .106القانون اإلسرائيليظل   ضمن حدود المستوطنات المسموح بإقامتها في

ذذ ”إسذذرائيل“ وتفيذذد بعذذض التقذذارير بذذأن تذذة، ربمذذا انسذذجامًا مذذع بعذذض الخطذذط االسذذتيطانية، بصذذورة مؤق   دتجم 
دمًا فذذي . لكذذن، يبذذدو أن اإلسذذرائيليين ماضذذون ق ذذ107المسذذاعي األميركيذذة الراميذذة إلذذى إعذذادة إحيذذاء عمليذذة السذذالم

 يًا في إضفاء صبغة قانونية، بمفعولرون جد  ؛ وهم يفك  تنفيذ مشاريعهم االستيطانية، في حالة واحدة على األقل  
 .108اة بالقانون اإلسرائيليمة التي لم تكن مغط  رجعي، على بعض المواقع االستيطانية المتقد  

                                                 
105 = Joel Greenberg, "Netanyahu strengthens his base within Likud", Washington Post, February 2, 2011. 

 )نتنياهو يعز ز القاعدة املؤي دة له داخل الليكود(.
106 = Joel Greenberg, "Israeli Settlers evacuated from West Bank out post following court order", Washington Post, 

September 2, 2012. 

 ن إسرائيليون ُ لون عن موقع متقد م يف الضفة الغربية أبمر صادر عن احملكمة(.)مستوطنو 
107 = Maayan Lubell, "Israel to authorize four West Bank settler outposts", Re3uters, May 16, 2013. 

 )إسرائيل لرتخيص إقامة أربعة مواقع إستيطانية متقد مة يف الضفة الغربية(.
 ابع نفسرره. ويف حررال املضرري  قرردمام حنررو تنفيررذ املشرراريع االسررتيطانية، فمررن املمكررن أن تشررمل املوافقررة علررى اإلنشرراءات ضررمن املنطقررة املعروفررةاملصرردر السرر 108

 " من الضفة الغربية؛ وهي واقعة يف اجلوار الشرقي املباشر للحدود البلدية ملدينة القدس...1-"ابمنطقة هر
= "Briefing: Inside the E-1 Israeil Settlement", Integrated Regional Information Networks (IRIN), March 14, 2013. 

" ميكرن أن يضرر  بفررص التوصرل إىل 1-" اإلسرائيلية(. ويقرد ر نق راد ال يرون وعرامليون أن أي  تطرو ر الفرت ضرمن حردود املنطقرة "هرر1)بيان: داخل مستوطنة "هر
بشع  ممر  جغرايف رئيسي بني املراكز السكنية الكربى يف ئال الضفة الغربية وجنوهبرا؛ علرى الررغم مرن عردم وضروح مسرألة  حل  مستقبلي عن طريع إقامة دولتني
 الطريع على اخليارات الدبلوماسية املستقبلية.. –ابلضرورة  –" سيقطع 1-ما إذا كان اإلعمار يف املنطقة "هر

= Robert Blecher, "Jerusalem in the Here and Now", foreignpolicy. Com, February 12, 2013; 
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ّ=ّموضوعاتّحساسةّتتعلقّباالستخباراتّوالتكنولوجياّالدفاعية
فذذذذي ضذذذذوء مبيعذذذذات األسذذذذلحة وتبذذذذادل المعلومذذذذات والتطذذذذوير المشذذذذترك للتكنولوجيذذذذا بذذذذين الواليذذذذات المتحذذذذدة 

سرائيل، يتساءل المرء ع شذار هنذا إلذى ا قد يفعله اإلسرائيليون بما يحصذلون عليذه مذن قذدرات ومعلومذات. وي  م  وا 
البلذذدان األجنبيذة األخذذرى يجذذب أن يكذذون منسذذجمًا  أن بيذع المذذواد والخذذدمات الدفاعيذذة األميركيذة إلسذذرائيل ولكذذل  
 109، ل(، المعذد  629-90أ// من القذانون العذام  40مع فقرات "قانون ضبط صادرات األسلحة )أنظر: الفقرة//

قة بالتطبيق. وينص القسم الثالث من هذذا القذانون علذى أن دوام األهليذة لالسذتفادة ة المتعل  ومع األنظمة المرعي  
مذذن الخذذدمات الدفاعيذذة األميركيذذة، بمذذا فذذي ذلذذك شذذراء المذذواد واألسذذلحة واألعتذذدة وتلقذذي الخذذدمات والتذذدريبات، 

المشذتريات و/أو الخذذدمات ألغذذراض غيذذر تلذذك المنصوصذذة فذذي  ب علذذى الحكومذذات األجنبيذذة عذذدم اسذذتخداميرت ذ
د(، نذة بشذكل محذد  ظذروف مبي  ظذل   فذي القانون، وعدم نقل هذذه المشذتريات و/أو الخذدمات إلذى بلذدان ثالثذة )إال  

 بدون موافقة مسبقة من جانب الرئيس.
ّمبيعاتّاألسلحةّاإلسرائيليةّللبلدانّاألخرّى

رة للسذذذالح؛ ومذذذن أهذذذم البلذذذدان التذذذي تشذذذتري، أو كانذذذت تشذذذتري، منهذذذا إسذذذرائيل هذذذي مذذذن أبذذذرز الذذذدول المصذذذد  
 ”إسذرائيل“ . وبصورة منتظمذة، يتباحذث األميركيذون واإلسذرائيليون بشذأن بيذع110األسلحة، الهند والصين وروسيا

رت ، عب ذ2003. وفي العذام 111ة منها الصيناألعتدة والتكنولوجيات األمنية الحساسة لمختلف البلدان؛ وخاص  
                                                                                                                                                             

 )أورشاليم: شأن حاضر، انن، هنا(
= Andrew Fridman, "I "E-1" for Real?", Jerusalem Report, April 8, 2013. 

