
مل ترتاجع الواليات املتحدة أبًدا عن مساعدة إرسائيل عسكريًا، وحافظت باستمرار عىل التفوق العسكري النوعي إلرسائيل فيام يتعلق بجريانها. إن دراسة هذه املامرسة 

الطويلة األمد يف سياق اتفاقات التطبيع العربية األخرية مع إرسائيل، وكذلك يف سياق تصاعد الدعم العاملي للفلسطينيني، يلقي الضوء عىل ديناميكيات جديدة تتكشف يف 

قاعات الكونغرس األمرييك ويف شوارع كربى املدن األمريكية.

وباإلضافة إىل املساعدات العسكرية، توسطت الواليات املتحدة اسرتاتيجيًا يف صفقات “سالم” بني الدول العربية وإرسائيل، وهي صفقات تتطلب من الحكومات العربية دعم 

إرسائيل سياسيًا واقتصاديًا، أو عىل األقل االمتناع عن إدانة أفعالها علًنا. وتلقت إرسائيل منذ عام 2001 أكرث من 63 مليار دوالر من املساعدات األمنية من الواليات املتحدة، 

وتم متويل أكرث من 90% منها من خالل برنامج التمويل العسكري األجنبي التابع لوزارة الخارجية. وتوسطت الواليات املتحدة منذ عام 2020 يف اتفاقات التطبيع - املعروفة 

باسم اتفاقات آبرهام - بني إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة والبحرين والسودان واملغرب.

ومع ذلك، يجب فهم هذه االتفاقات يف سياق التاريخ الطويل للمساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل وحلفائها. فقد تم االعرتاف باالتفاقات املوقعة مع البحرين واإلمارات 

بصفتها صفقة أسلحة من الدرجة األوىل بني حكومتني خليجيتني لألسلحة األمريكية. وأشارت اإلمارات علًنا نتيجة التفاقات أبراهام إىل أنها تتوقع 50 طائرة مقاتلة من طراز 

F-35 و 18 نظام طائرات بدون طيار من طراز ريرب كجزء من صفقة األسلحة البالغة 23.37 مليار دوالر والتي وافقت عليها إدارة ترامب مقابل التطبيع.

إرسائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي ال تتعقب فيها الواليات املتحدة األسلحة التي تذهب إىل أي وحدة عسكرية، مام يجعل من املستحيل عمليًا اشرتاط املساعدة 

العسكرية إلرسائيل عىل أساس انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الدولية. ويف الواقع، تعمل املساعدات األمريكية عىل دعم القوات الجوية اإلرسائيلية، حيث توفر وقوًدا بقيمة 

مليارات الدوالرات يف إطار برنامج املبيعات العسكرية األجنبية بني الحكومات. وأنفقت الواليات املتحدة منذ عام 2015 أكرث من 5.4 مليار دوالر عىل وقود الطائرات ووقود 

الديزل والبنزين الخايل من الرصاص وطائرات التزود بالوقود يف الجو، ومن املقرر أن ترسل الواليات املتحدة 3.3 مليار دوالر عن طريق برنامج التمويل العسكري األجنبي إىل 

إرسائيل طوال عام 2021، وهو ما وافق عليه الكونغرس عىل أساس الحزبني.

لكن بعد مامرسة إرسائيل التطهري العرقي للفلسطينيني يف الشيخ جراح وبعد هجومها الرشس عىل غزة يف أيار/مايو 2021 اتخذوا صانعي السياسة التقدميني يف الكونغرس 

األمرييك عىل الفور إجراءات لوقوف ووضع الرشوط عىل املساعدات األمريكية إلرسائيل. ويف 5 أيار/مايو، تم إخطار الكونغرس ببيع تجاري ألسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 

مليون دوالر إلرسائيل، األمر الذي بدأ فرتة 15 يوًما قد يعرتض فيها أعضاء الكونغرس عىل صفقة البيع. وبعد الهجوم عىل غزة، ويف نهاية فرتة الـ 15 يوًما، اقرتح العديد من 

النواب قرار مشرتك يف مجلس الشيوخ وقرار مشرتك يف مجلس النواب لوقف صفقة البيع، ويف 13 أيار/مايو، أعربوا علناً عن دعمهم للشعب الفلسطيني يف الكونغرس، ودعوا 

إىل إنهاء متويل العدوان العسكري اإلرسائييل. ويف 8 حزيران/يونيو، قدمت أكرث من 100 منظمة وطنية بارزة رسالة إىل الرئيس بايدن تحثه عىل منع البيع، حيث طالبه 73 

دميوقراطيًا وسطيًا بتصنيف املستوطنات اإلرسائيلية عىل أنها غري قانونية.

