�أ�ضواء
إدارات املخاب ��رات املركزي ��ة الرئيس ��ية ،وفي توجيه
سياس ��تها اخلارجية مبا يخدم مصاحلها ومآربها
ف ��ي العالم والش ��رق األوس ��ط ..فه ��ي تعتمد على
ق� � ّوة "اللوبي اليه ��ودي" الذي يجت ��اح االنتخابات
الرئاس ��ية ليح ّوله ��ا ملصلحته ،ويعم ��د بتحويلها
يؤم ��ن مصاحل ��ه ووج ��وده واس ��تمراريته ف ��ي
مل ��ا ّ
املنطق ��ة العربية ،وجتعل أي رئي ��س أمريكي يريد
الفوز بالرئاس ��ة مرهونًا لتنفيذ طلباتها وأوامرها
احملقّ ��ة أو الالمحق ��ة ،وأصبح م ��ن الضروري على
أمري ��كا أن تتخ ��ذ أمنه ��ا م ��ن أم ��ن إس ��رائيل ف ��ي
الش ��رق األوس ��ط ،حتى لو ب ��ذل الع ��رب جميعهم
كلّ ثرواته ��م النفطي ��ة م ��ن أجل التخ ّل ��ي عنها أو
إضعافه ��ا إلح�ل�ال الس�ل�ام واالعت ��راف بالدول ��ة
الفلسطينية وإعطائها حقها السيادي والشرعي.
أهم
إذ تعتب ��ر اجلالي ��ة اليهودي ��ة األمريكي ��ة م ��ن ّ
اجلاليات وأكبرها وأكثرها ق ّوة في العالم ،وتعتمد
املصارف ومراكز االستثمار واملال األمريكي عليها،
كذلك األس ��واق العاملية األوروبية واآلسيوية ،وفي
حساسة
التجارة والصناعة والسياسة ،ولها مراكز ّ
وكبيرة في الق ّوات العسكرية األمريكية وصناعتها
وتقنياتها املتط ّورة.

أمريكا وإسرائيل..
وااللتزام األخالقي واملصيري بينهما

التزام ��ا م ��ع
اس ��تطاعت إس ��رائيل أن تأخ ��ذ
ً
أمري ��كا -أكث ��ر م ��ن مج� � ّرد الت ��زام أخالق ��ي -بعد
ش ��تاتها وتع ّرضها للهولوكوست النازية ،فجعلتها
تعتق ��د أنه ال وجود ألمريكا أو ال حفظ ملصاحلها
في الشرق األوس ��ط دون الوجود اإلسرائيلي ومن
خالله ��ا فق ��ط ،رغم أن أمريكا س ��اعدت إس ��رائيل
كثيرا الس ��تمرارية عيش ��ها مع العرب واالنخراط
ً

بحي ��اة طبيعي ��ة معه ��م دون اللج ��وء للح ��روب
احلد
ومقدراتهم ،محاولة
ملقدراتها
ّ
ّ
االس ��تنزافية ّ
م ��ن الصراع ��ات بينهم مبعاهدتي س�ل�ام مع مصر
واألردن وغيره ��ا م ��ن االتفاقي ��ات واملعاه ��دات مع
الفلسطينني أنفسهم رغم أنها املغتصبة ألراضيهم،
ومع� �زّزة عالقتها مع مصر أكث ��ر بعد حرب أكتوبر
 1973واجتياح قناة الس ��ويس ور ّدها على أعقابها،
مع ّرض ��ة أمري ��كا ومصاحله ��ا للضغ ��وط العربية
اخلليجية بقطع إم ��دادات النفط عنها ومواجهة
مع االحتاد السوفيتي ،وردع صراع عربي إسرائيلي
عن ��د اجتياحها لألراضي اللبنانية  1982مع ّرضة
ق ّواتها العس ��كرية "املارينز" لهجمات انتحارية من
(حزب الله) الذي س ��اعدت على نش ��وئه إس ��رائيل
بسبب احتاللها للجنوب اللبناني وإمعان التدمير
ف ��ي البن ��ى التحتي ��ة وقت ��ل األبري ��اء من الش ��عب
بالتوس ��ع في االس ��تيطان
اللبناني ،كذلك تعنّتها
ّ
داخ ��ل األراضي الفلس ��طينية وحص ��ار قطاع غزّة،
مم ��ا أ ّدى إلى تراجع بع ��ض اجلهود األمريكية في
ّ
إحالل السالم ،وأ ّدى إلى فتور في العالقات بينهما
لضرب إس ��رائيل مبعاه ��دات الس�ل�ام واالتفاقيات
كبيرا إلحالل الهدوء
التي بذلت أمري ��كا مجهو ًدا ً
عدة عقود.
واالستقرار في املنطقة خالل ّ

