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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدةوهو  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة يتناول هذا العدد

الجوانب المختلفة لقوة ونفوذ نه يسلط الضوء على  ويحيط به، أذ أ أن يلّمالصهيونيي بالتحّد لكل متابع ومهتم

وتأثير هذا األخطبوط، النافذ والمتمكن والذكي والمنظم والصبور واللجوج في الوصول الى أهدافه، وهي 

  .تسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائيل، كدولة عظمى في المنطقة

 عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث وسيتكون هذا الملف من

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العالقة كتبوال

  .اس والمهملحّساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  

  : األفكار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم

فقد كان اللوبي على مدى السنوات الستين الماضية، جزءاَ راسخاَ من المشهد االمريكي، مثلما أولئك 

  المعلمين، ويمارس في أحيان كثيرة، من االثر على مسيرة التاريخ الجاري، ما يمارسانه، ان لم يكن أكثر

 

م االختالف ومعظمه في أوساط اليساريين، بشأن الوزن الحقيقي وفي غضون ذلك دار هناك جدل مختلف تما

وكان من بين أبرز وأفضل من عرف عنه أنه إنخرط في هذا النقاش نعوم ” االسرائيلي“لهذا اللوبي 

تشومسكي الذي تمسك بترداد موقف ما فتىء يتخذه منذ عهد بعيد، وفحواه إن سياسة الواليات المتحدة 

على الدوام مرتبطة وملتزمة بالمصلحة القومية الذاتية، وأن ثمة مبالغة كبيرة في الخارجية لطالما ظلت 

  .”االسرائيلي“ودور وقوة اللوبي  تقدير حجم 

 

     إنما هو ضرب ” االسرائيلية“فكل سيناتور وكل عضو في الكونجرس يدرك تماما أن انتقاد الحكومة 

  من االنتحار السياسي

 

تستخدم أمريكا للسيطرة ” إسرائيل”للهيمنة على الشرق األوسط، و” إسرائيل“متحدة تستخدم فالواليات ال

  على الفلسطينيين والتحكم بهم
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لكنه إذا ما حدث أمر إستثنائي مثل بروز قضية تجسس اليهودي االمريكي جوناثان بوالرد أو بيع طائرة 

ح الفريقين فأمريكا قادرة تماماً على صفع إلى الصين ونشأت ثغرة ما بين مصال" إسرائيلية"تجسس 

  على وجهها” اسرائيل“

  
 

وهيمنة الصهاينة ” االسرائيلي“ألنه في حقبة مثل هذه في عهد جورج بوش أصبح نفوذ وتأثير اللوبي 

  المسيحيين مكشوفة صارخة يدركها القاصي والداني

 

ومنظمته ليس كونها " روث" البعض على إن أكثر ما يبعث على االنزعاج والقلق في الحملة التي يشنها

إنها نموذجية لما ينبغي ألي واحد يتجرأ على إنتقاد . وحشية ومتعصبة وال أساس لها، وإنما كونها نموذجية

ذلك أنه ليس من الممكن في الواليات المتحدة اليوم فتح نقاش مدني حول . إسرائيل أن يتوقع حدوثه

  ها ُيرد عليه فوراً باالتهام بمعاداة الساميةإسرائيل ألن أي إنتقاد جاد لسياسات

 

وعليه، فقد آن األوان بالنسبة لألميركيين، في ظل هذا االستياء من السياسات اإلسرائيلية التي تغذي 

اإلرهاب وزعزعة االستقرار في الشرق األوسط وعبر العالم، أن يفتحوا نقاشاً وطنياً جاداً حول كيفية إحالل 

  غير أنه إذا كان إنتقاد إسرائيل أمراً غير مسموٍح به، فال يمكن لهذا النقاش .  األوسطسالم عادل بالشرق

  أن ُيفتح وسندفع جميعا الثمن

 

غير أن مرشهايمر ووالت يزعمان أن اليهود يسّيرون األميركيين، وأن الواليات المتحدة خاضت حرب 

وهذه مزاعم مضللة . لحلف بين البلدين الى نقمة أسامة بن الدن عليناوأدى ا. العراق إرضاء آلرييل شارون

ولو صح أن القبضة اليهودية تمسك بالسياسة االميركية منذ عهد هاري ترومان، فمن أين كان . ومرعبة

للجنرال آيزنهاور، أن يأمر بن غوريون بالخروج من سيناء وغزة، وتهديده بإلغاء التداول بالسندات 

  ة عشية االنتخابات، قبل خمسين عاماً؟اإلسرائيلي
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  المحتويات

  ٥............................................................................................أكاديميوا أمريكا ينتقدون اللوبي اإلسرائيلي

  ٥.......................................................................................................٨/٤/٢٠٠٦ ":الخليج" - واشنطن

  ٥............................................................................................................."اإلسرائيلي"الجدل حول اللوبي

  ٥........................................................................................................٥/٥/٢٠٠٦ – كوكبيرن الكسندر

  ٨....................................................دراسة تثير إستياء الصهاينة: رائيلي وسياسة أمريكا الخارجيةاللوبي اإلس

  ٨....................................................................................................١/٤/٢٠٠٦-  باكير حسين علي بقلم

  ١١...................................................................................................إنتقاد إسرائيل وتهمة العداء للسامية

  ١١.........................................................................................................١٢/٨/١٤٢٧ -بروكس روزا

  ١٣..............................................................وترهيب غير مبرر صراحة غائبة... اللوبي اإلسرائيلي في أميركا

  ١٣............................................................................................................١٠/٤/٢٠٠٦ – فاف ويليام

  ١٥..............................................................................وسياساتها نفوذ اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة

  ١٧................................................................................المتحدة؟ ائيلي في الوالياتما هو دور اللّوبي اإلسر

  ١٧...........................................................................................................٣٠/٩/٢٠٠٦ - غريش آالن

  ١٨..................................................................................مؤسسة السلطة األميركية واجهة للنفوذ اليهودي

  ٢٠.....................................................................عن دور اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية األمريكية

  ٢٠......................................................................................................١٤/٤/٢٠٠٦ – العزي غسان.د

  ٢٣.............................القرار األمريكي من التأثير إلى الوصاية ؟ اسة هارفرد ودور اللوبي اإلسرائيلي فيحول در

  ٢٣..........................................................................................................١٣/٤/٢٠٠٦ – المعلم عباس

  ٣١.................................................................... الواليات المتحدة  بين الخيال والحقيقةاللوبي اإلسرائيلي في

  ٣١....................................................................٢٠٠٦ -  يولية ٢٩ ،٦٩ العدد/ سالم هشام – واشنطن تقرير

  ٣٩................................................................ للفلسطينيين لتنال دعم أيباكهيالري كلنتون تحّولت عن تأييدها

  ٣٩................................................................باحث أمريكي يكشف تفاصيل عمل اللوبي االسرائيلي في أمريكا

  ٣٩............................................................................٢٠٠٦ مايو ٣٠ الثالثاء - الشقاقي منى – نت.العربية
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 أمريكا ينتقدون اللوبي اأكاديميو

  رائيليساإل

  ٨/٤/٢٠٠٦ ":الخليج "-واشنطن 

معهد أبحاث الشرق فجر استطالع للرأي أجراه 

 في واشنطن فضيحة جديدة للوبي األوسط

  .في الواليات المتحدة” اإلسرائيلي“

اديمي أمريكي  أك٢٣٠٠أجري االستطالع على 

تقرير ألستاذي جامعتي هارفارد لمعرفة آرائهم في 

، وحمل وشيكاجو ستيفن وولت وجون مير شايمر

والسياسة الخارجية ” اإلسرائيلي“عنوان اللوبي 

  .ترجمة له على حلقات” الخليج“األمريكية، ونشرت 

% ٦١وجاءت آراء هؤالء األكاديميين الذين يحمل 

حاصلون على درجة % ٢٧منهم درجة الدكتوراه، و

منهم عن % ٩١فقد عبر . الماجستير، مثيرة للغاية

، وأن تكتيكات التقرير دقيق تماماًاعتقادهم بأن 

تعرض الواليات المتحدة الى ” اإلسرائيلي“اللوبي “

 يمكن شعور معاد لها في الشرق األوسطوجود 

  .تجنبه

يقوم بوضع ” اإلسرائيلي“أن اللوبي % ٨٦ورأى 

فوق المصالح القومية للواليات ” ائيلإسر“مصالح 

  .المتحدة

حسب ” اإلسرائيلي“أن اللوبي % ٨٥كما رأى 

سلبي الى سلبي جداً بالنسبة لمصالح ، التقرير

  .الواليات المتحدة

عن اعتقادهم بأن أكبر تكتيك يقوم به % ٦٥وعبر 

للتحرش بأي شخص ينتقدهم هو ” اإلسرائيلي“اللوبي 

، وبينما رأى ٍد للساميةمعاوصف هذا الشخص بأنه 

من المشاركين أن التكتيك اآلخر الذي يتبعه % ٥٩

الدفع بالمتعاطفين معه، ال اللوبي تجاه منتقديه هو 

سيما العاملين بوسائل اإلعالم، إلى القيام بمهاجمة 

 .”إسرائيل“منتقدي 

  "اإلسرائيلي"الجدل حول اللوبي

  ٥/٥/٢٠٠٦ –الكسندر كوكبيرن 

للهيمنـة علـى    ” اسرائيل“ تستخدم   الواليات المتحدة 

للسيطرة تستخدم أمريكا ” اسرائيل”و ،الشرق األوسط

مدى االسابيع  على !!!على الفلسطينيين والتحكم بهم

جدل هزلي في بعض االحيان،  كان القليلة الماضية،

علـى   يغلي برفق في الصحافة األمريكية، منـصباً 

فما د، ، وإذا وج”اسرائيلي“مسألة احتمال وجود لوبي     

  ؟مدى قوته

لقد طاف في ذهني ان السؤال عن احتمـال وجـود           

هنا، يشبه إلى حد ما السؤال عمـا        ” اسرائيلي“لوبي  

، تمثال للحرية في مينـاء نيويـورك      إذا كان هنالك    

 شـارع بنـسلفانيا،     ١٦٠٠بيض واقع فـي     أوبيت  

فقد كان اللوبي على مدى السنوات      . واشنطن دي سي  

 من المشهد االمريكي،     راسخاَ الستين الماضية، جزءاَ  

حيان كثيرة، من   أولئك المعلمين، ويمارس في     أمثلما  

االثر على مسيرة التاريخ الجاري، ما يمارسانه، ان        

 . كثرألم يكن 

تيدي  شقيق زوجة    ستيف سميث، وقد روى المرحوم    

، والشخصية القوية في الحزب الـديمقراطي       كنيـدي 
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ة مكونة من على مدى عقود عديدة، كيف قامت جماع 

 نقداً،  مليوني دوالر ، بجمع   ربعة رجال أعمال يهود   أ

مـس  أ، عندما كـان فـي       لهاري ترومان وإعطائها  

الحاجة إلى المال، في غمرة حملته االنتخابية سـنة         

ومضى ترومان ليصبح الرئيس، ويعبر عن      . ١٩٤٨

  . متنانه لداعميه الصهاينةإ

 نأمنذ تلك االيام درج الحزب الـديمقراطي علـى          

 مـن    للصهاينة األثريـاء ومـدعوماَ     يكون مضيافاَ 

 على سبيل المثـال، مـنح       ٢٠٠٢وفي سنة، . قبلهم

الـذي يمـول    ” اإلسرائيلي“ األمريكي   حاييم سابان 

، والمساهم الكبير في زمركز سابان في معهد بروكنج

ــة  ــاكإ“منظم ــون دوالر للحــزب ١٢،٣، ”يب  ملي

مـذر  “ نشرت مجلـة     ٢٠٠١وفي سنة   . الديمقراطي

على موقعها على شـبكة االنترنـت قائمـة         ” نزجو

نتخابـات  إ في   ربعمائة من المساهمين  أبرز  أسماء  أب

،  سبعة من أول عـشرة، يهـوداَ       وكان   ٢٠٠٠سنة،

 ٢٥٠بـرز   أ من   ١٢٥ و ٢٠ من أبرز    ١٢كما كان   

وبأخذ ذلك في االعتبار، قطـع جميـع        . يهوداً كذلك 

 .لتلبيـة مطـالبهم   المرشحين العاقلين شوطاً مدهشاً     

وكانت هنالك خالفات شهيرة، كالخالف بين الرئيس       

، وثارات شهيرة، مثـل     جيمي كارتر ومناحيم بيجن   

بتحطـيم الحيـاة المهنيـة      ” االسرائيلي“قيام اللوبي   

السياسية للنائب بول فيندلي، والسناتور تـشارلس       

وال . ”إسـرائيل “عتبرا منـاوئين ل     إ، ألنهما   بيرسي

،  التاريخيـة  صحة هـذه الوقـائع    يختلف أحد على    

 عن نشاطات   الروايات الموثقة وهنالك قدر وافر من     

عبر السنوات، منذ صدور كتاب     ” االسرائيلي“اللوبي  

نهـم  إ“ الـذي يحمـل عنـوان        ١٩٨٥ سنة ،  فيندلي

، إلى صـدور كتـاب      ”يجرؤون على الجهر بالكالم   

القصة الداخلية للعالقـة الـسرية      : الرتباط الخطر ا“

ندرو وليزلـي   أ الذي كتبه    ”اإلسرائيلية“االمريكية    

  . ١٩٩١، ونشر سنة كوكبيرن

 فـال   الصمت كان مطبقاً هنا   يكاد ال يمكننا القول إن      

إلـى  ” االسرائيلي“ينبس أحد ببنت شفة حول اللوبي       

ثنان من االساتذة الجامعيين األجـالء همـا   إن كتب   أ

ميرشيمر واالستاذ سـتيفن    . ج. البروفيسور جون   

ول في جامعـة شـيكاجو      ، إذ يحاضر اال   والت. م.

اللـوبي  “: والثاني في هارفارد، دراستهما بعنـوان     

. ”وسياسة الواليات المتحدة الخارجية   ” االسرائيلي“

 بصيغتها  كلية كنيدي في جامعة هارفارد    التي نشرتها   

ن رفضت  أ، وبعد   )لتعود فتتبرأ منها الحقاً   (المطولة  

وهي التـي كلفـت     (” تالنتيك مونثلي أ“نشرها مجلة   

نشرتها مجلـة مراجعـة     ) ستاذين بإجرائها أصالً  اال

فـي لنـدن    ) ريفيـو أوف بـوكس    (وعرض الكتب   

  . بصيغتها الموجزة

 ما يطلقون عليه هنا في      وبشأن الموضوع الذي غالباَ   

مريكـا الديمقراطيـة،    أحليـف   “الواليات المتحـدة    

  . ”الديمقراطي الوحيد في الشرق األوسط

ـ “مقوله أن   “: ميرشيمر ووالت قال   وهـي  ” رائيلاس

الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسط هي حليـف        

يعتريها وهن وتهافت   ” مريكا الديمقراطية المشتركة  أ

ن ثمـة جوانـب مـن جوانـب         أ، إذ   عظيم ايـضاَ  

تتناقض مع جـوهر القـيم      ” االسرائيلية“الديمقرطية  

، فالواليات المتحدة ديمقراطية ليبرالية حيث  االمريكية

اس من أي عـرق أو ديانـة أو         ن يتمتع الن  أيفترض  
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على النقيض من   ” اسرائيل”أصل بحقوق متساوية، و   

قامت في األسـاس وبـصورة مفـضوحة        ذلك إنما   

وتقوم المواطنة فيها علـى     . باعتبارها دولة يهودية  

فإذا أخذنا في الحسبان هذا المفهوم      . مبدأ رابطة الدم  

ن أالمتعلق بالمواطنة فليس من العجب فـي شـيء          

مـواطنين مـن     مليون عربي باعتبارهم     ١،٣يعامل  

ن تتوصـل لجنـة     أ، وال غرابة فـي      الدرجة الثانية 

تتصرف ” اسرائيل“أخيراً إلى ان    ” اسرائيلية“حكومية  

جم على نحو مماثـل     ها ت بطريقة عنصرية تمييزية،  

ال تسمح حتـى للفلـسطينيين الـذين        ” اسرائيل“فإن  

ان يـصبحوا   ” اسـرائيليات “يتزوجون بمواطنـات    

، بل ال تمـنح مثـل هـؤالء         ”اسرائيليين“نين  مواط

، وقـد دعـت     ”اسـرائيل “حق العيش في    االزواج  

هـذا  ) بيت سيلم (” االسرائيلية“منظمة حقوق االنسان    

التقييد ممارسة عنصرية تقرر من يمكنه العيش هنـا         

” اسـرائيل “كما ترفض   . بناء على معايير عنصرية   

كـل   وقامـت ب   دولة قابلة للحيـاة   منح الفلسطينيين   

  . الخطوات التي تعيق هذا

وفي غضون ذلك دار هناك جـدل مختلـف تمـام           

وسـاط اليـساريين، بـشأن      أاالختالف ومعظمه في    

وكان مـن   ” االسرائيلي“الوزن الحقيقي لهذا اللوبي     

نخرط في هذا   إنه  أبين أبرز وأفضل من عرف عنه       

الذي تمسك بترداد موقف ما     نعوم تشومسكي   النقاش  

ن سياسـة   إ وفحـواه    ،هـد بعيـد   فتىء يتخذه منذ ع   

الواليات المتحدة الخارجية لطالما ظلت على الـدوام        

وأن ثمة  مرتبطة وملتزمة بالمصلحة القومية الذاتية،      

مبالغة كبيرة في تقدير حجم ودور وقـوة اللـوبي          

  . ”االسرائيلي“

وجرى تلخيص هذا الجدل بشكل طريف ممتع مـن         

، فنيـري أيوري  المخضرم  ” االسرائيلي“قبل الكاتب   

عضو الكنيست السابق الذي كان قد كتب يقول فـي          

: يقـول ” الكاونتي بانـشر  “حدث اصدارات موقعنا    أ

ن أكون  أوآمل  (اعتقد ان الحق مع الطرفين كليهما       “

فمـا توصـل إليـه االسـتاذان      ). نا ايـضاً  أمصيباً  

 صحيح برمته وحتى آخـر      ،االكاديميان من معطيات  

و في الكونجرس   فكل سيناتور وكل عض   . تفصيل فيه 

نما هـو  إ” االسرائيلية“ن انتقاد الحكومة  أيدرك تماما   

  . ضرب من االنتحار السياسي

استصدار قانون  ” االسرائيلية“فإذا ما شاءت الحكومة     

% ٩٥ فلن يتوانى ،يلغي الوصايا العشر المقدسة  غداَ

من السيناتورات على األقل ولـن يـستنكفوا عـن          

فالقضية إذاً ليست   “. عالمصادقة على مثل هذا التشري    

قد أصابا أو أخطآ في     ما إذا كان االستاذان الجليالن      

، بل تكمـن المـسألة      ستنتاجاتإما توصال إليه من     

ن نخلص إليه من استنتاجات مـن       أاألهم فيما ينبغي    

ودعونا نأخذ قـضية العـراق      . الدراسة التي أعداها  

فمن هو القلب ها هنا ومن هـو        . على سبيل المثال  

  ؟ الذيل

يجـازه  إيمكن  قضية العراق   فالدرس المستخلص من    

المترابطة هي  ” االسرائيلية“ن الصلة األمريكية      أفي  

ــدو  ــدما يب ــوى عن ــة إاألق ن المــصالح األمريكي

وذلك بغض النظـر عمـا إذا       (واحدة  ” االسرائيلية”و

) كان هذا هو الواقع الحقيقي فعال على المدى الطويل        

للهيمنـة علـى    ” سرائيلإ“فالواليات المتحدة تستخدم    

مريكا للسيطرة  أتستخدم  ” سرائيلإ”الشرق األوسط، و  

  . على الفلسطينيين والتحكم بهم
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ستثنائي مثل بـروز قـضية      إلكنه إذا ما حدث أمر      

 أو بيـع    جوناثان بوالرد تجسس اليهودي االمريكي    

 إلى الصين ونشأت ثغرة ما      "سرائيليةإ"طائرة تجسس   

صفع ا قادرة تماماً على     بين مصالح الفريقين فأمريك   

  . على وجهها” اسرائيل“

دراسـة  ثارتـه   أفهل سيتواصل ذلك الجدل الـذي       

 ألنـه فـي     ،عتقد ذلك على األقل   أ ميرشيمر ووالت؟ 

 أصـبح نفـوذ     جورج بوش حقبة مثل هذه في عهد      

الـصهاينة  وهيمنـة   ” االسـرائيلي “وتأثير اللـوبي    

 مكـشوفة صـارخة يـدركها القاصـي         المسيحيين

   .والداني

متاعـا  إكثر  أ بالنتيجة وبصياغة    فنيريأوكما يخلص   

وتشويقا من تلك التي خرج بها علينا االستاذان فـإن          

متفردة في الحقيقة   ” االسرائيلية“العالقات االمريكية     

. ال سابق لها في التاريخ كله     ن  أوال نظير لها ويبدو     

 وقـد أوعـز     هيـرود وكأن األمر أشبه بذاك الملك      

 وقام هو وليس القيصر     صر أغسطس القيبأوامره إلى   

  . بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الروماني

كاتب صحافي وناقد سياسـي يـشارك فـي تحريـر           * 

 ” الكاونتي بانشر“

اللوبي اإلسرائيلي وسياسة أمريكا  

 دراسة تثير إستياء الصهاينة: الخارجية

  ١/٤/٢٠٠٦- علي حسين باكيربقلم 

، "جون ميرشيمير"أثارت الدراسة التي أعدها كل من    

أستاذ العلوم السياسة ومساعد مدير برنامج سياسـة        

سـتيفين  و، األمن الدولي بجامعة شيكاغو األمريكية    

بكليـة جـون كنـدي       أستاذ العالقات الدولية     والت

 اللوبي اإلسرائيلي غضب  ،  وعميدها بجامعة هارفرد 

  . في واشنطن وجنونه

 صفحة، وتم نـشرها عبـر       ٨٣وتتألف الدراسة من    

، ٢٠٠٦جامعة هارفرد في منتصف شـهر مـارس         

ومن ثم إعادة نشر نسخة معدلة عنها فيما بعـد فـي         

-٦-٢٣في العـدد    " لندن ريفيو أوف بوكس   "مجلة  

٢٠٠٦ .  

