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לצידםאלוהים,עם

האמריקאיוהממשלהבריתבארצותשתדלניה ,ישראלביןהקשרים

כנסבוושינגטון'הפרו·ישראלי'הלוביאיפא"ק,שלהכנסלקראתשעברה,בשנה

כשרות,ארוחות 26,000הוכנוהאמריקאית,בבירההקונגרסיםבמרכזשנהמדיהנערך

סלמון,דגיטונות 5גםאכלוהכינוסשלאורחיואלפיחמשתמתאבנים.-32,640ו

מוכרתהזאתהמרשימההקולינריותחומוס.טונהעופות,טונההודו,בשרטונות 2.5

האורחיםרשימתגםהקונגרס.בתישנישלמשותףכינוס-אחדדומהמאירוערק

היאהזלילה.ברשימתמצויאינוהעיקראבלההיא.המשותפתהישיבהאתמזכירה

והיאדולרים,במיליארדיאלאמשומנות,באצבעותולאזביםבסנטריםמסתכמתלא

מהורצינית:אינטלקטואליתזירהבכלבדיוןהנמצאהגדולהקושיאתלסמןאמורה

מאזהאמריקאי.והממשלהבריתבארצותהציוניםשתדלניהישראל,ביןהקשריםטיב

ועשרהבמענקיםדולרמיליארדממאהלמעלהלישראלהבריתארצותהעבירה 1949

אמריקאיםגופיםלישראלמעביריםשנהמדימיוחדים.במלוויםדולרמיליארד

הבריתשארצותהכסףמכלהגדולסכוםזהודולר.-מיליארדממשלתיים-לאאחרים

חייםבישראליחד.גםהקריבייםולאייםאמריקהלדרוםאפריקה,לצפוןהעבירה

אדם.בניממיליארדלמעלהחייםשהוזכרוהאחריםבאזוריםאדם.בנימיליוןשבעה

איןצבאי.רכשלמעזלישראלשנה)(מדיניתניםדולרמיליארד 5.5שנה,עשריםמזה

מדיניותשלהמשמעותעלמליםלהכבירצורךואיןכאלהדו·צדדייםליחסיםתקדים

בארצנו.השלוםסיכוייובשבילהפלסטיניםבשבילכזו

וסטיבןהארוורדבאוניברסיטתלממשלהספרמבית ) Mearsheimer (יי~ר wמירג'ון

כוחועל 1מחשבהמעוררמאמרלאחרונהפירסמושיקגומאוניברסיטת ) Walt (ו;לט

המזרחכלפיהבריתארצותמדיניותשלבעיצובהבוושינגטוןהפרו·ישראליהלובישל

ושלהמאמרכותבישלהבסיסיתהטענהפיעלבפרט.ישראלוכלפיבכללהתיכון

John Mearsheimer and Stephen Walt, "The Israel Lobby", London Review of Books, 1 

Volume 28/6, 23 March, 2006 
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הלאומילאינטרסבניגודהאמריקאיתהמדיניותאתהישראליהלובימכווןתומכיהם,

הברית.ארצותשל

שלמליבונוקבתכהביקורתנשמעהלאהקודמתהמאהשלהשישיםשנותמאז

שלמקומוהברית.בארצותהשפעתהועלהציונותעלהאמריקאיהאקדמיהממסד

"קשראיזהבונההזהההצלחה""סיפורכאילונרמהלרגעיםספק.כלבלימרכזיהלובי

אוכלוסייתמכללאחוזיםשנירקמוניםשהיהודיםאףואכן,בוושינגטון.השולטיהודי"

שלבהנהלותיהםיהודים:הםהבריתבארצותהמיליארדריםמחציתהברית,ארצות

גםוכזוממרכזית,יותרהיאהיהודיתהנוכחותהמוביליםהטלוויזיהערוצישלושת

רשתאתמנהליהודיבהוליווד;ביותרהגדוליםהאולפניםארבעתבהנהלתנוכחותם

 USAהיתרביןבבעלותה(אשר Gannetהברית,בארצותביותרהגדולההעיתונות

Today (; שנתעדקבועותמכסותפיועלבמשורהיהודיםהתקבלושםבאקדמיה,גם

לחברה"."מחוץחייםאינםהיהודיםמרכזיות.משרותהיהודיםמאיישים , 1960

המדיניותאתלסקורכדיאבלהשונים,במקורותיוולאהזה,בקשרלזלזלאסור

לאחור.שניםכמהלשובראויפלסטין,לבעייתביחסובעיקרבאזור,האמריקאית

פרםהפניות

ולמדינהיהודיתלמדינההארץחלוקתעלהאו"םעצרתהחליטה 1947בנובמבר-29ב

-24במכן,לאחרספוריםחודשיםאולםבהחלטה.תמכההבריתארצותגםפלסטינית.

שכוחותלאחרושבועהחלוקה,החלטתהתקבלהשבוהאנגרבאותו , 1948בפברואר

כפריםכחמישהחיסלאשרהראשוןהאתניהטיהורמבצע-הל"ה"ב"מבצעהחלוההגנה

עשרותשלבטבחשהסתיימהבסעסע,רצחניתפעולהגםוכללוהכרמלקיסריהבאזור

הכריזהואלגמרי.שונהנאוםבאו"ם,הבריתארצותשגריראוסטין,וווןנשא-אדםבני

הוא .ולחורבןלהרסהביאהשזומשוםהחלוקההחלטתאתלבטלישממשלתולדעתכי

היהיותר.טובפתרוןיימצאאשרעדבארץבינלאומינאמנותמשטרלהקיםהציעאף

המציאותנוכחהאמריקאיתהמדינהבמחלקתמחדשחשיבהשלתהליךשסייםצעדזה

שלבצלהכיצד,ראואחריםמעטיםלאומומחיםהמדינהמחלקתאנשיהמידרדרת.

הערבים.מתושביההארץאתלטהרהמאורגן""היישובמתחילהחלוקה,החלטת

התגמולפעולתואכן,הזאת.הפרסהפנייתבעקבותלומצפהמהידעטרומןהנשיא

הגיע,סילבר,הללאבאהברית,ארצותיהודימנהיגלבוא.איחרהלאלמהלךהציונית

יותרייכנסלא"אישכימיועציוביקששהנשיאאף Iויצמןחייםהלבןלביתנחפזואחריו

הלחץ-הללו"המשוגעיםמפניאותי"שמרואועליו,"ויצרחהבריתארצותלנשיא

נמשך.האתניוהטיהורבה,חזרההבריתארצותהיטב;-עבדלנשיאותבחירותבשנת-
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הבעיותבעייתכאלהאתניהטיהוראללהתייחסהמשיכההמדינהמחלקתזאת,ובכל

החדשההשלוםהצעתשלהתווךלעמודהשיבהזכותחיתהמכךכתוצאההסכסוך.של

הלבןהביתאחריהנהו , 1948בפברוארכמולרגע,ושוב • 1949במשךהאו"םמטעם

 1949במאיהאמריקאית.המדיניותבעיצובעסקואשרהבריתבארצותהגופיםויתר

גורשואםבין-פליטיםאלפימאותשלשיבהלהתירמישראלהבריתארצותדרשה

לדודהעביר 1949במאי-29בכולל.שלוםהסכםייחתםבטרםעוד-ברחואםובין

הנשיאמןחריפהאיגרתמקדונלד,ג'יימסבישראל,הבריתארצותשגרירבן·גוריון

להדגישכדיעמדתה.אתישראלתגמישלאאםחמורותבסנקציותאיוםובהטרומן

השנהאותהביונילישראל.שהובטחמלווההבריתארצותהשעתהאיומיהרצינותאת

בשורהלדוןכדישהותוביקשהללחץתיענהכאילוהרושםאתלעוררישראלהצליחה

המועצותבריתעםהבריתארצותשליחסיההתערערובינתייםטכניים.ענייניםשל

כיאםישראל,עלהלחץחזרלאטרומןשלכהותנוסוףעדבערה.הקרהוהמלחמה

הנשיאהפליטים.שלשיבתםאתלאפשרישראלעלהשתנתה:לאהאמריקאיתהעמדה

הירדןצדימשנילהתיישביוכלופליטיםאלף 300כי-1953בתבעלמשל,אייזנהאור,

ישראללתוכנית.התנגדוזוומסיבהתנאי,ללאשיבהזכותדרשוערבמדינותולאורכו.

אתשכללהמשוםבעיקראלאשיבה,שלמרכיבשכללהמשוםרקלאלתוכניתהתנגדה

המוביללמעזלהטותביקשהישראלאשרמיםאותםהפליטים,למעזהירדןמיניצול

לישראלסיועכלביטולעלהאמריקאיהנשיאהורה , 1953בספטמברוכך,הארצי.