إن من الواضح أن الحال آخذٌة بالتغري يف الواليات املتحدة، فقد خرجت الحركات الشعبية الفلسطينية وعرشات اآلالف من أنصار فلسطني إىل الشوارع يف جميع أنحاء املدن 

األمريكية الكربى، احتجاًجا عىل استخدام النظام اإلرسائييل غري املتناسب للسلطة ودعوا إىل الحرية للشعب الفلسطيني. وأظهر استطالع أجراه مجلس شيكاغو يف آب/

أغسطس 2021 أن 50% من األمريكيني يفضلون تقييد املساعدات العسكرية إلرسائيل يف العمليات التي تستهدف الفلسطينيني، مقابل 45% يعارضونها. أّما الدميقراطيون 

فيؤيدونها بأغلبية كاسحة بنسبة %62.

من أجل اغتنام هذه اللحظة التاريخية يف الدفاع عن حقوق الفلسطينيني:

يجب عىل النشطاء وجامعات الضغط أن يضغطوا عىل صناع القرار واملجتمع الدويل لتقييد املساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل، مبا يف ذلك من خالل العقوبات. 	 

يجب أن يدعموا الترشيع الذي يفرض الرشوط عىل املساعدات إلرسائيل، وعليهم أن يُطالبوا بترشيع يتتبع إنفاق ميزانية إرسائيل العسكرية. ويجب عليهم تعزيز 

املجموعات الشعبية واملنظامت غري الحكومية املكرسة بالفعل لهذا العمل.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

تقييد املساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل يف زمن التطبيع

 نادية طنوس

https://sgp.fas.org/crs/mideast/R44984.pdf
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://www.state.gov/the-abraham-accords/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46580
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46580
https://edition.cnn.com/2020/10/04/opinions/abraham-accords-hartung/index.html
https://securityassistance.org/why-are-u-s-lawmakers-trying-to-block-the-uae-weapons-sale-and-will-they-succeed/
https://securityassistance.org/why-are-u-s-lawmakers-trying-to-block-the-uae-weapons-sale-and-will-they-succeed/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46580
https://prospect.org/world/us-taxpayers-invested-in-palestine-israel-conflict-military-aid/
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/israel-jp-8-aviation-fuel-diesel-fuel-and-unleaded-gasoline-0
https://www.thenation.com/article/world/israel-military-united-states/
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://securityassistance.org/publications/factsheet-us-arms-sales-and-security-assistance-to-israel/
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/israel-jp-8-aviation-fuel-diesel-fuel-and-unleaded-gasoline-0
https://www.hrw.org/news/2021/07/27/gaza-apparent-war-crimes-during-may-fighting
https://www.middleeastmonitor.com/20210728-fearing-international-uproar-bennett-to-postpone-sheikh-jarrah-evictions/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/14/progressive-us-congress-members-speak-up-to-back-palestinians
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-joint-resolution/19
https://www.fcnl.org/updates/2021-06/fcnl-joins-100-national-organizations-calling-biden-halt-weapons-sales-israel
https://www.jta.org/2021/06/24/politics/73-congressional-democrats-to-biden-reverse-more-of-trumps-israel-policies-and-call-settlements-illegal
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/21/israel-gaza-conflict-biden-palestine
https://palestinianyouthmovement.com/nakba-73
https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/americans-split-military-aid-israel-say-political-status-quo
https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/americans-split-military-aid-israel-say-political-status-quo
https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/americans-split-military-aid-israel-say-political-status-quo
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2021/09/Tannous_PolicyBrief_Ara_Sept2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/nadya-tannous/


يجب عىل النشطاء وجامعات الضغط وصانعي السياسات دعم حركة مقاطعة إرسائيل، وهي جزء من اسرتاتيجية أكرب ملحاسبة املؤسسات والرشكات املتورطة يف 	 

صفقات األسلحة مع إرسائيل.

يجب عىل صانعي السياسات الدوليني تعزيز الحركة املتنامية ملحاسبة إرسائيل عىل انتهاكاتها املستمرة من خالل ترشيعات ورشاكات تحميها وتثني عليها ومتولها.	 

يجب عىل صانعي السياسات يف الواليات املتحدة رفع ودعم أصوات املواطنني األمريكيني الذين يدعون ممثليهم للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري األمرييك إلرسائيل.	 

يجب عىل صانعي السياسات الدوليني معارضة واملطالبة بإلغاء القوانني املناهضة لحركة مقاطعة إرسائيل التي تقيض وتنزع الرشعية عن االنتقاد إلرسائيل، وخاصة يف 	 

الواليات املتحدة.
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https://3ba8a190-62da-4c98-86d2-893079d87083.usrfiles.com/ugd/3ba8a1_822cf3a2aaac41dd866f56f06e186715.pdf
https://bdsmovement.net/ar
https://secure.everyaction.com/_kHPWkzgEkWrC81anOoobg2
https://www.hrw.org/news/2019/04/23/us-states-use-anti-boycott-laws-punish-responsible-businesses
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