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 توماس داينسيد كلمة لل
 التصدي للتحديات" بشأن

  "أمام العالقة األميركية ـ اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .5/4/1992، واشنطن

  
  

  [.......]  
نحن غير راضين عما حدث خالل األعوام الثالثة : دعنا نوضح، ومنذ بداية هذا املؤتمر  

ونحن، على وجه اخلصوص، غير . ا البلدوالنصف األخيرة لهذه العالقة، ولصورة إسرائيل يف هذ
  .راضين أبداً عن موقف اإلدارة من قضية ضمانات القروض

ويف هذه الساعات التاريخية واإلنسانية . إن البيت األبيض يعرض كالماً إنشائياً ال أفعاالً  
ة إىل من التشرد واحلرية إلخوتنا اإلثيوبيين والسوفيات، رفضت هذه اإلدارة جميع اجلهود الرامي

  .مواطن جديد 400,000مساعدة إسرائيل يف استيعاب 
تخذتا عدة خطوات غير صائبة، ومن املعلوم أن احلكومة اإلسرائيلية وإدارتنا نحن قد ا  

لكن ما أثار غضبنا إىل أقصى حدوده هو السلسلة . وارتكبت إحداهما جتاه األخرى عدة أخطاء
والبذاءات من واشنطن، والنهج االستعالئي هذا برمته األخيرة من التسريبات واالتهامات املزعومة 

  .الذي يعتمده املسؤولون الكبار يف هذه اإلدارة حيال إسرائيل
واألمر الذي يثير القدر األكبر من القلق واإلحباط أننا نلتقي هنا يف زمن تُثار فيه الشكوك   

  ...].[.العميقة بشأن مستقبل العالقة األميركية ـ اإلسرائيلية بأسرها 
إن األزمة الشديدة يف العالقة األميركية ـ اإلسرائيلية : يلزمنا أوالً بعض اخللفية التاريخية  

مع الرئيس أيزنهاور  1956يف سنة : ليست أمراً جديداً؛ فقد مرت علينا أزمات مشابهة من قبل
؛ ويف سنة ودالس الذي ضغط علناً على إسرائيل لالنسحاب فوراً من منطقة قناة السويس وسيناء

 1975الطارىء؛ ويف سنة  إىل التباطؤ عمداً يف اجلسر اجلويعندما جلأ نيكسون وكيسنجر  1973
مع بروز سياسات كارتر  1979عندما أعادت إدارة فورد النظر يف هذه العالقة؛ ويف سنة 

د والتندي" اإلواكس"خالل قضية طائرات  1981وبريجنسكي ويونغ املعادية إلسرائيل؛ ويف سنة 
وعلى الرغم مما خلّفته هذه الفترات . بتدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي بالقرب من بغداد

  .عش دوماً من جديد، ثم تنموتاملتأزمة من جروح عميقة، فإن العالقة الثنائية كانت تن
وكانت هذه . فقد كانت إدارة ريغان تضع قضية دعم الديمقراطية على رأس أولوياتها  

أدركت إدارة ترومان، حاجة الواليات املتحدة إىل معونة ودعم الشعوب واألمم التي  تدرك، كما
وقد تم إنشاء حتالف استراتيجي كجزء من . تختار أن تبني حكوماتها وفق املبادىء الديمقراطية

  .هذه العالقة، لكن جذورها كانت وال تزال راسخة يف األرض الديمقراطية

                                                 
  إيباك (لتنفيذي للجنة اإلسرائيلية األميركية للشؤون العامة املدير ا /AIPAC.(  

  Near East Report, April 13, 1992 .نوي الثالث الس" إيباك"داين كلمته هذه أمام مؤتمر  وقد ألقى
  .والثالثين
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 بعض دول الشرق األوسط، كما أنهامع تراتيجية تشترك فيها وللواليات املتحدة أهداف اس  
لكن ثمة مبدأ أساسيًا يميز إسرائيل من غيرها من . تشارك بعض الدول األخرى رغبتها يف السالم