כדייותראוהדלממשללהמתיןנאלצהישראל .הנהרמיהטייתאתתפסיקשזועד

במפעל.להמשיך

עובדותשלאשכולות

אתלארגןווייט,היידןטועןכךמטרתה,אשרהבנייהשלסוגהיאהיסטוריהכתיבת

או-שכזובאפשרותמאמיניםאנואם-שהיהכמותהעבראתלהאירמנתעלהסיפור

מפקפקיםשאנובמידה-העכשוויתהמוסריתעמדתנושלבצדקתהלשכנעמנתעל

שלוהדיפלומטיתהפוליטיתהקשקשתתוךאלשצללמיכלאולםכזאת.באפשרות

מסמכילתוךרקואפילו-האחרונהבמאההאנושייםהחייםאתעיצבהאשרהאליטה,

אלאאינוזהמאוקיינוסיחולץאשרמיפויכלכייודע-והדיפלומטיםהפוליטיקאים

מספרעלרקלהתבססהטכניהצורךבשלרקולוהחוקרת,אוהחוקרשלדמיונםפרי

האינסופי.המאגרמתוךתעודותשלמוגבל

מהםאחדכלהעבר:מןעדויותושלעובדותשלאשכולותלתארהיאבינייםדרך

בעייתי,הואאחדבאשכולרקלהתמקדניסיוןכלהנחקרת.התופעהלגביתובנהמייצג
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עדלהבהירכדיכמוהמאיןחשובהעבודתם~וולט.מירשיימרגםלדעתשנוכחוכפי

ארצותמדיניותאתהמעצבהיחידהגורםאיננוהזההלוביאולםהציוני.הלוביחזקכמה

היריעהאתלהרחיבאבקשישראל.כלפימדיניותהאתלאואפילוהתיכוןבמזרחהברית

הקשרים.ושלהסבריםשלאשכולותחמישהולהציג

וםמיתקודמןמורשת-הציוניםהנוצריםא.

האנגליקניהבישוףשלהספרביתשוכןהסינמטק,מולאלבירושלים,ציוןהרבפינת

בשלהיהפלסטיניתלאליטהלבניםספרביתבנההואכאן .) Gobat (ג;באטסמואל

כרזותפרנסיותקעוהבנייניםוביןאמריקאי,קולג'זהוכיוםהתשע·עשרה.המאה

משום ) 1853 (לארץהגיעגובאטהציונית.ובירושליםהשלמהישראלבארץתמיכה

שלאהימים.אחריתחזוןולהגשמתישושללשובותביאהיהודיםשיבתכישהאמין

עולמית,חינוךלמערכתלהתקשרלהםוסייעבילידיםהתאהבהואדרכו,כממשיכי

 2המודרנית,הפלסטיניתהלאומיותבהולדתשהשתתפה

שלהשניבצדואחרמזןתיאולוגיתלנמרצותהתחברההזוהבריטיתהפעילות

עצים,חורשתבתוך-רבתימבוסטוןחלקהיום-מסוצ'סטסבניוטון,האוקיינוס.

אחיםאחוותבונוסדהדרכו,בתחילת , 1s10ב·אנדובר.שלהתיאולוגיהסמינרשוכן

התיכוןהמזרחאלומשיחוהאלבשורתאת"להביאחיתהשמטרתהפרסביטריאנית

וכעשורלמטרה,גויסונלהביםנעריםוחמישיםמאתייםבפרט."הקודשולארץכולו

שבובמקוםהפרוטסטנטיםלאלוהינפשותלעשותוניסוהארץאתתרוכברמכןלאחר

מיעוטקבוצותאלגשריםבנוהאורתודוקסיםואילוספרבתיהישועיםהקימוכבר

כךאחרשהפכומוסדותהקימוהאחווהבוגריהמזרחית.ולכנסייהלבלקןזיקהבעלות

מנהיגירובשלהחינוכיהקפיצה-קרשובביירותבקהירהאמריקאיותלאוניברסיטאות

חיתהלאאינגלנדמנירהפרוטסטנטיםשהביאוהבשורההערבית.הלאומיתהתנועה

השתחררהעתהזהאשרבעולם,ביותרהצעירההמדינהשלגםאלאישו,שלזורק

הידועהספרשלמחברואנטוניוס,ג'ורג'ההיסטוריוןהבריטי.הקולוניאליזםמעול

היואלהמיסיונריםכיטועןהמנדטורית,החינוךמחלקתומראשיהערבית""היקיצה

הערביהעולםשלהמעצבתבתקופהביותרהחשוביםוהלאומיותהמודרניזציהסוכני

זו.הערכהעלהחולקיםישהמודרני.

לביןמילינאריתראייהביןהאמריקאי,התיאולוגיבמבטהזוהשניותמקום,מכל

שלמולידיהארווינג,אדוארדוהסקוטידרביכלסרןג'וןהאירישלחניכםרבהבמידההיהגובאט 2

היהודיםשיבתאתשכללימיםאחריתחזוןהתשע·עשרה,המאהמראשיתהפרה·מילינאריתהדוגמה

האפוקליפטיות.הנבואותלהגשמתבדדךהאמונהשלמעשיכחלקדתםוהמרת
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בסוףהראשונה.העולםמלחמתערנמשכההמתעוררים,הערבייםהעמיםעםהזדהות

 ,) Meח il (מרילסלהבירושלים,האמריקאיהקונסולעדייןניסההתשע·עשרההמאה
 ...ז ...

לפעול"עליךאבוד.מאבקזההיהאבלהיהודים","שיבתשלברומנטיקהלהילחם

המטיףתבעוהלאומית,"הדתיתזכותםזוהיליהודים:הקודשארץהשבתלמעז

בתגובה . 1891בשנתדתיבכנסהריסוןבנג'מיזהאמריקאיהנשיאמןבלקסטוןויליאם

פיעלייקבעלאבעולםמקומםכיללמודהיהודים"עללנשיא:מרילהקונסולכתב

גדולהסכנהישהעכשווית.התנהגותםפיעלאלאשנהאלפילפניאברהםשלהבטחתו

בכבדיהידידיו,כמוהתנ"ך,"שלהרומנטיותלדמויותהמודרניהיהודיביןזיקהביצירת

ונותרהחיתההיאדתית;תופעהבציונותלראותמרילהתקשהירושלים,שלהמוסלמים

האירופית.היהודיתההוויהבגלללכישלוןשנועדקולוניאלימפעלבעיניו

הנצרותכיקיווהאירופימהקולוניאליזםלשחרורשהטיפוהאמריקאיםהמיסיונרים

קולםבפועל.שקרהכפיהמוסלמית,המסורתולאהחדשותהאומותאתתדריךשלהם

הציונילמעשההאהדהואילוונחלש,הלךהאמריקאיהאוונגליזםבתוךודומיומרילשל

במידהבמזרח.האסלאמייםלממסדיםהמיסיונריםביןהיחסיםשהחריפוככלהתגברה

מובנובמלואהראשוניםלמזרחניםהמיסיונריםשלוהשלישיהשניהדורבניהפכורבה

הזאת:הפעילותאתלאפייןהמשיכהזודו·משמעותזאת,ובכלהמונח.שלהשלילי

אדוארדהזהיר"אוריינטליזם",סעידאדוארדשלספרופרסוםלפנישנהארבעים

המזרחנותשלהשליליתהשפעתהמפניקולומביה,מאוניברסיטתחוקר ,) Earl (~דל

הקהלדעתשנהכמאה"מזהכיאפירס"ב"פוריין 1929בשנתכתבאדלהמיסיונרית.

אחראיםהםאלה.מיסיונריםשלקדומותבדעותוהולעטההוטעתההבריתבארצות

הנצרותהתקדמותשלבמונחיםרקהתפרשההתיכוןהמזרחשלשההיסטוריהלכך

גרוטסקיתולעתיםמעוותתתמונההוצגההקהלדעתשבפנילכךאחראיםהםבאזור.

האסלאם."ושלהמוסלמיםשל

תיאוריהםבפלסטין.המציאותשליותראףמעוותתתמונההציגוהאלההמיסיונרים

ארץעםהראשוניםהמפגשיםמןאכזבתםגודלאתייצגווהשלילייםהמגמתיים

לחזוןמציאותביןהפעראתלעכלהתקשוהםלפניהם,טורייךמארקכמוהקודש.

