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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

إن القول بمحورية دور اللوبي اإلسرائيلي في تشكيل السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط يفترض أنه 

بدون وجود هذا اللوبي كانت الواليات المتحدة، ستنتهج سياسة عادلة تجاه طرفي الصراع في الشرق 

ي وحقوق اإلنسان، وهو ما لم يحدث في معظم األحوال إال األوسط، وستتبنى رؤية موضوعية للقانون الدول

عندما حينما كانت هذه الرؤية متوافقة مع المصالح األمريكية، فهل كان هناك لوبي مغربي ـ أمريكي 

  مسئول عن الدعم األمريكي لالحتالل المغربي المستمر للصحراء الغربية؟

 

ي تلعب دوراً أكثر تأثيراً في السياسة األمريكية تجاه لكن هناك قوى فاعلة عديدة داخل المجتمع األمريك

إسرائيل، ومن هذه القوى شركات السالح األمريكية التي تقوم بتقديم تبرعات مالية للحمالت االنتخابية 

لمرشحي الكونجرس، تفوق بأضعاف حجم التبرعات التي تقدمها جماعات الضغط الموالية إلسرائيل، فهذه 

   استمرار مبيعات السالح إلسرائيل وحلفاء أمريكا في الشرق األوسطالشركات من مصلحتها

 

االسرائيلية للشؤون العامة -من بين االسباب القوية وراء هذا الموقف، النفوذ الذي تمارسه اللجنة االمريكية

قد ، وهو النفوذ الذي يؤثر بشدة على كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ل" أيباك"المعروفة باسم 

توثقت العالقة بين أيباك والمحافظين الجدد وكانت أيباك من اشد المناصرين حماسة لغزو العراق، وقد 

شاركت أيباك بفاعلية في حشد التأييد لترشيح جون بولتون لمنصب ممثل الواليات المتحدة في االمم 

نت أيباك من بين جماعات كذلك كا، كما انها تعارض اي حوار مع اي حكومة فلسطينية تضم حماس، المتحدة

الضغط التي هيمنت مؤخرا على مجلس النواب ذي االغلبية الديمقراطية، من اجل اسقاط الشرط القائل 
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  بضرورة حصول رئيس الواليات المتحدة على موافقة الكونغرس قبل القيام بعمل عسكري ضد ايران

 

م تعد تضمن بقاء اسرائيل بقدر ما صارت ومن الواضح ان أيباك بزعامتها الحالية قد تجاوزت مهمتها ول

  تعرض ذلك البقاء للخطر

  

  يتعرض كل من يجرؤ على االختالف مع اللوبي الى حملة من التشهير بشخصه

  

لمجموعة من ) الوالء المزدوج(تحقيقات موسعة هي األولى من نوعها في قضية » آي. بي. أف«يجري 

   لصالح إسرائيلقادة اإليباك بتهمة دعم التجسس على أميركا

 

من مخاطر ) النفوذ الصهيوني الطاغي(هذه الوقائع واألصوات األميركية الجديدة التي جهرت بما يمثله 

هذه الوقائع واألصوات يمكن ان تفهم ـ في داللة .. ومهالك على مصالح الواليات المتحدة وأمنها القومي

  كاحركة وطنية النقاذ أمير) بواكير(من دالالتها ـ بأنها 

 

           وعالوة على ذلك، يصح أيضاً القول إن المنظمات اليهودية الكبرى تحاول دفع البالد الى

  إيقاد حرب ضد إيران

 

الموالية “والمفارقة هنا أن المرء حين يبدي مالحظته بشأن هذه الحقيقة عن طريق انتقاد تأثير القوى 

  عاٍد للساميةفسرعان ما تدان وتتهم بأنك م”” إسرائيل”ل

 

وإذا شئنا مثاالً آخر فبين يدينا الجائزة التقديرية التي كّرم بها المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي 

وفي الكلمة التي ألقاها بعد قبوله الجائزة جادل . السيناتور جون ماكين فمنحه جائزة جاكسون في ديسمبر

