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عنوان . نوفمبر، أعطى هرب كاينون محاضرة اهتمامية ومعلوماتية في غرفة توسون في مركز طالب جامعة آريزونا ٣في 

قسم : دعمت المحاضرة بمنظمات متنوعة". نياهونتالعالقات األمريكية وإسرائيلية في عصر أوباما و: عهد أوبيبي"محاضرته كان 

أصال، . 'هيليل'الدراسات اليهودية وقسم الدراسات الشرق األدنى ومركزالدراسات الشرق األوسط وكلية الصحافة والمنطمة اليهودية 

هادة في العلوم بولدر مع ش -تخّرج من جامعة كولورادو. سنة ٢٦كاينون كان من والية كولورادو ولكن سكن في إسرائيل منذ

اآلن، هو . سنة ٢٢لمدة ) القدس(جريدة أورشليم 'عمل في . إلينويالسياسية وأيضا عنده شهادة ماجستير في الصحافة من جامعة 

لذلك، كاينون لديه نظرية . مسؤول عن تبليغ رئيس الوزارة ووزير الخارجية وغالبا هو يسافر معهما في رحالتهما في الخارج

خالل . 'ليةالعما'إلى حزب ' الليكود'من حماس إلى حزب اهللا ومن حزب : السياسية والدبلوماسية واالستراتيجية قريبة في األمور

ظهر . أورشليم والهجرة واألحزاب المتدينة والمستوطنات/فترته في الجريدة، كتب كاينون عن قصص مختلفة ومتنوعة مثل القدس

ذاعة في الواليات المتحدة وكندا وأوروبا ويتحدث عن الحالة في الشرق األوسط كاينون تكرارا كضيف في برامج التلفزيون واإل

  . والقضايا الداخلية في إسرائيل

  

في العالقات اإلسرائيلية واألمريكية، هل نشاهد نهاية شهر العسل؟ وفقا لكاينون الموقف : في بداية محاضرته، كاينون سأل الجمهور

ب إلى اليسار وفي إسرائيل وفي الواليات المتحدة، انتخب الشع. ى االنتخابات السابقة في البلدينيتغير اآلن ومن الالزم أن ينظر إل

اآلن، بسبب تحوالت إلى اليسار واليمين، هناك ضغط أكثر في : لمساعدة وصفه' الجسر'استخدم مجاز. الى اليمينب الشعوب انتخ

'    ةالعمال'وحزب ' ميرتس'حزب : كان هناك حزبين رئيسين في اليسار حسب ما العقلية اإلسرائيلية، قبل اتفاقات أوسلو،. الجسر

وجه نظرية كاينون،  في. مقعدا وحسب ١٦في المجلس وفي االنتحابات فبراير حصال على ) ١٢٠من (مقعدا  ٥٦وحصال على 

  . الحالة اآلمنية ونتائج االنتفاضة: هناك تفسير بسيط مترابطة بهذا التغير

  

حواجز الطرق والسياج األمني والحربين في غزة ولبنان، يجب أن يعترف : ن أجل أن يفهم العقلية اإلسرائيليةم”: أوضح كاينون

هو “ .٢٠٠٥و ٢٠٠٠يشعر اإلسرائيليين بضعف أكثر بسبب االنتفاضة وأعمال اإلرهاب كثيرة بين . بالسياق الخطير في إسرائيل

لبناني األول واالنتفاضة األولى والحربين في الخليج، ولكن هذه السنوات سنة، وخالل الحرب ال ٢٧أضاف أنه سكن في إسرائيل 



مثل بين الحكومة األسبانية ومنظمة إتا وفي الشيشان وبين الهند (ومختلف عن االشتباكات األخرى في العالم . كانت خطيرة أكثر

االنتحارية وصواريخ طويلة المدى واألسلحة من اإلرهاب إلى التفجيرات : وجه إسرائيل كل تحدياته في نفس الوقت) وباكستان

بدال : "في كالم كاينون. األرض مقابل السالم: وبسبب كل من هذه النتائج، خارج إسرائيل من النظرية التقليدية. النووية إلى أخره