أمم املنطقة، ويؤكد األساس الصلب كالصخر للعالقة بين الواليات املتحدة وإسرائيل، وهو أن 
م الديمقراطية التمثيلية، وقانون اجتماعي خلقي يستند إىل واشنطن والقدس تشتركان يف التزا

  .األخالقية اليهودية ـ املسيحية
وعلى الرغم من عقود من احلرب، وعلى الرغم من استيعاب املاليين من الالجئين الذين مل   

يكن لهم أدنى معرفة بالتراث الديمقراطي، وعلى الرغم من احلجارة والزجاجات احلارقة 
الطويلة لالنتفاضة، فإن إسرائيل ما زالت ملتزمة سيادة القانون، وحقوق األفراد،  والسكاكين

  .واحلريات الصحافية والدينية
  [.......]  
واليوم، لدينا عملية سالم يتحادث فيها املندوبون العرب وجهاً لوجه مع املندوبين   

إن العرب اجلواب، ببساطة،  ؟ذلكملاذا وافقوا، بعد كل هذه األعوام، على أن يفعلوا . اإلسرائيليين
وافقوا على خوض املفاوضات املباشرة ألن عقداً من األعوام ومن الروابط الوثيقة والتعاون 
االستراتيجي بين الواليات املتحدة وإسرائيل أقنعهم بأن حلم التفريق بين الواليات املتحدة 

  .باشرةلذا، مل يكن ثمة بديل من املفاوضات امل. وإسرائيل لن يتحقق
وإذا وُضعت اليوم عالمة استفهام على كل هذه األمور، وإذا أُثيرت الشكوك يف مستقبل   

العالقة األميركية ـ اإلسرائيلية، فهذا من شأنه أن يوّجه رسالة إىل العرب واإلسرائيليين معاً، وهي 
ال ضرورة ألن ": وفحوى هذه الرسالة إىل العرب سيكون اآلتي. رسالة معادية بعمق لعملية السالم

إن . تفترضوا أن العالقة األميركية ـ اإلسرائيلية أمر ثابت، إن إسرائيل معزولة، ومن دون حلفاء
ولن يعود من املمكن ." تنازالت للسالم مع إسرائيل ال ضرورة ألن تقدموا. اخليار العسكري مل ينته

." ضات مباشرة مع إسرائيلمن مفاو ال بديل لنا"العرب  معتدلين العرب أن يقولوا للرافضينلل
  .ثمة بديل من ذلك فسيكون
إن اخلصام القائم مؤخراً فيما يختص بموضوع ضمانات القروض يساهم أيضًا يف   

إن املوقف الالتنازيل الذي تبنّته اإلدارة يعزز اعتقادًا عربياً طويل . تعزيز إساءة الفهم اخلطرة هذه
املطاف، منع املساعدات عن إسرائيل  ةيف نهاي, األمد، فحواه أن الواليات املتحدة ستستخدم

وكان األمل بالوصول إىل هذا . للحصول على تنازالت إسرائيلية ملصلحة العرب" وسيلة ضغط"
اإلصرار على عقد مؤتمر دويل عوضاً عن  ط، ما حدا العرب وألعوام عديدة علىاألمر هو، بالضب

وا الواليات املتحدة نحو موقف يتسم بالتزام وكان أملهم أن يدفع. مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
  .مسؤولية احلصول على التازالت اإلسرائيلية

إن كل من يطلع على الصحافة العربية حديثاً يجد أن الدبلوماسيين واملعلقين العرب   
وهم . يأملون بأن حتاول الواليات املتحدة أن تستخدم املساعدات لفرض الشروط على إسرائيل

  .رور شديد، اتساع الهوة بين الواليات املتحدة وإسرائيليراقبون، وبس
 أن العالقة يف خطر وأن الواليات املتحدة ويف اجلانب اإلسرائيلي، فإن لالعتقاد املتنامي  