שהגיעווהגרמניםהבריטיםוכמואחריהם,הציוניםכמוהקודש.כתבימתוךטוושאותו

כמיצגאלאבארץ'זכותאודברכבעליאוכעםהילידיםאתראולאהםאיתם,יחד

מבטשפיתחההציונית,התנועההרע.במקרהאקולוגיוכמטרדהטוב,במקרהאקזוטי,

בריתכדיהתבססהזהשהקשרעדרבותשניםחלפוכיאםבאהדתם,זכתהדומה,

קובעיעלרבהלהשפעהשזכתהבריתישראל,למדינתהנוצריהפונדמנטליזםבין

הקמתההברית,ארצותשלהמשיחייםהנוצריםבעיניבאזור.האמריקאיתהמדיניות

שיבתהאלוהית:התוכניתמימושהחלכיהניצחתההוכחהחיתההיהודיתהמדינהשל
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יגיעהשלישיובשלבבינינו,היהודיםהתנצרותתבואאחריוראשון,כשלבהיהודים,

בשנית.ישו

מדאלאס,פונדמנטליסטימטיף ,) Cyrus Scofield , 1843-1921 (סקופילדסירוס

בהוצאתאורשראתההתנ"ךשלופונדמנטליסטיתמבוארתגרסה ) 1909 (פיוסםטקסם,

שיבתביןהקשרעלהראשוןהברורלטקסטלמעשהוחיתהאוקספורד,אוניברסיטת

לאחרשנהמאהבעולם.הבריתארצותשלקרנהועלייתהאסלאםנפילתהיהודים,

מדינתטקסם,ממש.שללמדיניותההזויותהצעותיוהפכוסקופילדשלהתנ"ךפרסום

שיגיונותיהםאשרפונדמטליסטיםהוזיםשלמתגברלמעייןהפכהוהנפט","התנ"ך

ג'ורג'אחר'טקסנישלבניצוחולמדיניותהאלההימיםבעצםהופכיםביותרהמופרעים

הידועהמטיףשלבחזונולמשל,המזרח.מןעמיתיהםאתדחקוהדרוםמןהמטיפיםבוש.

ij ליבוסיאל) Lindsey (, מיליוניברךיכרעומגידו,בקרבהנופליםדםשיישטףאחרי

חיתהודורסניתתוקפניתבישראלמסויגתבלתיתמיכההביתה.השבישובפניהיהודים

שהנחההמשפטזהו-יקרה"שכךרצהאלוהיםעושה,ישראלמהחשוב"לא .אלוהילצו

השמוניםשנותבאמצעלירושלים,הפונדמנטליסטיתלרגלהעלייהשלתחילתהאת

העשרים.המאהשל

הפרו·הלוביאתבתחילההרתיעזובך;גמההחבויהחזקהאנטישמישהמרכיבייתכן

ארצותברחביהפונדמנטליסטיםהארגוניםרשתעםאמיציםקשריםמלקשורישראלי

עודלעמודיכלולאהישראליםהשתנה.זהכלהשבעיםשנותבסוףאולםהברית.

ליכודאיששלבעזרתוהזההמהלךאתהובילוגאה,זקוףיהודיבגין,מנחםבפיתוי.

ממשלתהצהירה 1978ב"מאוד.וגאהזקוףיהודיהואגםנתניהו,בנימיןונלהב,צעיר

גמורההתעלמותמתוךהפונדמנטליסטיםעםהקשריםאתלחזקנכונותהעלהליכוד

שהוצמד"אנטישמי"בתוארוגוברההולךלשימושובמקבילשלהם,האנטישמיותמן

תחנתלפתוחהללולנוצריםאיפשרהאףישראלממשלתלציונות.שהתנגדמילכל

ישראלילדייכלווכך"ליטני",במבצעהאזורנכבשכאשרלבנון'בדרוםטלוויזיה

("פרושים").אכזריםיהודיםבידיהנרדףכגיבורישוכיכבבהםמצויריםבסרטיםלצפות

בירושלים,הבינלאומיתהנוצריתהשגרירותשלפתיחתהאתישראלהתירה 1980ב"

נתניהו,בנימיןבאו"ם,ישראלשגרירהכריז 1985ב"בארץ.הפונדמנטליסטיםמעוז

היאבישראלתמיכתםכיהציונים,הנוצריםשלהשנתילכנסהכבודכאורחשהגיע

לנוהמאחליםאלהכלשלליקירםנתניהוהפךלילהבןכמוהו.מאיןמוסרימעשה

בדיבוריםהסתפקולאהכנסיותנתנצר).לא(אםהדיןיוםבבואהגיהינוםבאשלהישרף

עזרהלגיוסמרכזיתכזרועלאחדות",הלאומית"הקואליציהמיוחד,אגףוהקימו

ממשלה.לראשהיהכאשרנתניהו,שלבעידודוהברית,ארצותבתוךלישראל

ואילוהדמוקרטית,במפלגהשניםלאותןעדהתמקדהפרו·ישראלי,הלוביאיפא"ק,

 9מטעם



 71הבריתבארצותישראלייםהפרוגוביםהאירעללצירם:אלוהים,עם

אנשינטואזעדותומכת.לאוהדתהרפובליקניתהמפלגהאתהפכוהללוהנוצרים

במחלקתהערביסטיםעמדתאתלקבלהרפובליקניתבמפלגהקשוריםשהיועסקים

שצברוהעצוםהכוחבשלהעשריםהמאהסוףלקראתנוטרלהזועמדהאבלהמדינה.

כילצייןחשובציונים"."נוצריםרשמיבאופןגםנקראוכעתאשרהפונדמנטליסטים,

הערביסטיהכוחאתלחסלמייסדושלמוצהרתמטרהמתוךקםהפרו·ישראליהלובי

הנוצריםשללפעילותםהודותדווקאהושגההזוהמשימהאבלהמדינה,במחלקת

הציונים.

גםלכךתרמההציונית.הנצרותאתיותרעודהעצימודייגן,שנותהשמונים,שנות

תוךאלאותוומוטטההאמריקאיהערכיםעולםאתשגימדההטלוויזיוניתהמהפכה

עודפשוטיםמסריםלהעבירוהצליחוכמטיפיםהופיעומצועצעיםגבריםהקטן.המסך

האחרוןהגלגולתמציתהן ) Falwell (פ;לןולג'רישלהטלוויזיוניותהופעותיויותר.

לישראל"להתנגדכזאת:בהופעהפולוולאמר t 198ב·הפונדמנטליסטית.בהוויההזה

פיעללשבטאולחסדאומותדןאלוהיםכימאמיניםאנולאלוהים.להתנגדפירושו

לישראל."יחסן

למרותוהנה,זו.באהדהלזכותכדימעטלאשילמהישראלאל.מתתהיההכללא

העבירובעיר'מיסיונריתפעולהלכלבירושליםהחרדיםשלהנמרצתהתנגדותם

שנים,כמהמדימאז,לבירה.ציונית""הנוצריתהפעילותמוקדאתוחבריופולוול

החלטותשלשורהומקבלהאמריקאיםהציוניםהנוצריםשלגוף·עלבעירמתכנס

לנהלהבריתמארצותודורשותבשטחיםמתפשרתבלתיישראליתלמדיניותהקוראות

הותקפהבטרםרבותשניםזאת,כלהאסלאם.ונגדהערביהעולםנגדעיקשתמערכה

אדמתה.עלהבריתארצות

ומצפיםבישראלסייגללאתומכיםאמריקאיםמיליון-40כבכך.מהשלדברזהאין

כילומרנכוןלאהפלסטינים.ומולהערביהעולםמולקיצוניתמדיניותלנקוטממנה

משמעותיתהקיצוניהאוונגליזםעםהבריתבישראל.תומכיםיהודיםמיליוניכמהרק

ג'ורג'אתומימונוכספובעזרתהביאהזההגוףהאלקטוראלית.מהבחינהגםיותרהרבה

ובתקשורתהקפיטולבגבעתביותרהחשובותבוועדותיושביםנציגיוהלבן,לביתבוש

לבקרהללומהכנסיותחלקשלחבריהןחייביםהאינתיפאדהתחילתמאזהאמריקאית.

אנטי·קוגםהזאתהתיאולוגיהאימצה 2001ספטמברמאזהנהבכך,דילאואםבארץ.

התופעה,שלביותרהחשובהחוקר ,) Ziser (זיסרסטיבןשחשףכפיברור.אסלאמי

כלפילדורותיהםהמוסלמיםיחסאתהמתארהיסטורינרטיבחיברוהציוניםהנוצרים

יחסכלפירקמחדשמעוצבאינוההיסטוריהזיכרוןהיהודים.נגדנאציכמסעהנצרות

שלהמודרניתבהיסטוריהצמתיםאותםשלחדשהכקריאהגםאלאליהדות,האסלאם

דתםעללהעבירהנוצריםהפונדמנטליסטיםונכשלוניסובהםהערבי'התיכוןהמזרח
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למגנוישראלהקרוש,לג'ורג'הללובתיאוריםחיתההבריתארצותמוסלמים.שלמסות

להשמידה.הבאדרקוןהואהאסלאםואילוולחניתו,

קינג-קרייןמורשתב.

המערבשלטיפוסיכפר ,אוחיו ,אוברליןהעיירהחיתההתשע·עשרההמאהבתחילת

קולג'אתהתיאולוגית.בהוויהדופןיוצאדתיקולג'שםנוסד 1833ובשנתהתיכון,

ובעולם.הבריתבארצותולשוויון,לשלוםמחויבותבידישהונעוכמריםייסדואוברלין

בבנייניםבאקדמיה.נשיםאפלייתונגדגזעיתהפרדהנגדהקולג'נלחםדרכובראשית

שלביותרהחשובלנשיאושהיהקינג,חברישניםבמשךלימדהקולג'שלהגותיים

תחילהמוגדר.אחדמחקרתחוםלוהיהלאההיא,בתקופהחוקריםשלכדרכםהמוסד.