، القسم األول. ثالثة أقـسام الدراسة تنقسم نظريا إلى  

 وعـن   دعم الواليات المتحدة إلسـرائيل    تحدث عن   

أمـا القـسم الثـاني،      . كونها عبئا إستراتيجيا عليها   

قوة اللوبي اإلسرائيلي ومناصريه داخل     فتحدث عن   

للتـأثير علـى     وعن إستراتيجياته    الواليات المتحدة 

إنعكاسـات  القسم الثالث، تناول    . مراكز صنع القرار  

، ريكـا الخارجيـة   قوة هذا اللوبي على سياسـة أم      

لحرب على العراق والضغوط    والدور الذي لعبه في ا    

  . األمريكية على سوريا وإيران

الدراسة مبنية على مصادر مهمة عدة مـن بينهـا          

علماء وصحفيون إسرائيليون، ومنظمـات دوليـة       

معنية بحقوق اإلنسان، وشهادة من اللوبي نفـسه        

  . وتأييد من دبلوماسيين لهذه الشهادة

تتخلى الواليات المتحدة عـن     لماذا  : ل معداها ويتساء

تعطي األولوية   ومصالحها في العالم، و    أمنها القومي 

 ويجيبان على هذا السؤال بالقول إن       إلسرائيل دائما؟ 

السر يكمن في قوة اللوبي اإلسرائيلي في واشـنطن   

   .ومناصريه
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وتقول الدراسة إن الواليات المتحدة قامت منذ الحرب 

.  بليون دوالر دعمـا إلسـرائيل      ١٤٠ح  العالمية بمن 

وتعترض الدراسة على الفكرة القائلة بأن إسـرائيل        

حليفا حيويـا ألمريكـا فـي الحـرب علـى           "تمثل  

المشاكل التي تعـاني    ، بل وُيرجع المؤلفان     "اإلرهاب

مشكلة الواليات  : "، فيقوالن منها أمريكا إلى إسرائيل   

 إلـى   المتحدة مع اإلرهاب ترجع في جزء كبير منها       

  ". كونها متحالفة بقوة مع إسرائيل، وليس العكس

وتشير الدراسة أيضا إلى دعـم واشـنطن الثابـت          

حيث تقول إنه منذ عـام      ، إلسرائيل في األمم المتحدة   

 استخدمت الواليات المتحـدة حـق الـنقض         ١٩٩٢

 قرارا لمجلس األمن ينتقد إسرائيل،      ٣٢ضد  " الفيتو"

م الفيتـو مـن     وهو عدد يفوق مجموع مرات استخدا     

كمـا  . جميع األعضاء اآلخرين في مجلـس األمـن       

أعاقت الواليات المتحدة جهود الدول العربية لوضع       

الترسانة النووية اإلسرائيلية على أجنـدة الوكالـة        

  . الدولية للطاقة الذرية

ويتحدث التقرير عن مصادر قـوة ونفـوذ لـوبي          

إسرائيل داخل أميركا، ويعزو ذلك إلى وجود بعـض         

ليه بالكونغرس األمريكي وامـتالكهم منظمـات       ممث

  ". أيباك"لوبي قوية وعلى رأسها الـ

وجود ممثلي اللوبي داخـل     كما تحدث التقرير عن     

، وعن قـدرتهم علـى      اإلدارات األميركية المتعاقبة  

معاقبة معارضيهم ومنتقدي إسرائيل وحرمان بعضهم      

من الحصول على الترشيحات والمناصب الـسياسية       

هذا إضافة إلـى    .طهم من عضوية الكونغرس   أو إسقا 

فوذهم الكبير داخل وسـائل اإلعـالم األمريكيـة         ن

والمحـافظين الجـدد     ومطبوعات اليمين األمريكي  

وتأثيرهم القوي على وسـائل اإلعـالم الليبراليـة         

  . بالواليات المتحدة

فإن اللوبي اإلسرائيلي، ال يختلف عن      ، وفقا للدراسة 

واليات المتحدة، باستثناء أنه    غيره من اللوبيات في ال    

األكثر قدرة على التأثير ويمتلك قـوة نفـوذ غيـر           

، فال شيء استثناء في دورهم، فهم يقومـون      مسبوقة

ولكـن  بنفس الدور الذي تقوم به اللوبيات األخـرى         

وقد ساهم وضع اللوبي العربي فـي       ، بفاعلية أكثر 

" عدم الوجود "الواليات المتحدة والضعيف إلى درجة      

  .  تسهيل مهمة اللوبي اإلسرائيليفي

وبحسب الدراسة، فإن اللوبي اإلسرائيلي يعتمد على       

 للتـأثير واكتـساب القـوة،       عدد من اإلستراتيجيات  

  : ومنها

المـسيحيين  من خالل   : أثير على الكونغرس  لت ا -١

 داخل الكونغرس، ممن يعتبرون األولويـة       الصهاينة

حمايـة   "المطلقة في السياسة الخارجيـة األمريكيـة      

وأيضا عبر دعم اآلخرين بما يحتاجونـه       ، "إسرائيل

من مال فـي حمالتهـم االنتخابيـة أو لشخـصهم،           

  . واالقتصاص من المعادين بطرق مختلفة

وغالبا ما يتم ذلك    : ثير على السلطة التنفيذية   التأ -٢

فعلى الرغم من أن    ، عبر الناخبين اليهود في أمريكا    

، من عدد السكان  % ٣عدد هؤالء محدود، وال يتعدى      

 وانتخابات  نظيم حمالت تبرع  إال أنهم قادرين على ت    

  . كبيرة ومنظمة

 عبر السيطرة على الـصحف      :لتالعب باإلعالم ا -٣

والمجالت الرئيسية فـي أمريكـا وعلـى الكتـاب          
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الـوول سـتريت    "والمحللين، ومن هـذه الـصحف       

، "الواشنطن تايمز "و" الشيكاغو صن تايمز  "، "جورنال

، "ذا نيـو ريبابليـك    "، "كومينتـاري "الت  ومن المج 

  ". الويكلي ستاندارد"و

لقد ذهب تأثير   : سيطرة على مراكز الدراسات   ال -٤

، اللوبي إلى أبعد من إنشاء مركز دراسات خاص به        

ليصل إلى عدد كبير من مراكز الدراسـات خـالل          

أميريكان "معهد  :  سنة الماضية، ومنها تحديدا    ٢٥الـ

سـيكيوريتي  "مركـز  ، "روكينجزب"معهد  ، "انتربرايز

، "فـورين بوليـسي ريـسيرتش     "معهـد   ، "بوليسي

فورين " معهد، "هادسون"معهد  ، "هارتدج فاوندايشن "

جوويش انستيتيوت فور ناشينال "و، "بوليسي اناليسيز

كل هذه المراكز داعمة إلسرائيل     ". سيكيورتي أفيرز 

دية وقلما نجد فيها انتقادا للدعم األمريكي للدولة اليهو       

  . أو قد ال نجد إطالقا

بمـضاعفة  " ايبـاك "قامت   :مراقبة األكاديميين  -٥

إنفاقاتها بحدود ثالث مرات فيما يتعلق ببرامج مراقبة     

النشاطات الجامعية وتـدريب الـشباب المخلـصين        

إلسرائيل ليكونـوا سـندا لهـا داخـل المجمعـات           

مراقبة كل ما يقوله    وقام اللوبي أيضا ب   ، األكاديمية

 علـى   ٢٠٠٢ففي أيلول من العام     . ه األساتذة ويكتب

قام مارتن كرامر ودانييل بايبس، وهما      ، سبيل المثال 

من الداعمين ألقصى حد جماعة المحافظين الجـدد        

بتأسيس موقع على االنترنـت مهمتـه       ، اإلسرائيليين

مراقبة المجّمعات األكاديمية، ووضعوا فيـه دعـوة        

 التـصرفات   لحث الطالب على تقديم تقارير ألي من      

أو الكتابات التي قد يقوم بها أي أستاذ يـرون فيهـا            

  . معاداة إلسرائيل

معاداة " عبر استخدام سالح     :إسكات المعارضين  -٦

من إجل إخراس كل مـن يحـاول تنـاول          " السامية

سياسات إسرائيل بأي نقد، أو حتى مجـرد عـرض          

  . الوقائع المتعلقة بها

تأثير اللـوبي   اول  أما الجزء األخير من الدراسة، فتن     

 تجـاه   اإلسرائيلي على السياسة الخارجية األمريكية    

، الحرب على العـراق   ، الفلسطينيين وسوريا وإيران  

فمن ، ووفقا للدراسة . التغييرات الجارية في المنطقة   

الفلـسطيني  —المستحيل إنهاء الصراع اإلسرائيلي   

، وفي حـال عـدم      دون ضغط أمريكي على إسرائيل    

 فـإن هـذا الوضـع سـيعطي         وجود هذا الضغط،  

للمتشددين وسيلة فعالة للتعبئة، كمـا سـيؤدي إلـى          

  . توسيع اتفاق المتشددين المحتملين

إننا ال  "يقول المؤلفان   ، وفي موضوع سوريا وإيران   

نريد عراقا آخر؛ فعداء اللوبي إليران وسوريا يجعل        

من الصعب بمكان أمام واشنطن أن تكـسبهما فـي          

التمرد في العراق، في الوقت     المعركة ضد القاعدة و   

  ". الذي توجد فيه حاجة ماسة لمساعدتهما

وتلفت الدراسة النظر إلى أن المحـاوالت الجديـدة         

ـ    في إيران  " تغيير أنظمة الحكم  "التي يبذلها اللوبي ل

وسوريا، يمكن أن تقود الواليـات المتحـدة إلـى          

مهاجمة هذه البالد، وهو ما سـيؤدي إلـى نتـائج           

  . ل حصولهكارثية في حا

وقد أثارت هذه الدراسة جنون اللوبي اإلسـرائيلي        

، نومناصريه من المسيحيين الصهاينة في واشـنط      

فتّم شن هجوم كبير على جامعة هارفرد كونها المنبر         

ورغم إيراد الجامعة على الصفحة     . الذي قام بنشرها  
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أن الجامعة غير مـسئولة عمـا       "األولى من الدراسة    

وأن ، بأي شكل من األشـكال    ورد في هذه الدراسة     

اآلراء الواردة فيها ال تمثل وجهـة نظـر الجامعـة           

ير أن اللوبي   غ، "الرسمية، وهي ال تمثل إال مؤلفيها     

اإلسرائيلي كثف من هجماته وانتقاداته، فاضـطرت       

أكبر وأشهر الجامعات األمريكية إلى سحب شعارها       

" وأعلـن ، الذي كان مطبوعا على غالف الدراسـة      

العميد األكاديمي لكلية السياسة بجامعة     " لتستيفن وا 

ــصبه   ــن من ــتقالته م ــة اس ــارد األمريكي                 هارف

حوالي أسبوعين من نشر    ، أي بعد    ٢٠٠٦-٣-٣في  

، وبعد عدة أيام من نزع الجامعة شـعارها         الدراسة

  . عن الغالف

" آالن درفويتش "وشن أستاذ مادة القانون في الجامعة       

 واعتبر أن الدراسة     ، على والت هجوما غير مسبوق    

التي وجهت انتقادات هائلـة لحجـم تـأثير اللـوبي          

منقولة من مواقع إليكترونية للنـازيين      ، اإلسرائيلي

  .   أو مواقع مناهضة إلسرائيل ، الجدد

، وهـو عـضو ديمقراطـي       "ليوت إنجل إ"ووصف  

بالكونجرس ويهودي مـن نيويـورك، أن الورقـة         

، كما وصفها "شعب األمريكيتستحق بالفعل إحتقار ال"

نفس الهراء القديم المعـادي للـسامية       "بأنها تمثل   

  ". والمعادي للصهيونية

الكاتـب والمحلـل    " رؤوبين بدهتـسور  "فيما اعتبر 

السياسي في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن الدراسة       

وثيقة مخجلة، سواء بسبب مستواها األكـاديمي       "هي  

تي كان الهدف منهـا     أو االدعاءات الواردة فيها، وال    

البرهنة على إدعاء ال أساس له من الصحة، ومفـاده   

أن اللوبي اإلسرائيلي يقود اإلدارة األمريكيـة مـن         

  ". أنفها، وُيملي على الرئيس سياسته الشرق أوسطية

وهـي  ، هذا، وال تزال تداعيات نشر الدراسة تتوالى      

مهمة جدا، ونادرا ما يتم نشرها مثلها في أمريكـا،          

لـذلك ننـصح الجميـع      ، أكبر من أن تُختصر   وهي  

  . بقراءة نّصها األصلي

  إنتقاد إسرائيل وتهمة العداء للسامية

 ١٢/٨/١٤٢٧ -روزا بروكس

 نتقادات الذعة إلسرائيل  إقم بنشر شيء يحتوي على      

إن كنت من المحظوظين، ستكتشف أنك لم       . وسترى

أمـا إن   . حفالت العشاء تتلق الدعوة لحضور إحدى     

حظاً، فستجد نفسك عرضة لهجوم شـامل       كنت أقل   

، وتُـتهم   "المحافظين الجدد "من قبل المتشبعين بفكر     

  . بمعاداة السامية

ـ      ، الذي فـر    "كين روث "وهذا على األقل ما حدث ل

 هو المدير التنفيذي لمنظمة     -والده من ألمانيا النازية   

، التي تعد أكبـر مؤسـسة       "هيومان رايتس ووتش  "

ن فـي أميركـا وأكثرهـا       للدفاع عن حقوق اإلنـسا    

ففي شهر يوليـو، بعـد أن بـدأ الهجـوم           . احتراماً

" هيومان رايتس ووتش  "اإلسرائيلي على لبنان، قامت     

بفعل األمر نفسه الـذي قامـت بـه فـي العـراق             

وأفغانستان والشيشان والبوسـنة وتيمـور الـشرقية        

وسيراليون والكونغو وأوغندا وما ال يحصى وال يعد        

 إرسال خرى عبر العالم، أال وهومن بؤر الصراع األ

باحثين إلى المنطقة بهدف مراقبة الصراع والتبليغ       

   .بشأن أي انتهاكات ترتكب في هذا الجانب أو ذاك
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ففـي الثـامن    . فكان أن وجدت المنظمة العديد منها     

" هيومان رايـست ووتـش    "عشر من يوليو، أدانت     

للمناطق المدنية داخل   " حزب اهللا "استهداف صواريخ   

بانتهاكـات خطيـرة    "إسرائيل، ووصفت الضربات    

غير ". للقانون اإلنساني الدولي وجرائم حرب محتملة     

لم يتوقفا عنـد    " هيومان رايتس ووتش  "و" روث"أن  

" هيومان رايـتس ووتـش    "نتقدت  إحيث  هذا الحد؛   

 –رتفع عدد قتلـى الـصراع     إ، بعد أن    إسرائيل أيضاً 

ومعظم اإلصابات كانـت فـي صـفوف المـدنيين          

 وذلك على خلفية هجماتها العمياء علـى        -للبنانيينا

إن الجيش اإلسرائيلي بدا أنه     " روث" فقال   .المدنيين

يتعامل مع جنوب لبنان كمنطقة حرب خاليـة مـن          "

تخاذ التدابير  إ، وأشار إلى أن التخلف عن       "المدنيين

المناسبة للتمييز بين المدنيين والمقـاتلين يـشكل        

  . جريمة حرب

فعل لم يتأخر، إذ سرعان ما وجد روث        غير أن رد ال   

نفسيهما متهمين بـسلوك  " هيومان رايتس ووتش "و

غير أخالقي، وتوفير المساعدة والـدعم المعنـوي        

وفـي هـذا الـسياق،      . لإلرهابيين ومعاداة السامية  

المحافظـة روث   " نيويورك صـن  "هاجمت صحيفة   

ـ ) وهو يهودي الديانة  ( االنحياز الواضـح   "واتهمته ب

". الطعن في اليهوديـة   "و" ضد إسرائيل " هللاحزب ا "لـ

ديفيـد  " المحافظين الجدد "أما المعلق المتشبع بأفكار     

ـ    هوروويتز المنتقد إلسـرائيل   "، فقد وصف روث ب

الذي أثبت أنه من خالل سعيه إلى انتقاد إسرائيل في          

وانـضمت  ". كل وقت وحين أنه حليف للمتوحـشين      

، " ديرشويتز أالن"، على غرار    "نيو ريبابليك "دورية  

هيومان رايـتس   "تهموا  إ إلى فريق المتحاملين الذين   

في مسعى لجعل إسرائيل    " تغيير الوقائع "بـ" ووتش

  . تبدو في وضع قبيح

 –"هيومان رايتس ووتـش   "والحال أن كل من يعرف      

ضـرب مـن ضـروب       يدرك أن ما قيل      -أو روث 

منظمـةٌ  " هيومان رايتس ووتـش   " ذلك أن    الجنون،

ال تنحـاز إلـى أي طـرف فـي          مستقلة محايـدة    

عـدو للـسامية،    " روث"أما القول إن    . الصراعات

  . فتراءإفليس سوى محض 

إن أكثر ما يبعث على االنزعاج والقلق في الحملـة          

ومنظمته ليس كونها   " روث"التي يشنها البعض على     

وإنمـا كونهـا    وحشية ومتعصبة وال أساس لهـا،       

حد يتجـرأ   إنها نموذجية لما ينبغي ألي وا     . نموذجية

ذلك أنه لـيس    . نتقاد إسرائيل أن يتوقع حدوثه    إعلى  

من الممكن في الواليات المتحدة اليوم فـتح نقـاش          

نتقاد جاد لسياساتها ُيرد    إمدني حول إسرائيل ألن أي      

 هـل تعتقـد أن      .عليه فوراً باالتهام بمعاداة السامية    

كانت مفرطة فـي    " حزب اهللا "تكتيكات إسرائيل ضد    

 إسرائيل لم تكن دائما منصفة في حـق         القوة، أو أن  

الفلسطينيين، أو أنه على الواليات المتحدة أن تعيـد         

النظر في دعمها المالي والعسكري غير المـشروط        

 اللهـم إال إذا     حذر، ال تجهر بهذه األفكار    إإلسرائيل؟  

 وربمـا   –بمعاداة الـسامية  كنت ترغب في أن تُتهم      

  .  أيضاًبالتعاطف مع اإلرهابيين

نتقاُد إسـرائيل   إلجميع خاسر في هذا الجو حيث       إن ا 

بنية حسنة يلقى اإلدانة بشكل أوتوماتيكي، وحيث يتم        

فالــسياسات . تهــام صــاحبه بمعــاداة إســرائيلإ

اإلسرائيلية مـصدر رئيـسي للتـوتر فـي العـالم           
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، والغضب من إسرائيل عادة ما يتحول إلى        اإلسالمي