تنحو نحو استخدام وسائل الضغط، وذلك بغض النظر عن صحة هذه االعتقادات أو عدم صحتها، 
الشعور بالطمأنينة لدى اجلمهور  اد األمور، ألنه يقوّضنتائج ال تقل عن تلك يف قدرتها على إفس

وقد برهنت األحداث، مرة تلو مرة، أن إسرائيل ال يمكن أن جتازف فيما يتعلق بعملية . اإلسرائيلي
أما اجلانب . السالم، إذا مل يكن يف إمكانها االعتماد على شريكها الوحيد، أي الواليات املتحدة



  209، ص )1991 ربيع( 10، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

3 
 

أما . وسلطان النفط، فإنه يتمتّع بالرعاية والعناية يف معظم أنحاء العاملالعربي، وفيه نِعم املال 
وإذا بدا أن هذه العالقة االستراتيجية . إسرائيل، فال تستطيع أن تعتمد سوى على الواليات املتحدة

يف خطر، أو أن الواليات املتحدة تمارس الضغط على إسرائيل، فمن شأن ذلك أن يقوض اإلجماع 
  .الذي تستند عملية السالم إليه اإلسرائيلي

لكن ما دامت . نعم، نحن قلقون حيال وضع العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية الراهن  
الديمقراطيات تنمو وتزدهر، وما دامت إسرائيل والواليات املتحدة تلتزمان تقاليدهما وتراث اآلباء 

ثنان يشتركان يف الديمقراطية، ويف فاإل. املؤسّسين، فإن هذه العالقة ستعاد إىل طريقها القويم
وهكذا، فنحن غاضبون حيال ما يبدو أنه نبذ للمثل . صنع السالم، ويف احلفاظ على السالم

اإلنسانية، حين فشلت اإلدارة األميركية يف التعامل بإيجابية مع قضية استيعاب ضمانات 
  .القروض
ي تقدم به عضوا جملس الشيوخ فقد رفض البيت األبيض احلل الوسط العقالين جداً، والذ  

ليهي وكاستن، وذلك على الرغم من أن خطة احلل الوسط عملت املستحيل تقريبًا للوصول إىل 
وكما صرّح عضو جملس الشيوخ ليهي، فإن البيت . من الطريق٪ 90اتفاق مع اإلدارة على امتداد 

  ."ال احلل الوسط، بل االستسالم"األبيض كان يريد 
أما . إن العوامل والوقائع العقالنية حيال هذا املوضوع كانت، وال شك، واضحة للعيان  

  :احلجج فكانت، وال تزال، يف مصلحتنا
 إن هذا املوضوع إنساين بحت؛ 
  إنه يمثل امتداداً لسياسة أميركية طويلة األمد، تهدف إىل دعم الهجرة احلرة للشعب

 السوفياتي؛
  للسامية الذي ما زال يشكل خطراً على اليهود الذين يسكنون إنه يمثل رداً على العداء

 يف االحتاد السوفياتي سابقاً؛
  أعداد ال  الستيعابيف جمابهة العبء الذي ال يُحتمل إنها طريقة ملساعدة إسرائيل

 مثيل لها من الالجئين؛
  إنها الغاية القصوى التي سعت سياسة الواليات املتحدة لها يف جمال حقوق

ن حيال االحتاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا، األمر الذي أدى إىل وصول اإلنسا
 ؛1989الجىء إىل إسرائيل منذ سنة  400,000

  ًإن هذا املوضوع ال يكلّف دافع الضرائب األميركي شيئا. 
  