 " حقيقية.(.1-)هل املنطقة "هر
 [U.S.C. E2785 22]القانون األمريكي  109
سررائيل: أملانيرا وإسرربانيا وفرنسرا وكنردا وأسررتاليا وتركيررا وسرنغافورة والربازيرل وإيطاليررا وهولنردة وبولنردة وفنلنرردة مرن البلردان األخررى الرر  تشررتي أسرلحة مررن إ 110

 تسعى إىل توسيع نطاق تصديرها ل سلحة، ليشمل أمريكا الالتينية. ”إسرائيل“وأذربيجان ورومانيا. وكذلك، تفيد بعض التقارير أبن 
111 = Office of Naval Intelligence, Worldwide Challenges to Naval Strike Warfare, 1996. 

 (.1996)مكتب االستخبارات البحرية، "التحد ايت العاملية حلري الضربة البحرية، 
حسرب التقريرر(  [F-10])املعروفرة كرذلك ابسرم  [J-10]، مرن سلسرلة التقرارير هرذه، ورد أن تصرميم الطرائرة املقاتلرة الصرينية مرن طرراز 1997ويف طبعة العرام 

 وروسيا، مع االستفادة غري املباشرة من التكنولوجيات األمريكية. ”إسرائيل“أِعد  مبساعدة مباشرة من قبل 
= ONI, Worldwide Challenges to Naval Strike Warfare, 1997. 

 ام:"(. وانظر أيض1997)مكتب االستخبارات البحرية، "التحدايت العاملية حلري الضربة البحرية، 
= Robert Hewson, "Chinese J-10 benefited from the Laviproject", Jane's Defensre Weekly, May 16, 2008. 

 تستفيد من مشروع اليف( [J-10])الطائرة الصينية 
= Duncan L.Clarke and Robert J. Johnston, "U.S. Dual – Use Exports to China, Chinese Behavior and the Israel 

Factor: Effective Controls?", Asian Surey, Vol. 39, No. 2, March- April 1999. 

إىل أن الطررائرة )صررادرات املررواد األمريكيررة ذات االسررتخدام الثنررائي إىل الصررني والسررلوك الصرريين والعامررل اإلسرررائيلي: هررل مررن ضرروابط؟(. وجترردر اإلشررارة هنررا 
مليرار دوالر  1.5خالل الثمانينيات، بنفقات بلغت حروايل  ”إسرائيل“األمريكية( طو ِرت يف  [F-16]توى بقليل من طائرة املقاتلة من طراز "اليف" )األقل مس

 )على شكل مساعدات من الوالايت املتحدة(؛ لكن  املشروع ل يتخط  مرحلة النموذج األويل.
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بسبب موافقة األخيذرة علذى تحذديث طذائرات بذدون طيذار مذن  ”إسرائيل“ رة الدفاع األميركية عن استيائها منوزا
ت الذذوزارة . ورد  1999طذذراز "هذذاربي كيلذذر" )الكاشذذفة لمواقذذع الذذرادارات( كانذذت قذذد باعتهذذا للصذذينيين فذذي العذذام 

يذذذة اإلسذذذرائيلية فذذذي ة الجو  وجي مذذذع القذذذو  وتعاونهذذذا التكنولذذذ ”إسذذذرائيل“ بتعليذذذق حوارهذذذا االسذذذتراتيجي المشذذذترك مذذذع
 والعديد من البرامج األخرى. [F-35]الطائرة المقاتلة/ المغيرة المشتركة من طراز  إنتاجمشروع 
، أصذذدرت وزارتذذا الذذدفاع األميركيذذة واإلسذذرائيلية بيانذذًا صذذحافيًا مشذذتركًا ورد فيذذه أنهمذذا 2005آب/ 17وفذذي 

السابقة التي كان لهذا تذأثير خطيذر فذي العالقذة األمنيذة التكنولوجيذة وا عذادة  عتا تفاهمًا هدفه معالجة المشاكلوق  
اإلسذذرائيلي  –. وبعذذد ذلذذك، جذذرى اسذذتئناف الحذذوار االسذذتراتيجي األميركذذي 112الثقذذة إلذذى مجذذال أمذذن التكنولوجيذذا

ة بيذذع ة صذذفقفذذي نقذذض أي ذذ المشذذترك. وأفذذادت تقذذارير ذات صذذلة بذذأن هذذذا التفذذاهم مذذنح الواليذذات المتحذذدة الحذذق  
 .113ة بمصالحهم األمنية القوميةبلد ثالث ويعتبرها األميركيون مضر   مع أي   ”إسرائيل“ برمهاأسلحة ت  

ّ*ّمراقبةّاالستخدامّالنهائي
تخضع مبيعات المواد والخدمات الدفاعية األميركية إلسرائيل لجملة الشروط المنصوصة في "قذانون ضذبط 

