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לנפשהעומדתכברישראלמסוים,במובן

לארצותישראלביןהתאומיםקשרשלהמתקרבסופועל

בשקיעהמעצמההברית,

מדיניותשלביותרוהמשמעותיתהעמוקהמעורבותהמתממשת ,-2007ב

בעיראק.הצבאיתבנוכחותאחרתמדינהשלבענייניההאמריקאיתהחוץ

מסורהמשנהושחקניתיותרנאמנהבעלת-בריתהבריתלארצותאין ,-2007ב

ישראלוביןהבריתארצותביןהיחסיםישראל.ממדינתהעולםבימתעליותר

אבלובריטניה.הבריתארצותביןהמדובריםהגומליןמיחסייותרהדוקים

ארצותשלהמחושלתבריתןכמוהתיכוןהמזרחבענייניאמריקאיתמעורבות

מאז-ומעולם.האמריקאיתהמדיניותשלההיכרתוויהיולאוישראלהברית

ארוךמסלולשלתולדההםהנוכחיתהמציאותשלאלההיבטיםשניאדרבא,

במונחיהאמריקאיתהמדיניותשלהאחרוניםגלגוליהעללעמודננסהועקלקל.

 :הבריתארצותבתוךהפועליםגורמיםשלושהשלהמצטלבתהשפעתם
לשקולננסהכךאחרהציבור.ושארהיהודית,הקהילההפוליטיות,האליטות

הבאים.העשוריםפניעלזומדיניותשלהאפשרייםגלגוליהאת

עדלגמרי.שונההענייניםמצבהיההשנייההעולםלמלחמתשקדמובימים

מרביתשלהמכ"םלתמונתמחוץהתיכוןהמזרחהיההמלחמהלפרוץ

תומסלוtזלשלכתבותיוכמוהאקזוטי,אלמזדמנותגיחותמלבדהאמריקאים,

החיצוניהגורםעדייןחיתההגדולהבריטניהימיםבאותםערב.אישלרוכסעל

המזרחשלשטחומרביתעלחלשהבריטניהפוליטית, .התיכוןבמזרחהעיקרי

לשליטהנתוניםשהיואזוריםשנילהוציאבעקיפין),או(במישריןהתיכון

אפריקאיות.הצפוןהמדינותושלוש-היוםשלוסוריהלבנון-צרפתית

היהנדמהבאזור.שהופקההנפטכמותכלעלכמעטשלטובריטיותחברות

ולפעילותלשליטההנתוןכאזורהתיכוןבמזרחמכירההבריתשארצות

הציונית.בשאלהעצמןאתהעסיקולאהאמריקאיותהאליטותבריטיות.
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התעצבהכזאת,מדיניותחיתהאםהתיכון'במזרחהאמריקאיתהמדיניות

פהלציונות.אהדהרחשושלאעדביסטים,דיפלומטיםעל-ידימכדעתבמידה

בחצי-פהנאמדוהדבריםאךהציוני'במפעלתמיכהגילוייהבליחורשם

גמורהבבררותשדריהיההבריתבארצותהלא-יהודיוהציבור .ובשפל-קול

 .התיכוןבמזרחהקשורלכלמוחלטתובאדישות
הקבוצהעםקבוצות.לארבענחלקהבריתבארצותהיהודיהציבור

(במקדיםאירופהממרכזלאמריקההיגררשאבותיהםיהודיםנמנוהראשונה

ביבשתהתבססומרביתםהתשע-עשרה.המאהבמחציתמגרמניה)רבים

אתומצארהרפורמייםהכנסתבתיאתפקדוהםבתרבותה.ונטמעוהחדשה

בתרבותהיטמעותםמתוךהיהודי-אמריקאי".ב"רעדהפוליטיביטויים

אנטי-ציוניות.בעמדותהללוהיהודיםמרביתהחזיקוהאמריקאית,

זהלערמתקטןהיההאוכלוסייהבכללהמרכז-אירופייםהיהודיםשלחלקם

התשע-עשרההמאהשלהאחרוןהעשורבמהלךשהגיעוה"מזדח",יהודישל

שלאחדיםוחלקיםרומניהפרלין'ליטא,אוקראינה,~י~לוד~סיה,מדרסיה,

קשי-יוםפועליםהללוהיהודיםמרביתהיוהמלחמהפרוץעדמזרח-אירופה.

גווניםשלרשהזרבקבוצההסתמנופוליטיתמבחינהזעירים.עסקיםבעליאר

שונים.