العالقات اإلسرائيلية -األمريكية
بعد أحداث سبتمبر

جاءت أحداث س ��بتمبر مبثابة املنقذ للعالقات
األمريكي ��ة اإلس ��رائيلية الفات ��رة ،وأع ��ادت مج ��د
إس ��رائيل إل ��ى الري ��ادة ب ��كلّ اخلط ��ط الت ��ي متنع
خطرا
اإلرهاب املس ��لم الذي ابتدعته لتشكّ ل منه
ً
على املصالح األمريكية في الداخل واخلارج وقلب
منطقة الشرق األوسط ،وظهرت بأنها الدولة التي

حتي ��ي الدميوقراطي ��ة والس�ل�ام الوحي ��دة بينهم،
واتخ ��ذت دور املواجه ��ة ف ��ي ر ّد أي هج ��وم تط ّرفي
إس�ل�امي عليه ��ا ،وبأنه ��ا ال ��درع الوحي ��د املداف ��ع
عنها وع ��ن تواجد ق ّواتها العس ��كرية في كلّ مكان
ق ��د يقص ��ده اإلرهابيون! م ��ع أنها املس ��اعد األول
واملس� � ّبب الرئيس ��ي في نش ��وء مثل هذه املنظمات
اإلس�ل�امية املتط ّرف ��ة للر ّد على خططه ��ا الظاملة
خاصة على كلّ ما
واملتآم ��رة عليه ��ا في كلّ م ��كانّ ،
هو عربي ومسلم اتهمته بالتجسس واإلرهاب بعد
ومدافعا عن
أحداث سبتمبر ،لتح ّول شع ًبا مسا ًملا
ً
ح ّريت ��ه وكرامت ��ه (س ��جن غوانتنام ��و وغي ��ره م ��ن
لينضم بعض ش ��بابه إلى
الس ��جون الغي ��ر عادلة)
ّ
باقي األصوليات اإلسالمية املتط ّرفة التي انبعثت
مجاهد ًة بسبب االضطهاد واملؤامرات اإلسرائيلية
على اإلسالم بعد أحداث سبتمبر ،وأ ّدى إلى انبعاث
حركة "حم ��اس" في الداخل اإلس ��رائيلي ليعودوا
إلى الصراعات العنيفة والقاتلة والتدميرية على
قط ��اع غزّة والضف ��ة الغربية وغيره ��ا من املناطق
الفلسطينية.

إسرائيل خزّان عسكري
ألمريكا في املنطقة

دعم ��ت أمري ��كا إس ��رائيل عس ��كر ًيا ومال ًيا بعد
أح ��داث س ��بتمبر ،وجعلتها خ� �زّان أس ��لحة بدعم
مال ��ي بقيم ��ة  1.2ملي ��ار دوالر ،ل ��ردع أي هج ��وم
أصول ��ي عل ��ى منش ��آتها العس ��كرية أو ق ّواته ��ا في
املراكز األمنية املنتشرة في املناطق االستراتيجية
في الشرق األوسط وأفغانستان وباكستان.
أهم مرك ��ز مخابراتي لها
كم ��ا تعتبر إس ��رائيل ّ
في ه ��ذه املنطقة العربي ��ة واإلس�ل�امية لتحذّ رها
ضده ��ا ،كما
م ��ن أي ط ��ارئ أو محاول ��ة عس ��كرية ّ
أهم حقل لتجارب األسلحة املتط ّورة
أن إس ��رائيل ّ
والت ��ي تبيعها خلس ��ة إلث ��ارة الف�ت�ن واحلروب في
ومتدها
املنطق ��ة ،كما أنها تغذّ ي أي حرب داخلية ّ
باألس ��لحة ول ��و بأس ��ماء ل ��دول غربي ��ة وآس ��يوية
مختلف ��ة ،لقد أصبحت إس ��رائيل االس ��م املرادف
السم أمريكا في منطقة الشرق األوسط ،رغم أنها
كلّفتها منذ نش ��وئها ع ��ام  1949حتى بعد أحداث
مما مكّ نها من
سبتمبر أكثر من  115مليار دوالرّ ،
أهم ترسانة عس ��كرية لها ،وباملقابل جيش
إنش ��اء ّ
مجهز بأح ��دث األس ��لحة ذات التكنولوجيا
ق� ّ
�وي ّ
العالية واملتط ّورة.

ما هي تقدميات إسرائيل ألمريكا؟

العامـل

أوال :التعاون املخابراتي "املوساد":
قدم ��ت إس ��رائيل خدم ��ات مخابراتي ��ة جل ّي ��ة
ّ
ألمري ��كا ف ��ي حربه ��ا الب ��اردة مع روس ��يا (االحتاد
السوفيتي سابقً ا) حول أنظمة األسلحة وأسرارها
التكنولوجية ،وكشفت البرنامج النووي الروسي-
اإليران ��ي وبرنامج الصواري ��خ اإليرانية وذلك في
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