(. وحسذذذب االتفذذذاق 1952تمذذذوز/ 23ع فذذذي عيذذذة المشذذذتركة" )الموق ذذذصذذذادرات األسذذذلحة" و"اتفذذذاق المسذذذاعدة الدفا
لحكومة الواليات المتحدة أن المواد والخدمات المطلوبة من الواليات المتحدة  ”إسرائيل“ دت حكومةالمذكور، أك  

لذن تسذتخدم هذذه  ”إسذرائيل“ في المحافظة على األمن الداخلي والدفاع المشروع عذن الذنفس وأنإال   ستخدملن ت  
 بلد آخر. أي  ضد   عمل عدواني المواد والخدمات في القيام بأي  

وقد اعترفت اإلدارات األميركية السابقة بأن بعض االسذتخدامات اإلسذرائيلية للمذواد الدفاعيذة األميركيذة ربمذا 
واد لجهذة تأكيذد عذدم اسذتخدام هذذه المذ ،تكون قذد خالفذت الشذروط الذواردة فذي القذانون واالتفذاق المذذكورين أعذاله

حفاظًا علذى األمذن الذداخلي ودفاعذًا عذن الذنفس. وكانذت هذذه اإلدارات السذابقة ترسذل تقذارير إلذى إال   والخدمات
سذرائيل  الكونغرس إللفاته إلى إمكانيذة حصذول مخالفذات كبيذرة لبنذود االتفاقذات المبرمذة بذين الواليذات المتحذدة وا 

بخصذذذوص  2007مذذذن هذذذذا النذذذوع فذذذي كذذذانون الثذذذاني/إرسذذذال آخذذذر تقريذذذر  ق ببيذذذع األسذذذلحة. وقذذذد تذذذم  فيمذذذا يتعل ذذذ
؛ مذع اإلشذارة 2006حذزب هللا فذي لبنذان عذام ضذد   ذخائر عنقودية أثناء عملياتها العسكرية ”إسرائيل“ استخدام

                                                 
112 = "U.S. Israel Agree to Consult on Future Israeli Weapons sales-Nations Affirm Joint Commitment to Address 

Global Security Dhallenges", U.S. State Department Press Release, August 17, 2005. 

ررردان االلترررزام املشررررتك  –تتفقررران علرررى التشررراور بشرررأن مبيعرررات األسرررلحة اإلسررررائيلية يف املسرررتقبل  ”إسررررائيل”)"الررروالايت املتحررردة و ابلتعامرررل مرررع البلررردان يؤك 
 .2005آي/ 17التحد ايت األمنية املستقبلية"، بيان صحايف صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 

113 = "U.S. OKs Israel – China Spy Sat Deal", Defense News.com, October 12, 2007. 

.؟ وتنقررررل هررررذه املقالررررة تصرررررحيام ملسررررؤول أمريكرررري جرررراء فيرررره أن والصررررني( ”إسرررررائيل“)الرررروالايت املتحرررردة توافررررع علررررى صررررفقة القمررررر الصررررناعي التجسسرررري بررررني 
سألة كياسة يف التعامل مع "...الوالايت املتحدة ال تعرتف رمسيام بدورها اإلشرايف وال حبق ها يف نقض االتفاقات ال  يعقدوهنا يف تجال التصدير؛ فاملسألة هي م

 سيادهتم ومسعتهم يف السوق العاملية..". أصدقائنا اإلسرائيليني، الذين هم جاد ون متامام يف صون
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. ومذذن األمثلذذة األخذذرى، التقذذارير الصذذادرة فذذي األعذذوام 114إلذذى أن الذذذخائر المسذذتخدمة كانذذت أميركيذذة الصذذنع
 هتهذذذذايذذذذة التذذذذي وج  عمليذذذذات العسذذذذكرية اإلسذذذذرائيلية فذذذذي لبنذذذذان والضذذذذربة الجو  حذذذذول ال 1982و 1979و 1978

. وخذذالل الفتذذذرة التذذي أمتذذدت بذذين العذذذامين 1981إلذذى مفاعذذل "أوسذذيراك" النذذذووي العراقذذي فذذي العذذام  ”إسذذرائيل“
ذلك، قت إدارة ريغان تسليم الذخائر العنقودية إلسرائيل خوفًا من استخدامها في لبنان. وك، عل  1988و 1982

بعذد  ،”إسذرائيل“ إلى [F-16]و [F-15]رت إدارة ريغان، لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، شحن طائرات من طراز أخ  
ك عسذذكري فذذي المسذذتقبل، السذذتباق تهديذذدات تحذذر   بذذأي   ”إسذذرائيل“ يذذة علذذى العذذراق. وفذذي حذذال قيذذامالهجمذذة الجو  

عذذاءات أخذذرى تتعلذذق بمخالفذذة مكذذن صذذدور اد  أمنيذذة مستشذذرفة، باالعتمذذاد علذذى مذذواد دفاعيذذة أميركيذذة، فمذذن الم
 .115قانون ضبط صادرات األسلحة

ّقةّبالجوسسة*ّقضاياّمتعلّ 
أديذذن فيهذذا موظفذذون  – علذذى األقذذل   –فذذي األعذذوام الخمسذذة والعشذذرين األخيذذرة، كانذذت هنذذاك ثذذالث حذذاالت 