מרקסיסטייםבארגוניםחבריםשהיוהרדיקלים,ניצבראחדמצד

אתוריכזודתי,יסודעלהתאגדותכלדחוהםסרג.מכלוסוציאליסטיים

מפעלאלאחיתהלאהציונותדרכםבשבילהמעמדי.במאבקמשאביהם

היהודיםעמדואחדמצדארתה.דחוהםשכזהובתרדנוסף,לארמי-בורגני

הרדיקליותאתהתרבותית,ההיטמעותאתבאחתשדחוהאורתודוקסים,

דתיים).ציוניםגםשהיו(אףהציוניתהלאומיותואתהפוליטית

מספרם,עלמדויקיםנתוניםבידינואיןהציונים.השתייכוהשלישילמחנה

רבע.עלעלהלאבוודאיבאמריקההיהודיתהאוכלוסייהבכללשיעורםאבל

ארצותממשלתאתלהניעבניסיונםשנחלובכישלוןניכרתהפוליטיתחולשתם

לנקוטארהנאצית,מאירופהפליטיםבפנילרווחהשעדיהאתלפתוחהברית

הציונית.מנקודת-המבטכמרעיליםשנתפסואחדים,אמצעים

האנטישמיותחיתהימיםבאותם .בחשבוןלהביאושישאחדיסודערדנותר

הבריתארצותכאחת.הציבורושאדהאמריקאיותהאליטותבקרבדווחתעמדה

האנטישמיותשלצדלומדצדיךאיןלבנה.פרוטסטנטיתארץבעצמהדאתה

מיכלפייותרערדמידבקתועוינותאנטי-קתוליות,מגמרתבאמריקהפשטו

פועליםהיואלהבקבוצותהחבריםכלכמעטואינדיאנים.כרשיםאזשכרנו

מדודים.
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ובראשונהבראשהשנייה.העולםמלחמתפרוץעםהשתנהזאתכל

גישהלהשיגאומרגמרההבריתארצותהאמריקאית.החוץמדיניותהשתנתה

עםמותו,לפניחורשרוזוולט,הנשיאשלפגישתוהתיכון.במזרחלנפטישירה

וערמאזקיימתלמציאותשחיתהפוליטית,לבריתהביאהבקהירע~ר Tf 9אי

עוצמהדילהםעומדתלאששובבכןהבריטיםהכירו , 1945לאחרהיום.

אתלמעשהומסרוהתיכון'במזרחשליטתםאתלקייםכריוצבאיתפוליטית

הברית.ארצותליריהשרביט

מיהודיגדולחלקהשמידוהנאציםכיברורהיההמלחמהסיוםעםשנית,

מוצאם.לארצותעורלשוברוציםלאהניצוליםמקרברביםוכיאירופה,

אולקנדהלבריטניה,משנית(ובעריפותהבריתלארצותלהגיעביקשומרביתם

הברית,שארצותמאחרלפלשתינה.להגיערצומקצתםרקלאוסטרליה).

הפליטיםמקרברביםלקלוטנכונהחיתהלאהמועדפים,היעדיםכשארכמותה

הפליטיםבעיניכמובמערב,המדיניותקובעיבעיניהסתמנהפלשתינההללו,

אפשרי.כיערעצמם,

כלשהיאחריותעצמהעללקבלהבריתארצותאתאילצהזוהתפתחות

ביןשהתגבשהההבנההבריטים.שליציאתםלאחרבפלשתינהשיתחולללמה

אתלחלק-1947מהאו"םבהחלטתביטויהאתמצאהלבריטניההבריתארצות

ארצותשלראותהמנקורתריבוניות.מרינותשתיביןבפלשתינההשליטה

הישגיםשלושהאחת,ובעונהבעתבחובה,טמנההחלוקהתוכניתהברית,

פתרההיא ;יהודיתמרינהשללהקמתההציוניללחץמענהבההיהפוליטיים.

 ;באירופה)היהודיםבעייתהיא(הלאהפליטים""בעייתשכונהמהאת
עללהשתלטהבריתארצותשלביכולתהלשיפורלהביאכריבההיהולבסוף,

תיכונית.המזרחהנפטבתעשייתבריטניהשלעמדותיה

תוכניתאתדחוהריבוניותהערביותוהמרינותהפלסטיניםהערבים

הוכרזהלא , 1948במאי s 1ב-עצמאותה,עלישראלהכריזהכאשרהחלוקה.