وسيكون .  لنجاحات في المستقبل لن يكون درباً سهالً معّبداً"إسرائيل"إن السبيل الى إحراز : " ماكين قائالً  

  وهي عبارات تحّرض على الحرب". هناك عدد من القضايا العسيرة، وعلى رأسها، بالطبع إيران

 

 عضوا يتعرضون لضغط أكبر ٤٣٥ويوضح التقرير أن مجلس النواب األمريكي وأعضاءه الذين يبلغ عددهم 

يهم مجلس الشيوخ األمريكي بفارق بسيط، ثم وزارة الدفاع األمريكية، ثم وزارات عدد من شركات اللوبي، يل

  الصحة والتجارة والمالية والمواصالت، ثم البيت األبيض
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إن تجاوز اللوبى اليهودي حدود دوره من ممارسة الضغط إلى التأثير على السياسات، ثم التنقيب عن أسرار 

ربما .. ضال عن غموض شبكته المالية من حيث المصدر وحجم اإلنفاقاألمن األمريكي ونقلها إلسرائيل، ف

  يكون مدخال لتقليص الدور التقليدي لهذا اللوبي في صنع السياسة األمريكية

 

لقد تخليت منذ زمن بعيد عن أملي بأن يصحوا األمريكيين و يتصدوا لتالعب و خداع حكومتهم من قبل دولة 

 ناجحا تماما في لجم أي انتقاد إلسرائيل، بغض النظر كيف يبرر ذلك، معظم اللوبي اإلسرائيلي كان. أجنبية

             األمريكيين و الكثير من اإلعالميين يبدون مرعوبين من اللوبي اإلسرائيلي مما يبرر 

  جبنهم الذي يعمل بنفس قوة اللوبي ذاته

 

عضاء لديه الصالحيات لتخفيض التمويل  بتأسيس مجلس استشاري مكون من سبعة أ٣٠٧٧ويطالب قرار 

             الفدرالي للكليات والجامعات التي وفرت مجاال لألكاديميين للبحث وسمحت بالنقاش 

  العام حول الصراع العربي اإلسرائيلي

 

 بفقداتها وعلى صعيد آخر، يجري النقاش والحديث عن تهديد الكليات التي ال تلقن الرؤى المؤيدة إلسرائيل

  في الكونجرس" التنوع اإليديولوجي" للتمويل، من خالل حشد الضغط لتمرير قانون 
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من يرسم السياسة األمريكية في المنطقة 