سذذرائيليين. وأبذذرز ية إلسذذرائيل أو بالتذذآمر للعمذذل كجواسذذيس لإلحكوميذذون أميركيذذون بالكشذذف عذذن معلومذذات سذذر  
ية بالذذذذنب، مذذذع زوجتذذذه آن، واعتذذذرف ببيعذذذه وثذذذائق سذذذر   هذذذذه القضذذذايا كانذذذت قضذذذية جوناثذذذان بذذذوالد، الذذذذي أقذذذر  

د فذي أحذد السذجون الفدراليذة األميركيذة، شار هنا إلى أن بوالرد، الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤب  إلسرائيل. وي  
بذذأن بذذوالرد كذذان جاسوسذذًا  ”إسذذرائيل“ ، اعترفذذت1998لعذذام ؛ وفذذي ا1996مذذنح الجنسذذية اإلسذذرائيلية فذذي العذذام 
ة، حاول رئذيس الذوزراء نتنيذاهو، كمذا العديذد مذن رؤسذاء الذوزراء اإلسذرائيليين يعمل لحسابها. وفي مناسبات عد  

 .116تلك المحاوالت باءت بالفشلكل   ،السابقين، التماس العفو لبوالرد لدى اإلدارة األميركية؛ لكن
                                                 
114 = Sean Mc Cormak, U.S. Depar Hment of State Spokesman, Daily Press Briefing, Washington, D.C., January 29, 

2007. 

 (.2007/كانون الثاين  29)شون ماك كورماك، املتحد ث ابسم وزارة اخلارجية األمريكية، البيان الصحايف اليومي، واشنطن 
( قيرودام معترربة علرى تصردير الرذخائر العنقوديرة املصرنوعة يف 161-110)القانون العام  2008وعلى حنٍو الفت، وضع "قانون اإلرصاد املوح د"، الصادر عام 

 ائر عنقودية مصنوعة اليام.على ذخ ”إسرائيل“، تستحصل 2008الوالايت املتحدة؛ وظل ت هذه القيود سارية املفعول يف السنوات الالحقة. ومنذ العام 
 ”إسررائيل“مرن أعضراء الكرونغرس األمريكري عمليرات  –علرى األقرل   –إىل جانب بعض اجلماعات الفلسطينية واحلكومات العربية والعامليرة، انتقرد واحرد  115

هنرا أعمرال عدوانيرة. وأنثنراء الردورة احلاديرة عشررة العسكرية ضد  الفلسطينيني )"كعملية الرصاص املصبوي" ال  شن ت ضرد   راس يف قطراع غرز ة( علرى اعتبرار أ
( علرى مشراريع قررارات متعل قرة "بعمليرة الرصرراص 2009كرانون الثرراين/  5بعرد املئرة للكرونغرس األمريكري، وافرع تجلسرا الشرريوخ والنرو اي )األسربوع الواقرع فيره يروم 

// الصرادر عرن تجلرس النررو اي(. إال  أن 34در عرن تجلرس الشريوخ؛ والقررار رقررم//// الصررا10املصربوي" تؤيرد حرع  إسررائيل يف الرردفاع عرن نفسرها )القررار رقرم //
اخلي وال تشرك ل دفاعرام النائب دينيس كوتشينتش قد م رسالة إىل وزيرة اخلارجية كوندوليزا رايرس كترب فيهرا أن اهلجمرات اإلسررائيلية األخررية ال تعرز ز األمرن الرد

 مشروعام عن النفس.
= Office of Representative Dennis J. Kucinich, "Press Release: Israel May Be in Violation of Arms Control Act", 

January 6, 2009. 

 (.2009كانون الثاين/  6قد خالفت قانون ضبط األسلحة"،  ”إسرائيل“)مكتب النائب دينيس كوتشينيتش، "بيان صحايف: رمبا تكون 
بكشفه عن معلومات سري ة لدبلوماسي إسررائيلي  2006 وزارة الدفاع األمريكية لورنس فرانكلني، الذي اعرتف يف العام القضية الثانية هي قضية احملل ل يف 116

عرامي كراديش، الرذي كران يعمرل يف  –وانثنني من انشطي "اللويب" اليهودي يف جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية ]إيباك[ والقضرية الثالثرة هري قضرية برن 
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117ّالنوويّومنعّاالنتشارّ”إسرائيل“ّ=ّوضع
. 118سذذالح نذذووي  200إلذذى  80جمذذع التقذذارير اإلعالميذذة وتقذذارير الخبذذراء علذذى أن اإلسذذرائيليين يملكذذون ت  

د لضبابية القدرات النووية اإلسرائيلية؛ ففي ذلك ، تحافظ الواليات المتحدة على موقفها المؤي  1069ومنذ ايلول/
لية غولدا مئير مع الرئيس األميركذي ريتشذارد نيكسذون إلذى اتفذاق علذى التاريخ، توصلت رئيسة الوزراء اإلسرائي

 .119النووية في العلن ”إسرائيل“ عدم اإلشارة إلى ترسانة
 إلذىالنوويذة علذى أنهذا عقبذة تعتذرض السذعي  ”إسذرائيل“ وينظر بعض أعضاء المجتمع الدولي إلذى ضذبابية