לנשיאמונה-1902בבפילוסופיה.ולבסוףבמתמטיקהכךאחרתיאולוגי,בחינוךעסק

שלהדתייםהשירותיםמחלקתלמנהלהתמנההראשונההעולםבמלחמתהקולג'.

ביקשבהבתקופה ,וילסוןוורדוהנשיאשלידידוהיהגםהואצרפת.בבירתימק"א

האימפריותאתולפרקהראשונההעולםמלחמתתוצאותאתלנצלהאמריקאיהנשיא

אמורהיהוילסוןשלחזונוהקטנים.העמיםשלהעצמיתההגדרהזכותבשםהגדולות

השלטוןשנותמאותארבעבמשךמהםשנשללהחירותהערבייםלעמיםגםלהעניק

האימפריאליהשלטוןאתלהמירוהצרפתיהבריטיהרצוןמפניחששוילסוןהעות'מני.

משלחתלשגרבוורסאיהשלוםמוועידתביקשכךלשםאירופי.בקולוניאליזםהתורכי

 .פלסטיןאתגםכללהזההסקרשם.העמיםשאיפותעללעמודכדיהערבילעולם
(בוספורוסבואזיג'יאוניברסיטתהמיםאלמשקיפהאיסטנבולשלהאירופיבחלק

תורכיהביןהמלחמהאתשרדהקולג'כמורה.אנשי-1839בבנואותהשגםבתורכית),

עסקיםאישקריין,צ'רלסבאיסטנבול.אמריקאיתרבותכמרכזונותרהבריתלארצות

למשפחתבשיקגונולד.הואהמוסדשלהראשילנאמן'היהאמריקאיודיפלומטמשיקגו

המלחמהלפניכברועבדהאמריקאיתהמדינהלמחלקתהתגייסאךעשירה,תעשיינים

שללהצעהנענה-1919בהמהפכנית.לרוסיההבריתארצותביןטוביםקשריםבבניית

תיכונית.המזרחהשלוםבמשימתולסייעוילסוןשלבניסיוןלהשתתףקינג

העולםרובכילדעתנוכחוהשלום,ועידתלמשרדיוקרייןקינגהגיעוכאשר

התכנסהבטרםעודהקולוניאליותהמעצמותבידילאוםלמדינותכברחולקהערבי

התיכון).היםמזרח(אזורהלבנטברורות:הגדרותבלאנותראחדאזוררקהוועידה.

אבל , 1916משנתסייקס·פיקובהסכםביניהםאותוחילקווהצרפתיםהבריטיםאמנם

חפציםשמאלדעתביקשהואהקולוניאלי.הרעבאתלהרגיעקיווהוילסוןהנשיא

בריטניהמצדמופגנתעוינותתוךאמריקאי,בלחץוכך,בעצמאות.הללוהעמים

 9מטעם



 73הבריתבארצותישראלייםהפרוהאירגוניםעללצירם:אלוהים,עם

בלבנוןבסוריה,המנדטמשטרישלכינונםאתלהשהותהשלוםועידתהסכימהוצרפת,

הארץ.אתלתורשיצאושוניםבתחומיםמומחיםשבעהגייסווקרייןקינגובפלסטין.

כפרים soo,1מ·ביותרוביקרויום 42בארץשהו , 1919ביוני 10ב·לדרכםיצאוהשבעה

כמוהעירוניותהאליטותעםנפגשוהמומחיםכל·כך.קטנהלמשלחתמדהיםהישג-

ברמאללהבירושלים,לציון,בראשוןביפו,היוהםונוצרים.יהודיםמתיישביםעםגם

המשחתתסיפוןעללתורכיהמביירותשבוואזובעכו,בחיפהובנצרת,בג'ניןובשכם,

רובםכיגילופלסטין,שלוהעירונייםהכפרייםתושביהמכנותהופתעוהם"הייזלווד".

קיווהעידוניםמקרבמעטיםלאכיאםסורית,כללערביתלמדינהלהשתיירחששולא

בדרךאמריקאיתהדרכההעדיפוהדוח,מןעולהכךרובם,עצמאית.פלסטיןשתקום

כלפורהצהרתאתציונית,נוכחותרוצים:אינםמההנשאליםידעובעיקרלעצמאות.

פרטשלהם,בדוחנחרציםהיולאוקרייןקינגצרפתי.אובריטיקולוניאליומנדט

הארץ.תושביעלאסוןימיטמימושהכיהאמינוהםכלפור.הצהרת-אחדלעניין

הארץכיבושולפניהמלחמהלפניעודולונדון.פריזממשלותאתמאודהטרידהדוח

סוריהאתחילקהאשרסודייםהסכמיםשלרשתעלטרחו , 1912מאזהבריטים,בידי

בהסכמההוכנסההעסקהלתוךביניהן.הירדן)ועברסוריהלבנון,(פלסטין,הגדולה

שלהאחריםוחלקיםליהודים,לאומילביתפלסטיןתהפוךפיהעלכלפור,הצהרתגם

קינג·קרייןאנשיערב.האימחציההאשמים-אחריםזריםאורחיםשללממלכהיהיו

והאמינולגמרי,אחרחזוןלהגשיםשואפיםהגדולה,סוריהתושביהדבר,בעליכיגילו

שלחדשלעולםוילסוןהנשיאשליותרהרחבבחזונוישתלבזהחזוןכיבתמימותם

לאום.מדינות

המעורבותדעכהעמוויחדקיץ,באותווהתמוטטחלהוילסוןהנשיאנגנז.הדוח

לבנותשניסתההיחידההאמריקאיתהתוכניתנגוזהגםכךהתיכון.במזרחהאמריקאית

היוהמעצמות.שלהאינטרסיםפיעלולאהאזורתושבישלמאווייהםפיעלחדשעולם

ניווטוגםהםהמדינה.במחלקתה"ערביסטים"קבוצתכךאחרשכונויורשיםהזהלדחף

תיאודורהנשיאמהםביקש-1939בכאשרהמנדט.בתקופתהבריתארצותמדיניותאת

שלשהקמתוסברנולא"מעולםכילוכתבוהציונית,התנועהעלדעהלחוותרוזוולט

והמליצוהאמריקאי,"הלאומיהאינטרסאתמשרתתבפלסטיןליהודיםלאומיבית

ועידתעדמעמדהחזיקהזועמדהבבריטים.שקטהתמיכהועלניטרליותעלבעיקר

הברית.בארצותהציוניהלחץשלתחילתו ,) 1942 (כלטימור

ספוריםחודשיםתוךהאו"ם.שלהחלוקהבהחלטתלתמוךאםהיססוה"ערביסטים"

הארץאתלטהרהציוניתלתנועהשאיפשרהחלוקהממש,שלאסוןבהראומקבלתה

הפליטיםשיבתאתלראותהבריתארצותממשלתעללחצוהםהפלסטינים.מיושביה

שלסירובהבשלהממשל,מצדישראלנגדסנקציותוהובילולסכסוך,היחידיכפתרון
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הברית.בארצותהפנימיתהפוליטיקהשלבגינהנרםקולםהשיבה.אתלאפשרישראל

האב,בוששלבימיולמשלהפלסטיני'בעםהכרהשדרשהביקורתהבליחהושםפה

עלההחלטותקבלתבמערכתזוטרותלמשרותמכברזהנדחקושה"ערביסטים"בעת

ממחלקתלגמרינעלמושכברוהפרישה-לאחרהפנסיהכורסאותמתוךהתיכון.המזרח

קשהבפגיעההבןבושאתשהאשימה , 2003בשנתמרשימהעצומהשלחו-המרינה

ספקבישראל.מסויגתבלתיותמיכהעיראקכיבושבשלהאמריקאיהלאומיבאינטרס

מישהויהיהאםספקישראל.עםבעיראקהפיאסקונקשרשבויותרבולטמקוםהיהאם

הקולנועלבמאיכאילונראהכרגעאולםהבאות.בשניםהזירותשתיביןיקשורשלא

אף-הזההקולשרירימאשרהאמריקאיתהמדיניותעלהשפעהיותרישמורמייקל

פנתהפלסטיןבנושאהבריתארצותמדיניותבאזור.ארוכותשניםשירתושאנשיו

איפא"ק.בירירבהביעילותשהותווהצרלמסלול

וקנןלה-גווארדיהמורשתג.