 العربية؟

  ٢٠٠٦-٦- ٠٣ -عبداهللا صالح :بقلم 

 فـي   يبالغ الكثير من الكتاب األمريكيين وغيـرهم      

حجم الدور الذي يلعبه اللوبي اإلسرائيلي في صنع        

ة األمريكية تجاه الـشرق     وتوجيه السياسة الخارجي  

األوسط، على نحو يجعل منـه بمثابـة المحـرك          

الرئيسي للسياسة األمريكية، باتجاه تـوفير الـدعم        

غير المحدود إلسرائيل واالنحياز السافر لها، بمـا        

يملكه هذا اللوبي من آليات للتأثير على الكونجرس        

واإلدارة األمريكية والمؤسسات اإلعالمية والبحثية     

ومع ذلك فإن اللوبي اإلسرائيلي وحده ال       فة،  المختل

، والتي انطلقـت    يمكنه تفسير السياسات األمريكية   

في منطقة الشرق األوسط، كما في مناطق أخـرى         

عديدة من العالم، مـن المـصالح اإلسـتراتيجية         

التي توافقت في مراحل زمنية معينـة       األمريكية،  

مع مصالح العديد مـن القـوى داخـل وخـارج           

ت المتحدة، كما تـأثرت بعوامـل عديـدة،         الواليا

بخالف اللوبي اإلسرائيلي، مثل ضـغوط المجمـع    

الصناعي العسكري، ونفـوذ جماعـات اليمـين        

المسيحي، ورؤية المحافظين الجـدد فـي اإلدارة        

  . األمريكية

، أسـتاذ العلـوم     "جون ميرشـيمير  "كان كل من    

سـتيفين  "و، السياسة بجامعة شيكاغو األمريكيـة    

تاذ العالقات الدولية بجامعة هارفارد، قد      أس" والت

اللـوبي  "نشرا دراسة في مارس الماضي بعنوان       

، تحدثا فيها   "اإلسرائيلي وسياسة أمريكا الخارجية   

عن الدعم المالي األمريكي إلسرائيل، والذي بلـغ        

 مليار دوالر منذ الحرب العالمية الثانيـة،        ١٤نحو  

زايـد،  فضالً عن الدعم السياسي والعـسكري المت      

والذي أصبحت معـه إسـرائيل بمثابـة عـبء          

إستراتيجي على الواليات المتحدة، وفسرت الدراسة 

 علـى   االنحياز السافر لواشنطن تجـاه إسـرائيل      

حساب العرب والفلسطينيين بالنفوذ المتعاظم للوبي      

اإلسرائيلي وتأثيره المتزايـد علـى الكـونجرس        

العديد سيطرته على   واإلدارة األمريكية، إلى جانب     

، بـل وقيامـه     من وسائل اإلعالم ومراكز البحوث    

بإنشاء مراكز بحثيـة خاصـة لـدعم الـسياسات          

األمريكية الموالية إلسرائيل، إلى جانب ما يمارسه       

هذا اللوبي من ضغوط على األكاديميين وتهديـده        

معـاداة  لمنتقدي إسرائيل بـاللجوء إلـى سـالح         

ي وانتهت الدراسة إلـى نجـاح اللـوب       ،  السامية

اإلسرائيلي في توجيه سياسة أمريكا الخارجية في       

الشرق األوسط لصالح إسرائيل، على نحو ما ظهر 

في الحرب على العراق والضغوط األمريكية على       

  . سوريا وإيران

 "والـت "و" ميرشمير"في البداية يجب مالحظة أن      

للمدرسـة الواقعيـة فـي العالقـات        من المنتمين   

 تقلل من شأن القانون     ، وهي المدرسة التي   الدولية

الدولي وحقوق اإلنسان والدبلوماسية غير المدعومة 

عسكرياً، ومن ثم تشكك كثيراً في الدور الذي يمكن    

أن تقوم به األمم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة          

الحكومية األخرى، كما ترفض أيضاً الدور المتزايد 

للمنظمات غير الحكومية والحركات الشعبية علـى       

  . الدوليالمستوى 

موقف العداء  وبالتأكيد، فإن الكاتبين ال ينطلقان من       

، فهما يعمالن ضمن المؤسسة األمريكية      إلسرائيل

براليين يحرصان على   يودورهما ال يتعدى كونهما ل    

النظام األمريكي، ويستهدفان التخفيف من انحيازه       
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إلسرائيل، من منطلق أن هذا االنحياز المبالغ فيـه         