مر مراجعذة معاهذدة منذع االنتشذار النذووي قذرارًا دعذا ى مذؤت، تبن ذ1995تحقيق أهداف منع االنتشار. وفي العذام 
فيذذه جميذذع الذذدول فذذي الشذذرق األوسذذط إلذذى اتخذذاذ خطذذوات عمليذذة نحذذو إقامذذة منطقذذة شذذرق أوسذذطية خاليذذة مذذن 
أسلحة الدمار الشذامل، النوويذة والكيميائيذة والبيولوجيذة، ووسذائل إطالقهذا. وتجذدر اإلشذارة هنذا إلذى إدارة أوبامذا 

 لفكرة المنطقة الخالية من السالح النووي.أعلنت تأييدها 
ّ=ّقضاياّتجاريةّثنائية

تها "لجنذة التجذذارة العالميذذة" ؛ وحسذب بيانذذات أعذذد  120الواليذات المتحذذدة هذي الشذذريك التجذذاري األبذرز إلسذذرائيل
تحذذدة أبذذرز شذذركاء الواليذذات الم المرتبذذة السادسذذة والعشذذرين علذذى القائمذذة التذذي تضذذم   ”إسذذرائيل“ األميركيذذة، تحتذذل  

؛ ومنذذ ذلذك الحذين، 1985ة فذي العذام عا اتفاقية للتجارة الحذر  . وكان البلدان قد وق  121في مجال التبادل التجاري 
الرسوم الجمركية بين الشريكين التجاريين. وتشتمل االتفاقية المذكورة على فقرات تحمي البلذدين مذن كل   أزيلت

منهمذذا، بحذذواجز الالتعرفذذة )موانذذع االسذذتيراد...  لٍ كذذ الصذذدمات التذذي قذذد تصذذيب القطذذاع الزراعذذي الحسذذاس فذذي

                                                                                                                                                             

، اعرتف كاديش ابجلوسسة لصات إسرائيل، كعميرل غرري 2009نيوجريسي. ويف العام  –حبوث التسل ح والتطوير واهلندسة لدى اجليش األمريكي يف دوفر مركز 
 مسج ل.

 النووية، أنظر:... ”إسرائيل“لالط الع على مزيد املعلومات حول نشاطات  117
= CRS Report R 40439, Nuclear Weapons R&D Organizations in Nine Nations, coordinated by Jonathan Medalia. 

 )منظمات البحث والتطوير يف تجال األسلحة النووية يف تسع بلدان(.
 (.31أنظر املالحظة ) 118

119 = Eli Lake, "Secret U.S.- Israel Nuclear Accord in Jeopardy", Washington Times, May 6, 2009. 

 مهددة ابخلطر(. ”إسرائيل”السرية بني الوالايت املتحدة و)االتفاقية النووية 
120

ة للمفو ضرية األوروبيرة، حسب ونثيقة حتمل عنوان "إسرائيل: التجارة الثنائية لالحتاد األورويب والتجارة مع العال"، صرادرة عرن املديريرة العامرة للتجرارة التابعر  
% مررن إأررايل حجررم التجررارة اإلسرررائيلية، يف حررني سررج لت نسرربة 31 ”إسرررائيل”اد األورويب و، سررج لت نسرربة التجررارة بررني بلرردان االحترر2013أاير/ 23يف 

 %.20.1التجارة مع الوالايت املتحدة 
= "Israel: EU Bilateral Trade and Trade with th World", The European Commission's Directorate General for Trade, 

May 23, 2013. 
 ابلنسبة إىل الشركاء التجاريني انخرين للوالايت املتحدة، أعتها "جلنة التجارة العاملية" األمريكية، ”إسرائيل“ضع إحصاءات عن و  121

= U.S. International Trade Commission, 

http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/cy_m3_run.asp  

http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/cy_m3_run.asp
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وقد ازدادت قيمذة الصذادرات اإلسذرائيلية إلذى الواليذات المتحذدة بشذكل ملحذوظ منذذ  .نسب التبادل... الرسوم...(
لتذان فذي األردن ومصذر جذزًء عت هذذه االتفاقيذة موضذع التطبيذق. وتعتبذر المنطقتذان الصذناعيتان المؤه  أن وض  

من الواليذات المتحذدة  ”إسرائيل“ ، استوردت2011اإلسرائيلية. وفي العام  –ة األميركية ارة الحر  من منطقة التج
. وقد أطلق األميركيون 122مليار دوالر 22.1رت إليها بضائع بقيمة مليارات دوالر، وصد   14.3بضائع بقيمة 

لية التذذي وافذذق عليهذذا الكذذونغرس واإلسذذرائيليون بذذرامج عديذذدة بهذذدف تنشذذيط البحذذوث الصذذناعية والعلميذذة اإلسذذرائي
 .123وأرصد لها األموال في العديد من المناسبات

ذ301وحسذب شذذروط الذذذ// ب علذذى ، يترت ذذ1974ل الصذادر عذذام ة، الذذواردة فذذي قذانون التجذذارة المعذذد  // الخاص 
يذذات الملكيذذة ر  الذذة لحن الحمايذذة المناسذذبة والفع  د البلذذدان التذذي ال تذذؤم  ل التجذذاري للواليذذات المتحذذدة أن يحذذد  الممث ذذ

عذذن "قائمذذة المراقبذذة" إلذذى  ”إسذذرائيل“ اسذذمل التجذذاري للواليذذات المتحذذدة ، رفذذع الممث ذذ2005الفكريذذة. وفذذي نيسذذان/
ذ والذذي كذان ينذوي إقذرار  ،ر عذن تذأمين الحمايذة المناسذبة للبيانذات"قائمة مراقبة األولوية"، بسبب نظامهذا المقص 
ل التجاري ، أبقى الممث  2012في السنوات الالحقة، بما فيها العام مشروع لتحجيم آلية منح براءات االختراع. و 

المراتذب مذن  ف بين الذدول التذي تحتذل  صن  على "قائمة مراقبة األولوية"، حيث ت   ”إسرائيل“ للواليات المتحدة اسم
1- 13124. 