פלסטינית.לריבונותחקצהשהאו"םחבלי-ארץאותםשלעצמאותםבמקביל

אףהערביות.המרינותכללביןישראלביןהמלחמהפרצהזאתבמקום

ולהכירלהקריםהזכותעלביניהןהתחרוהמועצותובריתהבריתשארצות

באמברגוהמלחמהעלהגיבההבריתארצותרקהחרשה,היהודיתבמרינה

ודרךבמישרין,-לישראליםנשקהזרימהלעומתה,המועצות,בריתצבאי.

מילאוהללוהנשקמשלוחיצ'כוסלובקיה.בעיקרבמזרח-אירופה,לווייניה

השטחמןחלקשלובסיפוחוהישראליהניצחוןבהשגתמכריעתפקיר

מצריםבירינכבשוהאחריםהשטחיםלפלסטינים.הקצתההחלוקהשהחלטת

מעולם.הוקמהלאהפלסטיניתהמרינה .וירדן

e~ 
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היהודיםשלבעמדותיהםהדרגתיתתמורהחלה ,-1967ל 1948השכיםבין

המדינהשלההיסטוריתכתחייתהישראלמדינתאתהציגוהציוניםבאמריקה.

הקולוניאליזםנגדבמאבקכציון-דרךאותההציגוהםמזאת,יתרה ;היהודית

כתוצאההקיבוצים.שלבדמותםהמתגשם •דמוקרטיסוציאליזםשלוכמופת

האמריקאיםהיהודיםבקרבישראלמדינתשלהציבורומיחסיהמלחמהמן

ההתנגדות-כלילנעלמהשלאאף-ניכרתבמידהכחלשההמלחמה,לאחד

בעמדותהחזיקוהאמריקאית,בתרבותשהתבוללויהודיםמצדלציונות

האורתודוקסית.לקהילההשתייכואורדיקליות,פוליטיות

שהשפעתםתקופה,מאותהנוספיםשינוייםשלושהבחשבוןלהביאראוי

הזה.לניתוחנוגעת

בבדבדהעולם,בכלכלתשלא-תיאמןתאוצהבסימןעמדוימיםאותםא.

בלתיעולמיתהגמוניהשלבמעמדהבריתארצותשלהתבססותהעם

מעורערת.

לבריתהבריתארצותביןקרה""מלחמההוכרזהורטורית,פוליטיתב.

אידיאולוגיהשלנחשולהבריתארצותאתהציףשבעקבותיההמועצות,

לפטריוטיות.לשם-נרדףחיתהאשראנטי-קומוניסטית,

היהודיםשלהסוציו-כלכליבמעמדםמופלגתתמורההתחוללהג.

באמריקה.

הכלכליתהתאוצהביןבזה.זהכרוכיםהשלישיוהשינויהראשוןהשינוי

יהודיםויותריותר •בחינוךהממשלההשתתפותאתשהרחיבוהחוקיםובין

עבדדומה(תהליךהבינייםבמעמדוהתבססובאוניברסיטהלמדואמריקאים

שלאכמעטהששיםשנותבשלהיאירופי).ממוצאקתוליםשלקבוצותעל

נודעהזולעובדההפועלים.מעמדבניאוענייםיהודיםהבריתבארצותנותרו

-הלא-ציוניותהקבוצותשלוששלבעמדותיהםהשינויעלמכדעתהשפעה
ביחס-והאורתודוקסיםהרדיקליםהביניים,מעמדבניהגרמנים,היהודים

 .ישראללמדינת
ישראל.שלהפנימיתבפוליטיקהשינויהסתמןאלה,למגמותבמקביל

מןהןנבעהדברמישראל.חוצנהאתהמועצותבדיתניערה 1948לאחד

ומתחושתםהתיכוןבמזרחהאמריקאיתהמעורבותנוכחהרוסיםשחשוהדאגה

מןיותרומשתלמיםמהימניםבדיתבעלילשמשעשוייםהערביםכאילו

יהודילביןיהודיתמדינהביןבזיקההפתאומיתההכרהמןוהןהישראלים,

ברקמתההשליטהמכגנוניעללאייםכדיבהשהיהזיקההמועצות,ברית

רוסיה.שלהאזרחית

ביקשוהצרפתיםעצמאותם.עללהילחםהאלג'ידיאיםיצאו-1954בוהנה,

העולםתמונתעלהגדולההמתקפהנגדבמעדנהמועיליםבדיתבעלילהם

 ~ו.,,wם
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להילחםנכונהשחיתהישראל'שלבדמותהכזהאחדמצאוהםהצרפתית.