 ويعيـق   د فعل عربـي سـلبي     يخلق ر إلسرائيل  

بل إن الكاتبين   ،  "اإلرهاب"واشنطون عن محاربة    

يعتقدان أن هذا االنحياز ليس في مصلحة إسرائيل        

ذاتها، ألنه يجعلها تأبى المضي في طريق السالم        

   .وترفض االنخراط فيه

إن تأكيد المؤلفين على أن اللوبي اإلسرائيلي كان        

ة بمثابة عامل رئيـسي ومحـوري فـي صـياغ         

السياسة األمريكية في الشرق األوسط خالل العقود 

، يتناقض مـع حقيقـة أن التـدخالت أن          الماضية

األمريكية على المستوى العالمي، والتي تراوحـت       

بين دعم وتأييد الديكتاتوريات اليمينية الموالية لهـا        

وتأييد السياسات االقتصادية التحرريـة، وفـرض       

ضة للـسياسات   عقوبات على الدول القومية والناه    

األمريكية، كانت تستهدف باألساس حماية المصالح      

األمريكية، ولم تكن سياسة واشنطن فـي الـشرق         

األوسط تختلف كثيراً عن سياسـتها فـي أمريكـا          

الالتينية وجنوب شرق آسيا أو أي مكان آخر مـن          

العالم، إذ لم يكن الدعم األمريكي لزعماء طغـاة،         

الييه في هاييتي،   ودوف،  النميري في السودان  مثل  

وماركوس فـي الفلبـين، وشـون فـي كوريـا           

، راجعاً إلى وجود    الجنوبية، وبينوشيه في تشيلي   

اللوبي اإلسرائيلي أو أي لوبي آخر، وإنما فرضته        

  . تعلق بالمصالح القومية األمريكيةاعتبارات ت

خالل العقود الماضية، كانت مواقف الجمهـوريين       

 بالنظر إلـى روابـط      تجاه إسرائيل أكثر اعتداالً،   

 فـضالً عـن     ،الحزب مع شركات النفط العربيـة     

اعتقاد المحافظين آنذاك بأن مزيداً مـن التأييـد         

إلسرائيل، سوف يدفع العرب، وخاصة مـن ذوى        

لكـن األمـور   . التوجهات القومية، نحو السوفيت  

 وتحالفه  اليمين المسيحي تغيرت بفضل تزايد نفوذ     

ـ        الف توافقـت   مع اليهود األمـريكيين، وهـو تح

مصالحه حول عدد من أهداف السياسة الخارجية،       

منها ما يتعلق بصفة خاصة بمنطقة الشرق األوسط        

والصراع العربي اإلسرائيلي، مثل حمايـة أمـن        

وسالمة دولة إسرائيل والعمل على ضمان تفوقهـا        

اإلقليمي على جيرانها أو تأمين وصول الواليـات        

  . المتحدة إلى نفط الخليج

ول بمحورية دور اللوبي اإلسـرائيلي فـي        إن الق 

تشكيل السياسة األمريكية تجاه الـشرق األوسـط        

يفترض أنه بدون وجود هذا اللوبي كانت الواليات        

المتحدة، ستنتهج سياسة عادلة تجاه طرفي الصراع       

في الشرق األوسط، وستتبنى رؤيـة موضـوعية        

للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، وهو ما لم يحدث        

ظم األحوال إال عندما حينمـا كانـت هـذه          في مع 

الرؤية متوافقة مع المصالح األمريكية، فهل كـان        

هناك لوبي مغربي ـ أمريكي مسئول عن الـدعم   

األمريكي لالحتالل المغربي المـستمر للـصحراء       

  الغربية؟ 

من منظور المصالح اإلستراتيجية األمريكية، فـإن       

معـاً  واشنطن على استعداد لدعم أكثر األنظمـة ق       

واغتصابا للقانون الدولي وحقوق اإلنسان والعمـل       

على إفشال أي محاولة لألمم المتحدة أو أي منظمة         

وهـو مـا    أخرى لتحديها أو الوقوف في وجهها،       

ظهر جليا في الدعم األمريكي للنظام العنصري في        

، جنوب أفريقيا، وحكومـة بريتوريـا العنـصرية       

يقيـا وآسـيا    وللعديد من النظم االستبدادية في أفر     

وأمريكا الالتينية، دون أن يكون هناك لوبي يحفز        

  . صناع القرار األمريكي على انتهاج هذه السياسة
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وإذا كان الدعم األمريكي قد تتسبب في ردود فعل         