داعـم  غضب من الواليات المتحدة، التي تعد أكبـر         

وعليه، فقد آن األوان بالنسبة لألميركيين،      . إلسرائيل

في ظل هذا االستياء من السياسات اإلسرائيلية التـي         

تغذي اإلرهاب وزعزعة االسـتقرار فـي الـشرق         

األوسط وعبر العالم، أن يفتحوا نقاشاً وطنيـاً جـاداً          

غير . حول كيفية إحالل سالم عادل بالشرق األوسط      

 إسرائيل أمراً غير مسموٍح به، فال       نتقادإأنه إذا كان    

  . يمكن لهذا النقاش أن ُيفتح وسندفع جميعا الثمن

ينشر بترتيب خـاص     -كاتبة ومحللة سياسية أميركية     

  ". لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"مع خدمة 

صراحة ... اللوبي اإلسرائيلي في أميركا

 وترهيب غير مبرر غائبة

 ١٠/٤/٢٠٠٦ –ويليام فاف 

اللندنية بإسداء خدمة   " فاينانشيال تايمز "صحيفة  قامت  

جليلة للواليات المتحدة في عددها الـصادر نهايـة         

فـتح نقـاش    األسبوع حين دعت في إفتتاحيتها إلى       

وصريح حول ما إلسرائيل من تأثير علـى          صادق

وقد جاءت هذه الدعوة    . السياسة الخارجية األميركية  

ر األميركيـة    الذي يسود الدوائ   وسط الصمت المطبق  

بخصوص المقالة التي نـشرها مثقفـان       " المسؤولة"

سـتيفان  "سياسيان يحظيان باالحترام والتقدير همـا       

مـن  " جون ميرشيمار "من جامعة هارفارد، و   " والت

اللـوبي  "واللذان بحثـا فيهـا دور       جامعة شيكاغو،   

في واشنطن وتـأثيره علـى العالقـات        " اإلسرائيلي

  . الخارجية األميركية

فت أن صحفاً أميركية قليلة تُعد على أصابع اليد         لالا

ذي "و" يونايتد بريس إنترناشـيونال   "الواحدة، وهي   

ذي كريـستيان   "و" إنترناشيونال هيرالـد تريبيـون    

ــور ــاينس مونيت ــال"و" س ــتريت جورن " وول س

 .، هي التي علقت على المقالـة      "واشنطن بوست "و

 ذي إنترناشيونال هيرالـد   "وفي هذا اإلطار، نشرت     

ـ      " تريبيون دانييـل  "مقاالً هو عبارة عن وجهة نظر ل

، دعا فيه إلـى     إليهود باراك ، المستشار السابق    "ليفي

فيما . الحديث حول موضوع اللوبي بصراحة وصدق     

ذي "و" ذي يونايتد بريس إنترناشيونال   "آثرت كل من    

نشر تقارير إخبارية على    " كريستيان ساينس مونيتور  

  . نحو مهني حول الموضوع

 بـل   –أما الصحيفتان األخريان فقد نـشرتا هجومـاً       

 يحمـل   -"ذو واشـنطن بوسـت    "هجومين في حالة    

، الزعيم  "ديفيد ديوك "كالهما أخباراً مؤداها أن التافه      

العنصرية، أشـاد   " كيو كالكس كالن  "السابق لجماعة   

ليس " ديوك"والواقع أن   ". والت"و" ميرشيمار"بمقالة  

ت نظـرهم عـادة     من األشخاص الذين تحظى وجها    

على إعتبار أنها تفتقـد     " واشنطن بوست "بالنشر في   

أما الهجوم الثاني فتمثل في سعي      . إلى أهمية وطنية  

" ميرشـيمار "هذا بمقالـة    " ديوك"الصحيفة إلى ربط    

  . ، وهو عمل أساء كثيراً إلى هذين المثقفين"والت"و

باالهتمام فـي   والحقيقة أن المقالة إستأثرت مع ذلك       

، حيث تعج المواقع الشخصية على      ت المتحدة الواليا

اإلنترنت بتعليقات أثارتها المقالة، تتراوح مـا بـين         

والالفت أن  . الهجوم عليها والدفاع عنها واإلشادة بها     

المؤلفين نفسيهما توقعا أن التيار الغالب في الصحافة        

سيتجاهل مقالتهما أو أنه سيهاجم     األميركية إما أنه    
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وهـي أن تـأثير     ز عليها المقالة،     التي ترتك  المقولة

إسرائيل على السياسة األميركية من القـوة بحيـث         

يستطيع تغييرها حتى تتماشى مع مصلحة إسرائيل،       

   .وأحياناً على حساب المصلحة األميركية

يقولون إن أصدقاء إسرائيل في الواليات المتحدة قد        

نجحوا في إقناع األميركيين بأن المصالح الوطنيـة        

وهو ما ليس كذلك،    كية واإلسرائيلية متالزمة،    األمير

كما حاولوا وكثيراً ما نجحوا في قمع ومعاقبة مناقشة         

وما يبعث علـى الـذهول      . هذه العالقة مناقشة نقدية   

حقيقة هو حدة وحجم الهجومات التي استهدفت مؤلفي 

المقالة، ولعل محاولة تلطـيخ سـمعتهما وربطهمـا         

كمـا  .  على ذلك  مثال واضح " كيو كالكس كالن  "بـ

سعى البعض إلى مقارنة مقالتهما بالدعاية النازيـة        

لسنوات الثالثينيات وتزييفات العهد القيصري مثـل       

الذي ما يزال متداوالً    " (بروتوكوالت حكماء صهيون  "

  ). في العالم العربي

مثقفان سياسيان  " والت"و" ميرشيمار"وواقع الحال أن    

ـ    حظيان بكثير من االحترام   ي رف بالتقليـد    فيمـا يع

الواقعي، الذي يعتبر الدفاع عن المـصالح الوطنيـة         

للدول وتـشجيعها الهـدف الرئيـسي ألي سياسـة          

إال أن السم الذي تحتوي عليه هذه الهجمات        . خارجية

التي تستهدف المقالة ومؤلفيها قد تؤدي إلـى نتـائج          

ذلك أن موقفهم   غير تلك ينشدها من يقفون وراءها،       

 ضغوطا قويـة تمـارس علـى        إنما يؤكد حقيقة أن   

الناشرين والمحررين والكتاب والجامعات األميركية     

لمنع النقد، وترهيب النقاد، وتفادي الخـوض فـي         

  .  اإلسرائيلية-نقاشات جادة حول العالقة األميركية

ما يثير االستغراب في الواقع هو أنه في إسـرائيل          

نفسها تم فتح نقاش صريح وجاد على مدى سنوات         

وقد حذرت شخصيات مهمـة،     .  الموضوع حول هذا 

من بينها ضباط متقاعدون ومسؤولوا االسـتخبارات       

إضافة إلى نشطاء السالم، في ما مضى من أن مـا           

يقوم به أصدقاء إسرائيل في الواليات المتحدة قد يرتد 

في نهاية المطاف على إسرائيل نفسها، مع قد يحمله         

 علـى   وعالوة. ذلك من أذى لليهود في أماكن أخرى      

ذلك، يالحظ عدد من المراقبين أن اللوبي الرئيـسي،         

، "لجنة العالقات العمومية األميركية اإلسرائيلية    "وهو  

يقف في مواقفه وآرائه إلـى يمـين الـرأي العـام            

اإلسرائيلي، كما أنه تدخل في السياسة اإلسـرائيلية         

  . إسحاق رابينوإضعاف " الليكود"بدعمه لحزب 

لذعر التي تحملهـا بعـض      تتناقض نبرة الخوف وا   

 مـع  "والـت "و" ميرشيمار"الهجومات التي استهدفت    

حقيقة أن ما يقوله هذان المثقفان ليس بـسر فـي           

كل ما هناك هو    . دوائر السياسة الخارجية األميركية   

أن الناس قد سلموا لسنوات بالرقابة غير الرسمية، أو         

الرقابة الذاتية، التي تمارس في الحكومة والـصحافة        

  . ل هذا الموضوعحو

ولكن المشكلة في حالة إسرائيل تكمن في أن جهـود          

اللوبي وضغوطه ترتبط بحكومة أجنبية، حتـى وإن        

اختلفت سياسات اللوبي أحيانا عن تلك التي تتبناهـا         

وقبل هذا وذاك، فإن نشاط اللوبي في هذه        . الحكومة

وقبل بضعة  . الحالة يتعلق بمواضيع الحرب والسالم    

التهديـد  تطرقه لموضوع لـه عالقـة ب     أيام، وعند   

، أن  جورج بـوش   المفترض، أعلن الرئيس     اإليراني

وهنا يتـساءل المنتقـدون   . حماية إسرائيلهمه هو  
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لماذا ال تحمي إسرائيل نفسها؟ وهو تساؤل طُـرح         

  . في حالة العراق

قد يكون الجدل حول اللوبي اإلسرائيلي حساساً، إال        

لترهيـب أمـور    أن اإلنكار والسرية ومحـاوالت ا     

وقد كان ديفيد ليفي محقـاً حـين قـال إن           . خطيرة

لـو أن النقـاش النقـدي     "إسرائيل نفسها ستستفيد    

نُقـل إلـى    ) في إسرائيل (والصريح الذي يدور هنا     

  . ، في إشارة إلى الواليات المتحدة"هناك

 نفوذ اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة
 وسياساتها

 هـ ١٣/٣/١٤٢٧ :التاريخ
 المركز الدولي لدراسات أمريكا – ستوفر هيتشنزكري

  والغرب

اللوبي االسـرائيلي والـسياسة     «دارج مقالة   إيصح  

لــستيفن والــت وجــون (» الخارجيــة االميركيــة

للنفـوذ  » الـواقعي « في خانـة النقـد       )مرشهايمر

وفي هذه المقالة قليل مـن المعلومـات        . اإلسرائيلي

من الـصحة،   ولكن جديدها بعيد    . الحقيقية والجديدة 

وال يخفى على أحد نفوذ لجنة      . وصحيحها غير جديد  

 اإلسرائيلية، وغيرها من    –الشؤون العامة األميركية    

المنظمات اليهودية الكبيـر، فـي سياسـة الـشرق          

» كـابيتول هيـل   «األوسط، وخصوصاً فـي الــ       

  ). الكونغرس االميركي(

ويجمع معظم المراقبين على أن االحتالل اإلسرائيلي       

فهو أغرق الواليات المتحدة    . ة سياسية وأخالقية  كارث

ولـو  . في وحول متحركة، وفي سياسات وضـيعة      

قيض لي كتابة مقالة في السياسة اإلسرائيلية، لذهبت        

، وأشرت إلى دعـم     مرشهايمر ووالت الى أبعد من    

هذه السياسة التفرقة العنصرية بجنـوب إفريقيـة ،         

 الـسالح   وتزويد ديكتاتوريات الكونغو وغواتيمـاال    

والتدريب، وعون الرجعيين األميركيين على تنفيـذ       

، » كـونترا  –إيران  «أعمال قذرة، وخصوصاً صفقة     

 .تحالف بين الليكود واليمين المسيحيبرام إو

اليهـود   يزعمـان أن     مرشهايمر ووالـت  غير أن   

، وأن الواليات المتحدة خاضـت      يسّيرون األميركيين 

دى الحلـف   وأ. آلرييل شارون حرب العراق إرضاء    

وهـذه  .  علينـا  أسامة بن الدن  بين البلدين الى نقمة     

ولـو صـح أن القبـضة       . مزاعم مضللة ومرعبـة   

هـاري  اليهودية تمسك بالسياسة االميركية منذ عهد       

، أن يـأمر    آيزنهاور، فمن أين كان للجنرال      ترومان

 بالخروج من سيناء وغـزة، وتهديـده        بن غوريون 

ئيلية عشية االنتخابات،   بإلغاء التداول بالسندات اإلسرا   

  قبل خمسين عاماً؟

 عاماً على هذه الحادثة، أي عنـدما شـنت          ١١وبعد  

ليندون إسرائيل الحرب على جيرانها، انتهج الرئيس       

.  سياسة أكثر ليونة مـن سياسـة اسـالفه         جونسون

وحمله على هذا اللين سعيه فـي الحـصول علـى           

» الواقعيـون «مساندة اليهود الحرب التـي كـان        

 ولو كان قرار نشر القـوات       .ونها في فييتنام  يخوض

األميركية بيد إسرائيل فعالً، لما طلب اليها الـرئيس         

. البقاء خارج تحـالف تحريـر الكويـت   بوش األب  

وعجيب كذلك، أن المحافظين الجدد لم يبادروا الـى         

، على ما يشتهي الصقور اإلسـرائيليون       ضرب ايران 

ض وأما النقطـة األضـعف فـي عـر        . منذ عقود 

، فهي كالمهمـا الغـامض علـى        مرشهايمر ووالت 
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مناورات المحافظين الجدد واإلسرائيليين في مسألة      

وأغفل هـذان الكاتبـان مبـادرة االتحـاد         . طهران

األوروبي والمنظمة الدولية للطاقة الذرية، واللـوبي       

اليهودي في هاتين المؤسستين مشلول، الى معارضة       

أسباب نظريتهما  وال توضح   . نظام الماللي االيراني  

 الى عزل نظام    مبادرة الرئيس الفرنسي جاك شيراك    

و يعتبر مرشهايمر ووالت الحكومـة      (األسد بسورية   

  ).السورية قوة استقرار

إسرائيل سببت ظهور   ويدعو زعم هذين الكاتبين أن      

 الى التساؤل على أي كوكب كانـا        ،»القاعدة«تنظيم  

 من رحم    ولدت بن الدن في المدة المنقضية؟ فعصابة     

معارك شرسة ورجعية دارت بوسط آسيا وشـرقها،        

ومن حرب من أجل إقامـة دولـة دينيـة مـستقلة            

بالفيليبين، ومن القتال بكـشمير، وبـإقليم اإليغـور         

وانـضمام الفلـسطينيين الـى      . بالصين وبأفغانستان 

وتخلو بيانات هذا التنظيم من ذكـر       . نادر» القاعدة«

 يؤيـد إقامـة دولـة       فبن الدن ال  . الكفاح الفلسطيني 

وهو يرى أن منطقة االنتداب البريطـاني       . فلسطينية

. السابق جزء من دولة الخالفـة اإلسـالمية اآلتيـة         

ويخطئ من يعتقد أن قيام دولة فلسطينية يهدئ قوى         

فهل القاعدة تدعو الى حرب أهلية بنيجيريا،       . الجهاد

وتطالب بإعادة تيمور الشرقية إلى اندونيسيا، رأفـة        

  ة الغربية؟بالضف

وال شك في أن مقارنة اسرائيل بحليفـي الواليـات          

 مقربتان  فتركيا وباكستان . المتحدة في المنطقة، مفيد   

وشأن . من البنتاغون، منذ إعالن دولة إسرائيل تقريباً 

إسرائيل، أقيمت باكستان في القرن العـشرين علـى         

ومارست هاتان الدولتان   . أراض احتلها البريطانيون  

. لياً فظيعاً، وشنت هجمات خارجية أفظـع      قمعاً داخ 

وسعت باكستان الى ارتكاب إبادة جماعية ببنغالدش،       

. نيكسون وكيسينجر  ، وحظيت بدعم من      ١٩٧١في  

   أو شـبه   (، إبان احتاللهـا     »طالبان«وفرضت نظام

وهي لم تتوقـف عـن تزويـد        . أفغانستان) احتاللها

ـ      )بن الدنيين (الـ ى  بالسالح، وعن تسهيل تسللهم إل

وأما تركيـا، فاجتاحـت     . الجزء الهندي من كشمير   

، وهي ال تـزال تحتـل الثلـث         ١٩٧٤قبرص، في   

الشمالي من الجزيرة، بعد طرد الـسكان اليونـانيين         

منه، وتنفي المجزرة التي ارتكبتها في حق الـشعب         

  .األرمني

عـدم  ولكن الفرق بين تركيا وباكستان واسرائيل هو        

ـ   » لوبي«وجود   ي فـي الواليـات     باكستاني أو ترك

 )سـحب اإلسـتثمارات  (، وعدم الدعوة الـى   المتحدة

 وال يشكو أحد  . من تركيا أو من باكستان    ) االميركية(

شركاء في  «من أن صداقتنا مع هذين البلدين تحولنا        

وربما يخطئ القبارصة اليونانيون والهنود . »الجريمة

في رفضهم صدم الطائرات المدنيـة      ) الكشميريون(

اب االميركية، وهي طريقة كفيلة بلفت      بناطحات السح 

فـسياسات تركيـا وباكـستان ،       . »الواقعيين«انتباه  

واالولى مسلمة وعلمانية، والثانية اسالمية، تفتقر إلى       

  .اإلنبهار األبدي والمزمن بالمسألة اليهودية

 مرشهايمر ووالت وانزعج بعض المراقبين من ولع      

ـ       ماء بذكر شخصيات يهودية معروفة، وتكرارهم أس

و ال شك فـي أن      .  وغيرهم وولفويتز وبيرل وفايث  

إغفال دور عدد من اليهود في سياسـتنا الخارجيـة،        

والمرة األولى التـي كـان فيهـا        . دليل على الغباء  

 علـى   إدارة كلينتـون  تأثيرهم قوياً، هي عند حثهم      
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وفي هاتين المنطقتين   . البوسنة وكوسوفو التدخل في   