ואמומאיטליההיגראביו . 1882בשנתיורקבניובברונקסנולדלה·גווארריהפירולו

שהחלשאפתניכצעיראותושימשהזההכפולהאתניהמוצאמהונגריה.יהודיהחיתה

מלחמותשתיביןשכזהפוליטיכוחהיהפעםכן,-האמריקאיתהעבורהבמפלגתדרכו

 , 1947בשנתלמותועריורק,ביועירייתוכראשהנבחריםבביתכחבר-וסייםהעולם

על-היהודיתאוהאיטלקית-זהותואתשלףשלוהפוליטיתבקריירהשלבבכל

ואפילוביידישבאיטלקית,שלטהואחשק.בולתפקידלהיבחרסיכוייואתלחזקמנת

כללהאשיםהיססשלאהראשוןהיהלה·גווארריהרעה.לאחיתהשבפיוהעברית

תחילהלייצג:שהתיימרהקבוצותשללאינטרסיםבהתנכלותמולושהתייצבמועמד

בברוקלין,היהודיםמכןולאחרהמזרחית)(בהארלםיורקבניוהאיטלקיםאלההיו

הם.באשרוהאירים

בשלושהבאהדורשלהפוליטיקאיםהתמקדוהקורמתהמאהשלהחמישיםבשנות

בזירהבחירותבמסעותבטוחיםהימורכסוסיואירלנד,איטליהישראל, , Iה·מרינות

שלכהשתקפותלעתיםנראיתהאמריקאיתהחוץמדיניותהזו,הזוויתמןהמקומית.

הפרו·הלובינולדהזההמרקםובתוךהמקומית,בפוליטיקההאתניהפנימיהמאזן

ישראלי.

כבסיסשלהםהמוצאבקבוצותלהשתמשמהגריםבחברתמועמדיםשלהרצון

השידול-האמריקאיתבפוליטיקהנוספתלתופעההתחברפוליטיות,לקריירותתמיכה

) Lobbying (. ,"התמלאההאמריקאי,הקונגרסלאולםשהובילהאכסדרהאותהה"לובי

ארגוניםעםבתודעתנוהיוםהנקשרהמושגנולדוכך , 183oב·בשתדלניםלראשונה
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עםבשיחותזמנםאתהקונגרסמחברידניםמבליםהיוםועדמאזומשומנים.חזקים

ניסיונותוהיורבים,שחיתותמעשיהולידכמובןהשתדלנותמעשההללו.השתדלנים

בשנתחוקקבדודיםכלליםשקבעהראשוןהחוקולהסדירה.התופעהעללהשתלטדנים

המגבלהאתובחוכמהבערומהשהפרארגוןאיפא"ק,שנולדלפניבלבדשנים,כמה 1946

זדה.מדינהשלאינטרסיםשישרתלוביעלהאיסורהזה:בחוקשנקבעההעיקרית

וחד·משמעיתקיףאמריקאילחץבעקבותמסיני,ישראלשלהמהירההנסיגהאחדי

האיחציכיבושעםבן·גודיוןשהכריזכמוהשלישית",ישראל"מלכותאתלאלששם

ללמודעליהוכיכל·כך,עויןממשלעםלהשליםיכולהאינהכיישראל,הבינה-1956ב

שגדידגייסכךלשםהאמריקאית.הקהלבדעתהגלוםהפוטנציאלאתלנצלכיצד

האריהאו"ם,שלהציבוריחסיבמחלקתשעבדאמריקאיפקידאבן,אבאבאו"ם,ישראל

עוינתמעמדההבריתלארצותהאורבתהסכנהעלמאמרתחילהכתבזהקנן •קנן"סי"

"מדיניותבשםעתכתבייסדוישראלי,יהודי·אמדיקאיבמימוןכך,ואחדלישראל,

הפרו·הלובירשמי,באופן 11956ההיא,בשנהנוסדהעיתוןסביבהקרוב".המזרח

המקצועייםבאיגודיםהיהודיםאתלארגןקנןהחללפרסום,בנוסף 3איפא"ק,ישראלי,

ארניותלהחריםהחלוהנמליםעובדיבאיגודהיהודיםהחבריםלמשל,ישראל.למעז

הקפיטולבגבעתבישראל.מכירותאינןאשדערבלארצותסיועלמנועכדיערביות

מעולםאך Iקנדיאתאהבלאקנן . 1960בשנתכבדנמרצתאנטי·עדביתחקיקההחלה

וג'ונסוןקנדינרצחכאשדלנשיא.הדנההציבוריתהאהדהבשלזאתלומדהעזלא

הואג'ונסוןטוב.יותראחדמצאנואבלטוב.חבר"איבדנוקנן:אמדלנשיא,התמנה

עדהפרעהללאפעלהלוביהלבן."בביתפעםאישישבישראלשלביותרהטובהחבר

מטעםחקירהשללמושאפולבדייטויליאםהמפורסםהסנטוראותוהפךואז , 1963

הקונגרס.

מיליוןחמישההלוביגייסשניםארבעבמשךכיעלההחקירהדפימאותמשלוש

המלווהאגדות-ה"בונדס"מפעלובעזרתהיהודיתהקהילהבקרבממספטוריםדולרים

אז.שלהבריתבארצותפסולנוהגזדה,מדינההמשרתלובילהקיםמנתעל-הידועות

בישראלדווחהשלפרויקטיםלמטרותלכאודההכסףגויסהאיסורעללהתגברכדי

חזרהכסףאחד.שחוקסנטקיבללאבארץלסעדזקוקיםשהיומאלהאישאבל-

קנן.שלללובידיוקוליתדהבריתלארצותמישראל

"הרשתהואשאיפא"קגילתההחקירהכינכתב 11963באוגוסט 12ב·ב"ניוזוויק",

ארצותמדיניותעללהשפיעומטרתהזדהממשלהשלסוכנתהמשמשתביותרהיעילה

נגדוהמעדנהמחיר.בכללהדיחושישומיהלובישללאויבוהפךפולבדייטהברית."

Cheryl A Rubenberg, J,;rael and the American National Intere.~t, Chicago: University 3 
of Illinois Press, 1989, pp. 52-87 
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מולושעמדמיכלשוב.ייבחרשלאכדינעשההכלהאיפא"קי.הפעולהלמודלהפכה

מעידיתבמועמדיםהקפיטוללגבעתהדרךזרועההיוםעדמוגבל.בלתילמימוןזכה

לתמוךיוכללאכישנחשדמיכלהלובי.בידישהוכשלוהאמריקאיתהפוליטיקה

המסורתיתהדרךמןשסטוהדמוקרטיתהמפלגהחבריגםהודח.-בישראלסייגללא

שלהפוליטיתהקריירהאתלחסלהלוביהצליח-1983בקורכן.נפלומפלגתםשל

מדיניותשלהחריפיםממבקריהשהיה , 1961מאזהנבחריםביתחבר ,נדליפיפול

אדלהאפרו·אמריקאי,הנציגהםהידועיםהאחרוניםהמקריםבשטחים.ישראל

 ,ישראלשל 21ה·הולדתהביום , 1969בשנתהדמוקרטים.מןנימקיבתיהוסי ,לארדחי
עשרותהזדהוסיימם"יורקה"ניודפימעלענקיתבמודעהגלוי.המשחקהיהכבר

מבריתהגירההישראלי:היוםסדרכלעםמלאההזדהותהנבחריםביתוחבריסנטורים

שלודמוניזציהטרוריסטים,הםהפלסטיניםלישראל,מוגבלבלתינשקהמועצות,

האו"ם.

קיסינג'ר,חברישלו,המדינהומזכירניקסוןריצ'רדהריאמיץ,לידידהיהג'ונסוןאם

האינטרסעלשמירהלמעןהדוקטרינהאתניקסוןהתווהכאשרהתנועה.ליקיריהיו

הזה.במאמץתווךכעמודישראלעלמוחלטתהתבססותכללהזוהאמריקאי'הלאומי

התקבלוכאשרנשמע,היהודיהקולורקנוטרלההמדינהמחלקת-הושגההמשימה

הבן,בושג'ורג'שלהנוכחיהממשלחבריהישראלי.בנושאגורליותהחלטותנדחואו

היוכולםהתיכון,במזרחישראלשלמעמדהעלהשלכהלהשישבמדיניותהעוסקים

למדיניות"המכוןשלו,המחקרלמכוןובעיקרלאיפא"קעקיףאוישירבאופןקשורים

פולוסגניולשעבר,ההגנהשרומספלו,דונלדהםבהםהבולטיםהקרוב'.'במזרח

צ'ייני.ריצ'רדהנשיאסגןוכמובןפיית,ודוגלסוולפוביץ'