سلبية وأحياناً مدمرة، كما حدث في فيتنام وأمريكا        

الوسطى وجنوب إفريقيا وتيمور الشرقية، أدت إلى       

اخل الواليات المتحدة لوقـف     تصاعد األصوات د  

التواطؤ األمريكي في أعمال القمع التـي تمـارس       

بدعم أمريكي، فإن الوضع في الحالة اإلسـرائيلية        

فرغم رفض قطاعات عديـدة مـن       مختلف تماما،   

المجتمع األمريكـي لـسياسة اإلدارة األمريكيـة        

القائمة على دعم إسرائيل واالنحياز السافر لهـا،        

تكوين جبهـة منظمـة لتحـدي       فإنها ال تستطيع    

بسبب اتفاق معظـم النخـب      ،  السياسة األمريكية 

الحكومية واإلعالمية على ضرورة دعم إسرائيل،      

وهذه النخب تجد مساندة واسعة من العديـد مـن         

، مثل المحاربين القدامى وبعض أصـحاب       الفئات

المراكز القيادية في الحكومـة واإلعـالم الـذين         

األخالقي نحو إسرائيل،   يشعرون بنوع من االلتزام     

 ألفكار تدعي بأن    دعم اليمين المسيحي  إلى جانب   

تجمع اليهود في األراضي المقدسة هو إيذان بقرب        

، فضالً عن المنظمـات     مجيء المسيح مرة أخرى   

اليهودية التي تعمل على تعبئة وتجميع كل مصادر        

التجنيد من تبرعات ماليـة للجماعـات اليهوديـة         

إلعالم والمشاركة بفعاليـة    والضغط على وسائل ا   

في المنتديات العامة، وذلك لمخاطبة الرأي العـام        

  . ودفعه للتعاطف مع الحكومة اإلسرائيلية

تـضخيم قـوة    وعلى الرغم من محاولة الكثيرين      

 فـي توجيـه     اللوبي اليهودي الـداعم إلسـرائيل     

فإن دوره الحقيقـي     السياسة األمريكية في المنطقة   

 السباق االنتخابي لمجلـس     لتأثير على يتمثل في ا  

 وفي تكوين مناخ يفرض االنصياع لـرأي        الشيوخ

لكن هناك قـوى فاعلـة    النخب الموالية إلسرائيل،    

عديدة داخل المجتمع األمريكي تلعب دوراً أكثـر        

تأثيراً في السياسة األمريكية تجاه إسرائيل، ومـن        

التـي تقـوم    شركات السالح األمريكية    هذه القوى   

 مالية للحمالت االنتخابية لمرشـحي  بتقديم تبرعات 

الكونجرس، تفوق بأضعاف حجم التبرعات التـي       

تقدمها جماعات الضغط الموالية إلسرائيل، فهـذه       

الشركات من مصلحتها استمرار مبيعات الـسالح       

  . إلسرائيل وحلفاء أمريكا في الشرق األوسط

ومما يخلق بيئة مواتية في الواليات المتحدة لـدعم         

النحياز السافر لها، ارتفـاع معـدالت       إسرائيل وا 

العداء والعنصرية ضد العـرب والمـسلمين فـي         

المجتمع األمريكي، والتي تساهم العديد من وسائل       

اإلعالم في تأجيجها، إضافة إلى عجـز منظمـات         

حقوق اإلنسان العالمية واألمريكية عن التأثير على       

سياسة الواليات المتحدة تجاه إسرائيل، وترددها في       

خوض مثل هذه المعركة، خوفاً من اتهامها بمعاداة        

  . السامية

إذا كان تحقيق المـصالح األمنيـة واالقتـصادية         

األمريكية على رأس عوامـل اسـتمرار الـدعم         

األمريكي إلسرائيل، فإن ثمة عوامل أخرى تزيـد        

من صعوبة وتعقيد مساعي القوى الـساعية إلـى         

. كثر توازنا التأثير على السياسة األمريكية لتصبح أ     

وبالرغم من هذه العوائق الكثيرة، فإن الحاجة باتت        

ملحة لتشكيل جبهة واسعة داخل وخارج الواليات       

المتحدة لمناهضة سياسة الدعم واالنحياز األمريكي      

السافر إلسرائيل، والذي ال يؤدي فقط إلى تزايـد         

ممارساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، ومماطلتهـا      

ية السلمية للصراع الـدائر فـي       في القبول بالتسو  

المنطقة منذ عقود، بل ويهدد المصالح األمريكيـة        

على المدى البعيد، ألن اسـتمرار هـذا االنحيـاز          
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األمريكي إلسرائيل يمكن أن يزيد من حدة الغضب        