وهما خاليتان مـن    . وباأكبر وأقدم أقلية مسلمة بأور    

وعـارض  . النفط، وال تخدمان مصالح دولة إسرائيل   

يفهم هـذه   وال يمكن للقارئ أن     . هذا التدخل شارون  

ــت المــسائل ــة مرشــهايمر ووال ــرأ مقال .  اذا ق

 الـذي   التيار المبتذل فمرشهايمر ووالت يتنميان إلى     

وأدى . الحرب على الجهاديين لم تبـدأ     يتمنى لو أن    

إلى إساءة تفـسير أسـباب المـشكلة        التمني بهما   

  .وجذورها

 ما هو دور اللّوبي اإلسرائيلي في الواليات
   المتحدة؟

  ٣٠/٩/٢٠٠٦ - آالن غريش

، نشر موقـع    ٢٠٠٦مارس  /في منتصف شهر آذار   

 على االنترنـت    كينيدي في هارفرد  . جامعة جون ف  

اللّوبي االسرائيلي  "دراسة من ثمانين صفحة بعنوان      

توقيــع   ، مــن"رجيــة األميركيــةوالــسياسة الخا

. جــون جاختــصاصّيين فــي العلــوم الــسياسية، 

أطروحة الكـاتبين   ]. ١ [والت. ميرشايمر وستيفن م  

الواليـات المتحـدة تؤّيـد الـسياسة        : ليست جديدة 

حـساب  ، وذلـك علـى      ألسباب داخلّية اإلسرائيلية  

لكن ما يجعل الدراسـة مثيـرة       . مصالحها الخاّصة 

لم يكونـا حتـى اليـوم       م جامعّيين   لالهتمام أنها بقل  

، وهمـا   منغمَسْين في الجدال حول الشرق األوسـط      

من جهـة أخـرى، تفـّصل       . بشهرة كبيرة يتمتّعان  

 - اللوبي اإلسرائيليالدراسة بطريقة مفحمة كيف أّن 

اللـوبي  "يوضح المؤلّفان أّن المقصود هـو لـيس         

نظراً لوزن المسيحّيين األصـولّيين فيـه       ،  "اليهودي

ن العديد من اليهـود األميـركّيين يعارضـون         وكو

 يعمل بشكٍل ملموس ويمارس الضغط،      - إستراتجّيته

، للتوّصـل إلـى نـصوٍص    لكونغرسال سّيما على ا 

   .وقرارات مذهلة أحياناً

بما للتـشهير  وكما هو متوقَّع، شاهدنا عّدة محاوالت    

، ال بـل    "ُمعـاداٍة للـسامية   "يحتويه هذا النّص من     

وهكذا . منعاً ألّي نقاش   بمؤلّفيه، وذلك    التشهير أيضاً 

، وهو  آالن درشوويتز أكّد أستاذ القانون في هارفرد،      

يدعم إسرائيل دون شروط، أّن المؤلّفين قد اسـتوحيا         

النازّيـة  ) االلكترونيـة (المواقـع   ... حججهما مـن  

، كاتـب االفتتاحّيـات     كريستوفر هيتـشنز  . الجديدة

الحرب على العراق،    السابق والمنحاز إلى     اليسارّي

بشكٍل خفيف، لكن   (يقول بأنّه يفوح من هذه الدراسة       

  . بالطبعُمعاداة السامّيةرائحة ) ال جدال فيه

أثار النّص بداية نقاش، ليس فقـط فـي الواليـات           

هكـذا أعلـن الـسيد      . المتحدة بل أيضاً في إسرائيل    

، إذ  ايهود باراك ، المستشار السابق للسّيد     دانيال ليفي 

استحالة قيـام أّي نقـاٍش      هذه الدراسة على    تضيء  

وفي ]. ٢[ في واشنطن حول السياسة اإلسرائيلية     جّديٍّ

الواليات المتحدة، أعـرب بعـض المعلّقـين عـن          

، في  مايكل ماسينغ ويقول  .  بصدور الدراسة  سعادتهم

، أنّـه  New York Review of Books [3] مجلّة

تـؤّدي  ، فإّن الدراسـة     نواقصها العديدة بالرغم من   "

بافتعال النقاش العام حول موضوع بقي      خدمةً كبيرة   

 فـي   طوني جـودت  ويشير  ". طويالً من المحّرمات  

األضرار الناجمة عن الخـوف     "أّن  " نيويورك تايمز "

 مثلّثة عندما يدور الجدال حول دولـة        الالّساميةمن  
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فُمعاداة الـسامّية واقـٌع     : إنه ُمسيٌء لليهود  . إسرائيل

يفترض المزج بينه وبـين انتقـاد       وال  (...) حقيقي  

سياسة إسرائيلية وما توفره لها الواليات المتحـدة        

فمن خالل تأمين دعٍم    : إنه ُمسيء إلسرائيل  . من دعم 

غير مشروط، تشّجع الواليات المتحدة هذا البلد على        

لكن قبل كّل (...) التصّرف، بغّض النظر عن النتائج 

ة بالواليات المتحدة ذلك، فإّن هذه الرقابة الذاتّية ُمضرّ   

ويؤكّد الدعم، بال تحفّظ مـن واشـنطن        ]". ٤[نفسها  

كـم أّن الـدرب     الجتياح غّزة والهجوم على لبنان،      

  . حّرطويلة للوصول إلى نقاٍش

نعوم شومسكي  األكثر غرابةً هو االنتقاد الموّجه من       

، األستاذ المـشارك فـي جامعـة        أو جوزيف مسعد  

مجلّة الدراسـات   "رير  كولومبيا والعضو في هيئة تح    

فمـع تحّيتهمـا لـشجاعة      ). باالنكليزية" (الفلسطينية

بمـاذا كانـت الـسياسة      : الكاتبين، يطرحان سؤاالً  

لو لم يكن للّوبي اإلسرائيلي من      األميركية ستختلف   

؟ جوزيف مسعد، الذي عانى مـن اضـطهاد         وجود

اللّوبي له في جامعته، يوضح أّن الواليات المتحـدة،         

ُمعاديـة  " العربي كما في أّي مكاٍن آخـر،         في العالم 

لمصالح غالبّية الشعوب في هذه المناطق، وال تسعى        

سوى وراء مصالحها الخاّصة ومـصالح األنظمـة        

ووجـود  ". األقلّوية الُموالية لها بمن فيهـا إسـرائيل       

اللوبي ال يغّير سوى في نسبة الضغط أو في بعض          

  .على محتواهاتفاصيل السياسة األميركّية وال يؤثّر 

[1]http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/
wpaper.nsf/rwp/RWP06-011 London   

 ,Review of Booksنسخة ُمختصرة صدرتْ في 

23 mars 2006 بعد أن رفضتها مجلّة  

 The Atlantic Monthly.  

. ٢٠٠٦مـارس  / آذار٢٥هآرتس، تّل أبيـب،    [2]

ه مجلّة الدراسـات    ورد في الملفّ الممتاز الذي حققت     

 فـي   ٢٠٠٦فـي ربيـع     ) باالنكليزيـة (الفلسطينية  

االستشهادات مأخوذة من هذا الملفّ إال في       . واشنطن

من أجل اإلطّالع على    . الحاالت المذكورة خالفاً لذلك   

  محّصلة النقاش إقرأ حوار المؤلّفَين

Mother Jones, 
http://www.motherjones.com/commentar
y/columns/2006/05/the_israel_lobby.htm
l  
 [3] The New York Review of Books, 8 
juin 2006.  
 [4] « A Lobby, Not a Conspiracy », New 
York Times, 19 avril 2006  

مؤسسة السلطة األميركية واجهة للنفوذ 

 اليهودي
   ٢٥/٤/١٤٢٧ –هارفي فيشر 

 المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب

جون مير شماير األستاذ في جامعة      من  يستحق كل   

شيكاغو وستيفن والت األستاذ في جامعة هارفـادر        

 االحترام والتقدير عما تقدما به      في الواليات المتحدة  

اللـوبي االسـرائيلي والـسياسة      «من دراسة عن    

مـسؤولية  التي ناقـشا بهـا      » الخارجية األميركية 

 باسرائيل ودورها في الحرب األميركية على اإلرها      

التي قادت إلى إضعاف قدرة اإلدارة األميركية على        

معالجة الكثير من األمور وقاال ان الواليات المتحدة        

دون أن تأخذ باعتبارهـا أي بعـد        » اسرائيل«تدعم  

استراتيجي أو أخالقي لهـذا الـدعم، وتقـدم لهـا           
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المساعدات المالية بباليين الدوالرات لتمكينهـا مـن        

ا وإضافة مساحات جديدة    بناء المستوطنات وتوسيعه  

  .السرائيل عاماً بعد عام

دوافـع  يقف المرء عند هذا األمر ويتـساءل عـن          

 عـن   وأسباب هذا الدعم الكبير حيث يجد الجـواب       

مير شـماير   تساؤله في البحث الذي تقدم به كل من         

ضغطاً كبيراً من اللـوبي      الذي يقول إن هناك      ووالت

 بهـدف عـدم عـرض       الصهيوني على الكونغرس  

ومناقشة سياسات أميركا في هذا المجـال وإلـى أن          

اللوبي الصهيوني يوجه من قبـل الـشؤون العامـة          

 وجماعـات   »آيبـاك «االسرائيلية األميركية المسماة    

الوالء اليهودي وشخصيات كبيرة في الواقع رئيسية       

 المحافظين الجـدد في اإلدارة األميركية معظمهم من   

وشخصيات مية  في إدارة بوش وبعض الجهات اإلعال     

 لها تأثيرها الكبير في الـسياسة األميركيـة         انجيلية

 . وجود اسرائيل كان بأمر من اهللاوالتي تعتقد أن 

أثارت هذه الدراسة جدالً كبيراً وضجيجاً قوياً ممـا         

وهو استاذ الدراسات الدولية في     «دفع اليوت كوهين    

 المعروف بتأييده للسياسة األميركيـة      هوبكيزجامعة  

صحيفة الواشـنطن  للتصريح في   » ة السرائيل الداعم

 ويضم أفكـاراً    معاد للسامية  بأن هذا البحث     بوست

إال أن هذا الـتهجم     . عدوانية ال عقالنية عن اليهود    

 ميرشماير ووالـت  الالذع الذي يناهض ويسفه أفكار      

األسباب الداعية للدعم الال محدود الـذي       لم يقدم لنا    

والـذي يثيـر    » يلالسرائ«تقدمه الواليات المتحدة    

  . العديد من التساؤالت في أوروبا والعالم

وجـود لـوبي صـهيوني فـي        من الثابت والمؤكد    

 يملي عليها ما يرغبه من سياسات    الواليات المتحـدة  

تتعلق بالشرق األوسط وتحقق المصالح االسـرائيلية       

 ذات تأثير فعال فـي      لوبيات أخرى فضالَ عن وجود    

 وحمل السالح ولوبي    لوبي بيع مجاالت متعددة مثل    

المزارعين ولوبي تحرير كوبا من الشيوعية الـذي        

يظهر جلياً فـي العـداء المـستحكم بـين اإلدارة           

  . األميركية والحكومة الكوبية

إن لجنة الـشؤون العامـة االسـرائيلية األميركيـة          

والمجموعات المؤيدة السرائيل تعمل بكـل نـشاط        

الح وبإسلوب احترافي لتحقيـق مـصالحها والمـص       

االسرائيلية ويالحظ أن اإلدارات والقيادات األميركية      

المتعاقبة تنحاز إلى اسرائيل وتؤيد سياساتها بـشكل        

واضح وناجز خالفاً للتعاطي مع القضية الفلـسطينية        

  . الذي يكتنفه الغموض والتردد

إن التعاطف األميركي والتأييد الالمحدود للـسياسات       

لوبي اليهـودي علـى     والتأثير القوي ل  االسرائيلية،  

 أدى إلى تعرض الواليات المتحـدة إلـى         الكونغرس

 الـذي تكنـه     الكره والعداء خطرين كبيرين أولهما    

للواليات المتحدة والنـاجم    » الشرق األوسط «شعوب  

ورفضها ممارسة ضغوط   »السرائيل  «عن انحيازها   

حقيقية عليها إليقاف توسيع المستوطنات في الـضفة        

أصبح أي نقد يوجه إلى اسرائيل      لقد  .الغربية وغيرها 

عداء للسامية يـستوجب    » في نظر تلك المجموعة   «

القــصاص مــن أي مفكــر ينــاهض التــصرفات 

 التي تقوم بها اسرائيل، ومثال على ذلـك         الالأخالقية

 عضو مجلس الشيوخ الذي مني      قضية تشارلز بيرس  

 حيث  ١٩٨٤بهزيمة في االنتخابات التي جرت عام       
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 تلك الهزيمة تم التخطيط لها من تجمع اآلراء على أن

 للثأر من مواقفه من اسرائيل    قبل اللوبي الصهيوني    

والتي اعتبرت في نظرهم مناهضة للسامية، وآخرون    

اتهموا بالمعاداة إما ألنهم أشاروا لالحتالل االسرائيلي 

أو لتوسيع المستوطنات، وذلك أصبح من المتعـارف     

ياسة إن أي تحـد للـس     عليه في الكـابيتول هيـل       

  . األميركية االسرائيلية يضع المتحدي في خطر كبير

اما األمر اآلخر الذي يعـرض الواليـات المتحـدة          

محاكاة الصراع الفلسطيني االسـرائيلي     للخطر فهو   

 حيث جرى تشبيه ما     للحرب األميركية على اإلرهاب   

تعرضت له الواليات المتحدة من هجمات في الحادي        

تـي يتعـرض لهـا      عشر من سبتمبر بالهجمـات ال     

  . االسرائيليون

 إن نظريه اإلرهاب التي تبناها المحـافظون الجـدد        

قبل وقت طويـل مـن       «أرييل شارون والتي سوقها   

تقوم على أن العالم ينقسم إلى قـسمين   » غزو العراق 

ذلك مـا   « فإما أن تكون معنا أو ضدنا        الخير والشر 

لقد توحدت االسـتراتيجية    » ردده بوش في خطاباته   

» الشرق األوسـط  «ائيلية األميركية فيما يخص     االسر

ميرشـماير   حـسب رأي     نتائج كارثيـة  وقادت إلى   

، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في تلك    ووالـت 

السياسة طالماً أنه يوجد لوبي صهيوني يسيطر على        

المجموعات الوضع في الواليات المتحدة فضالً عن       

 بـا اليهودية التي تهيمن على االقتـصاد فـي أورو        

والسياسة الخارجية في أميركا والعالم، وقـد بـات         

معروفاً هذا الدور الصهيوني على مـستوى العـالم         

إدوارد تيفنـان بكتابـه     والذي سبق وأن عبر عنـه       

اللـوبي القـوة الـسياسية االسـرائيلية        «المعنون  

 وأشار بـه إلـى أن       »والسياسة الخارجية األميركية  

فلت النقاش في   أققد  » السرائيل«الجماعات المؤيدة   

 حول السياسة األميركية تجاه اسرائيل مقر الكونغرس

ووضعت شتى العوائق أمام عملية السالم في الشرق        

األوسط، وبذلك لم يلق هذا الكتاب الذي تم نشره عام          

 أي آذن صاغية من قبل الجهات المـسؤولة        ١٩٨٧

في الواليات المتحدة وعليه لن يكون مصير البحـث         

ـ المعد من قبل      ميرشـماير وسـيفن والـت      ونج

ــاء   ـــما ج ــاالً مــــ ــضــــــل ح أف

 الكبيـر     في ظل النفوذ   تيفنانبكـــــــتاب  

  . اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة

عن دور اللوبي الصهيوني في السياسة 

  الخارجية األمريكية

  ١٤/٤/٢٠٠٦ –غسان العزي .د

نكران الدور الذي يلعبـه اللـوبي       من غير المجدي    

 في ما يحدث في العراق وفلسطين وفـي         صهيونيال

يدفع وخطورة هذا الدور أنه     . ما قد يحدث مع ايران    

 الى اتخاذ قـرارات تهـدد       الدولة األعظم في العالم   

  .السلم الدولي

يحتل دور اللوبي الصهيوني فـي صـناعة القـرار     

 سيما المتعلق منه بمنطقة الشرق االوسـط        األمريكي

معظـم  . السياسية العربيـة   حيزا واسعا في األدبيات   

المحللين والسياسيين العرب يعزون إليه الدور األفعل       

صـناعة القـرار األمريكـي الـسياسي منـه          في  

وكثيرون منهم يرون   . واالقتصادي وحتى العسكري  

الى الحرب األمريكية على العراق واحتالله قـرارا        
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اتخذه هذا اللوبي ونفذه البيت األبيض بـدفع مـن          

  .ددالمحافظين الج

على أن محللين آخرين، اليقلون عقالنيـة ودرايـة،         

واشنطن التنفذ اال السياسات المالئمـة      يعتقدون أن   

 وأن دور اللوبي المذكور ال يخرج عـن         لمصالحها

تضم أكبر الشركات   هذه المصالح، فالواليات المتحدة     

 والتي تمارس نفوذا الجـدال فيـه علـى          في العالم 

ــشر ــية والت ــات الرئاس ــين االنتخاب يعية والمنتخب

صنع المدعومين من قبلها وبالتالي تسهم مباشرة في        

وفي .  على حد سواء   السياسات الداخلية والخارجية  

 المبالغة في توصيف أثر اللوبي الصهيوني     رأيهم أن   

في صياغة السياسات والرؤى األمريكية في الـشرق    

تبرير التقـاعس العربـي     األوسط ليس اال نوعا من      

ما يعتري الداخل العربي نفـسه مـن         على   والتعتيم

. نظريـة المـؤامرة  اشكاليات ومآزق  والركون الى     

وفي رأي هؤالء أنه حتى لو لم يكن للوبي الصهيوني 

من وجود لمارست الواليات المتحدة السياسات نفسها       

 والباحثة عن   ترضي شركاتها االحتكارية النهمة   التي  

ب مـن   المزيد والمزيد من االحتكار والهيمنة بـسب      

طبيعتها وبنيتها ووظائفها المنشأة في قلـب النظـام         

  .ليبرالي-االلترا

 جامعـة هارفـارد   الدراسة التي صدرت مؤخرا عن      

والـسياسة  ” اإلسرائيلي“اللوبي  “األمريكية بعنوان   

نادرة  تستمد أهميتها من كونها      ”الخارجية األمريكية 

 بما تقدمه من معلومـات موثقـة مدعومـة          وجريئة

واالحصاءات والشواهد، ومـن الـصعوبة      باألرقام  

 وموضوعيتها واحترامها   الطعن في رصانتها  بمكان  

ومثـل هـذه    . لكل موجبات البحث العلمي الـرزين     

صدر كل يوم في الواليات المتحدة ألن       تالدراسات ال 

أن يتعرضوا له من    المهتمين يدركون سلفا ما يمكن      

تشهير وعقوبات تصل الى فقدانهم لوظـائفهم فـي         

وكاتبا هذه الدراسة هما أستاذ العلوم      .  األحيان بعض

السياسية في جامعة شـيكاغو جـون ميرشـايمر         

، وأستاذ االدارة في جامعة هارفارد ستيفان وولـت       

والجامعتان من كبريات الجامعات األمريكيـة غيـر        

عالمـان  المعروفة أبدا بانحيازها للعرب، واألستاذان      

لمية كمـا يـدل      ال يتوخيان اال الحقيقة الع     مرموقان

تاريخهما على رغم كل األضاليل التي نشرتها عنهما        

الصحف العبرية وأنصارها األمريكيون فور صدور      

  .الدراسة

طبعا قد يقول قائل، على حق، أن ما أتت به الدراسة           

 وأنها لم تكشف عن أسرار لـم        ليس جديدا المذكورة  

فالمتابع للسياسات األمريكيـة    . تكن معروفة منذ قبل   

وهذا ” اسرائيل“مدى انحيازها ل    في منطقتنا يدرك    

منـذ عـامين نـشر      .ليس باألمر الجديد أو المستجد    

 كتابا ذاع صـيته تحـت       باسكال بونيفاس الفرنسي  

 وقبلـه   ”من يجرؤ على انتقـاد اسـرائيل؟      “عنوان  

جامعة  أو استاذ العلوم السياسية في       روديروجيه غا 

حتى لو  ”: الذي كتب يقول   مرسيل ميرل و   السوربون

كان الرئيس األمريكي معاديا للسامية في قرارة نفسه        

فليس بمقدوره إدارة سياسـات     ” إسرائيل“وكارها ل   

وفي الواليات  . ، والالئحة تطول  ”تغضب اإلسرائيليين 

: المثال ال الحصر  على سبيل   (المتحدة نفسها كثيرون    

ايمانويل فالرشتاين والسناتور السابق بول فنـدلي       

) ”صناعة الهولوكوسـت  “ الذي كتب عن     وفلكنشتاين

لكـن أن   . ينتقدون الدولة العبرية واللوبي الموالي لها     
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 من صفوف ذات طابع علمي وأكاديمي   تصدر دراسة   