האחיות""חמשמורשת .ד

מענייןהאזורהיהלאבננות,התיכוןהמזרחשלהעיקרייםהטבעאוצרותהיואילו

בשנותהערביהנפטבמרבצילהתענייןהחלוהאמריקאיםהברית.ארצותממשליאת

מקליפורניה,אוילסטנדרט-אמריקאיותחברותארבעהקודמת.המאהשלהעשרים

הזיכיונותאתקיבלו-וטקסקויורקמניראוילסטנדרטג'רסי'מניראוילסטנדרט

 193sב·העשרים.המאהשלהראשונהבמחציתהסעודיתבערבלחיפושהראשונים

כמהאותוגילתהאויל,גולףחמישית,חברהובבחריין.הסעודיתבערבנפטהתגלה

למימוןביותרהחשובלמקורהבארותהפכוואילךמכאןבכוויית.מכןלאחרחודשים

להשאיןצריכהברמתהחייםמערכותכלומיזוגחשמול-האמריקאית"החיים"דרך

מאידךמהפקתוורווחיםגיסא,מחדהנפטזרימתעלשליטההעולם.בשארורעאח

 9מטעם



 77הבריתבארצותישראלייםהפרוגוביםהאירעללצירם:אלוהים,עם

הערבי.בעולםהבריתארצותמדיניותשלהכפולהלמטרההיוגיסא,

אלההיותחילההשנייה.המטרהעלאיימההתיכוןבמזרחהלאומיותצמיחת

הסי·איי·איבעזרתלהפילאמריקאיניסיוןוגם-הנפטהפקתאתשהלאימוהאיראנים

אתהלאימהעיראקהמגמה.אתעצרלאשצלח,ניסיון ,) 1953 (האיראניתהממשלהאת

לחשבונותולאהשליטיםלקופותהנפטתמלוגיזרמוערבהאי,בחצי 1958בשנתהנפט

ביןכעתחולקורווחיואםגםהברית,לארצותזרםהנפטאבלהאחיות.חמששלהבנק

האמריקאים.החברותלבעליערביםשליטים

עלהכריזוהערביותהנפטמדינותכאשר ,כוחואתהנפטלוביאיבד 197 3בשנת

אתלהעלותאלאלפלסטיניםלסייענועדלאהזההצערכיהתבררכאשראמברגו.

המדינותפיתחוהמחירים,התייצבוכאשרחולפת.לאפיזודההפךהואהנפט,מחירי

ברורהיההאמריקאייםלממשליםפרו-אמריקאית.מדיניותהנפט,מפיקותהערביות,

לסכסוךהפיוסהצעותאתולדחותמסעודיהנפטאספקתלהבטיחניתןכימעתה

הכרהשכללוהצעות , 1981בשנתהחלהערביהעולםבשםהציע ,פאהדהמלךשמלכה,

ברטוריקההשמוניםבשנותהסתפקחרסייךסדאםגםפלסטינית.מדינהלצדבישראל

האיראניתהמהפכההברית.לארצותנפטלהזריםהמשיךאבלישראל,מולמלחמתית

 .חרסייךסדאםאתאלאישראלאתשיסולאבהאבלהאמריקאים,עלהקשתה
ולהבהירלנסותכדיהסנטמוועדותאחתבפניהממשלשלבכירנציגהעיד-2005ב

עובדות.כמהמנההואתיכוני.המזרחהנפטבנושאהבריתארצותמדיניותהיאמה

מעוצבתלהיותצריכההמדיניות'ולכןחלופיאנרגיהמקורנמצאלאעדיין-הראשונה

תיכוןמזרח-השנייההברית.לארצותהערביהנפטאספקתשלהחיוניותבסיסעל

ובמזרחככללהרחבבעולםהמגמות-השלישיתהנפט.לאספקתמזיקיציבבלתי

רציניתבסכנהמצויההאמריקאיתהכלכלהולפיכךאנטי·אמריקאיותהןבפרטהתיכון

הערבי.בנפטתלותהבגלל

וויiלץ'מורגנתאושלהמורשתה.

אחרישניםששהברית,בארצותגרמניה,ילידמורגנתאו,הנסהפליטהתאזרח-1943ב

קיסינג'ר,לחבריפרטבשיקגו.כךואחרקנזסבאוניברסיטתלימדתחילהאליה.שהגיע

בספרו,התיכון.במזרחהאמריקאיתהחוץמדיניותעלכמוהוהשפיעלאאישכידומה

עסקיתלמדיניותהחוץמדיניותאתמורגנתאוהשווה ,) 1947 (האומות"בין"פוליטיקה

רווחשיקוליועלכוחמאזניעלמבוססתכולה-ערכיםאוסנטימנטיםבלי-טהורה

חודשבמהלךהצעירה.ישראלמדינתחיתהשלוהראשוניםהלקוחותאחדוהפסד.

מורנגתאו,יעץהארץבצפוןביצעהשישראלהאתניהטיהורשל,בשיאו 1948אוקטובר
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ישראלשלהראשוןהממשלהראשמגוונים.בנושאיםבן·גוריוןלדודדחופותבשיחות

הפךוכךשמו.עלומגורשהרוספלסטינילכפרוקראהדגולהחוקראתלתגמלהחליט

בן·גוריון,(יומןמורגנתאושללעבריתתרגוםמעיןשחר,לטלבית·פארחרבתהכפר

 .) 1948באוקטובר 27

וולץ'לימדשנותיורוב ,) Waltz (וולץ'קבתבעקבותיוהלךמכןלאחרשנהעשרים

בינלאומייםיחסיםשלהתחוםמבכיריעדייןוהואבקליפורניה,בדקליבאוניברסיטת

,"התיאוריה 1979בשנתשפיוסםספרבזכותבמיוחדהתפרסםהואהעולמית.באקדמיה

התפיסהשלהיסודמהנחותחלקעלתיגרקראהספרהבינלאומיים".היחסיםשל

כיהניחוולץ'ותלמידיו.מורגנתאושלגישתםשהוגדרהכפי ,) realism (הריאליסטית

הלאוםלמדינותשבניגודמשוםברוריםהתנהגותכלליחסרתהבינלאומיתהמערכת

לחזותהתיאורטיתהיכולתעליומרניפחותמבטהציעולכןאחד,סמכותימרכזבהאין

המדיניותכיגרסזאתשבכלמאחראבלהמערכת.ומולזומולזומדינותשלהתנהגות

הציעשמורגנתאומידהאמותאותןפיעללהתנהלצריכההבריתארצותשלהבסיסית

הוכתרהגישתו-והפסדרווחשיקוליפיעלרקמוסריים,אוערכייםשיקוליםללא-

בארצותהאקדמייםהמחקרמרכזילמרביתהיוםהבסיסוהיאכ"ניאו·ריאליסטית"

שנבחרוהאמריקאיםהדיפלומטיםבגרואלהמרכזיםמתוךבתחום.העוסקיםהברית

התיכון.במזרחלשלוםומתןהמשאאתלנהל

היהבאזור,השלוםתהליךשלהבלעדיתהביתלבעלתהבריתארצותהפכהכאשר

בימיזו.ברוחפעולהתוכניתשיכיןכדיממששלצוותלהעמידראשוןניקסוןממשל

הםמילדוארוןדרס(דניסהציבורלנחלתהצוותאנשישלשמותיהםהפכוהאבבוש

שלהריאליסטיתהגישהביישוםלמעשה,'הלכהעסקוהללוהצוותיםשבהם).הידועים

וולץ',שלהניאו·ריאליסטית,המאוחרת,וגרסתהמורגנתאו

מאזןעללהיבנותחייבשלוםשתהליךהואהזאתבתורהביותרוהחשובהראשוןהקו

אתלתאוםובראשונה,בראשחייב,אפשריהסדרכלהסכסוך.באזורהקייםהכוחות

לאזורנושלוםכתוכניותהאמריקאיםבידי,שווקה 1969,מאזוכךהחזק.הצדשלעמדותיו

שנהאותהמאזהישראלית.המבטנקודתאתלהשביעוראשונה,בראששנועדה,נוסחה

שאיבחנהיותרמוקדמתלעמדהבניגוד , 1948פליטימשאלתהאמריקאיםהתעלמו

פיוסמאמץעודעללחשובקשההישראלי-פלסטיני.הסכסוךשלליבוכלבדווקאאותם

המאמציםהתמוטטותהסכסוך.ממקורלחלוטיןשהתעלםהמודרניתבתקופהממושךכה

פיעלנגזרההיאהאמריקאית.במדיניותזומרכזיתגישהשינתהלאהבאיםבשלבים

הפלסטינים.לזכויותשהתכחשהישראל,החזק,הצדלעמדותנאמנות

ישעוצמתו,ואתמקורותיואתסכסוך,לאפייןכדיהשני,המנחההקופיעל

המעורבתפוליטיתמערכתבכלובכן,החזק?בצדמיעםהחזק.הצדעםרקלהתייעץ
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מצאלו.המתנגדומחנהבפיוסהתומךמחנהיש- 4התיאוריהמסבירהכך-בסכסוך

ומכורלפתרונו,חזונוומההסכסוךאתמפרשהואכיצדבררהשלום","מחנהאת

התיווךמפעלאיתרזובדרךהשלום.עשייתתמציתזוהיכפשרה.החלשלצדזהמוצר

מפלגתזוחיתההסכסוך.משלבישלבבכלהישראלי,השלום""מחנהאתהאמריקאי

יציבותחוסרשלבשניםבליכוד.המתוןהאגףמכן,ולאחר 1977עדוגרורותיההעבודה

האמריקאיםמבחינתהורכבהשלום""מחנה-הלאומיתהאחדותממשלות-פוליטית

שלוםכאיששרוןאריאלמחדשנולדאשרעדה"מרכז",אתשייצגואישיםמינימכל

אנשיפיעלה"ניהול"אמריקאים.למתווכיםחלוםמפלגת-"קדימה"אתשהוליד

כלפיבעיקר-נמוכה"ב"עצימותסכסוךעלשמירההואהניאו·ריאליסטיתהאסכולה

המתווכת.המעצמהשלהאינטרסים

לגישה,סייע 1967לאחרשהתפתחויכוחהשטחים,עתידעלישראליהפניםהוויכוח

פלסטינית),מדינהעללדברבליביוני,-4הלקווי(נסיגההמתון""הקוולהצגתזו

ישראלארץלאנשיהמלאההנסיגהאנשיביןהישראליתבחברהאמיתידיוןישכאילו

לתמיכהשזכההשלום""מחנהלמייצגיהפכוהמתוןוהמרכזהציוניהשמאלהשלמה.