ّةّبتأشيراتّالسفرباتّالقانونيةّالخاصّ =ّمشروعّقانونّقيدّالبحث:ّاالعفاءّمنّالمتطلّ 
اب األميذركيين، فذي الصذيغتين اللتذين أعذداهما لمشذروع "قذانون الشذراكة مذن مجلسذي الشذيوخ والنذو   كذل   ضمن

سرائيل" )مشروع القانون رقم// اب؛ ومشروع القانون // في مجلس النو  938االستراتيجية بين الواليات المتحدة وا 
ج اإلعفذاء مذن المتطلبذات القانونيذة فذي برنذام ”إسذرائيل“ // فذي مجلذس الشذيوخ( تشذجيعًا علذى إدخذال462رقم//

                                                 
 معلومات إحصائية أعها قسم التجارة اخلارجية يف املكتب األمريكي لإلحصاء... 122

= Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, available at 

http://www.census.gov/foreigntrade/balance/c5081.html.  
123 = CRS Report RL 33222, U.S Forign Aid to Israel, by Jeremy M. Sharp. 

 )املساعدات اخلارجية األمريكية إلسرائيل(.
 ال .وفنزويالدول اإلنثنتا عشرة األخرى هي: اجلزائر واألرجنتني وكندا والتشيلي والصني واهلند وإندونيسيا وابكستان وروسيا واتيالندا وأوكرانيا  124

= 2012 Special 301 Report, available at: 

http://www.ustr.gov. 

 (.2012//اخلاص، للعام 301)تقرير//
دميرة ذات الصرلة بنظرام إىل تفاهم حرول حرر ايت امللكيرة الفكريرة، يتعلرع ابلعديرد مرن املواضريع الق ”إسرائيل”وحسب هذا التقرير، توصلت الوالايت املتحدة و

. وقد التزم اجلانب اإلسرائيلي، يف إطار هذا التفاهم، بتدعيم قوانينره اخلاص رة حبمايرة بيراانت التجراري 2010شباط/ 18املنتجات الصيدالنية يف إسرائيل، يف 
الرر  تلرري تعبئررة الطلررب. وإىل جانررب أمررور أخرررى، نررص   الصرريدالنية وإصرردار بررراءات االخرررتاع، وإبصرردار طلبررات الرررباءة فررور انتهرراء فرررتة الثمانيررة عشررر شررهرام 

يومرررام مرررن اترخيررره. ووافقرررت الررروالايت املتحررردة علرررى إزالرررة اسرررم  180مشرررورع قرررانون ذصررروص هرررذه املواضررريع خرررالل مهلرررة  ”إسررررائيل“التفررراهم علرررى أن تعرررد  
عرن "قائمرة مراقبرة  ”إسررائيل“كنيسرت؛ كمرا وافقرت أيضرام علرى إزالرة اسرم عن "الئحة الدول املراقبرة"، مبجرر د تقردمي مشرروع القرانون املرذكور إىل ال ”إسرائيل“
 اخلاص ة" مبجر د أن تفي احلكومة اإلسرائيلية ابلتزاماهتا كاملة بعد وضع القانون موضع التطبيع. 301الر

http://www.census.gov/foreigntrade/balance/c5081.html
http://www.ustr.gov/


54 

 

ذذ . وفذذي مجلذذس الشذذيوخ، هنذذاك محاولذذة لتعذذديل "قذذانون الجنسذذية والهجذذرة" )القذذانون 125ة بتأشذذيرات السذذفرالخاص 
من الشرط  ”إسرائيل“ (، من أجل إعفاء2-ج – 1187الثامن في مجموعة القوانين األميركية األساسية؛ الفقرة 

د لتأشذذيرات غيذذر المهذذاجرين المرفوضذذة سذذابقًا. وكذذذلك، قذذد ل أقصذذى محذذد  عذذد  الذذذي يذذربط برنذذامج أهليذذة البلذذد بم
من الشذرط القذانوني  ”إسرائيل“ في مجلس الشيوخ، على طلب إعفاء عد  //، الم  462مشروع القانون رقم// ينص  

د ة إذا أك ذذالقائذذل بوجذذوب أن يقذذدم البلذذد المعنذذي امتيذذازات "سذذفر بذذدون تأشذذيرة"، مقابلذذة، لمذذواطني الواليذذات المتحذذد
جهذذد ممكذذن، بذذدون تعذذريض أمنهذذا للخطذذر، مذذن أجذذل أن تضذذمن مذذنح كذذل   بذذذلت ”إسذذرائيل“ وزيذذر الخارجيذذة أن