הסובייטיתהחסותמןמנושלתשחיתהישראל,אתר.בכלערביתבלאומיות

לגיבויעיקריכמקורבצרפתכעתנאחזההאמריקאית,לתמיכהבאשרוספקנית

בינלאומי.

ולבריטניהלצרפתלחבורלישראלשהניחוהםצרפתייםגייסותכך'

אתשסיכלההיאהבריתארצות .-1956בנאצרשלמצריםנגדבמתקפה

אתליבהרקזהשמהלךמובןלסגת.הארצותשלושאתואילצההמתקפה

סיועגםלמנותאפשרביטוייהעם wהפראנקו-ישראלית,האהביםפרשת

התמידואלהיחסיםישראל.שלהגרעיניתעוצמתהלפיתוחנחושצרפתי

אתלאלג'יריהלהעניקצרפתנעתרהבוהמועד , 1962עדעוזםבמלוא

אתשלההעדיפויותסדרבראשצרפתממשלתהציבהזהבשלבעצמאותה.

הקשרים .בעצמאותןזה-מקרובשזכוצפון-אפריקהמדינותעםהיחסיםשיקום

ללאמישראלהתנערהצרפתממשלתזו.תוכניתשלבדרכהעמדוישראלעם

אתזtפייןרדה-גדלהמועצות,בריתלכןקודםזאתשעשתהכשםממשגינונים,

בעצמו".ובטוחשתלטןסגולה"עם :נודעאנטישמיבמטבעהעולםיהדות

קובעיאצלישראל,בתוך--1967בהקצהאלהקצהמןהשתנההמצב

יהודיםבקרב(וכןהאמריקאיםהיהודיםובקרבהבריתבארצותהמדיניות

צרפתשללתמיכתהביחסהישראליתהספקנותאחרות).מערביותממדינות

השמאל'מןבעיקרצרפתים,ואינטלקטואליםפוליטיקאיםכמוצדקת.התבררה

צבאיאמברגוהטילהצרפתממשלתאךתמיכה,הצהרותישראלעלהעתירו

הצדדים.כלעל

פלשתינהשלשטחהבכלהישראליםשלטוהאש,הפסקתהוכרזהכאשר

שחרגונוספיםובשטחים , 1948שלהחלוקהקושלעבריומשניהמנדטורית,

הישראלים,מרביתשלדידםלגביוסיני).הגולן(רמתהמנדטשלמגבולו

כוונההפגינהלאישראלממשלתהציוני.האידיאלאתקידשהצבאיהניצחון

הכבושים.השטחיםשלכלשהונתחהחזרתעלבמשא-ומתןלבוארצינית

להחזיקבכוחםהביטחוןאתבישראליםנטעהצבאיהניצחוןמזאת,יתרה

באופןמעולםהכירולאוהמעצמותהאו"םכילצייןראוילעד.זובעמדה

רה-יורהבסיפוחאועזהורצועתהמערביתהגדהשלרה-פקטרבהטמעהרשמי

ממשלותדבקוהבאותהשניםארבעיםבמשךואולם,ירושלים.מזרחשל

שלהתרחבותהאת"בשטח"לקבועשנועדהההתנחלויות,במדיניותישראל

ישראל.

שכלהיהדומהפוליטית.תמורהעברהבאמריקההיהודיתהקהילה

ישראללמדינתההתנגדותבן-לילה.נגוזוהציונילאידיאלביחסהספקות

הרדיקליםבקרבכמוהאמריקאית,בתרבותשהתבוללוהיהודיםבקרב

 a 11!1{1.ם~
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ישראל,זכר.להותירבלינעלמהכמעט,פלגיהםכלעלוהאורתודוקסים,

למקורנעשתההראשונה,הדרגהמןצבאיתלמעצמהימיםששהבמחישחיתה

הכנסתבבתיבאמריקההיהודיהנוערחיברותבאמריקה.היהודיםשלגאוותם

ולשגשוגהלקיומההעמוקההמחויבותבסימןעמדאחריםיהודייםובמוסדות

 .ישראלמדינתשל
ישראל.שלהאידיאולוגיתבהצדקתהעמוקהתמורההתחוללהבמקביל

שנתפסומשוםוהןלשרודשהתקשומשוםהן-השיחמןנעלמוהקיבוצים

מרכזאתכבשוחדשותאידיאולוגיות'תימרתשתימדי.כ"סוציאליסטיים"

היהודים . 1967לפניכמעטנידוןשלאנושאהשואה,חיתההראשונההשיח.