في العالمين العربي واإلسالمي، ويهـدد بـردود        

أفعال تلحق أشد الضرر بالمصالح األمريكية، ليس       

طقة الشرق األوسط ، بل وعلى مستوى       فقط في من  

  . العالم بأسره

سرائيلإ على وجود صبحت خطراَأيباك أ  

 سوروس جورج: بقلم

 المركز الدولي لدراسات أمريكا – ٢٢/٤/١٤٢٨

 والغرب

ها هي ادارة بوش توشك ان ترتكب زلة سياسـية          

وهي زلـة يمكـن ان      ، كبرى في الشرق االوسط   

ون لها عواقب وخيمة في الوقت الذي ال يبدو ان       تك

والخالصة ان   ،احدا يعيرها االهتمام الذي تستحقه    

ادارة بوش تقوم حاليا بتقديم المـساندة الفعالـة         

للحكومة االسـرائيلية فـي رفـضها االعتـراف         

 التـي تـضم     بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية   

 التـي تعتبرهـا وزارة      ،اعضاء من حركة حماس   

واذا كان لهذا   ، خارجية االمريكية منظمة ارهابية   ال

استبعاد اي تقدم باتجـاه     ان يعني شيئا فانه يعني      

 في وقت يمكن فيه الي تقدم في        ،التسوية السلمية 

 تفـادي   نطاق القضية الفلسطينية ان يـساهم فـي       

 .االنفجار االكبر في الشرق االوسط

تسعى الواليات المتحدة واسـرائيل الـى حـصر         

 محمود عباسل مع رئيس السلطة الفلسطينية    التعام

 اغلبيتها الراهنة في    حماسوحده على امل ان تفقد      

المجلس التشريعي الفلسطيني عندما تحين انتخابات      

 .المجلس الجديدة

تسلك المملكة العربيـة الـسعودية      ، في هذه االثناء  

 ففي قمة مكة التي انعقدت في شهر        ،مسلكا مغايرا 

 مود عباس وخالـد مـشعل     محشباط الماضي بين    

نجحت الحكومة السعودية في ابـرام اتفـاق بـين          

  .حماس وفتح حول اقامة حكومة وحدة وطنية

تنظر الحكومة السعودية الى هذا االتفـاق بـصفته    

 التـي رعتهـا     ،تمهيدا للمبادرة السلمية العربيـة    

السعودية وتقوم على عودة اسرائيل الـى حـدود         

ل بها مـن قبـل       مقابل االعتراف الكام   ١٩٦٧عام

لكن من غير الممكن توقع حـدوث       ، الدول العربية 

ما دامـت ادارة بـوش       ،اي تقدم في هذا المجال    

وحكومة ايهود اولمرت تصران علـى موقفهمـا        

الحالي برفض االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية      

وكان من نتيجة ذلك    ، الفلسطينية التي تضم حماس   

كونـدوليزا  ن  ان اللقاء الذي عقدت عليه االمال بي      

 لـم يـتمخض اال عـن        رايس وعباس واولمرت  

  .شكليات فارغة

ال احد في الواليات المتحدة يناقش هـذا الموقـف          

 وفي الوقت الذي تجرى فيه المناقـشات    ،االمريكي

الحرة والمفتوحة لمختلف مشاكل الشرق االوسـط       

يظل انتقاد اي موقف من مواقفنـا مـن         ، االخرى

 جميـع الـصمت ازاءه،    يلتزم ال  ،اسرائيل مخنوقا 

والواقع ان الجدل حول المواقف والسياسات التـي        

تتخذها الحكومة االسرائيلية اقوى فـي اسـرائيل        

وتزداد اهمية هـذه    ، واكثر انفتاحا منه في امريكا    

الحقيقة عندما ندرك ان فلسطين هي ايضا القضية        

التي تثير اكبر قسط مـن اخـتالف الـرأي بـين            

حيث تشير التقارير الى     ،باالواليات المتحدة واورو  

ان بعض الحكومات االوروبية ترغب في انهـاء        

المقاطعة االقتصادية لحماس بمجرد اقامة حكومة      

لكن الواليات المتحـدة تـرفض      ، الوحدة الوطنية 

  .ذلك

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٣٨  من٩                                          ٢٠٠٨ -حزيران