مذذذذن شذذذذرط  ”إسذذذذرائيل“ د طذذذذرح إمكانيذذذذة إعفذذذذاءمذذذذواطني الواليذذذذات المتحذذذذدة. وبمجذذذذر   امتيذذذذازات سذذذذفر مقابلذذذذة لكذذذذل  
 –قذذذانون والمجموعذذذات األميركيذذذة اع الاالمتيذذذازات المتقابلذذذة المذذذذكور هذذذذا، صذذذدرت انتقذذذادات عذذذن بعذذذض صذذذن  

آليذذذات لتمحذذذيص  ”إسذذذرائيل“ شذذذرعن اعتمذذذادكهذذذذا سذذذوف ي   العربيذذذة، وحتذذذى النقذذذاد اليهذذذود، الذذذذين قذذذالوا إن إعفذذذاءً 
مذذن  –غالبذذًا  –ومذذنعهم  ،السذذجالت الشخصذذية للمذذواطنين األميذذركيين مذذن أصذذل عربذذي أو مسذذلم أو فلسذذطيني

ل عن السيناتور باربرا بوكسر، راعية مشروع قرار اإلعفذاء هذذا، . ونق126دةدخول البلد ألسباب أمنية غير محد  
لوقذذف مذذا يوصذذف فذذي بعذذض  ”إسذذرائيل“ قولهذذا إن البنذذد المذذذكور سذذوف يسذذمح للواليذذات المتحذذدة بالضذذغط علذذى

 .127التقارير بالمعاملة التمييزية للمواطنين األميركيين على أساس إثني
من المتطلبات  ”إسرائيل“ على إعفاء اب، فال ينص  مجلس النو  في  //، المعد  938وأما مشروع القانون رقم//

ذ عفذاء مذذن فذي برنذامج اإل ”إسذرائيل“ أن إدخذذال إلذىة بتأشذيرات السذفر؛ بذل يشذذير بذداًل مذن ذلذك القانونيذة الخاص 
بذذات القانونيذذة إياهذذا يكذذون عنذذدما تلبذذي الحكومذذة اإلسذذرائيلية متطلبذذات أو شذذروط اإلدراج. ويذذذكر هنذذا أن المتطل  

في مجلس الشيوخ، هي  // المعد  462بات التأشيرة، من مشروع القانون رقم//ة باإلعفاء من متطل  الفقرة الخاص  
م مطلذذذع العذذذام فذذذي برنذذذامج اإلعفذذذاء الذذذذي قذذذد    ”إسذذذرائيل“ إمكانيذذذة مشذذذاركة أشذذذبه بالمسذذذعى "المنفذذذرد" فيمذذذا خذذذص  

 في كال المجلسين. 2013
ّبإسرائيلّفيّالوالياتّالمتحدةّمجموعاتّالمصالحّالمتعلقةّ–الملحقّ"أ"ّ

 ال بإسرائيل وعملية السالم، مع مواقعها على الشبكة العنكبوتية:مجموعات مختارة ذات أهتمام فع  
  =http://www.aipac.org  اإلسرائيلية )إيباك(-لجنة الشؤون العامة األميركية -

                                                 
 لالط الع على مزيد من املعلومات، أنظر: 125

= CRS Report RL 32221, Visa Waiver Program, by Alison Siskin. 

 )برانمج االعفاء من املتطلبات القانونية اخلاصة بتأشريات السفر(.
126 = Jonathan Broder, "AIPAC-Backed Israel Bill Stalls Over Visa Waiver Provision", cq. Com, April 29, 2013. 

]إيباك[  م رد بسربب فقررة تتعلرع ابإلعفراء مرن املتطلبرات القانونيرة اخلاص رة  مدعوم من ِقبل جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية ”إسرائيل“)مشروع قانون 
 بتأشريات السفر(.

 املصدر السابع نفسه. 127

http://www.aipac.org/
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  =http://www.ajc.org   األميركية-اللجنة اليهودية -

 -األميركي-الكونغرس اليهودي -

= http://www.ajcongreww.org  

 -أميركيون من أجل السالم اآلن -

= http://www.peacenow.org  

 -عصبة محاربة االفتراء -

= http://www.adl.org  

 -مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية -

= http://www.conferenceofpresidents.org  

 -مؤسسة السالم في الشرق األوسط -

= http://www.fmep.org  

 -هاداساه )المنظمة الصهيونية النسائية في أميركا( -

= http://www.hadassah.org  

 -سندات إسرائيل -

= http://www.israelbonds.com  

 -عهد إسرائيلم -

= http://www.israelinstitute.org  

 -مشروع إسرائيل -

= http://www.theisraelproject.org  

 -منتدى سياسة إسرائيل -

= http://www.israelpolicyforum.org  

 -)الشارع اليهودي( [J Street]جي ستريت  -

= http://www.jstreet.org  

 -الصندوق القومي اليهودي -

= http://www.inf.org  

 -مركز السياسة اليهودية -

= http://www.jewishpolicycenter.org  

 -الجديد ”إسرائيل“ صندوق  -

= http://www.nif.org  

 -مركز دانيال أبراهام للسالم في الشرق األوسط -

= http://www.centerpeace.org  

 -مجموعة تيلوس -

http://www.ajc.org/
http://www.ajcongreww.org/
http://www.peacenow.org/
http://www.adl.org/
http://www.conferenceofpresidents.org/
http://www.fmep.org/
http://www.hadassah.org/
http://www.israelbonds.com/
http://www.israelinstitute.org/
http://www.theisraelproject.org/
http://www.israelpolicyforum.org/
http://www.jstreet.org/
http://www.inf.org/
http://www.jewishpolicycenter.org/
http://www.nif.org/
http://www.centerpeace.org/
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= http://www.telosgroup.org  