היהודיהזיכרוןבמרכזהשואהאתלהציבלמטרהלהםשמובאמריקה

כלפיהישראליתהמדיניותשלמעלליהלהצדקתנרתמההשואהוהלא-יהודי.

(ובעצםהבריתארצותשלהמוסריתמחויבותהבדברולטענההערבי'הציבור

הערבי.העולםעםבעימותיהבישראללתמוךכולו)המערבשל

קרי,התיכון",במזרחהיחידההדמוקרטיה"ישראל,חיתההשנייהחתימה

 ".התיכוןבמזרחהבריתארצותשלהיחידההמהימנההבריתבעלת"ישראל'
למשל,ימיה.בראשיתישראלשללהתנהלותהבולטבניגודניצבזהמעמד

העממיתברפובליקהשהכירוהראשונותהארצותעםישראלנמנתה-1949ב

המידהאמתזו."שמאלנית"חוץלמדיניותזכרנותרלא 1967עדסין.של

המערב.שלובהעדפותבערכיםישראלשלהדבקותמידתכעתחיתההקובעת

שנודעציבוריים",לענייניםהאמריקאי-ישראלי"הוועדנעשה 1967לאחר

מהלכיםעםהאמריקאית,בפוליטיקהמרכזילכוחהיהודי","הלוביבכינויו

ובממשל.בקונגרס

עלמכרעתהשפעהנודעה-1967בשלניצחוןבלבדזולאמזאת,יתרה

הקהלבדעתגםניכרשחותמואלאהברית,בארצותהמדיניותקובעי

וייטנאםמלחמתשלבעיצומהנמצאההבריתארצותבאמריקה.הלא-יהודית

אלהבתנאים .ומחוץמביתמתעצמתאופוזיציהנוכחוהולכת,המסתבכת

גלובאליתבתמונהנדירחיוביכסימןישראלשלהנאמנהידידותההסתמנה

קשה.

שלוהפרו-מערביתהחסונהמדמותההתרשםבאמריקההלא-יהודיהציבור

בזכותרבהבמידההאנטישמיות,ירידתנשרו.ישניםסטריאוטיפיםישראל.

האזרחיםאתחיטתההברית,בארצותהדמוקרטייםהכוחותשלמאבקם

באופןזהקשרניצלובאמריקההיהודיםהארגונים .ישראללטובתהאמריקאים

לאנטישמיות.האנטי-ציונותהשוואתעלשלהםהרטוריקהאתוהעמידותגרני'

ל"עולםאהדהרחשוככולם,שרובם-1968בהסטודנטיםתנועותבקרבאפילו

תנועהשלהיעדרהבפלסטינים.גלויהתמיכההביעובלבדמעטיםהשלישי",

wונ~a 
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תרםישראל'בתוךאלימותהפגנותמקיימיםשחבריהנראית-לעין'פלסטינית

לפלסטינים.הפומביתהאהדהשללמיעוטהכנראההואגם

ההחלטהאתאחדפההאו"םשלהביטחוןמועצתקיבלה-1967ב

ענייןועודנהחיתהההחלטהשלהמדויקתמשמעותה . 242המפורסמת

שנודעלמהקריאת-כיווןזוחיתהדברשלבעיקרואךאינסופית,למחלוקת

השטחיםמןישראליתנסיגה-שלום"תמורת"שטחיםשלכפתרוןבהמשך

לאההחלטהישראל.במדינתערבארצותשללהכרתןבתמורההכבושים

אך ;אותהליישםנכונהישראלאםלדעתהיהקשה-1967במעולם.יושמה

מדינהשלהקמהעיניהלנגדדאתהלאימיםאותםשלישראלכילחלוטיןבדוד

היותרלכלהגיעובישראלהפוליטיהדיוןשלאופקיוריבונית.פלסטינית

דאז'הממשלהראש .לירדןהמערביתהגדהמןחלקשלמסירתהלאפשרות

פלסטיני.עםשאיןקבעהמאיד,גולדה

ומלחמתהרמדאןמלחמת(וכןהכיפוריםיוםמלחמתהמכונההעימות

מלחמתבעקבותשנקבעההמציאותאתהיסודמןלשנותנועדאוקטובר)

עלערבצבאותשלידםכיהיהדומהבתחילההושג.לאזהיעדאך . 1967

הפעםהחזיתות.בכלצבאיניצחוןישראלנחלההפעםגםזאתובכל ;העליונה

במהלךתחמושתשלמשמעותיותכמויותלישראלהבריתארצותהזרימה

שלה.השלישיהבינלאומיה~ןבאתישראלמצאהכעתהמלחמה.