مفكري شيكاغو وهارفارد على يد أسـتاذين غيـر         

اتا مصنفين مـن اآلن وصـاعدا       ب(مصنفين سياسيا   

) وتنكرت لهما هارفارد وبدأ هجوم اللـوبي عليهمـا        

 المحـافظون الجـدد   وفي هذا الوقت بالذات حيـث       

وشراسة الهجوم على العالمين العربي واإلسالمي ال       

سابق لها في التاريخ األمريكي، فأمر يثير االنتبـاه         

غياب لوبي عربي   والدعوة مجددا للبحث في أسباب      

 السـيما وأن العـرب      ي للـوبي الـصهيوني    مواز

التنقصهم الموارد وال الكفاءات وال اإلمكانات فـي        

مجتمع أمريكي مفتوح على كـل أنـواع اللوبيـات          

  .وجماعات الضغط

وقد النتفق مع كل ما ورد في هذه الدراسة مثل قولها   

أن الواليات المتحدة كانت لتتحالف مع ايران لـوال         

ن المجـال هنـا لـيس       ضغوط اللوبي الصهيوني،لك  

للتعليق على الدراسة أو تلخيص ما ورد فيها خاصة         

وأن صحفا عربية عديدة قد نشرت مقـاطع واسـعة          

ما يهمنا أن   . منها وأنها موجودة على شبكة االنترنت     

 وأنه يمكن القول إنها تضع ماء       شاهداً شهد من أهله   

عبـر  ” اسـرائيل “كثيرا في طاحونة المعتقـدين أن       

لي لها تسهم مساهمة أكيدة فعالـة فـي         اللوبي الموا 

صياغة القرار األمريكي المتعلق بمنطقـة الـشرق        

 في اتجاه اليخدم    -وهنا المهم -االوسط، وأحيانا كثيرة  

  .المصلحة األمريكية بل يصيبها بأضرار جسيمة

من هذا المنظور يمكن تحليل سياسة الواليات المتحدة   

ى ذروتـه   فالتصعيد الذي يصل ال   .األمريكية الجديدة 

النيويـوركر  والمترافق مع مـا نـشرته صـحيفتا         

 األمريكيتـان حـول انكبـاب       والواشنطن بوسـت  

دراسة خطط لتوجيه ضربة عسكرية     البنتاغون على   

إذ إن اللوبي الصهيوني يضغط     . إليران يدعو للقلق  

بكل ثقله فـي هـذا االتجـاه، بـل إن المـسؤولين             

يصدرون علنا تـصريحات تحـرض      ” اإلسرائيليين“

واشنطن وتستعجلها على عمل عسكري ال مندوحـة        

المنطقة كلها  وإذا حصل ذلك فإن     . منه ضد طهران  

 وتمتد نيرانها الى العمق العربـي القابـل         قد تنفجر 

لالشتعال في غياب مجتمعات مدنية وحكومات قادرة       

على درء المخاطر والحد من تـداعياتها المباشـرة         

  .وعلى المدى األطول

لوبي الصهيوني هـو الـذي      ن ال ومما ال شك فيه أ    

وقف وراء القرار األمريكي، ثم االوروبـي الـذي         

التحق به، بوقف المساعدات للـسلطة الفلـسطينية        

معاقبة للشعب الفلسطيني علـى انتخابـه لمنظمـة         

ليس المجال هنا لمناقشة مصداقية االدعاءات     . حماس

األمريكية حول دعم الديمقراطية واالنتخابـات فـي        

ربي وال حتى تأثير القرار المـذكور علـى         العالم الع 

. المواطنين الفلسطينيين األبرياء من الجانب اإلنساني     

ولكن في الجانب السياسي إذا كان هدف القرار حث         

حماس على اإلذعان فهذا لن يحـصل كمـا تؤكـد           

التجربة، ولكن ما يمكن حصوله هو أن الـصعوبات         

 وسيرتفع  التي ستواجهها السلطة قد تدفعها الى التشدد      

صوت الفلسطينيين الداعين الـى المقاومـة وربمـا         

التي قد تجـد    ” القاعدة“.. سيهجر البعض حماس الى   

في غزة بيئة مالئمة لتنظيم الرافضين ألي حل يشبه         

الفلسطينيون هجروا فتح لمصلحة حماس     . االستسالم

ليس فقط كرد فعل ضد الفساد ولكـن أيـضا ضـد            

من قـصر النظـر     المفاوضات التي لم تأت بشيء و     
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اعتبار ان الضغوط على حماس سوف تـصب فـي          

طاحونة أنصار التفاوض والتنـازل بحثـا عـن أي          

  .تسوية

نكران الدور الذي يلعبـه اللـوبي       من غير المجدي    

وفـي   الصهيوني في ما يحدث في العراق وفلسطين      

وخطورة هذا الدور أنه يدفع     . ما قد يحدث مع ايران    

تهـدد  لى اتخاذ قـرارات     الدولة األعظم في العالم ا    

 برمته، واألخطر أن دوال عديدة، كبرى       السلم الدولي 

هي األخرى، تلتحق مرغمة أو لحسابات خاصة بها،        

إنها رفة جناح الفراشـة فـي       . بهذه الدولة األعظم  

 .واشنطن التي تستحيل زلزاال مدويا في منطقتنا

ــوبي  ــارفرد ودور الل حــول دراســة ه

ريكي من التأثير القرار األم اإلسرائيلي في

  إلى الوصاية ؟

 ١٣/٤/٢٠٠٦ –عباس المعلم 

ن نشأ الكيان الصهيوني علـي أرض فلـسطين         أمنذ  

ن يشكل أولوية لدى الـسياسة      أستطاع  إ ١٩٤٨عام  

التي كانت وما زالت تعلن جهاراَ      االمريكية الخارجية   

، وبرز هذا الـدعم     دعمها الالمحدود لدولة اسرائيل   

الدعم العسكري والسياسي   ا  في شتى المجاالت أهمه   

 الذي ال يقل أهميـة      باإلضافة إلى الدعم االقتصادي   

 وحتـى عـام     ١٩٤٨عن الدعم الرئيسي، ومنذ عام      

يتصاعد بشكل   كان الدعم األمريكي إلسرائيل      ١٩٦٧

 يتناسب مع حساسية تلك المرحلـة ويخـضع         منظم

 في ذلك الحـين،     موازين القوى العالمية  أيضا لمبدأ   

عم األمريكي كان ينظر له من قبل اليهود        لكن هذا الد  

يحتـاج الـى    نه  أالصهاينة داخل الواليات المتحدة، ب    

دفع أقوى يجعله يتبنى مساندة دولة إسرائيل بشكل        

، ال يخضع ألي تبدل أو تحول فـي سياسـات           كامل

  . اإلدارات األمريكية المتعاقبة

تظهر مالمح اللوبي الصهيوني داخـل      وعليه بدأت   

شريكاَ فعلياَ في   ، ليصبح اليوم    ر األمريكي مركز القرا 

، الـسياسة الخارجيـة     األمريكي خـصوصاَ   القرار

 غير المعلن علـي     إمتالكه حق الفيتو  باإلضافة الى   

العديد من القرارات الرئيسية التـي تتخـذها االدراة         

 عدة شكاالَأتخذ هذا اللوبي إوالحكومة األمريكية، وقد 

في االدارة االمريكية،   تتوزع داخل المراكز االساسية     

وبهذا الصدد عملت مجموعات من هذا اللوبي علـى         

ن أ، ويمكن   التغلغل داخل الحياة السياسية األمريكية    

ن التواجد الصهيوني الفاعل فـي الواليـات        بأنجزم  

إحكام سيطرته في   المتحدة يرتكز بشكل أساسي على      

المشاركة على صناعة االدارة الحاكمة في واشنطن       

ر على وجهتها السياسية وفق ما يتناسب مع        والتأثي

  . خدمة مصالح الدولة العبرية

الحديث عن اللوبي الصهيوني وتأثيره فـي االدارات        

جمهوريـة  : ختالف تنوعها إاالمريكية المتعاقبة علي    

او ديمقراطية، ليس هو اال حلقة من قـوة مترابطـة           

ومتكاملة تشكلها عدة مجموعات ينقسم عملها علـي        

أوالَ السياسة الخارجية المريكا والتي     لتالي،  الشكل ا 

يعتبرها اللوبي قوة الدعم الكبري السرائيل، ثانيـا        

الدعم االقتصادي والعسكري، ثالثا الدعم االعالمـي       

  . واالكاديمي
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اليهود  فان مكونات اللوبي ال تقتصر فقط علي         يضاَأ

، بـل هنـاك مجموعـات       المتواجدين داخل امريكا  

مريكية فاعلة تعمـل لـصالح      أوشخصيات وتيارات   

الـصهيونية  ي،  أ باليمين المتطـرف  اللوبي وتعرف   

سماء شخصيات بارزة في االدارة     أ، ومنها   المسيحية

االمريكية الحالية او التي سبقتها، وهم فـي مواقـع          

حساسة ورفيعة لهم تأثيرهم داخل القرار االمريكي،       

وفي هذا السياق برزت في االسابيع االخيرة دراسة        

االمريكيـة بعنـوان    ) هـارفرد (رت عن جامعة    صد

، اللوبي االسرائيلي والسياسة الخارجية االمريكيـة     

ستاذ العلوم السياسية فـي جامعـة شـيكاغو         أعدها  أ

سـتاذ االدارة فـي     أ، باالشتراك مع    جوناميرشايمر

، وتـضمنت هـذه     سـتيفان والـت   جامعة هارفرد،   

الدراسة شرحا عن المنظمـات واالفـراد والـوالء         

رائيل، التأثير في الكونغرس والحكومة، التـأثير       الس

سـتغالل معـاداة    إفي االعالم ومراكز الدراسـات و     

السامية، دور الواليات المتحـدة التـاريخي كمنقـذ         

ستدرار العطف الدولي باالضافة    إالسرائيل وعناصر   

  . الي الحرب علي العراق، وسورية وايران

ـ        ل وتشير هذه الدراسة بوضوح وعمق لمجريات عم

اللوبي الصهيوني وتأثيره في الواليات المتحدة، وهذا       

لكن التطرق اليه    من حيث المبدأ،     األمر ليس مفاجئاَ  

ن الدعم االمريكـي السـرائيل      أ يؤكد   بهذا الوضوح 

 ضد العديد من دول الشرق االوسط يدخل        خصوصاَ

ضمن المشروع الصهيوني ـ االمريكي، الرامي الي  

ــدول العربيــة تعزيــز دور اســرائيل وتفتيــت  ال

مـن الكيـان    أواالسالمية التي تشكل خطراَ علـي       

، ممـا يؤكـد ان مـصطلح المـشروع          الصهيوني

الصهيوني االمريكي، ليس كمـا يـصوره بعـض         

نه هروب من   أالمسؤولين والمثقفين والكتاب العرب     

الواقع، وليس هو اال شعار ترفعه بعـض االنظمـة          

عهـا،  جل الحفاظ علـي مواق    أوحركات المقاومة من    

لكن هذا االمر بطبيعة الحال وكما هو مـدرج فـي           

يثبت ان هذا المشروع هو من االلف الـي         الدراسة  

وليس كما   الياء لصالح الكيان الصهيوني ومصالحه    

يصور البعض أن التدخل االمريكي في منطقتنا هـو         

لحماية المصالح االمريكية ونشر الديمقراطيـة، ألن       

المـصلحة  هذه المصالح هي أيـضا فـي خدمـة          

  . االسرائيلية أوال وأخيراَ

وحسب ما ورد في هذه الدراسة تضم نـواة اللـوبي         

 مهما االسرائيلي اليهود االمريكيين الذين يبذلون جهداَ  

جـل تحويـل الـسياسة االمريكيـة        أفي حياتهم من    

الخارجية بما يحقق مصالح دولة اسرائيل، ويتجاوز       

كيين  االمـري التصويت للمرشـحين هذا الجهد مجرد    

، باالضافة كتابة الخطاباتالمدافعين عن اسرائيل الي    

 ودعـم المنظمـات المواليـة       التبرعات المالية الي  

  . السرائيل

 منظمـة إيبـاك    فهـي    ،ما مكونات اللوبي الرئيسية   أ

 ويديرها  ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبري    

سياسـات  شخاص متشددون وتدعم هذه المنظمات      أ

 ويقوم هـذا    حزب كاديما ضافة الي   ، باال حزب اللكود 

 السرائيل  نتقاداَإي جهة توجه    أاللوبي بمعاقبة وتوبيخ    

ي نوع من الضغوط عليها، مثال علي ذلك        أاو تدعم   

إتهام رئيس المـؤتمر اليهـودي العـالمي إدغـار          

برونفمان بالخيانة ألنه بعث برسالة الـي الـرئيس         

 الـضغط   ى، يحثه فيها عل   ٢٠٠٣جورج بوش عام    
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لردعها عن بناء جدار الفصل المثيـر       اسرائيل  علي  

، ويواجه كل صوت يهودي غير منسجم مـع         للجدل

عقوبة الطرد مـن    سياسة اللوبي المنحازة السرائيل     

  . الجالية

وتجزم الدراسة أن إيباك هـي أقـوي المنظمـات          

 وهي التي صـنفها الكـونغرس       ،اليهودية وأشهرها 

قوي اللوبيات  أاالمريكي في المرتبة الثانية من الئحة       

االتحـاد االمريكـي    الموجودة في واشـنطن بعـد       

، ويضم اللوبي االسرائيلي حسبما ورد في       للمتعاقدين

 بـارزة مثـل     نجيليـة إشخصيات مسيحية   الدراسة  

بـات  ،  غاري بوير، جيري فالويـل، رالـف ريـد        

، باالضافة الي رمب، طوم ديـالي   أروبرتسون، ديك   

ائم المريكـا فـي     مثال الممثل الد  ألمحافظين الجدد   ا

ول  ومحـرر صـحيفة و     جون بولتون مجلس االمن   

 روبرت بـاريلي، ولـيم بنيـت،         ، ستريت جورنال 

ن بعـث   بـأ   ويؤمن كل هؤالء جميعـاَ     جورج ويل، 

 وبالتالي  جزء من نبوءة الكتاب المقدس    اسرائيل هو   

  . معارضة رغبة اهللا ي تصد لها يعني أفان 

إسـتراتيجية اللـوبي للـضغط علـي        فيما خـص    

جل التحكم  أستراتيجيتين من   إ يتبع اللوبي    ،الكونغرس

بدعم الواليات المتحدة السرائيل، االولي تركز علي       

، والثانيـة   لضغط علي كل من الكونغرس والحكومة     ا

ي أدوام الصورة االيجابية السرائيل لـدي الـر     علي  

ن فاعلية اللوبي في الواليات المتحـدة       إ ف يضاَأ،  العام

ي الكـونغرس حيـث تحظـي       ترتكز في تأثيرها عل   

سباب هذا  أحد  أ، ويكمن   بمناعة ضد االنتقاد  اسرائيل  

المحرم في وجود بعض االعـضاء المفـاتيح فـي          

الكــونغرس ممــن تــصفهم الدراســة االمريكيــة 

 الذي قال في    ديك أرمي مثال  أ،  بالمسحيين الصهاينة 

ولوياتي أ في   ١ن الرقم   إ،  ٢٠٠٢عام  ) سبتمبر(يلول  أ

، ما تعلق عليه    حماية اسرائيل هو  للسياسة الخارجية   

ليظن أن االولوية االولـي     ن المرء   إالدراسة بالقول   

ألي عضو في الكونغرس االمريكي يجب أن تكـون         

  ... لحماية اسرائيل

 يضاَأباالضافة الي هؤالء المسيحيين الصهاينة هناك       

يحرصون دوماَ علي دعم    عضاء في مجلس الشيوخ     أ

، وفـوق   ة االمريكيـة  في السياسة الخارجي   اسرائيل

 اولئك، ثمـة دور بـارز يؤديـه موظفـو         أهؤالء و 

خـر لقـوة اللـوبي    آ الكونغرس ويـشكل مـصدراَ   

عتـراف الرئيـسة    إاالسرائيلي وذلك باالستناد الي     

ن أ، التي قالت    ميتايأموريس  السابقة لمنظمة ايباك،    

 كثيرين يعملون ضمن فريق الموظفين      شخاصاَأهناك  

نهم يهود والـذين    أل، صدف   عاله في الكابيتول هي   أ

 مـن   نطالقـاَ إيرغبون في النظر في بعض القضايا       

يهوديتهم وهؤالء هم جميع االشخاص الموجودين في       

مواقع صناعة القرار العضاء الكونغرس وباالمكان      

  ..  نتيجة هائلة من هذا الفريق فقطىالحصول عل

والواقع أن إيباك هي التي تشكل بنفسها نواة اللوبي         

 ى، ويعود نجاحها في ذلك ال      في الكونغرس  الضاغط

 مكافأة مرشحي البرلمان والكـونغرس    قدرتها علي   

معاقبة أولئك الـذين يتحـدون      الداعمين الجندتها، و  

بأن المال هو الحاسم فـي      ، وتجزم الدراسة    االجندة

ن ينـال   أيباك تحرص علي    إ، و االنتخابات االمريكية 

ان السياسية  الف اللج آصدقاؤها دعما ماليا قويا من      أ

الناشطة الداعمة السرائيل، فيما تمنح هباتها الماليـة        

  .. ولئك المعادين السرائيلألخصوم 
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  الضغط على الحكومة 
تـساند  نهـا   أمن المألوف عن الحكومات االمريكية      

ـ       سياسات اسرائيل  ن أ ى في مختلـف الـصعد، حت

القرارات السياسية االمريكية الصادرة عن الحكومـة       

عالية بالشأن االسرائيلي وكيفية تكيـف      تتأثر بنسبة   

هذه القرارات مع المصلحة االسرائيلية، وتبرز قـوة        

تأثير الناخبين اليهود    في   اللوبي علي الحكومة جزئياَ   

، فبمعزل عن حجم هـؤالء      في االنتخابات الرئاسية  

نهـم  أاال  ) مـن النـاخبين   % ٣قل  أ(المحدود نسبيا   

ت  فـي الحمـال    برعات ماليـة ضـخمة    يقدمون ت 

  . االنتخابية لكال الحزبين

كثر من ذلك فان الناخبين اليهود يحرصون علـي         أو

التمركز في واليات تعتبر حاسمة فـي االنتخابـات         

ــل الرئاســية ــدا،  مث ــورك، أفلوري ــوي، نيوي لين

جـل جعـل المرشـحين      أ، كل ذلك من     وبنسلفانيا

الرئاسيين حريصين علي تجنب معاداة الناخبين، وفي       

ـ      هذه الحالة يبدو    الحكومـة   ى ضـغط اللـوبي عل

شد وضوحا في ادارة الـرئيس جـورج        أاالمريكية  

يزخـر طاقمـه باشـخاص مناصـرين       بوش، الذي   

دوغالث ،  جون بولتون ،  ليوت أبرامز إ مثل   السرائيل

ليبي، ريتشارد بيـرل وبـول       لويس سكوتر ،  فايث

، وال تزال هذه المعادلة     وولفويتز، دايفيد وورمسير  

ـ     ا المرشـح الرئاسـي فـي       سارية اليوم، فحين دع

الواليات المتحدة  هاوارد دين   ،  ٢٠٠٤نتخابات عام   إ

شرافا في النـزاع العربـي ـ    إكثر أالي تأدية دور 

الـسيناتور اليهـودي جوزيـف      تهمه  إاالسرائيلي،  

، ووقــع جميــع يهــدد اســرائيلنــه أ بليبرمــان

رسالة شـديدة   الديمقراطيين البارزين في الكونغرس     

  .  وأدانت تصريحهاللهجة وجهت الي دين

  الدعم االعالمي االمريكي السرائيل 
ال شك أن دور االعالم له أهمية خاصة لدى دوائـر           

ـ   اللوبي في الواليات المتحدة     اِلـشأن   ى، ويعول عل

جيـيش   لـدوره فـي ت     االعالمي بشكل الفت نظراَ   

 بكافة قطاعاته لصالح سياسـة      الرأي العام االمريكي  

ن الدور االعالمـي    إيضا ف أدعم الكيان الصهيوني،    

 داخل القـرار    ساسية ومؤثراَ أضحي ركيزة   أللوبي  

الدفاع عـن    بما بات يعرف ب    االمريكي، خصوصاَ 

  هذه الشعارات التي تعتبر خطاَ     ،السامية والمحرمات 

 االدارة االمريكية النها مخصـصة فقـط        ى لد اَحمرأ

عالمية او ثقافية   إي هجمة   أللدفاع عن اسرائيل بوجه     

  .. عليها

كس وجهة نظر اللوبي تجاه اسرائيل بشكل كبير        تنع

، الن معظـم المعلقـين      في وسائل االعالم االمريكية   

، ويقـول   موالـون السـرائيل   ومقدمي البرامج هم    

ن مناقشة قـضايا الـشرق      إ لترمانأريك  أالصحافي  

ال يمكن أن شخاص أاالوسط في هذه الوسائل يتوالها 

علقا مؤيـدا    م ٦١، وفي مقابل    يطيقوا إنتقاد اسرائيل  

 خمسة معلقين فقط ينتقـدون      الترمانالسرائيل، وجد   

مواقـف مواليـة    اسرائيل بشكل منتظم ويظهـرون      

، ويظهر التحيز الكبير لالعالم االمريكي تجاه       للعرب

 ومن بينها   إفتتاحيات الصحف الرئيسية  اسرائيل في   

وول ستريت جورنال، وجورنال، شـيكاغو صـان        

ك تـايمز ، باالضـافة     تايمز واشنطن تايمز، نيويور   
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الي مجالت كومانتري، نيو ريبابليـك، ذي ويكلـي         