כלולפירוקמלאהלנסיגהמדרישההשלום","מחנהשלהקושינויהברית.בארצות

הכנועהלהסכמהעדארבע!"),קרייתתפורק('"חת·שתיים·שלוש·ארבע,ההתנחלויות

באמצעותגםמוסברלהיותיכולהזההקושינוי-גדולים"התנחלותגושי"סיפוחעל

חלקיםשלובסירובשוליים,בגופיםהתמקדותאיפשרהשלאהריאליסטית,הגישה

הירדנית""האופציהשאתברורהריאלית".ל"תמונהמחוץלהישארהשלום"מ"מחנה

העבודהמפלגתכאשרהזאת.הדינמיקהרקעעללקרואאפשרהציוניהשמאלשל

חיתההכבושים,השטחיםעתידעלומתןלמשאהכתובתאתבירדניםראוולווייניה

למכורנסעקיסינג'ךהנויהירדנית.האופציהעלמבוססתהאמריקאיתהשלוםתוכנית

מעטשהציעותוכניותשתידיין","תוכניתאתכךואחראלון","תוכניתאתלירדנים

גםהאמריקאיותהשלוםלתוכניותהבסיסנותרואבלההאשמיהמלוכהלביתמדי

בוושינגטוןמצאהעבודהתנועתשלהמתוןהקודייגן.ושלפוררשלהבאיםבממשלים

המשיכוהירדנים,השתתפותאתלמנועמכדיחלשאש"ףהיהעודכלמלאה.תמיכה

האשמית·ישראליתבריתולבנותלנסותקיסינג'ר,בעקבותהאמריקאים,הדיפלומטים

המערביתהגדהתושבידמוקרטיותבבחירותהדיחו 6-197באבלהפלסטינים.חשבוןעל

האמריקאיםאש"ף.עםהמזוהיםמנהיגיםובחרוהפרו·ירדניתהמנהיגותאתעזהורצועת

שלהישראליהדימויאתוקיבלוומתןבמשאלגיטימיכנציגאש"ףאתלכלולסירבו

Ilan Pappe, "The Visible and Jnvisible in the Israel-Palestine Conflict" in Ann M. Lesch 4 
and Ian S. Lustick (eds.), Exile and Return, Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press 2005, pp. 279-296 
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בריתבירישרתוכליעולמיטרוריסטימערךאלאלאומיתשחרורתנועתלא-הארגון

האו"םשלההיסטוריהניסיוןמןהאמריקאיםאתוניתקההרחיקהזוגישה 5המועצות,

וכי , 1967בשנתפרץלאהסכסוךכירעתםעלעמדוהפלסטיניםהסכסוך.אתלפתור

למסורהצלחה,ללא ,ניסוהם • 1948בשנתישראלשביצעההאתניהטיהורמןנובעהוא

עלהקימושפליטיםארגוןמהותו:ועלאש"ףשללידתועלאחרנרטיבלאמריקאים

בפת"חשחלהמהפךאתלהבהירלנסותטעםהיהלאלשוב.זכותםאתלממשמנת

שכבשההשטחיםעלמדינהבהקמתלהסתפקהסכימההתנועהכאשר , 197 4בשנת

הבעיותושארהשיבהזכותשתישמרבתנאימפלסטין)אחוז 22 ( 1967בשנתישראל

שלום.שלבתהליךיידונופלסטיןשל

הכלכלימהשדההלקוחהכוחגישתתואםהואאף-השלישיהמנחההקופיעל

התחלה,מנקודתמתחדששלוםלבנותניסיוןכלשלום.לתהליךהיסטוריהאין-

העברמןלקחיםלמידתמאפשרתאינהכזוגישהבעבר.כאלהניסיונותהיולאכאילו

אולאומיסכסוךכמומורכבותאנושיותבעיותמולשעומדמילכלהכרחיתהליך-

 1967בישראל.הציוניהשלוםמחנהמוביליעמדתאתהיטבתאמהזוגישהגםאתני.

השטחיםלעתידפתרוןלמצואמאמץלהיותהפךהשלוםתהליךהסכסוך.לשנתהפכה

 • 1967בשנתכבשהשישראל

הפלסטיניתהזהותבהתחזקותהבחיןואףבהמתנהמאסההאשמיהמלוכהביתכאשר

הודיעוכאשרחדשה.ריאליתבגישהצורךנולדאש"ף,שלקרנוובעלייתבשטחים

חדשהלגישההדרךנפתחה , 1988בשנתהמערביתהגדהמןהתנתקותםעלהירדנים

כסוכןאש"ףשלהדימויאתמאודהחלישההסובייטיהגושהתמוטטותהסכסוך.לפתרון

השנה.באותהאש"ףלאנשיבטוניסהבריתארצותשגרירביןהמגעיםעלוהקלהסובייטי

ומתןבמשאתומךהואכעתכילהכריזהמגעים,היוודעעםמידהזדרז,השלום""מחנה

תקופהאותהבכלהזאת).בתנועהלהבחיןכדימרצבעמדותלהתבונן(דיאש"ףעם

הדו·צדדיומתןבמשאתיווכםוהואבסבסו,דאחרתבחזיתהישגהאמריקאיםרשמו

בעודבידיעתם.שלאנרקםשהואמשוםהצליחהזהומתןהמשאלמצרים.ישראלבין

שהגההבינלאומיתהוועידהרעיוןאתלממשבניסיוןעסוקהיהקוטרג'ימיהנשיא

העדיפו-הפלסטיניתהבעיהובמרכזו-כולללפתרוןהמועצותבריתמנהיגיעםיחד

 .דו-צדדישלוםבעזרתהבעיהאתולקבורלנסותמטעמיה,אחתכלומצרים,ישראל

מחלקתאתשאפיינהלמחשבהבחזרההאמריקאיתהמדיניותאתלהובילעמדקוטר

השתמשהדו-צדדיהצרהמסלולנבחרכאשראךואייזנהואר'טרומןבימיהמדינה

הזאת:הפרדיגמהבתוךהמתוןהקושלנמרץדוברעוז,עמוסשלאמירתוהתפרסמהשניםבאותן 5

פעם."אישקמוביותרהאפליםהארגוניםאחדהוא"אש"ף
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סיני'אתלהחזירנכונותהעלישראלאתבכסףלרפדמנתעלהאמריקאיתבעוצמה

הפלסטיני.בנושאהמסורתיתהפאן·ערביתמהעמדהלחרוגהסכמתהעלמצריםואת

עלבשיחותפתחוכאשרהפלסטיניתלבעיהשפתייםמסשילמוומצריםישראלכזכור,

להעניקבאפשרותוישראלמצריםדנובוזה,ומתןמשאאךהכבושים.השטחיםעתיד

הדו·ההסכםאתלהפוךההזדמנותאתחיסלהכבושים,בשטחיםלפלסטיניםאוטונומיה

פריצתהיהדרכובראשיתאוסלוהסכםדומה,באופןהסכסוך.שלכולללהסדרצדדי

לכישלונהעדמכן,לאחראמריקאילמחזההפכהאךאמריקאיתיווךללאשהושגהדרך

הסופי.