הדברבאופ"ק.הנפטמחירינסקוהכיפוריםיוםמלחמתלאחדמידכמעט

שהמובילותפיעלאףבמערב,הנפטארצותשהטיחוכמהלומההתפרש

שלשליטתותחת(אזאיראןהיוהנפטבמחיריהעלייהמגמתשלהעיקריות

הבריתארצותשלביותרהחזקותבעלות-בריתהשתי-הסעודיתוערבהשאח)

הבריתארצותבידיאופ"קהחלטתסייעההארוךבטווחישראל.מלבדבאזור,

ויפןאירופהמערבשלעמדותיהןאתולהחלישבאזורמעמדהאתלהבטיח

קמפהסכמיהבריתארצותשלבניצוחהנחתזנו-1978בהעולמית.בכלכלה

ביןדיפלומטייםיחסיםכינוןשעיקרולמצרים,ישראלביןשלוםחוזה :דייוויד

למ·צרים.סינילהחזרתבתמורההמדינותשתי

קבוצהשלעלייתהבזכותמכדעתבמידהלנשיאות,דיגןנבחר-1981ב

פרוטסטנטיםנמניםזוקבוצהעםהנוצרי.כימיןהיוםהנודעתחדשה,

האלקטורליתמאדישותםשהתנערוחקלאיים,אזוריםבנידובםאוונגליסטים,

מצעשמכונהלמהולהטותההרפובליקניתהמפלגהעללהשתלטבניסיון

כידוע,הומוסקסואליות).נגדיותרומאוחדהפלות,נגדהמערכה(כמוחברתי

שלכהונתובתקופתלשיאהשהגיעהגדולה,פוליטיתהצלחהזוקבוצהנחלה

בוש.וו.ג'ודג'

8a,W7_1 
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ומיליטריסטיתתקיפהאמריקאיתבעמדההנוצריהימיןצידדכללבדדך

בישראל.ובייחודהתיכוןבמזרחהתעניינותומכיוהבינלאומית.בזירה

מדינהשלבהקמתהמותניתישרשלהשנייהשיבתרהתיארלרגית,לשיטתם

הנוצריהימיןאנשיהיוכךהמקראית.ישראלשלשטחהכלעליהודית

לצייןראויעצמה.ישראלממשלתעלשלהםבמיליטנטיותשעלולציונים,

שלשיבתרביוםכיהאמרנהאתכללהיהודיתהמדינהשלהתיארלרגישצידוקה

מ~ןתלביןהיחידכמושיעםאימוצוביןלבחורהיהודיםכלעליהיהישר'

לישראלנמצאבתולדותיה,לראשונהבשעתה.לצדהדיהאבלעולם.

באמריקה.הלא-יהודיהציבורבקרבדב-ערצמהבעל-בדית

הראשונה.באינתיפאדההכבושיםבשטחיםהפלסטיניםפתחו-1987ב

הפוליטיהמערךאתהיסודמןושינתהשנים,ששנמשכההאינתיפאדה

אתהפגיןבישראלהערביהציבורראשית, .כולוהתיכוןובמזרחבישראל

הבינלאומיתהלבתשומתשנית,רצינית.פוליטיתהתנגדותלהעמידיכולתו

כלפיהישראליתהמדיניותבעוולותלראשונה,רבהבמידההתמקדה,

כגרליית.רביםבעינימצטיידהחלרדיד :הפלסטינים

האמריקאיהממשלאחד,מצדעיקריות.השלכותשתיהיולאינתיפאדה

יאסדרעםאש"ףעםולתתלשאתישראלאתדחק(האב)ברשבראשות

קלינטרןהנשיאבחסרתנפתחכךאחדאוסלו.הסכמילעולםבארכךעדאפאת.