  . ستاندر 

تسيطر الجماعات الموالية السرائيل علـي مراكـز        

، التي تـؤدي دورا مهمـا فـي         الدراسات االمريكية 

سس أتكوين النقاشات العامة والسياسات الحالية، وقد       

، ١٩٨٥اللوبي مركزه الخاص للدراسات في العـام        

 تأسيس وينيب وبرغم    ى عل نديكأمارتن  ساعد  عندما  

نظرة متوازنة وواقعية   نها تقدم   أن المؤسسة تدعي    أ

، فانها تـدار مـن قبـل     حول قضايا الشرق االوسط   

اشخاص مرتبطين بشكل مباشر فـي عمليـة دفـع          

ـ       سنة  ٢٥البرنامج االسرائيلي الي االمام، وخالل ال

يا في  ساسأوجدت القوة االسرائيلية حضورا     أالماضية  

مركـز الـسياسة    عدد من المؤسسات المهمة مثـل       

االمنية، معهد االبحاث حول الـسياسة الخارجيـة،        

  .. معهد هادسون

 علي ذلك، التحول الذي طـرأ       ىومن االمثلة االخر  

 وبعدما كان يعتمد المعهد في ما       معهد بروكينغر علي  

يتعلق بشؤون الشرق االوسط والـصراع العربـي        

ـ    أ ام كوانت ويلياالسرائيلي علي     ىصبح يعتمـد عل

 الذي يمولـه    مركز سابان لدراسات الشرق االوسط    

 رجل االعمال االسـرائيلي االمريكـي       حاييم سابان 

  .. والصهيوني

  من الناحية االكاديمية 
ادارة  من مـصاريفها علـي بـرامج      إيباكضاعفت  

 تدريب جيل شاب من     ى اضافة ال  نشاطات الجامعات 

مراقبة مـا  اول اللوبي المحامين عن اسرائيل، كما ح 

سس موقعا  أ ٢٠٠٢وفي عام   يكتبه ويعلمه االساتذة    

كـاديميين مـشتبه    أ االنترنت لنشر ملفات حول      ىعل

فيهم، وشـجع التالميـذ علـي نقـل التعليقـات او            

هم أالتصرفات التي قد تعتبر معادية السرائيل، ولعل        

قدم عليه اللوبي في هذا السياق الطلب مؤخرا من         أما  

تبني مشروع قانون ينص علي مراقبـة       س  الكونغر

، وال كل ما يقوله اساتذة الجامعات حـول اسـرائيل    

االتهـام  سلحة اللوبي هـو     أ ىقوأحد  أيضا ان   أشك  

عمال اسرائيل  أي شخص ينتقد    أ فان   بمعاداة السامية 

يصنف او يقول ان هناك لوبيا اسرائيليا، يخاطر بان         

اليـة  ، لـذلك فـان الجماعـات المو       معاديا للسامية 

السرائيل عندما تشعر بضغط ما، تـدعي ان هنـاك          

 بشكل آخـر انتقـد سياسـات        معاداة سامية جديدة  

  .. اسرائيل تصبح معاديا للسامية

الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري باالضافة     

   حق الفيتو ىال
هم ما تعطيه االدراة االمريكية السـرائيل هـو      ألعل  

التـي تـشكل    ،  لمساعدات االقتصادية والعـسكرية   ا

العمود الفقري لقوة اسرائيل العسكرية واالقتـصادية       

 وتعتبر الترسـانة    حالة حرب دائمة  خاصة وانها في    

العسكرية لديها العنصر الرئيسي في حماية الكيـان        

االسرائيلي ومن اهم ركائز االمن القومي الصهيوني،       

وبالطبع فان اي ترسانة عسكرية ضخمة تحتاج ايضا        

دية سخية تعادل ما تتطلبـه هـذه        لمساعدات اقتصا 

الترسانة، وال شك ايضا ان العنصر السياسي يـؤمن         

 للشأن العسكري واالقتصادي، خاصـة      ىالدفع االقو 

 ومعـروف عـن     الغطاء الدولي داخل مجلس االمن    

 السرائيل بوجه اي    ىاالدارة االمريكية دعمها االعم   
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قرار من شأنه ان يدين سياسات اسرائيل العـسكرية         

  . سعيةوالتو

 مساعدات ضـخمة    ١٩٦٧قدمت واشنطن منذ العام     

، ىالسرائيل، قزمت اي دعم نالته يوما اي دولة اخر        

 مـن   مـستفيد الـسنوي االكبـر     فكانت اسرائيل ال  

المساعدات االمريكيـة االقتـصادية والدبلوماسـية       

 مليار دوالر منـذ     ١٤٠والعسكرية والتي تجاوزت    

 مليارات  ٣نويا   س ىالحرب العالمية الثانية، وهي تتلق    

 دوالر  ٥٠٠دوالر كمساعدات مباشرة، بما يعـادل       

للفرد االسرائيلي ذلك علي الرغم مـن ان اسـرائيل          

  . دولة صناعية ثريةتعتبر 

 باليين ٣كما منحت الواليات المتحدة اسرائيل حوالي 

جل تطوير انظمتها التسليحية واعطتهـا      أدوالر من   

البالك (حيات  االذن باستغالل تصاميم االسلحة كمرو    

ـ ) ١٦اف  (ومقاتالت  ) هوك االطـالع علـي     ىوحت

 التي تحجبها عـن     المعلومات االستخبارية االمريكية  

تغض النظر  حلفائها في الناتو، فضال عن ان امريكا        

  . عن امتالك اسرائيل اسلحة نووية

 اسـتخدمت   ١٩٨٢اما الدعم السياسي فمنـذ عـام        

ضـد   مرة في مجلس االمن      ٣٣واشنطن حق الفيتو    

قرارات تنتقد اسرائيل بما يتجاوز مجموع الفيتو الذي   

استخدمه االعضاء االخرون مجتمعـين كمـا انهـا         

عطلت جهود الدول العربية لوضع ترسانة اسـرائيل        

النووية علي اجندة وكالة الطاقة الذرية، وتجلي الدعم        

السياسي االمريكي المطلق السرائيل حين بدأ الرئيس       

على اظهار ضبط النفس    جورج بوش يحث شارون     

 خالل االنتفاضـة الثانيـة،      في االراضي الفلسطينية  

 بلقـاء   بيريزويضغط عليه للسماح لوزير الخارجية      

، واتهمـه   ٢٠٠٣عـام   ) سبتمبر( في ايلول    عرفات

ـ      شارون  حـساب   ى بمحاولة استرضاء العـرب عل

اســرائيل لــن تكــون اســرائيل محــذرا مــن ان 

عتذارية الحقـة   وبعدما قدم صيغة ا    تـشيكوسلوفاكيا 

القنـاع االدراة   انضم شارون الي اللوبي االسرائيلي      

والشعب االمريكي بان واشنطن واسرائيل تواجهـان       

ال فرق بين اسامة بن     تهديدا ارهابيا مشتركا، اي ان      

  . الدن وياسر عرفات

يضا فان استسالم بوش لسياسة شـارون الوحـشية         أ

ان ووصفه بانه رجل سالم تشير بوضوح الي االذع        

االمريكي للرغبات االسـرائيلية وجـاءت االشـارة        

 ١١االولي الستسالم بوش بعد اسبوع مـن احـداث          

استولي شارون واللـوبي    ، باختصار )سبتمبر(ايلول  

 وكتـب    رئيس الواليات المتحدة وانتـصروا،     ىعل

ـ جريدة معـاريف  الصحافي في   حاييم شاليف  ن أ ، ب

 لفشل  مساعدي شارون لم يتمكنوا من اخفاء ارتياحهم      

 شارونن  أ في لقائه مع عرفات، وقد تفاخروا ب       باول

نظر في عيون الرئيس االمريكي، وان بوش رمـش         

 ما قاله مستـشار االمـن القـومي         ىوال ننس ! اوال؟

 في تشرين العام    برنت سكوكروفت االمريكي السابق   

صـبعه  إيضع بوش كخاتم فـي       شارونن  أ ب ٢٠٠٤

  . الصغير

  شرار أسرائيل فاضلة وعرب إ
 ابراز العرب   ىعمل اسرائيل بين الحين واالخر عل     ت

ــأ ــسامية نهم ب ــاد لل ــوم ارهــابي متخلــف مع ق

، وانهم ال يريدون السالم، بينما تحاول       والديمقراطية
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 الـسالم ونـشر     ى ال ىتصوير نفسها انها دولة تسع    

الديمقراطية وتنبذ العنف، في هذا الخصوص تـشير        

نوا مـن   عـا الدراسة الي ابراز اليهود نفسهم انهـم        

 المحــارق النازيــة، وخاصــة الغــرب المــسيحي

والن اليهـود اضـطهدوا لعقـود وال       ) هولوكوست(

 في وطن يهودي لذلك     ىمان سو أيستطيعون العيش ب  

تـستحق معاملـة    فان البعض يؤمن بان اسـرائيل       

، ايضا فان التاريخ اليهـودي      خاصة من قبل امريكا   

في فلسطين يشكل نقطة هامـة فـي هـذا الـسياق            

اريخ يؤكد انـه عنـدما بـدأ العمـل الـسياسي          والت

الصهيوني الجدي في القرن التاسع عشر، لـم يكـن          

ـ       ١٥ ىهناك سو   ى الف يهودي في فلـسطين، وحت

 ىعندما ولدت اسرائيل، لم يكن اليهود يمثلون سـو        

من االرض،  % ٧من سكان فلسطين ويملكون     % ٣٥

ولم تكن السياسة الصهيونية في يوم من االيام راغبة         

تأسيس دولة مشتركة او القبول بتقـسيم نهـائي         في  

 فـي   ديفيد بن غوريون  لفلسطين بين دولتين، ويقول     

اواخر الثالثينات، بعد تشكيل جيش قوي كبير اثنـاء         

تأسيس الدولة علينا ان نلغي التقسيم ونتوسع في كل         

فلسطين، ايضا هناك قول رئيسة الحكومة االسرائيلية       

ه فلـسطيني هنـاك      ال يوجد شيء اسم    غولدا مائير 

وفـي هـذا    .. اسرائيليون فاضلون، وعرب اشـرار    

 مجازر جيشه بقولـه     سحق شامير إالخصوص يبرر   

خالق يهودية يمكنها ان تمنع االرهـاب مـن ان          أال  

  . يكون اداة في المعركة 

  

  

التحــريض علــى غــزو العــراق والتالعــب 

  بالمعلومات 
منذ ان بدأت الحملة األمريكيـة الداعيـة الحـتالل          

الهدف األمريكي الرئيسي   لعراق، تبين بوضوح أن     ا

، لهذا الغزو كان من اجل حمايـة امـن إسـرائيل          

نتنيـاهو   التي اعدها    ١٩٩٦خصوصا ان وثيقة عام     

ضـرورة احـتالل     تبرز بوضـوح     وريتشارد بيرل 

، وقد وضعت هذه الوثيقة جدول اعمال لهـذا         العراق

يـة  الغزو وعددت فوائد هذا االحتالل واثاره االيجاب      

الدور االسـرائيلي   علي المصلحة االسرائيلية، وتبين     

 قبل بدء الغـزو  في تغطية االحتالل االمريكي للعراق    

مجموعات من الموساد الـي     بايام قليلة عندما دخلت     

 لمراقبة تحركات الجـيش العراقـي،       شمال العراق 

وشكلت هذه المجموعات حلقات مراقبة واتصال مع       

  .  حدود العراقىعلالقوات االمريكية المحتشدة 

 العراق منـذ    ىبدأت حملة ترويج اللوبي للحرب عل     

اواخر التسعينات حين شـرع المحـافظون الجـدد         

، من خـالل    بمناقشة مسألة تغيير النظام في العراق     

 ديمقراطيـة   ىاسقاط صدام حسين وتحويل العراق ال     

للتغيير في منطقة   نشطة، واطالق عملية طويلة االمد      

 تقريـر   ١٩٩٦شتهر في العـام     ، وا الشرق االوسط 

الذي روج لمشروع الشرق االوسط     ) االنفصال التام (

، وفي عام   ىالكبير مركزا السقاط صدام كخطوة اول     

 ديـك تـشيني    نائب الرئيس االمريكي     ى الق ٢٠٠٢

خطابا محرضا امام قدامي المحاربين في الخارج قال        

فيه ان اسرائيل تحث المسؤولين االمريكيين علي ان        

خروا الضربة ضد عراق صدام حسين، وذلـك        ال يؤ 

ارييـل  بعيد اعالن رئيس الحكومـة االسـرائيلي،        
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التنسيق االسـتراتيجي بـين اسـرائيل       ، ان   شارون

ــسبوقة  ــر م ــادا غي ــغ ابع ــنطن بل وان ، وواش

االستخبارات االسرائيلية اعطت واشنطن عددا مـن       

التقارير االنذارية حول برامج العراق السلحة الدمار       

  .  الشامل

 قي نيويوك تـايمز     ايهود باراك في هذا الوقت كتب     

يحذر من ان الخطر االعظم يكمن اآلن فـي عـدم           

مقالة مشابهة فـي وول     نتنياهو  التحرك، ونشر سلفه    

ستريت جورنال حملت عنوان الحاجة الي تقـويض        

ـ          ىصدام، قال فيها انه يتحدث باسم االكثرية العظم

ية ضد نظـام    ضربة استباق من االسرائيليين في دعم     

  . صدام

كما عملت عصبة صغيرة من المحافظين الجدد كقوة        

رئيسية محرضة على الحرب داخل الواليات المتحدة       

 ى وسع ، صلة بالليكود  ىوالعديد من هؤالء كانوا عل    

المحافظون الجدد لتقويض نظام صدام قبل ان يصبح        

اليـوت ابرامـز    بوش رئيسا ووجه عدد منهم مثـل        

ث فايث، ويليام كريـستول،     وجون بولتون ودوغال  

برنارد لويس، دونالد رامسفيلد، ريتشارد بيرل، بول       

 في العـام  كلينتـون  الرئيس ى، رسالتين ال  وولفويتز

 عزل صدام حـسين عـن       ى يدعونه فيهما ال   ١٩٩٨

كانوا بحاجة لمساعدة ما تـدفع      السلطة، لكن هؤالء    

 ١١حداث  أ، وصلت هذه المساعدة مع      باهدافهم قدما 

 تحديـدا   ش وتـشيني  التي جعلت بو  ) سبتمبر(ايلول  

مناصـرين  يعيدان ترتيب اولوياتهما، بحيث اصبحا      

 وفي اجتماع مع بوش في      قويين للحرب االستباقية،  

 ٢٠٠١العـام   ) سـبتمبر ( ايلول   ١٥كامب دايفيد في    

ضرورة مهاجمة العـراق قبـل       عن   وولفوتيزدافع  

م من العا ) اكتوبر( تشرين االول    ٢١، وفي   افغانستان

ذاته امر بوش جهاز التخطيط العـسكري بتطـوير         

 كبرنادر لويسوقد لعب مفكرون  . خطط معينة للغزو  

من برينكسون، وفؤاد عجمي مـن جامعـة جـونز          

أدورا مهمة في إقناع تشيني بان الحـرب         ،هوبكنز

 محافظين جدد من    ى، باالضافة ال  هي الخيار االفضل  

اناه،  ادلمان، جون ه   فريق موظفي تشيني، مثل اريك    

  . سكوتي ليبي

لتالعـب بالمعلومـات    يضا فان اللوبي عمل فـي ا      أ

 بطريقة تظهر صدام بانه يشكل تهديـدا        االستخبارية

وشيكا، جزءا مهما من الحملة المروجة للغزو، واخذ        

) يـه أي  آالـسي   ( يضغط علي محللي     سكوتر ليبي 

 كولن بـاول  اليجاد حجة تدعم قرار الحرب وساعد       

لفق الذي قدمه في مجلس االمن،      عداد تقريره الم  إفي  

، واللبنـاني   دايفيـد وورمـسر   وكل للمحـافظين    أو

،  ريتشارد بيرل  ، القريب من  مايكل معلوف االمريكي  

مهمة الكشف عن االدلة التي قـد تـستخدم لتبريـر           

بمكتـب   العراق، في ما كـان يعـرف         ىالحرب عل 

 والذي يرأسه المحافظ    الخطط الخاصة في الكونغرس   

بـرام  أبوولفـويتز   الروابط الوثيقة   الجديد وصاحب   

دوغالث  وكانت التقارير ترسل مباشرة الى       شولسكي

، الملتزم بدعم قوة اسـرائيل والـذي يحظـى          فايث

فايث مـع بيـرل     بروابط وثيقة مع الليكود، ويعرف      

 "االنفصال التام  " باصدارهم التقرير الشهير   وورمسر

بالتركيز على إزاحـة صـدام        نتنياهو الذي أوصى 

سـتراتيجي  إن من السلطة في العراق كهـدف        حسي

 . إسرائيلي مهم يصب في مصلحتها
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اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة   

