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  الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل
  العروة األوثق

  احملتويات
  

  صفحة    
 XV    تقديم

  
 1    مقدمة عامة

  
  

 13   مذهب الرصيد االستراتيجي  :الفصل األول

  14  اخلدمات املعزوة إىل إسرائيل  :أوالً
  14  املوقع اجلغرايف) أ  
  17  البنى التحتية والشؤون اللوجستية ) ب  
  18  لدفاعية القدرة ا) ج  
  20  التجارب، والبحث والتطوير، واالستخبارات ) د  
  23  القدرة على التدخل ) هـ  
  27  سلّم اخلدمات اإلسرائيلية ) و  

  31   املضامين السياسية :ثانياً
  31  اإلسرائيلية -الطابع االستثنائي للروابط األميركية ) أ  
  38  راتيجي اإلسرائيلي والرصيد االست -النزاع العربي ) ب  
  45  حتديد التهديد ) ج  

  50    خالصة
  

 54   مقترحات الضمان األميركي إلسرائيل  : ينالفصل الثا

  54  من فكرة العبء إىل فكرة الضمانة  :أوالً
  60   التسوية -السجال بشأن الضمانة  :ثانياً

  60  التسوية -فكرة الضمانة ) أ  
  66   التسوية -رفض الضمانة ) ب  
  70  السجال داللة) ج  

  74   تنوع صيغ الضمانة  :ثالثاً
  74  الضمانة كالتزام معنوي ) أ  
  81  الضمانة الوسيطة ) ب  

  89    خاتمة
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 91  ) 1973 - 1948(إنشاء الدور االستراتيجي اإلسرائيلي  : الفصل الثالث

  92   1967 - 1948االنبثاق البطيء للعالقة االستراتيجية،   :أوالً
  92  األوىل حتى أزمة السويس من األعوام ) أ  
  103  حرب السويس ونتائجها ) ب  
  111  1967نحو حرب سنة ) ج  

  119   1973 -  1967الصعود الصاعق يف منزلة إسرائيل االستراتيجية،  :ثانياً
  119  ونتائجها املباشرة  1967حرب سنة ) أ  
  121  السياسية األميركية" مسارا) "ب  
  125   1970 - 1969: ل يف عهد نيكسوناملساران يف قيد العم) ج  
  129   1970سبتمبر / أيلول: األزمة األردنية) د  

  135    خاتمة
  

 138  ) 1980 -  1973( 1973االسترداد العسير االستراتيجي اإلسرائيلي بعد تزعزعه سنة  : الفصل الرابع

  138  إعادة النظر يف وضع إسرائيل االستراتيجي   :أوالً
  139   1973حرب سنة ) أ  
  146  االعتبارات االستراتيجية األميركية اجلديدة ) ب  
  150  األميركي  -والتجاذب اإلسرائيلي " اخلطوة خطوة"مقاربة ) ج  
  153  اإلسرائيلية  -األميركية  1975اتفاق سيناء ومذكرة سنة ) د  
  157  " اخلطوة خطوة"لهاث سياسة ) هـ  

  158   اتيجي اإلسرائيلياالسترداد الصعب للدور االستر :ثانياً
  158   املقاربة الشاملة يف عهد كارتر) أ  
  163   إفشال املقاربة الشاملة) ب  
  165  داللة عملية كامب ديفيد ) ج  
  169  الثورة اإليرانية وصعوبات عقد معاهدة سالم ) د  
  172   معاهدة السالم واألمن اإلقليمي) هـ  
  178   مبدأ كارتر) و  

  
 181  ) 1992 -  1981(التحالف االستراتيجي والنظام العاملي اجلديد    :امسالفصل اخل

  181   ريغان يعيد تأكيد التحالف االستراتيجي  :أوالً
  185   )1981نوفمبر / تشرين الثاين(مذكرة التفاهم االستراتيجي ) أ  
  189   االلتباسات املرتبطة باملذكرة) ب  
  193   نحو حرب لبنان) ج  

  201  ) 1989 -  1982(لبنان إىل التعاون االستراتيجي  من غزو :ثانياً
  202  غزو لبنان ) أ  
  211  العودة إىل تأكيد التعاون االستراتيجي : النتيجة غير املتوقعة للغزو يف املستنقع اللبناين) ب  

  225  إدارة بوش والنظام العاملي اجلديد   :ثالثاً
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  233  ـ  عملية السالم من بوش إىل كلنتون  
  237    صلة وخالصةحم

  
 243  التفسير األداتي : سسادالفصل ال

  245  التفسير باإلمبريالية   :أوالً
  246  مفهوم ينبغي استخدامه بروية) أ  
  248  خماطر أطروحة إسرائيل أداة لإلمبريالية) ب  
  253  من أجل استخدام مفهوم اإلمبريالية سياقاً ال أداة وذريعة) ج  

  254  نية القرار التفسير بعقال :ثانياً
  255  نقد نموذج القرار العقالين ) أ  
  259  فكرة املنفعة : من أجل استخدام وسيط للمفهوم) ب  

  265  التفسير النفعي   :ثالثاً
  266  تالقي املصالح واخملاطر) أ  
  271  الضغط األميركي على إسرائيل وحدوده املفيدة ) ب  
  274  صحة التفسير باملنفعة) ج  

  275  مقصد أميركي أم مقصد إسرائيلي؟  :رابعاً
  275  مشروع أميركي يتعلق بإسرائيل؟) أ  
  278  مشروع إسرائيلي؟) ب  

  287    خالصة
  

 290   التفسير بالدينامية الداخلية  : بعساالفصل ال

  290  التفسير باللوبي املوايل إلسرائيل   :أوالً
  291  التعريف باللوبي ) أ  
  294  وسائل عمل اللوبي ) ب  
  299   تمويل احلمالت االنتخابية) ج  
  304   أصوات اليهود) د  
  308  فعالية اللوبي االنتخابية وتأثيره السياسي ) هـ  
  316   للوبيصحة التفسير با) و  

  320   الثقايف -التفسير األيديولوجي  :ثانياً
  320  الثقافية  - املرجعية األيديولوجية ) أ  
  325  لية اليهودية اجملتمع األميركي واجلا) ب  
  327  اجملتمع األميركي ودولة إسرائيل) ج  
  334  الثقافية غير املواتية إلسرائيل  -األيديولوجية  لالعوام) د  
  336  الثقافية واللوبي  -املرجعية األيديولوجية ) هـ  
  345  الثقافية وفكرة املصلحة  -املرجعية األيديولوجية ) و  

  
  349    خاتمة عامة

 