االحتالل ليس مفيد لألمن القومي المستقبلي : هذه المعضلة اإلسرائيليةوتقدم كاينون “ .من حل النزاعات انتقلنا إلى إدارة الصراع

وفي . سيئ بالنسبة لألمن الشخصي) مثال في غزة خالل عهد أريل شارون(ولكن في نفس الوقت، فض اإلشتباك من جانب واحد 

  .هذا اإلطار، اآلن لنا باراك أوباما وأبو مازن وبنيامين نتنياهو

  

بعد االنتخابات الخريفية، جاء براك أوباما إلى مكتب الرئيس . سرائيلي، كاينون حدث عن أوباما ورسائلهبعد أعطى الموقف اإل

ميز توفورا، . بوش وكلينتون، كان حازم بالنسبة للسالم في الشرق األوسط من البداية وليست من النهاية مثل أسالفهلا من فوخال

فع قيمة الحوار، شجع على التعددية واألمم المتحدة، وتشاور أكثر مع المجتمع ارت: أوباما نفسه من بوش في سياساته الخارجية

الجمهور : افتراضه األول. هو كان مغرور عن الجمهور اإلسرائيلي والعالم العربي: وفقا لكاينون، أخطأ أوباما في طريقتين. الدولي

.   الجمهور اإلسرائيلي يكره المستوطنات: افتراضه الثانيو. اإلسرائيلي ال يتسامح المواجة الدبلوماسية مع الواليات المتدحدة

وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، أنكرت الأيضا . وأضاف كاينون ربما هذا جاء من جريدة هآرتس أو اليسار اإلسرائلي

ش حيث سيتوقف كان هناك فهم شفوي بين شارون وبو: االتفاقات غير رسمية بين شارون وبوش مرتبطة بالمستوطنات

باإلضافة إلى ذلك، كاينون انتقد أوباما حول خطاب القاهرة  رحلة أوباما إلى . 'النمو الطبيعي'بناء كل المستوطنات إال   اإلسرائيليين

ولكن . وجود دولة إسرائيل وكاينون أشكر أوباما لهذه النقطةالفي خطاب القاهرة، أكّد أوباما حق . تركيا ومصر والعربية السعوديةال

في نفس الخطاب، أوباما شرح أّن أسست دولة إسرائيل بعد محرقة اليهود وفي عيون اإلسرائيليين، هذا تفسير تساعد على بيانات 

وبعد رحلته في القاهرة، سافر أوباما إلى معسكر . الرئيس اإليراني وينفي العالقة بين اليهود وحقوقهم الدينية والتاريخية في إسرائيل

في تحليل كاينون، كانت بادرة حقيقية ولكن مراجع إلى . في بوالندا إلعطاء احتراماته إلى ضحايا محرقة اليهود' وكانوالدب'اإلعتقال 

  .  محرقة اليهود ال تصدى مع اليهود في إسرائيل مثل اليهود في الواليات المتحدة

  

هم أن يعقد عملية السالم الستثناء الظرف األخرى من الم: في كالمه. على عودة إلى مفاوضات السالميا استنتج محاضرته تشجع

أجاب بعض السؤال من الجمهور التي ركزت . واالقتراح ضرورية رغم أن ليس هناك نشاطات كثيرة) مثل الجماعات اإلرهابية(



ن وإمكانيات التحقيق أنا سألته عن لجنة غولدستو. على أبو مازن والتعايش بين اليهود والمسلمين والبرنامج النووي اإليراني وأكثر

وفقا لكاينين، هو ما طّن أّن . المستقل ضمن الجيش اإلسرائيلي بعد رفضت الدولة توصيات غولدستون بسبب تحيزها ومنهجياتها

أنا استمتعت . الدولة اإلسرائيلية ستبدأ تحقيقا مثل غولدستون ولكن أكّد أّن الجيش سيحلل الحرب في غزة مثل كل الحروب األخرة

  .                                        وتحليله ريتهعض آراء كاينون ولكن أنا قدرت قيمة وجه نظبب اضرة كثيرا وال اتفقبالمح

                                              

  

   