  بين الخيال والحقيقة  

 -  يولية٢٩، ٦٩العدد / هشام سالم –تقرير واشنطن 

٢٠٠٦   

 لقد شـغل    سرائيل؟ما هي أسباب الدعم األمريكي إل     

هذا التساؤل العديد من المناقـشات فـي المجتمـع          

العربي، وعادة ما تبدأ معظم اإلجابات المطروحة من  

إشارة إلى المـصطلح    " لوبي "المشاهد العربي بلفظ    

 وفي هذه الحالة تكون اإلشـارة       Lobbyاالنجليزي  

إلى المنظمات واألفراد بالمجتمع األمريكـي الـذين        

لدولة اإلسـرائيلية داخـل الـساحة       يدعمون موقف ا  

السياسية األمريكية بهدف تبني سياسـيات أمريكيـة        

ظـاهرة  ومـع أن    . تتالءم مع المصالح اإلسرائيلية   

 أمر معروف جيدا في الواليـات       اللوبي اإلسرائيلي 

المتحدة، إال أن االعتقاد ترسخ عبر السنين من خالل         

مـن أن   مقولة بعض محللي الـسياسية األمريكيـة،        

صالح الواليات المتحدة ومصالح إسرائيل متماثلة،      م

، أي أن جهـود اللـوبي       ويقول البعض انها مترادفة   

اإلسرائيلي تعزز وتحافظ عمـا هـو معتـرف بـه           

 هـذا   واويقـول مؤيـد   . كالمصلحة العامة األمريكية  

مبني على مصالح   الرأي ان دعم واشنطن إلسرائيل      

يل حلفاء  ، فالواليات المتحدة وإسرائ   ومبادئ مشتركة 

، كمـا يجمعهمـا مبـادئ       "الحرب ضد اإلرهاب  "في  

العالم "الحرية والديمقراطية، وهما أعضاء في نادي       

وخالل العهدين السابقين بـذل العديـد مـن         ". الحر

الشخصيات والمفكرين بالمجتمع السياسي األمريكـي    

 باعتباره من وجهة    لتحدي هذا المنظور  جهودا مكثفة   

مصالح الواليات المتحـدة    نظرهم فكرا خاطئا، ألن     

ال تتفـق مـع     ومبادئ الحرية التي يتبناها شـعبها       

، وبالتالي يصبح التساؤل عـن      السياسة اإلسرائيلية 

 للحليـف   الدعم األمريكي غير المـشروط    استمرار  

ورغم ذلك لم ينجح أحـدهم فـي        . اإلسرائيلي مبررا 

 بأن الدعم األمريكي إلسرائيل     تغيير هذا الفكر السائد   

 سياسية أمريكية تسعى لخدمة     ة األساس ألي  هو حجر 

. مصالح الواليات المتحدة األمنية بالشرق األوسـط      

ولكن اليوم األمر اختلف، فيبدو أن هناك نقاشا كبيرا     

 -حول هذا اِلشأن في المجتمع السياسي األمريكـي       

وإن كان هذا النقـاش الزال ضـئيال نـسبيا علـى            

عداد تحقيق وقام تقرير واشنطن بإ. المستوى الشعبي

واف عن هذه المناظرة الجاريـة، بهـدف تـسليط          

السياسية -الضوء على أهم معالم المواجهة الفكرية     

وتعليل ظهور هذا النقـاش الـذي       ،  عن الموضوع 

تجنبه أو جهله الكثير من المفكرين األمريكيين فـي         

وتحدث تقرير واشنطن مـع العديـد مـن         . الماضي

 الجاريـة بمـا     الشخصيات البارزة في هذه المناظرة    

أفـراد مرمـوقين مـن عـالم الـسياسية          يتضمن  

  .والصحافة والمجال األكاديمي بالواليات المتحدة

اللـوبي  "أهم الدراسات والمقاالت الحديثة عـن       

  "اإلسرائيلي
ومن أهم األصوات المعارضة للرأي الـشائع عـن         

وهـو أن هـذه     (عالقة الواليات المتحدة باسـرائيل      

ما لخدمة أهـداف الـسياسة      العالقة تمثل عنصرا مه   

ستيفن والـت وجـون     صوتا  ) الخارجية األمريكية 

اللـوبي اإلسـرائيلي    "    كاتبي دراسـة     ميرشيمر

التي نـشرت فـي     "  والسياسة الخارجية األمريكية  
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 London" لنـدن ريفيـو أوف بـوكس    "مجلـة  
Review of Books . أستاذ العالقات واألول هو

لية جون كينيـدي    الدولية بجامعة هارفارد وعميد ك    

وميرشيمر أستاذ للعلوم السياسية    ،  للعلوم السياسية 

وقـد  . ١٩٨٢ حيث عمل منذ عـام       بجامعة شيكاغو 

ورد بالــصحافة الغربيــة والعربيــة العديــد مــن 

المناقشات عن هذه الدراسـة ولـذا نكتفـي هنـا           

  :بتلخيص أهم النقاط الرئيسية في الدراسة

ي عملية   ف يةاللوبي اإلسرائيلي يمثل قوة أسياس     •

، ومع األخذ في االعتبـار أن       صنع القرار األمريكي  

النظام السياسي والقانوني األمريكـي يـسمح لكـل         

بحق التنظيم السياسي بهـدف     المواطنين األمريكيين   

التــأثير علــى الــسياسة األمريكيــة فــي نطــاق 

، نجد أن تـأثير اللـوبي       الديمقراطية وحرية التعبير  

د من النقاش المثمر عـن      اإلسرائيلي قد نجح في الح    

مستقبل السياسية األمريكية في الشرق األوسط بهدف       

الحفاظ على استمرارية الدعم األمريكـي إلسـرائيل        

  . بصرف النظر عن المصالح األمريكية

وهذا النجاح، كما زعم المؤلفـان، ينـسب لنفـوذ          

  :اللوبي داخل

 مـن خـالل     لهيئة التنفيذية باإلدارة األمريكية   ا .١

  .متعاونين أو متعاطفين مع مؤسسات اللـوبي      أفراد  

من خالل ضغط اللوبي علـى      لهيئة التشريعية   ا. ٢

أعضاء الكونغرس بواسطة التبرعـات الماليـة، أو        

تهديد نجاحهم في االنتخابات ويذكر الكاتبـان عـدة         

  .أمثلة للموقف األخير

 أو مراكز   جموعة من مؤسسات الثينك تانكس    م .٣

تنتج أبحاثا متحيـزة لـصالح      األبحاث السياسية التي    

  .إسرائيل

 مع أهداف أفراد متعاطفين أو متعاونينمن خالل  .٤

  .اللوبي اإلسرائيلي داخل مؤسسات اإلعالم األمريكي     

 من خالل حمالت سياسـية وإعالميـة        الجامعات .٥

لتخويف أعضاء المجتمع األكـاديمي فـي مجـال         

دراسات الشرق األوسط في حالة انتقادهم السياسات       

  .اإلسرائيلية بأسلوب قوي

جيه اتهامات العنـصرية والمعـادة      من خالل تو   .٦

 ألي شخصية بارزة في المجتمع الـسياسي        للسامية

األمريكي تنتقد سياسة إسرائيل أو دعـم الواليـات         

  .المتحدة لها

 ٢٠٠٣قرار الواليات المتحدة لغزو العراق عـام         •

ن ، وإن كـا   كان ناتج عن تأثير اللوبي اإلسـرائيلي      

هناك عوامل أخرى هامة أدت إلى هذا القرار مثـل          

كاتبا هـذه   . ٢٠٠١أحداث الحادي عشر من سبتمبر    

الدراسة يعتقدون أن هذا القرار غير سليم ولم يخـدم          

ــا    ــا يروه ــدة كم ــات المتح ــصالح الوالي   .م

-سياسية الواليات المتحدة تجاه الصراع العربـي       •

 اإلسرائيلي مبنية علـى الهيمنـة التامـة للـوبي         

 في ساحة النقاش العام بالواليات المتحدة،       اإلسرائيلي

منحـازة  ويرى كاتبا الدراسة أن السياسة األمريكية       

 بـالرغم مـن أن هـذه الـسياسية          لصالح إسرائيل 

 ومبـادئ   ناقض مع مصلحة الواليات المتحـدة     تت

الحرية والديمقراطية التي تمثل فـي وجهـة نظـر          
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اكة مؤيدي استمرار هـذه العالقـة أسـاس الـشر          

  .اإلسرائيلية-األمريكية

سياسية الواليات المتحدة تجاه إيران وسوريا غير        •

 من خالل عدسـة المـصلحة األمريكيـة،         مفهومة

تـأثير اللـوبي    والسبب في ذلك أنها ناتجـة عـن         

 الذي يعطى أولوية لمصلحة إسرائيل فوق       اإلسرائيلي

  .مصلحة الواليات المتحدة من وجه نظر الكاتبين

شنطن العامة تجـاه الـشرق األوسـط        سياسة وا  •

 وذلك سيتطلب أسلوبا جديـدا      ،تحتاج لمراجعة جادة  

وصريحا في مناقشة المجتمـع األمريكـي عالقـة         

  .الواليات المتحدة بإسرائيل

رد فعل هائل من المجتمع وقد أسفر عن هذه الدراسة     

، بما يتضمن   السياسي واإلعالمي بالواليات المتحدة   

هذا البحث، ومقاالت تهـاجم     مقاالت تكذب تداعيات    

شخصية الكاتبين وتتهمها بالمعادة للسامية، ولكن كان       

منـاظرة متحـضرة    هناك رد فعل إيجابي متمثل في       

شمل المسئولين السابقين ورواد اإلعـالم والعـالم        

األكاديمي عن حقيقية اللوبي اإلسـرائيلي ومـدى         

 وعلى سـبيل    .تأثيره على سياسية الواليات المتحدة    

 Foreign" فـورن بولـسي   "ل نشرت مجلة المثا
Policy    معهد كارنيغي للسالم الدولي     الصادرة عن

، والـت وميرشـيمر   قسما خاصا لتبادل اآلراء بين      

مبعـوث   (دينيس روس ومعارضيهم في الرأي مثل     

زينيو م، مثل   ومؤيديه) أمريكي سابق للشرق األوسط   

 الـرئيس     مستشار األمن القومي إلدارة    ينسكيجبري

ومن أبـرز المقـاالت التـي       . جيمي كارتر األسبق  

مجلة الواشنطن  نشرت عن هذه المناظرة جاءت في       

غلـين  وكتبهـا   ) أحد مالحق عدد يوم األحد     (بوست

.  الرئيس السابق لمكتب الـصحيفة بالقـدس       فرانكيل

مع عـدة شخـصيات     وقام تقرير واشنطن بالحديث     

أمريكية بارزة لتوضيح طبيعة هذه المناظرة وأسباب       

  .صعود أهميتها في وقتنا هذا

  آراء متضاربة حول قضية اللوبي اإلسرائيلي
بدأ تقرير واشنطن تحقيقه داخل محل الجدال نفـسه         

 التـي كثـر     داخل مؤسسات اللوبي اإلسرائيلي   أي  

لقليلـة  الحديث عنها باإلعالم األمريكي في الشهور ا      

ومن أهم المنظمات اللوبي التـي ذكرهـا        . الماضية

أو اللجنـة   " أيباك" في دراستهما هم     والت وميرشيمر 

ومـؤتمر  اإلسرائيلية للعالقـات العامـة      -األمريكية

اليهوديـة الكبـرى،    -رؤساء المنظمات األمريكيـة   

 منظمة يهوديـة    ٥١ كيان يمثل أكثر من      واألخير هو 

أيباك، واللجنة اليهودية األمريكية    أمريكية بما فيهم    

وحـاول تقريـر    . األمريكـي -والمجلس اليهـودي  

ــنطن أن  ــدث   يواش ــى رأي المتح ــصل عل ح

رفض التعليـق علـى هـذا       أليباك، ولكنه    الرسمي

مايكل هـونلين   ولكن كان لنا حديث مع      . الموضوع

-ؤساء المنظمات األمريكيـة   نائب رئيس مؤتمر ر   

  .اليهودية الكبرى

. هـذه ليـست قـضية حقيقـة       ! ليس هناك قضية  "

] إشارة إلى دراسة والـت وميرشـيمر      [ودراستهم  

 وأضاف  ."ليست دراسة حقيقية بل هي دراسة باطلة      

 لم يـستخدما مـصدرا      هونلين أن والت وميرشيمر   

. أصليا واحدا بين كل المـصادر التـي اسـتخدماها         

" مواقـع إكـراه   " هذه المصادر كانت من      وكثير من "
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وقال إن إدعـاءات الكـاتبين بـأن        . على حد تعبيره  

مصالح الواليات المتحدة ومصالح إسـرائيل غيـر        

ما تفعله إسرائيل يتماشـي      "،متطابقين غير صحيح  

مع المصالح األميركية، ويتفق تماما مع المـصلحة        

 نظريـة أن    هـولين كمـا كـذب     ." القومية العربية 

يات المتحدة غزت العراق بناء علـى مطالـب         الوال

موضـحا أن  اللوبي اإلسرائيلي والمنظمات اليهودية،     

المجتمع اليهودي األمريكي كان منقسما فـي آراءه        

  .عن قضية الحرب في العراق

 أسـتاذ العالقـات الدوليـة       غريغوري غوز أما عن   

بالرغم من أني ال أتفـق      "بجامعة فيرمونت، فقد قال     

شيمر بأن الحرب في العراق كانـت       مع والت ومير  

ناتجة عن جهود اللـوبي اإلسـرائيلي بالواليـات         

المتحدة، إال أنني أتفـق مـع النقطـة األساسـية           

هناك تأثير كبير جدا للجهـات المواليـة        . للدراسة

هذا أمر ال . إلسرائيل في صناعة السياسية األمريكية

 لتقرير واشنطن وهو من أبرز      غوزوقال  ." جدال فيه 

ضاء المجتمع األكاديمي في مجال دراسات الشرق       أع

ضد األكاديميين غيـر    " حمالت التخويف "األوسط أن   

، "ظـاهرة حقيقيـة   "المعارضين للموقف اإلسرائيلي    

وإن كان نجاح الحملة محدودا نظرا لمبـادئ نظـام          

التوظيف الجامعي الذي يمنح العديد مـن الحمايـة         

يدة إلسرائيل  ولكن األصوات السياسية المؤ   . لألساتذة

 بسمعة بعض   ارضرنجحت في بعض األحيان في اال     

األكاديميين المعاديين للسياسة اإلسرائيلية، كما يشير      

 أستاذ جامعة ميتشيغان، الذي   خوان كوول  لمثال   غوز

 نتيجـة   ،فشل في الحصول على تعيين بجامعة ييـل       

الحملة اإلعالمية المعادية التي شنتها الجهات الموالية       

  . وسياسة المحافظين الجددإلسرائيل

 تحدثت مع أحد    والت وميرشيمر عندما قرأت دراسة    "

زمالئي السابقين، وكان انطباعنا أن وصف الدراسة       

ال يتطابق مع أسلوب صنع السياسات الذي عرفنـاه         

كان هذا تعليق السفير األمريكـي      ." في وقت خدمتنا  

 الذي عمل في الماضـي كنائـب        ديفيد ماك السابق  

وعن عالقة اللوبي . ير الخارجية األمريكيمساعد وز

اإلسرائيلي بالحرب في العراق، قال السفير األمريكي       

هناك العديد من األسباب التي دفعـت بنـا         "السابق  

للحرب بالعراق، وفي هذا اإلطار كان دور اللـوبي         

المؤيد إلسرائيل مجرد دور جانبي وضئيل بالنـسبة        

  ."لألسباب األخرى

اللوبي يتمتـع بتـأثير     غم من أن     أن بالر  ماكوقال  

ال تمثـل هـذه     ،  ملحوظ على السياسية األمريكيـة    

المنظمات إال عنصرا واحـدا فـي عمليـة صـنع           

ولذا ال يصح أن نزعم أن سياسة       . السياسة األمريكية 

الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط دائما ما تسيطر 

لقد بذل اللـوبي    ". عليها منظمات اللوبي اإلسرائيلي   

هودا كبيرة لمحاولة الضغط على الواليات المتحدة       ج

لنقل مقر سفارتها في إسرائيل، من تل أبيـب إلـى           

القدس، ولوقف كل تشريع لبيع السالح األمريكـي        

للدول العربية، ويقال ان اللوبي حـاول أن يجعـل          

حكومات منظمة أوبـك طـرف خاضـع للقـوانين          

ومـع ذلـك فـشلت      . األمريكية لمكافحة االحتكـار   

." منظمات المؤيدة إلسرائيل في كل هذه المواقـف       ال

 أن منظمـات    مـاك ولكن في الوقت نفسه أعتـرف       

، لها نفوذ ملحوظ داخل الهيئـة التـشريعية       اللوبي  
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وأنها تمتلك القـدرة لجعـل العديـد مـن أعـضاء            

الكونغرس أن يدعموا المعونات الكبيرة التي تمنحها       

رات الواليات المتحدة إلسرائيل، عالوة علـى قـرا       

ولكـن مثـل هـذا      . التضامن مع الدولة اإلسرائيلية   

النشاط ال يقتصر على اللوبي اإلسرائيلي، كما يشير        

 وبي شركات األدويـة    الذي أوضح أن ل    ماكالسفير  

نجح في إقناع الحكومة األمريكيـة للموافقـة علـى          

 كاستثناء للعقوبات المطبقـة     صدير األدوية إليران  ت

 الـذي يتمتـع     "البهائي"اللوبي  على الدولة، وهناك    

تحديد مسار السياسة األمريكية تجاه     بنفوذ كبير في    

لفيـديل   المعادي    األمريكي -لوبي الكوبي ، وال إيران

، الذي يتمتع بتأثير هائـل علـى عالقـات          كاسترو

دراسة والـت   "أي باختصار   . الواليات المتحدة بكوبا  

وميرشيمر وقعت في فخ التبسيط المفرط في وصف        

  .على حد تعبير ماك" السياسة األمريكيةعملية صنع 

منتدى السياسة  "مدير منظمة   أم جاي روزنبيرغ    وقال  

 الذي عمـل  Israel Policy Forum" اإلسرائيلية

بأيباك أكبر منظمات اللوبي اإلسرائيلي نفوذا في عهد       

أفرطا في تقديرهم    " أن والت وميرشيمر     ،الثمانينات

رس مـن   على نـزع أعـضاء الكـونغ       لقدرة أيباك 

من خالل التبرعات والحمالت اإلعالميـة       مناصبهم

زعم المؤلفان أن الـسيناتور     . في أوقات االنتخابات  

 خسر االنتخابـات    تشارلز بيرسي الجمهوري السابق   

ولكن من وجهـة نظـر      .  بسبب اللوبي  ١٩٨٤عام  

اللوبي اإلسرائيلي لعب دورا ضئيال في هذا الـسباق         

واليته أصـبحت    هو أن     بيرسيوالسبب في هزيمة    

ومع ذلـك أتفـق     ." أكثر ميوال للحزب الديمقراطي   

أن اللوبي يتمتع بنفوذ هائـل       روزنبيرغ مع الرأي  

  .وأن الدراسة تحتوي على بعض الحقائق

  ماذا قال ستيفن والت؟
م تـأثير اللـوبي     يبتضخ في ظل كل هذه االنتقادات    

.  ستيفن والـت   ذهبنا إلى صاحب األمر،    اإلسرائيلي

 لتقرير واشـنطن فـي      والتنتقديه قال   وردا على م  

أنا وميرشيمر لم نزعم أن اللوبي        " مكالمة تليفونية 

اإلسرائيلي هو العنصر الوحيد الذي جعل الواليـات        

 اللـوبي كـان     .المتحدة تخوض الحرب في العراق    

عنصرا ضروريا لبداية الحرب، رغم أنه فـي حـد          

للوبي لـيس باسـتطاعته أن   ا. ذاته شرط غير كاف  

ولكن بدون جهوده الحرب كانت     ،  أ الحرب وحده  يبد

اللوبي لم يقد الطريق للحـرب      . ستكون أقل احتماال  

." وحده، ولكنه جزء هام من قصة الحرب بـالعراق        

 لرئيس بوش ونائبه ديك تـشيني      أن ا  والتوأوضح  

لم يؤيدا خيار الحرب على العراق، إال بعد أحـداث          

الحادي عشر من سـبتمبر، ولكـن فـي الخلفيـة           

السياسية كثف اللوبي جهوده لدعم فكـرة الحـرب         

  .٢٠٠١سواء قبل أو بعد الحادي عشر من سبتمبر 

والت وميرشيمر، يوجين   ومن أكبر المؤيدين لموقف     

 الذي عمل بالخارجية األمريكية بـين عـامي         بيرد،

مجهود  الدراسة بأنها    بيردووصف  . ١٩٧٥-١٩٥٢

اسـة   وأن كان هناك حاجة ملحة لمثل هذه الدر        رائع

أن المجتمع األمريكي ال يزال مقتنع       "         حيث  

بمقولة أن إسرائيل ضعيفة للغاية، ومحاطة بقـوات        

، وهـو رئـيس مجلـس       بيردوأشار  ." عربية هائلة 

ــة  Council for National المــصلحة العام
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Interest    ر مسار سياسة الواليات   ي الذي يهدف لتغي

ي اإلسـرائيلي   المتحدة تجاه الشرق األوسط، أن اللوب     

له الحق في التنظيم السياسي ألنه حق مشروع قانونيا       

ولكن ليس من حقه أن يستخدم أسـلوب        ودستوريا،  

التخويف ضد المحررين واإلعالميـين علـى حـد         

  . تعبيره

  لماذا اآلن؟؟؟: مناقشة اللوبي اإلسرائيلي 
والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذه المناظرة الهامة        

جتمع السياسي األمريكـي تنـاول      لماذا قرر الم  هو  

مسألة اللوبي اإلسرائيلي وطبيعـة تـأثيره علـى         

 فــدور اللــوبي الــسياسة الخارجيــة األمريكيــة؟

معلومـات  "اإلسرائيلي في واشنطن هو عبارة عـن        

سـتيفن  مثلما أشار   "  عامة داخل العاصمة األمريكية   

وهذه ليست أول   .  في حواره مع تقرير واشنطن     والت

 أمريكي تناول هذه القـضية المهمـة،        محاولة لمفكر 

 عضو سابق   بول فيندلي فعلى سبيل المثال، فقد نشر      

في مجلس النواب منذ أكثر من عشرين عاما، كتاب         

 They Dare to Speak" هم تجرئوا على الكالم"
Out    دور اللوبي اإلسرائيلي فـي   الذي يتحدث عن

الحملة المعادية التي أدت إلى اإلطاحـة بـه مـن           

ه أثر هزيمته في االنتخابات البرلمانيـة عـام         منصب

١٩٨٢.  