 -دالموح   ”إسرائيل“ نداء -

= http://www.jewishfederations.org/united-israel-appeal.aspx  

 -المنظمة الصهيونية في أميركا -
= http://www.zoa.org 

ّالقوائمّاالنتخابيةّالمقدمةّفيّالكنيستّ–الملحقّ"ب"ّ
 بيتنا: ”إسرائيل“ الليكود )توحيد(/ -

ة؛ ابية؛ ينادي بإصالحات السوق الحر  آيديولوجيا قومية؛ يمين الوسط؛ ال يؤمن بالتسوية التر  –= الليكود 
 زعيمه بنيامين نتنياهو.

ع بدعم اإلسرائيليين الناطقين بالروسية، القادمين من علماني؛ يمين الوسط؛ يتمت   –بيتنا  ”إسرائيل“ =
 فيغدور ليبرمان.أ هاالتحاد السوفييتي السابق؛ زعيم

ة األولى على القضايا السوسيو هناك مستقبل: علماني مستحدث؛ وسطي؛ يركز اهتمامه بالدرج -
 اقتصادية، بما في ذلك تجنيد "الحاريديم" وتخفيف أعباء الطبقة الوسطى؛ زعيمه يائير البيد.

 العمل: آيديولوجيا صهيونية، علمانية، اشتراكية، ديمقراطية؛ يسار الوسط؛ ينادي بإنهاء مسؤولية -
ز في هذه الحملة االنتخابية على القضايا ه رك  ن  ة، لكعن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغز   ”إسرائيل“

 السوسيو اقتصادية بالدرجة األولى؛ بزعامة شيلي ياحيموفيتش.

دين؛ ع بتأييد اليهود األشكنازيم المتدينين المتشد  البيت اليهودي: آيديولوجيا قومية؛ يمين الوسط؛ يتمت   -
 زعامة نافتالي بينت.أراضيها؛ ب يؤيد أنصاره االستيطان في الضفة الغربية وضم  

الروحي الحاخام عوفاديا يوسف؛ ينادي  هرشددة؛ م  شاس: آيديولوجيا ميزراحية )حاريدية( دينية متشد   -
بدعم نمط العيش الحاريدي في مجالي التعليم واإلنعاش االجتماعي؛ يعارض تجنيد الحاريديم والتسوية 

 وآرييل آتياس. درعية إيلي ييشاي وآرييه ق بالسيطرة على القدس؛ بزعاممع الفلسطينيين فيما يتعل  

عن الفلسطينيين  ”إسرائيل“ الحركة: وسطي، مستحدث، ذو آيديولوجيا علمانية؛ ينادي بإنهاء مسؤولية -
على إدامة وتعزيز التأييد ل تحقيق ذلك بالمفاوضات؛ ويحرص ة، ويفض  في الضفة الغربية وغز  

 العالمي إلسرائيل؛ بزعامة تزيبي ليفني.

مع ديغيل  ”إسرائيل“ دة: هو عبارة عن ائتالف أشكنازي حاريدي )أغوداتية التوراة الموح  يهود -
االجتماعي؛ يعارض  واإلنعاشد الدعم المالي لنمط العيش الحاريدي في مجالي التعليم هاتوراة(؛ يؤي  

 ي غافني.تجنيد الحاريديم؛ يسعى عمومًا إلى تطبيق الشريعة اليهودية؛ بزعامة ياكوف ليتزمان وموش

http://www.telosgroup.org/
http://www.jewishfederations.org/united-israel-appeal.aspx
http://www.zoa.org/
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د االنسحاب اإلسرائيلي عربي؛ يؤي   –الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة: إشتراكي، إسرائيلي، يهودي  -
قامة الدولة الفلسطينية والفصل بين الدولة والدين؛  1967 – 1949الكامل إلى خطوط هدنة  وا 

 د بركة.بزعامة محم  

عربي مدعوم من  –: هي عبارة عن ائتالف إسرائيلي دة/ الحركة العربية للتجديدالقائمة العربية الموح   -
(؛ 1967 – 1949د قيام دولة فلسطينية على امتداد خطوط الهدنة )قبل اإلسالميين والبدو؛ يؤي  

 .الطيبيبزعامة إبراهيم صرصور وأحمد 

 القة.الدولتين، يزعامة جمال زح د حل  إسرائيلي؛ يؤي   –ع الديمقراطي الوطني(: عربي بلد )بلد/ التجم   -

د المبادرات الرامية إلى تحقيق العدالة االجتماعية ميريتز: صهيوني، علماني، على يسار الوسط؛ يؤي   -
قامة السالم مع الفلسطينيين، بزعامة زهافه غال   .أون وا 

كاديما )إلى األمام(: وسطي، منبثق عن الليكود؛ يحمل مبادئ مشابهة لمبادئ "الحركة"؛ نال أعلى  -
 ؛ بزعامة شاؤول موفاز.2009و 2006في العامين نسبة من األصوات 

 
 
 
 

 :للتواصل مع الكاتب 
 جيم زانوتي

 ص في شؤون الشرق األوسطمتخص  
Jzanotti@crs.loc.gov.7-1411.  
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