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قوة إسرائيل في الداخل األمريكي
ّ

العامـل

اعتبرت إس ��رائيل حليفً ا اس ��تراتيج ًيا للواليات املتحدة األمريكية منذ
نشأتها عام 1949م ،وتط ّورت عالقاتهما لتصبح على ما هي عليه ،وقد ذكرنا
مراحل هذه العالقة عبر بحثنا الس ��ابق (الترس ��انة العسكرية اإلسرائيلية
 ،)2012-4-1وحت ّول ��ت أمري ��كا م ��ن حليف إلس ��رائيل إل ��ى احلامي األكبر
له ��ا بني ال ��دول العظم ��ى (روس ��يا وبريطانيا واالحت ��اد األوروب ��ي والصني
وبع ��ض ال ��دول اإلقليمي ��ة) ،رغم اس ��تفادتها القصوى عس ��كر ًيا ومال ًيا من
تل ��ك ال ��دول ،س ��واء كان عب ��ر التبادل التج ��اري أو الدعم املال ��ي أو اإلمداد
العس ��كري والتقن ��ي ،وع � ّ�دة معاه ��دات وحتالف ��ات واتفاقي ��ات تضم ��ن لها
وجودها واس ��تمرارها كدولة تتمتّع بس ��يادة في مجلس األمن وهيئة األمم
املتحدة وعلى حساب دولة فلسطني التي اغتصبت أرضها وشرعت وجودها
وحدها كدولة يهودية إسرائيلية دستور ًيا وقانون ًيا مبوافقة الدول اخلمس
الكب ��رى ،وحصل ��ت عل ��ى ه ��ذا الدع ��م الهائل بس ��بب عزمها عل ��ى الوجود،
مستخدمة كلّ األساليب اخلف ّية والالقانونية والدسيسة باخلفاء والعلن،
واضع ��ة اخلطط التي متكّ نه ��ا للبقاء ألف عام ،وعمل ��ت على ذلك بتقوية
جمي ��ع مرافقه ��ا احليوي ��ة والتقني ��ة والصناعي ��ة واإلعالمية والسياس ��ية
لتمد
توس ��طت قلبه
واالقتصادية
ّ
ّ
متحدية بذلك كلّ العالم العربي ،الذي ّ
خيوطها العنكبوتية لتستأصل منهم املوافقة على وجودها عبر مفاوضات
تعه � ً�دا بعدم التع ّرض لها أو
بحجة الس�ل�ام ،آخذة منهم ّ
وهدن ��ات وحوارات ّ
بتعديها على بقية األراضي
محاربتها بعد أكتوبر  ،1973إال أنها اس ��تمرت ّ
الفلس ��طينية وبن ��اء مس ��توطنات له ��ا عليه ��ا ،ضاربة ع ��رض احلائط بكلّ
القي ��م األخالقي ��ة والدولية ،حتى لو كلّفها ذلك بذر الش ��قاق والقتال بني
األخوة العرب ،وما ّد ًة جسو ًرا جتارية مع البعض منهم ،وخارقة للمح ّرمات
العربي ��ة بالتعام ��ل معه ��ا ،ومص � ّ�درة إليه ��م كلّ تكنولوجياته ��ا عب ��ر لوائح
وعناوين أمريكية أو بريطانية أو تايوانية أو غير ذلك.
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الدور السياسي إلسرائيل في الشرق األوسط

على الصعيد الدولي استطاعت إسرائيل أن تثبت دورها في املنطقة
في كلّ املجاالت العسكرية واالقتصادية والتجارية والسياسية ،إضافة
إل ��ى تعزي ��ز قدراته ��ا الصناعي ��ة التكنولوجي ��ة املتط� � ّورة لتناف ��س بها
حت ��ى أمريكا ومعظ ��م دول االحتاد األوروبي وال ��دول الكبرى ،لتخترق
صناعاته ��ا األس ��واق العاملي ��ة األوروبي ��ة واآلس ��يوية واألمريكية وحتى
األفريقي ��ة ،محقّ ق ��ة مكاس ��ب مباش ��رة وغي ��ر مباش ��رة تنع ��ش دولتها
خاصة داخل القرن الفريقي.
واملصالح األمريكية ّ