בינוארבטאבהנשמתואתונפחדייריובקמפשהחלמשא-רמתן'שלנוסףסבב

אבלככישלון.דברשלבסופרהתבדרוהללוהמגעיםכילקבועאפשר . 2001

ממששלהכרהלידילראשונה,הבינלאומית,הקהילהאתלהביאכדיבהםהיה

ריבונית.פלסטיןבמושג

הקהילהשלהמוסדיתבעמדתהתמררהחיתההשנייהההשלכה

הדוברחשלאינתיפאדהעד .הישראלי-פלסטינילסכסוךביחסהבינלאומית

כעת jהישראלילצדאהדהאחדותמערביותובארצותהבריתבארצותהמכריע

צברזהתהליךהפלסטיני.לצדאהדתםאתלהעתיקאנשיםויותריותרנטר

בהתמדהעלההפלסטיניםשלמאבקםעםהמזדהיםשיעוד :תאוצהבהדרגה

שנה.מדי

הקצה.אלהקצהמןוהשתנהשבהמצב-2001בהבןברששלעלייתועם

 •-2003בלעיראקלפלושההחלטההואברששללמדיניותוהעיקריהמפתח

התועמלניםמראש".ידועמרותשלב"כדרניקהמדוברכילהראותקרשיכלאין

דבזמן ,-1997בזרמלחמהעללהכריזהקדימוהמיליטריסטיםלצדשעבדו

שלמדיניותולפלישה.פוליטיתירוץסיפקואשד ,בספטמבר-11האירועילפני

כהגמוןמעמדהאתהבריתלארצותלהחזירכאמצעינתפסהברש

הגלרבאלית.המעדנתשלהבלתי-מעורער

 8 ו,_,wם
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בישראלהתמיכההרחבתהיוזומדיניותשלהמכוונותהלוואיתופעותבין

וגיבתהזוזיקהעלעמדהישראלממשלתהישראליים.לאינטרסיםוהערבות

ממשלכלעלהאפילבוששלמשטרוהאמריקאית.ההרפתקהאתבשקיקה
העמדהאתלמעשהואימץישראל,שלביעדיהבתמיכתוקודםאמריקאי
שכמעט"בשטח",מציאותהכבושיםבשטחיםהיהודיותבהתנחלויותהרואה

החליטוכאשר ,-2006בכלשהו.פתרון-קבעבמסגרתלשינוינתונהאינה

מתמיכתונהנוהםחזבאללה,אתלהשמידכדיללבנוןלפלושהישראלים
האמריקאי.הממשלשלהבלתי-מסויגת

בצדנסיגהגוררתאחדבצדשנסיגההיאכל-כךהדוקותבריתותעםהבעיה
הפלישהשכישלוןכשםבישראלהוטחבעיראקהאמריקאיהפיאסקוהאחר.

מתכרסמת,החלההאידיליההברית.בארצותבתורוהוטחללבנוןהישראלית

המכאיבהצורךבפניניצבוהישראליות,גםכמוהאמריקאיות,והאליטות
הפעולה.אפשרויותאתלהעריך-מחדש

ערבויותעלישראלנשענהקיומהשנותבכל ?העתידלנומזמןמה
צבאית.תמיכהלשםבעיקראךוכלכלית,פוליטיתתמיכהלשם-בינלאומיות

בריתישראל'שלימיהבראשיתמכרעתאךקצרהתקופהלמשךכאמור'
יותר,מעטארוכהתקופהלמשךכך,אחרזה.בתפקידששימשההיאהמועצות

זה.מקוםתופסתהבריתארצות 1967מאזולפחותמקומה.אתצרפתמילאה
ואםזו.תמיכהללאישראלהישרדותאתלדמייןקשהגיאופוליטית,מבחינה

להניח,רשאיתהיאאםהיאישראלשלמבחינתההמכרעתהשאלהכך'
(אוהטוטאליתבתמיכתהימיםלאורךתתמידהבריתשארצות

טעמים.משלושהוזאת,בכך'מפקפקאניהכמעט-טוטאלית).
שכברהברית,ארצותשלהגיאופוליטיתירידתההואהראשוןהטעם
החלהגמוניתכמעצמההבריתארצותשלבמעמדההכרסוםבעיצומה.נמצאת

בעקבותתאוצהצברהבמעמדהההדרגתיתההידרדרות . 1970בסביבות

לארצותלהשיבבושממשלשלבניסיונוהגמורההגיאופוליטיתהאיוולת

מצ'ואיסטימיליטריזםשלמדיניותעל-ידיהבינלאומימעמדהאתהברית
-בלתי-הפיכהמציאותבגדרהיאהבריתארצותשלירידתהכעתחסר-עכבות.