ن احلكومتين ىل الطريق املسدود؟ قلتُ سابقاً إإذًا، لِمَ وصلت هذه الفرصة اإلنسانية التاريخية إ
وش هو الذي قرر، لكن الرئيس جورج ب. األخطاء واخلطوات الضالة فتا عبر األعوام بعضاقتر

أغسطس، أن يستخدم حاجات إسرائيل اإلنسانية وسيلة ضغط إليقاف بناء املستوطنات /أواخر آب
  .اإلسرائيلية يف األراضي، بما يف ذلك أجزاء القدس

م به أي رئيس من قبل، إذ عقد مؤتمرًا سبتمبر، قام هذا الرئيس بعمل مل يق/أيلول 12ففي   
صحافياً خاصاً يف شأن هذا املوضوع، ومل يتحدّ فقط املساعي اجلارية يف الكونغرس للمضي 
. قدماً يف التشريعات املتعلقة بالضمانات، بل حتدى أيضاً مستويات املساعدة العامة إلسرائيل

 يمكن انتزاعه من أي مواطن أميركي، أنا ومما أثار الريبة أنه أثار الشكوك يف شأن احلق الذي ال
، 1991سبتمبر /أيلول 12إن يوم . ن هذا املوضوعبشأ" اللوبي"وأنت مثالً، ملمارسة ضغوط 
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ونحن بدورنا، . سيبقى يوماً من أيام العار بالنسبة إىل اجملتمع األميركي املساند إلسرائيل
  !وكالفيل الهندي، لن ننسى

ملاذا من الصعب جداً أن تُشرّع القوانين إذا كان الرئيس معارضًا  :ولنتريّث قليالً ونتساءل  
عضو جملس شيوخ من احلزبين معًا قد تبنّوا تشريعًا  74لها، وخصوصاً أن لدينا كتلة قوامها 

عضو جملس شيوخ صوّتوا يوم األربعاء املاضي  99شامًال يمنح ضمانات القروض، ولدينا أيضاً 
ج صحيح؟ إن اجلواب ليس أن أصدقاءنا غير ملتزمين هذا املوضوع، أو بما معناه أن هذا البرنام

  .أنهم خائفون من معارضة الرئيس، بل يكمن اجلواب يف تشابك مؤسف من الوقائع واألحداث
ويضع عائقًا صعبًا  ،"الفيتو"إن الدستور نفسه يمنح الرئيس قوة كبرى على شكل  أوالً،  

ومل . على أغلبية الثلثين، ويف اجمللسين معاً، لتخطي قراره للغاية، إذ يجعل من الضروري احلصول
قرارًا،  27التي أصدرها هذا الرئيس، وعددها " الفيتو"يتم حتى اآلن تخطي أي قرار من قرارات 

للكثيرين من أعضاء حزبه يف  ةحتى فيما يختص بأمور حيث الرأي العام واآلراء اخلاص
وما إن ربط الرئيس بوش بين ضمانات القروض . الكونغرس، كانت كلها مناهضة له وبقوة

  .واملستوطنات، ووضع هيبته الرئاسية يف امليزان، حتى وجدنا أنفسنا أمام معركة صعبة
خطر يف االقتصاد األميركي، وأزمة متناهية يف  إن طلب العون تزامن مع تراجعثانياً،   

للبطالة، مل يكن أعضاء الكونغرس ويف جمابهة التراجع االقتصادي واملعدل املرتفع . الكونغرس
راغبين يف التصدي للرئيس حيال أي موضوع كان ـ ناهيك بموضوع يرتبط بقضية ذات حساسية 

  ".العون اخلارجي"كبرى اسمها قضية 
ويف سنة انتخابية، وخصوصاً السنة هذه، فإن إعادة االنتخاب هي األولوية  ثالثاً،  

لكن ال يمكن . ني على أساس التوازنات والتعادالتوبلدنا هذا بلد بُ. القصوى عند اجلميع
صارماً، يف زمن أنهكته الفضائح واخملاوف، عما إذا كان ربع عدد  للكونغرس أن يتخذ إجراءً

  .أعضائه سيعود إليه يف السنة املقبلة
وبسبب هذه األوضاع االستثنائية، ثمة من يشتمنا بأقبح أنواع الكالم، ويحكم علينا   

  .ويعتقد أننا سنتراجع خائفين وننصرفباالنتهاء، 
بل على العكس، نحن واثقون جداً وسنتابع . ولن يتم تخويفنا. نحن هنا. لكننا لن ننصرف  