الواليـات  رأيه لتقرير واشنطن بـأن      ب فيندليوأبدى  

 . "المتحدة تواجه موقفا ال تحسد عليه فـي العـالم         

نحن في حالة حرب حرجة تسببت في إهدار دمـاء          

الكثير من المواطنين األمريكيين، والثمن الذي ندفعه       

لكثير من الصحف تتكلم    بدمائنا لهذه الحرب جعلت ا    

 إن  فينـدلي وقال  ." عن موضوع اللوبي اإلسرائيلي   

هنـاك العديـد مـن      "العالم العربي عليه أن يعلم أن       

األمريكيين مستعدون للتغلب علـى كـل المعوقـات        

  ."ليتكلموا من أجل إظهار الحق

ومن ناحيته، يعتقد السفير ديفيد ماك أن تـداعيات         

تخطيط للحرب ضـد    تورط اللوبي اإلسرائيلي في ال    

العراق أعطت الجدل الدائر حول اللـوبي وتـأثيره         

كما قال إن وسائل اإلعالم األمريكـي       . اهتماما أكبر 

في تغطيـة اللـوبي     " اإلهمال"التي عادة ما تتسم بـ      

اإلسرائيلي، وضعت في موقف حرج عندما غطـى        

والـت  اإلعالم العـالمي عواقـب نـشر دراسـة          

عـالم األمريكـي    جاهـل اإل  ، في حين ت   وميرشيمر

ولذا شعرت وسائل اإلعالم األمريكية بالقلق،      ،  الخبر

وقررت تغطية القضية بأسلوب أكثر صـراحة لـم         

  .نتعود عليه في الماضي

وهو (لتقرير واشنطن   غلين فرانكيل   وفي تصريحات   

كاتب مقالة الوشنطن بوست الحديثـة عـن اللـوبي          

 قال إن هذا الموضوع كـاد أن يـشابه          ،)اإلسرائيلي

." الفيل الكبير في الحجرة والذي يتجاهله الجميـع       "

وقال إن ال شك أن الحرب في العراق دفعت العديـد           

 الذي دفع   ما: "من الناس بالمجتمع األمريكي للتساؤل    

 ما  من هم األفراد وراء هذا القرار؟      بنا لهذه الحرب؟  

طبيعة المعلومات التي كانت بحوزتنـا قبـل بدايـة          

د أن اللوبي ليس العامل الذي      ورغم أنه يعتق  " الحرب؟

 إن  فرانكيـل دفع الواليات المتحدة للحرب، يقول لنا       

والـت  كل هذه التساؤالت، أعطـت نتـائج بحـث          

.  مكانة كبيرة في النقاش األمريكي العـام       وميرشيمر

ولكن من أهم العوامل التي لفتت انتباه العديـد مـن           
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أن مؤلفي الدراسـة يتمتعـون بمكانـة        الناس، هي   

 ولذا أصبح موضـوع     ، بالمجتمع األكاديمي  مرموقة

 مع هذا   غوزواتفق  ". شيء ال يمكن تجاهله    "الدراسة  

لـم يكونـا      "والت وميرشـيمر  الرأي موضحا أن    

مرشحين متوقعين لكتابه دراسة مثل هذه، فهما ليسا        

وهمـا  . معروفين بأي ميول سياسية مؤيدة للعـرب      

ت يحظيان باحترام كبير في مجال دراسات العالقـا       

لهذا استمع الناس إليهم بـالرغم مـن أن         الدولية،  

دراستهم كانت مجرد إعادة صياغة لما قاله آخرون        

  ."من قبل لسنوات عديدة

في الحقيقة بـدأنا البحـث      : "والتومن ناحيته أجاب    

قبـل   [٢٠٠٢الخاص بهذه الدراسة في خريف عام       

بداية الحرب في العراق، عندما دعتنا مجلة أتالنتـك         

 لكتابة موضوع عـن  Atlantic Monthlyمانثلي 

هذه القضية، وإن أنتيهما من هذه الدراسة بعد بدايـة          

وأضاف والت أنه بعدما أفادتهما المجلـة       ." الحرب

أنها لن تنشر الموضوع، قـررا أن يتقـدما بهـذه           

الدراسة لجهة أخرى بهدف نشرها، ولم تسفر هذه        

ل و قـا  . !الجهود عن أي نتائج حتى ربيع هذا العام       

والت لتقرير واشنطن إن األهمية التي أعطتها وسائل        

اإلعالم األمريكي لهذه الدراسة تتمثل فـي سـببين         

  :أساسيين

هناك اعتقاد سائد أن الواليات المتحدة تواجـه         :أوال

وهـذا  . مشاكل عميقة بالعالم العربـي واإلسـالمي      

ــسطيني ــصراع الفل ــي تطــورات ال  -واضــح ف

ـ     العراق والمواجهـة   اإلسرائيلي، الموقف الجاري ب

ومن . الراهنة مع إيران، ومشكلة اإلرهاب الجهادي     

الواضح أن هناك خطأ كبيرا في وضعنا الحالي فـي          

ولذا يتساءل العديد من الواعيين بتلـك       . هذه المنطقة 

  " ‘ ؟ما السبب في كل هذا’الحقائق 

االهتمام ليس باألشـياء التـي ذكرتهـا أنـا           :ثانيا

لسبب في االهتمام هـو أن      وميرشيمر في الدراسة، ا   

أكثـر  هذه الحقائق المعروفـة رددهـا أثنـان مـن           

الشخصيات األكاديميـة احترامـا مـن جـامعتين         

، وغير معروفين بآراء يسارية، أو أي ميول        كبيرتين

ويتمتعـون  منحازة للموقف العربي أو الفلـسطيني،       

بخلفية ومعتقدات ال توحي بأي قدر مـن المعـاداة          

  ."للسامية

للوبي اإلسرائيلي ومـستقبل الخطـاب      مسألة ا  

  السياسي األمريكي
وسأل تقرير واشنطن الخبراء إذا كانوا يظنـون أن         

صعود موضوع اللوبي اإلسرائيلي علـى الـساحة        

سـيغير مـن آراء المجتمـع       اإلعالمية األمريكية   

 األمريكي عن سياسة واشنطن تجاه الشرق األوسط،      

ن كـان   وإ. اإلسـرائيلي -وباألخص الصراع العربي  

هناك تفاؤل حذر من وجهة نظر بعض األشـخاص،         

أن تغييـر نظـرة الفـرد        ،فأجمعت معظـم اآلراء   

األمريكي وصناع القرار تجـاه سياسـة الواليـات         

  .المتحدة في الشرق األوسط سيتطلب مجهودا كبيرا

يعتقد غريغوري غوز أن دعم الواليـات المتحـدة         

 إلسرائيل ليس سياسة المحافظين الجـدد وحـدهم،       

فهي مبنية أيضا على الفكر الليبرالي اليساري الذي        

أن دعم النظم الديمقراطية يجب أن يكـون          "،يعتقد

عامال أساسيا في صناعة السياسة األمريكية، وذلـك        

 الذي يحـث    Realism" الواقعية"يتناقض مع تفكير    
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على أن السياسة األمريكية يجب أن تتماشي مع مبدأ         

 والت المبدأ الذي يتبناه     المصلحة الوطنية، وذلك هو   

كما قال إن من المترقب أن تواجه الواليات        ." وغيره

 ،اإلسالمي-المتحدة عالقات متوترة مع العالم العربي     

إسرائيل بلد ديمقراطـي     " مما يقوي من الرأي أن      

  ."ويجب أن نقف بجانبها

 ،غلـين فرانكيـل   ويقول صحفي الواشنطن بوست،     

ت المتحدة أن إسرائيل    هناك إحساس سائد في الواليا    "

بالطبع هناك  . تواجه اإلرهاب وعلينا أن نقف بجانبها     

أثـر العمليـات    [قلق حول قتل المـدنيين العـرب        

من هم  ولكن علينا أن نتساءل     ] اإلسرائيلية العسكرية 

 وهذه المنظمات   .أعداء إسرائيل؟ حزب اهللا وحماس    

ولذلك هناك إجماع ال تتمتع بلوبي بالواليات المتحدة،   

-في الكونغرس حول أهمية العالقـات األمريكيـة       

اإلسرائيلية بـصرف النظـر عـن إذ كانـت هـذه            

  ."السياسية صائبة أم خاطئة

 أن بعد أحداث الحـادي عـشر مـن          فرانكيلوأشار  

 الدعم إلسرائيل أصبح أكثر صالبة       "٢٠٠١سبتمبر  

حيث أن إسرائيل نجحت في خلق دور هام لنفـسها          

 أتوقع أن تلك الظاهرة     في الحرب ضد اإلرهاب، وال    

ستتغير، وبالتالي ال أتوقع تغيرا جادا فـي النقـاش          

  ."اإلسرائيلية-حول العالقات األمريكية

أما عن بول فيندلي فقال إن اللوبي اإلسـرائيلي ال          

ورغـم كـل هـذا      . " يزال يتمتع بنفوذ هائل وكبير    

النقاش أعتقد أن اللوبي لم يسقط قتيال فـي هـذه           

  ."المواجهة

 رئيس التحرير الـسابق     روزنبيرغوجهة نظر   وفي  

 Near East Report" نيـر إييـست   "لتقريـر  

 بأن قوة منظمة أيباك اليوم تفوق       ،أيباكالصادر عن   

في الماضي إيباك لم تكن     . "قوتها في عهد الثمانينات   

الستخراج التـشريعات   حريصة على لعب دور نشط      

كانـت المنظمـة    . الداعمة إلسرائيل من الكونغرس   

تنتظر حتى وقـت التـصويت بـالكونغرس علـى          

تشريعات أو قرارات معنية بإسرائيل، وحينئذ كانـت   

 أعضاء الهيئـة التـشريعية للتـصويت         على تضغط

أيبـاك  . ولكن اليوم األمر يختلـف    . لصالح أهدافها 

أصبحت أكثر نشاطا لدرجة أنها تكتب بعض قرارات        

فعلى سبيل المثـل، إذا فـازت حركـة         . الكونغرس

 باالنتخابات الفلسطينية تعـد أيبـاك النـسخة         حماس

األولية لمشروع قرار الكونغرس حول هذا الموضوع 

  ." وتعطيه ألحد األعضاء ليقترحه في الجلسة الرسمية

 أن عالقة أيباك باإلدارة األمريكية روزنبيرغوأوضح 

فبعـد   . "أصبحت أكثر صالبة خالل العهد الماضي     

إلسرائيلية في بدايـة    باالنتخابات ا  إسحاق رابين فوز  

حل مع إيباك،   االتسعينيات، تقابل رئيس الوزراء الر    

وقال لهم إنه يعزم أن يتعامل مع الحكومة األمريكية         

 في ذلـك     والسبب." بشكل مباشر ال من خالل إيباك     

رابين لم يكن راض عن بعض عناصـر إيبـاك          "أن  

التي في رأيه كانت معارضة لعملية السالم ومـنهم         

المتهم في قضية تجسس في الوقـت        [زنستيفين رو 

 ،رابين بفصل روزن مـن إيبـاك      ولقد أمر   ]. الحالي

أن رئيس  روزنبيرغ  وأشار  ." ولكن المنظمة رفضت  

 كـان   ،بنيامين نتانياهو الوزراء اإلسرائيلي السابق    

أكثر اعتمادا على إيباك فـي إطـار إدارة عالقتـه           
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 نتنياهوا عين لمنـصب نائـب      . "بالواليات المتحدة 

ليني بـن   رئيس البعثة اإلسرائيلية بالواليات المتحدة      

 سنة قبـل خدمتـه      ٢٥ الذي عمل بإيباك لمدة      داود

ويرى أن وضع إيباك اليوم أقوى بكثير       "  .بالسفارة

أصـبحت  "عما كانت عليه من قبل حيث أن المنظمة         

  ."أكثر ميال للحزب الجمهوري الحاكم حاليا

ـ     والتوأما عن    ر واشـنطن    فأنهى حواره مع تقري

باإلعراب عن أمنيته ألن نشاهد سياسـة أمريكيـة         

خارجية أكثر تماشيا مع المصالح األمريكية بالشرق       

ال أعتقد أن ذلك سيحدث بين ليلة        "األوسط، وذكر   

 ."وضحاها

هيالري كلنتون تحّولت عن تأييدها 

 للفلسطينيين لتنال دعم أيباك 

باحث أمريكي يكشف تفاصيل عمل اللوبي 

  ئيلي في أمريكااالسرا

 ٢٠٠٦ مايو ٣٠الثالثاء  - منى الشقاقي –نت .العربية

نماذج مـن كيفيـة تـأثير       كشف كاتب امريكي عن     

اللوبي االسرائيلي في صـنع الـسياسة الخارجيـة         

دراسـة نـشرت     ، وانتقد في الوقت نفسه       األمريكية

 لـم   اللـوبي  مؤخرا في الواليات المتحدة حول هذا       

رغم من أنها اسـتنتجت ان      توضح طريقة عمله ، بال    

تتخـذ  الكثير من القرارات المتعلقة بسياسة واشنطن       

  .بناء على مصلحة اسرائيل

نيويورك ريفيـو   " وفي مقال نشر له مؤخرا بمجلة       

 أمثلة عملية   مايكل ماسنج ، قدم الكاتب    " اوف بوكس 

على قوة اللجنة اإلسرائيلية األميركية للشؤون العامة       

  .لى أعضاء الكونجرس األمريكيفي التاثير ع" يباكأ"

حـدثني احـد     "  ويورد ماسنج مثال على ذلك قائال     

مساعدي عضو كونجرس عن مرشح ديمقراطي من       

كان متحمسا للحـصول    ..والية في الوسط االمريكي   

، فاتصل بايباك، والتي    تبرعات مؤيدي اسرائيل  على  

بدورها عرفته على مهندس كمبيوتر في نيويـورك        

لة جمع تبرعات في شـقته فـي        ترتيب حف استطاع  

  ".  الف دوالر١٥، وجمع المرشح اكثر من نيويورك

وبالنسبة للمرشح، الذي يقطن واليـة       "ماسنجوتابع  

ــا ،صــغيرة ــة فيه ــات التلفزيوني  فــسوق االعالن

فـاز  وبالتالي فقد ساعده هذا المبلغ المالي و       رخيص،

 واآلن هذا المرشح هو عضو      ،في السباق االنتخابي  

ن بين المئات الذين يمكن االعتماد عليهم       كونجرس م 

  " . للتصويت لصالح ايباك في كل مرة

 فان المرشـحين الـذين يواجهـون        ماسنجوبحسب  

ويشير في هذا . جف قد  قد يجدون ان تمويلهم ،ايباك

سـينثيا  هما لعضوة الكونجرس    " السياق الي حالتين    

، و  مكيني من جورجيا و ايرل هيالرد مـن االبامـا         

 قام  ٢٠٠٢ففي عام   .افارقة االمريكيين  من ال  كالهما

التعبيـر عـن مواقـف ناقـدة         ب كيني و هيالرد  م

، واستلم بمقابل ذلك منافسيهما مبالغ ماليـة        السرائيل

مكينـي و   و بمـا ان     . من اللوبي المؤيد السـرائيل    

 لم يكونا من االعضاء المشهورين شعبيا، فان        هيالرد

تهما الـسباق   هذه المبالغ لمنافسيهم ادت الى خـسار      

  ".االنتخابي
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  هيالري كلنتون في المقدمة
فإن الـديمقراطيين هـم المـستلمون       لماسينج  ووفقا  

اكبـر  "ويقول   .االوائل لتبرعات المؤيدين السرائيل   

 المعروفون  الليبراليونيباك في اسرائيل هم     أ امؤيدو

نانسي بيلوسي و هينري واكسمن و جيرولـد         ،مثل

وال تـزال   . ري كلنتون نادلر وهاورد بيرمان وهيال   

 تحاول التخلص من مـشاكلها مـع اللـوبي          هيالري

االسرائيلي بعد اعالنها تأييد قيام دولة فلسطينية عام        

حيث قامت هيالري بعد ذلـك بالتـصويت         ،   ١٩٩٨

لصالح جميع التشريعات التي ايـدتها ايبـاك فـي          

  " . مجلس الشيوخ 

 وفي الـدورة االنتخابيـة االخيـرة      " ويضيف قائال   

 الف دوالر مـن تبرعـات     ٨٠ على   كلنتونحصلت  

مبلغ يتجـاوز اي مرشـح      المؤيدين السرائيل، وهو    

و كنتيجة لهذه التبرعات، يقول احد العـاملين        . خرآ

يمكن االعتمـاد علـى نـصف       في الكونجرس، انه    

)  عــضو٣٠٠ الــى ٢٥٠مــن  (مجلـس النــواب 

  ".يباكأللتصويت اوتوماتيكيا لصالح 

يباك بال كلـل بتجهيـز      أتقوم   ، ف  ماسينجوكما يشير   

مشاريع القرارات التشريعية و بكتابة الرسائل المؤيدة       

هذه المـشاريع   من    وتظهر اكثر من مئة   . السرائيل

في الكونجرس كل عام في عملية منظمـة روتينيـة          

وبالتالي أهليـتهم    ،الظهار تأييد االعضاء السرائيل   

   .الستالم المزيد من التبرعات المالية من ايباك

، "  االنتحار معارضة مشاريع القوانين هـذه     " ومن  

وهـو مـدير المعهـد      أم جي روزنبيرج    كما يقول   

االسرائيلي للسياسة ومؤيد لقيام الدولتين االسـرائيلية       

يباك بـين عـام     أفي  روزنبيرج  والفلسطينية و عمل    

عملـت   "،  ، ويقول حول هذه الفترة    ١٩٨٦ و   ١٩٨٢

قـد اليبـاك او     في الكونجرس لعشرين عاما و اي ن      

  ...".معارضة لمشاريعها سيعرض الشخص للخطر

 الذي يعتمد على    -كما قال احد اعضاء الكونجرس     و

نحن معتمدون، و  : "لمايكل ماسينج -يباك  أتبرعات  

نشاطات اسرائيل لدرجـة    عن  ساءل  تمؤيدون، و ال ن   

لقد مررنا تـشريعات    . اننا دفعنا العالم العربي بعيدا    

 تـسليط د ان يقوم كلنتون او بوش ب      توضح اننا ال نري   

 فيما يتعلق بالمـستوطنات او      ،الضغط على اسرائيل  

لو اننا مررنا تشريعا مؤيـدا لخارطـة        . المفاوضات

الطريق لكان ذلك سيؤثر على العالم العربي و كـان          

  ..."ساعد في تهميش االرهابيينقد 
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