שכבההסיכוי

לראשונההמדינה,מחלקתתקווה.ומעוררמרתקמהלךהחל-1993ל 1991השניםבין

למדינהתשתיתנבנתהובעידודה ,הפלסטיניהצדעםהדוקקשרפיתחה , 1960מאז

בירושלים.הארס"ב"אוריינטאזשעבדוהמקצועייםהצוותיםסביבבשטחים,דמוקרטית

ממשלתשלהסרבנות'מולבייקרג'יימסהמדינהמזכירמצדישראלכלפינוקשהסגנון

עללמנהיגותםתגמולהגדולההמעצמהכילהאמיןהפלסטיניםאתפיתהשמיר,

עמוהביאאשרקלינטון,בילשלבחירתועםהסתייםהזההפרקהמפייסת.מדיניותה

הואהסדרכיקבעהאולברייט,מולןשלו,החוץשרת"הניאו·ריאליזם".רוחאתבחזרה

היושובבר·חלוקה.שאינומשוםנראה,שאינוממהוהתעלמותהנראהכלשלחלוקה

אוסלו,הסכם 1992בשנתעבודהממשלתשנבחרהאחרי,בעיקרהטוןנותניהישראלים

שלמדרידבוועידתלראשונהשהופיעואחרתאמריקאיתגישהשלניצניהאתחיסל

אותהחיתההסחורהלאש"ף.הישראליתהתוכניתאתהאמריקאיםמכרוכעת . 1991

הפליטים.בעייתאתמלהזכירוהסהסמכויות,מןמקצתרקמהשטח,חלקרקסחורה:

ללקוחהפךשבוביוםלאש"ף,שהוצעההסחורהעליבותאתהעצימורקההתנחלויות

והמתווך.המוכרבעינילגיטימי

הפעםומתן.המשאלניהולהעקרונותשלושתמיצוירקהיהלאאוסלופרק

דרך.כברתעמםשהלכהפלסטיניתמנהיגותלמצואוהאמריקאיםהישראליםהצליחו

האמריקאיםבעזרתהוצגאשרהישראלי,התכתיבאתשונהבאופןקראוהפלסטינים

היה 1993ספטמברשלהעקרונותהסכםאםגםמיד.הוצגלאהתכתיבשלום.כתוכנית

כלשהימחויבותכללהואהישראליים,ולתביעותלמאווייםבעיקרשהתייחסמסמך

היוזמהנטוותהעודכלהמצבהיהמקוםמכלכךהפלסטינית.המבטבנקודתלדיון

ובהסכםנעלמה.זומחויבותגםלתמונה,כניסתםעםהאמריקאים.מןהרחקבאוסלו,

הישראליםהמהלך.להתמוטטותעדהשתנהולאברורכברהיההתסריטב'אוסלו
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השטחיםמןחלקיתלנסיגהלנכונותםהמעשיתהמשמעותמהיהצבא,בעזרתפירשו,

אתחילקההסכםזו.לפרשנותמוחלטתפלסטיניתכניעהודרשושלום,תמורת

ההתנחלותמפעלאתהרחיבומסוגרים,חנוקיםקטנים,לאזוריםהכבושיםהשטחים

ההתנגדותהתושבים.שלחייהםעלולהכבידלהמשיךלישראלואיפשרהישראלית

שהפילהקשהאלימות-האכזרהישראליהתגמולהגיעועמההתעוררההפלסטינית

גרוטסקי,במהלך , 2000בקיץערפאת.יאסרשלבמעמדווכירסמהרביןממשלתאת

בעזרתהישראלים,שבוע.בתוךהעקרונותשלושתאתלממשקלינטוןהנשיאניסה

כתכתיבאותההגישוהאמריקאיםהסכסוך,לסיוםתוכניתהכינוצבא,ואנשיאקדמאים

המייצגלמתווהכיאההתוכנית,הטרור.כאביעליוהכריזוסירבזהוכאשרלערפאת,

הפלסטיניםלשטחיםלקרואאבלבשטחהמציאותאתלקבעהציעציוני,קונסנזוס

פתרוןללאמדינה.-בלבדליהודיםובכבישיםצבאבבסיסיבהתנחלויות,המגודרים

החיוורערפאתאפילוירושלים,שלהפלסטיניתהזהותמחיקתועםהפליטים,לבעיית

אלימות.שלחדשגליצרשובאמריקנה""פאקסהתכתיב.אתדחהוהחלש

במסגרתאמריקאיםמתווכיםבידיושובשובהוגשההזוהתוכניתשלמעוקרתגרסה

ההתנגדותגברהההתנחלות,העמיקהובינתייםמקום,לשוםשהובילההדרכים","מפת

ניתוחיםעלהמבוססהשלוםבתהליךזהפרקוגם-הברבריהתגמולועמההנואשת

יהודיםמהםמעטלא-ויורשיהםאינדיקמרטיןשלאורום,דניסשלרציונליים

מתחדשים.אלימותבגליהסתיים-איפא"קבמכונילשעברוחברים

הישראליהתכתיבשלגרסהעודחיברואולמרט,אהודואחריושרון,אריאל

ממהאחוזים 12בתוךביו"ש".התכנסותעםמעזה"התנתקותשלחיבורל"שלום".

,ימומש 1967בשנתכבשהשישראלמהשטחיםחציובתוךההיסטורית,פלסטיןשחיתה

כניסות,שתיעםענקלגטותהיהעזהרצועתבסכסוך.החזקהצדשלהשלוםחזון

קטניםלמחוזותתפ~ררוהגדהיהושע,א"בברוחמוותמכותעליהלהנחיתיוכלשהצבא

אחריעכשיו,אחרים.בידודואמצעיחשמליותגדרותהמפלצתית,החומהשסביבם

ואפילוכשהיה,נותרמאחוריהההיגיוןאבלמתעכבת,זותוכניתהשנייה,לבנוןמלחמת

עליו.תערערלאהשנייהלבנוןטראומת

הישראלי·הקשרשלחוזקועלהעידההשנייהלבנוןמלחמתכיהיהנראהלכאורה

תגמולמעיןהברית.ארצותלמעןישראלבידישנוהלהמלחמהזוהכל,אחריאמריקאי.

מובהק.ישראליאינטרסשירתהאשרבעיראק,האמריקאיתהמלחמהעלישראלי

והחזירכמעטהאבבושג'ורג'הראשונה.המפרץמלחמתבזמןולאמידקרהלאזה

שלוהחוץושרכוללת,שלוםלוועידתחתרכאשרה"ערביסטית"המורשתאתלחיים

רקעצמו,בפנילמאמרראויקלינטון,ביליורשו,שלום.כסרבניתישראלאתתקף

העמדהכנגדהישראליתבעמדהמוחלטצידוד-שלטונותקופתשלסופהאתנזכיר
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 83הבריתבארצותישראלייםהפרוהאירגוניםעללצירם:אלוהים,עם

עצומותציפיותעורראשראוסלו,שלהמהלךערפאת.ויאסרהפלסטיניתהרשותשל

נוספים.ולאזכוריםלפרשנותזקוקאינוכברהשנייה,באינתיפאדהוהתרסק

הארץ'עלחזונהאתלהשליטלישראללעזורבניסיוןרבזמןבילהקלינטוןביל

במקוםרבענייןגילהלאזאת,לעומתהבן,בושג'ורגבארץ.בריתובעליעםיחדוכשל

שנולדהבעיהכאלהשנייההאינתיפאדהלפרוץהתייחסכידומהקודמו.נכשלשבו

ספטמברשלהטרורפיגועיהגיעושאזאלאקלינטון.שלכושלתממדיניותכתוצאה

למתווכים.היוהציוניםוהנוצריםלאלוהים,נזקקבוש , 2001

סגןהקרוב,במזרחלמדיניותהמכוןבוגרישמים.מתתבהתקפותראהאיפא"קגם

לאומילביטחוןהמועצהואישוולפוביץ'פולסגנוומספלו,ההגנהמזכירצ'ייני,הנשיא

בעיראק,צבאיתלמתקפהולחצוהמתוןפאולקוליןאתראשיתחיסלופדל,ריצ'רד

אל·קאעידהבתקיפתשדגלה-יותרההגיונית-הקונסנזואליתלמדיניותבמקביל

~וולטמירשמיירשלבזכותםהיטבזאתיודעיםאנוכיום-בושהללאבאפגניסטן.

הנשקמפניישראלעלכהגנהובראשונהבראשהוצגההפלישה-החומראתשאספו

פיתח.שסדאםהמוניתלהשמדה

בינתייםנדחיתזואךאיראן,מולדומהלמדיניותלדחוףהחבורהאותהמנסהכיום

בעיראק.האמריקאיתההסתבכותבשל

בהיסטוריהשלההגרוטסקילשלבמגיעההיאנעצרתאינהמטורפתמדיניותכאשר

מאיפא"קדחיפהללאוגםשלטונית,אינרציהמתוךבוש,הנשיאשלהממשלהאנושית.

עלבניצחוןהלבןבביתנוכחותותקופתאתלסייםמבקשהציונים,הנוצריםומן

השטראתלפרועמישראלמבקשהואוכעת .איראןועלסוריהעלחמאס,עלחזבאללה,

השאפתניתהתוכניתשלהחרבשכירתלהיותעליה-האחרונותהשניםשישיםשל

המחיר.אתנשלםזה,אזורתושביכולנו,אנוהזו.
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