זומציאותתהיההבאיםבעשוריםצבאית.ואפילותרבותיתפוליטית,כלכלית,
עתה.כברבהמרגישותהאליטותלכל.מ~חשת ...... 

מכסלהדחתההבריתארצות.שלהצפויהתגובתההואהשניהטעם

הןזה,תהליךשלהראשוניםבשלביםשלפחותלהניחמותר .השלטון
שיכירומייהיועמו.להתמודדיתקשוהרחבהציבורוהןהאליטות

אינןהגמוניותמעצמותכילנו,המורהההיסטוריתבאמתברוב-תחכום
ישהחדשה,למציאותמסתגלותשהןמשעהמפלתן.בשנותרבלסבלמ~~דרת

להתכנסיעדיפואחריםאבל .שצברוהשומניםעלברווחהלחיותידןלאל

המגמותשתישעיר-לעזאזל.יחפשורביםישכון.לבדדעםבבחינתבשריונם

 a~וtנם.ט
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לטובתהכףאתיטולא-שעיר-לעזאזלאחרוחיפושההתבודדות-הללו
ישראל.

ובועטתחיהשעודההקלאסי,הזןמןהאנטישמיותהואהשלישיהטעם
ואנשיםהשטח,לפנימתחתאלנדחקההאנטישמיותאמנםהברית.בארצות

נקלעותקבוצותכאשראבללעצמם,אפילובהמדבריםאינםשוב"הגונים"
קריסתכאשרלאחרונה,בזאתנוכחנומרבצם.קמיםעתיקיםשדיםלמשבר,

הקומוניסטיות-בארצותקסנופוביותהתפרצויותלשללהובילההקומוניזם
קשהלמשל,כך,כאלה.תופעותמפנימחוסנתאינההבריתארצותלשעבר.

 .כאלובנסיבותהנוצריםהציוניםשלתגובתםאתלנבא
באמריקההיהודיתהקהילהאתלהניעעשוייםהללוהממדיםשלושת

מייהיוהאנטישמיות,שלתחייתהנוכחהציונות.שלמחודשתלהערכה
העםשלהאחרוןמפלטואתבישראלויראויותר'עודאדוקיםציוניםשיהפכו

ההפוך.בכיווןיפנואחריםאבללישראל.להגראפילועשוייםחלקםהיהודי.
בחלקהלאמץעשויההמרכז,מןשמאלההנוטהבאמריקה,היהודיתהקהילה

דומות.בנטיותהמחזיקההבינלאומיתהקהילהשלהמשתנותעמדותיהאת

כעת.כברניכריםזהמהלךשלאותותיו

הדורבעינילהתעמעםעשוי 1967מלחמתשלזוהרהבישראל,בה-בעת,

לאשובהבריתשארצותמשעההחדשה.הגיאופוליטיתהמציאותלאורהצעיר

אפשר ?חלופהלהתימצאמניןישראל'שלהבינלאומיתכע.ר~התשמש
שעה.לפיבחשבוןמובאתאינהוהיאויחידה,אחתחלופההדעתעללהעלות
שתהאובלבדריבונית,פלסטיניתמדינהתהיההאפשריתהיחידההחלופה

לכלולזומדינהעליהיהכך'ואםהפלסטינים.שלהמכריערובםעלמקובלת
דומות.ותנועותחמאסאת

כרוךהדברכידומהנוכחית,ראותמנקודת ?להשיגושאפשריעדזהוהאם
לאפשרותכרוייםאינםהפלסטיניםוהןהישראליםהןשעהלפירבים.בקשיים

מלמדתההיסטוריהזאתובכלהצדדים.בשניבכיפהמושלתוהפסימיותזו,
במטהלא-קצםאלבאועמיםביןועקובים-מדםמריםמאבקיםכיאותנו

כלשלאמובןומתישים.ממושכיםפוליטייםמאמציםבעקבותאלאקסם,
העימותיםמןכמההדעת.אתמניחסיוםלידיבאוההיסטורייםהסכסוכים

הסכסוךיילדמהלנבאיכולאינוואישפחות,נעימותתוצאותהניבוהללו
הנוכחי.

מתקרבהישראלי-אמריקאיהתאומיםשקשרהואבבירורלומרשאפשרמה
לנפשה.עומדתכברישראלמסוים,במובןנמנע.הבלתילקצו
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