  . عملنا وندفع احلجر وكزةً يف إثر وكزة إىل أعلى اجلبل، حتى نصل إىل القمة
اثلة أمامنا وحيال القضية امل. نحن شعب ذو إصرار وثبات عندما يتصل األمر باملبادىء  

وسنضمن أن تملك إسرائيل ما حتتاج إليه من . وسنثابر. اليوم نحن على حق، واإلدارة على خطأ
املوارد الستيعاب ودمج مليون الجىء ُيؤتى بهم من جانب بركان سياسي يغلي كان اسمه، يومًا 

  .ما، االحتاد السوفياتي
به، فقد يكون له تأثير عميق يف  أما ما يفعله اجملتمع اليهودي، أو ما يفشل يف القيام  

األصوات "يمثّل اليهود ففي انتخابات رئاسية متقاربة، قد . 1992االنتخابات الرئاسية لسنة 
املطلوبة للنجاح، " كلية الناخبين"يف الواليات املتحدة التي فيها أكثر من نصف أعداد " املنحازة

ويف الوقت ذاته، فإن على هذا اجملتمع أن . ةاألمر الذي قد يكون له تأثير حاسم يف النتيجة العام
يضاعف، ويضاعف جمدداً، مشاركته يف انتخابات جملسي الشيوخ والنواب يف هذه السنة 

  .الدينامية
، وجناحنا يف الترويج لقائمة أعمالنا 1992إن مقدار تأثيرنا يف انتخابات سنة   

إن العناوين الصحافية التي ظهرت . التشريعية، يعتمدان على مشاركة كل واحد منا فرداً فرداً



  209، ص )1991 ربيع( 10، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

5 
 

العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية، مل تكن العناوين الوحيدة التي " نهاية"مؤخراً، والتي أعلنت 
فاألمر الذي كان مقلقًا، إىل احلد ذاته، هو ما كُتب عنا؛ أي عن . أصابت جمتمعنا بصدماتها

ه من وضع عالمات االستفهام على التزامنا، اجملتمع املساند إلسرائيل يف أميركا ـ وفيه ما في
كان، وال " إيباك"إن السبب الذي من أجله ُوجدت . والزعم أننا قد أصبنا بالشلل وإهانة مساعينا

يزال، أنها رمز لعالقة أميركية ـ إسرائيلية قوية؛ وذلك ألننا نعتقد أن ذلك من مصلحة إسرائيل 
ن نتخطى هذه األزمة احلالية، وأن نعيد هذه العالقة إىل إن من واجبنا أ. والواليات املتحدة معاً

  .الطريق الصحيح
إن من واجبنا أن نساعد يف بناء التحالفات على املستويات الدنيا والدعم العام يف   

ونحن نفعل ذلك ألنه يخدم  .جمتمعاتنا ملصلحة العون اخلارجي عامة، والعون إلسرائيل خاصة
  .مصالح أميركا

أن نتأكد من أن الكونغرس الثالث بعد املائة سيكون أكثر كونغرس مساندًة  إن من واجبنا  
  .إلسرائيل يف التاريخ

نوفمبر /تشرين الثاين 3ستكون مسموعة يف إن من واجبنا أن نتأكد من أن قضايانا   
تذكّروا أن . ، وعلى كل مستوى، حملياً كان أو على مستوى الوالية أو الكونغرس أو الرئاسة1992

  .لوا أصواتكم، وأن تصّوتواتسجّ
إن من واجبنا، ومن خالل العمل السياسي، أن نذكّر زعماء أمتنا بمكانة إسرائيل الفريدة   

  .كحليفة أميركا الوحيدة املستقرة والديمقراطية يف الشرق األوسط
أيها األصدقاء، إن من واجبنا أن نضمن احلصول على املوارد التي حتتاج إسرائيل إليها   

 وأخواتنا، ولن نخّيب وذلك ألننا مسؤولون عن إخواننا. يعاب الالجئين السوفيات واإلثيوبيينالست
 .آمالهم

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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