 



 التحدي الصهيوين                        )٣-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

من بين االسباب القوية وراء هذا الموقف، النفـوذ         

االسرائيلية للشؤون  -الذي تمارسه اللجنة االمريكية   

، وهو النفوذ الـذي     " أيباك"ة المعروفة باسم    العام

يؤثر بشدة على كل مـن الحـزبين الـديمقراطي          

والجمهوري، لقد توثقـت العالقـة بـين أيبـاك          

والمحافظين الجدد وكانت أيباك من اشد المناصرين 

حماسة لغزو العراق، وقد شاركت أيباك بفاعلية في 

 لمنصب ممثـل    جون بولتون حشد التأييد لترشيح    

كمـا انهـا    ، اليات المتحدة في االمم المتحـدة     الو

تعارض اي حوار مع اي حكومة فلسطينية تـضم         

كذلك كانت أيباك من بين جماعات الضغط       ، حماس

التي هيمنت مؤخرا علـى مجلـس النـواب ذي          

االغلبية الديمقراطية، من اجل اسقاط الشرط القائل       

بضرورة حصول رئيس الواليات المتحـدة علـى        

غرس قبل القيام بعمل عسكري ضـد       موافقة الكون 

  .ايران

ومن الواضح ان أيباك بزعامتهـا الحاليـة قـد          

تجاوزت مهمتها ولم تعد تضمن بقـاء اسـرائيل         

  .بقدر ما صارت تعرض ذلك البقاء للخطر

 الـرئيس بـوش   تبنـى   ، في القضية الفلـسطينية   

 الذي يدرج القـضية ضـمن       ،المصطلح المضلل 

ح لـرئيس   وسم،  موضوع الحرب على االرهاب     

 بان يفعل   ارئيل شارون الوزراء االسرائيلي السابق    

ولم يكن شارون راغبا فـي تـسوية        ، ما يحلو له  

 وقد يدرك ان االحتالل العسكري      ،متفاوض عليها 

 فانسحب من غزة كي     ،ال يمكن ان يدوم الى االبد     

ولم تكتف  ، يقوي موقف اسرائيل في الضفة الغربية     

ومـة شـارون    ادارة بوش بالرضا عن مواقف حك     

 انما عملت بفاعليـة     ،ومن بعدها حكومة اولمرت   

يبـاك  أوينبغي تحميـل    ، على تشجيع تلك المواقف   

حصتها من المسؤولية عن طريق مساعدة اسرائيل       

مثل الرد المفـرط فـي       ،وتحريضها على مواقف  

العنف على حزب اللـه فـي الـصيف الماضـي          

واصرارها على عـدم التعامـل مـع حمـاس اال           

  .نظمة ارهابيةبصفتها م

العزوف ان سياسة اسرائيل الحالية التي تتمثل في        

عن السعي لحـل سياسـي ومواصـلة التـصعيد       

 بـل   ، الذي ال يكتفي بمبدأ العين بـالعين       العسكري

يطالب بعشرة انفس فلـسطينية مقابـل الـنفس         

، قد بلغت حدا بالغ الخطـورة    ، االسرائيلية الواحدة 

 وتدميرها لـشبكة    فبعد االنتقام االسرائيلي العنيف   

والمطار في لبنان ال يملك     ، والبنية التحتية ، الطرق

،  عما بقي السـرائيل بعـد      ،المرء اال ان يتساءل   

فايران تشكل تهديدا اشد خطرا على اسرائيل مـن         

حماس او حزب اللـه وكالهما حليـف اليـران         

وهناك تهديد متصاعد بانفجار الوضع في الشرق       

اليـات المتحـدة    االوسط في مواجهة تكـون الو     

ومع قدرة حـزب    ، واسرائيل فيها الطرف الخاسر   

اللـه على الصمود ازاء الـضربات االسـرائيلية        

يصبح وجـود   ، وبزوغ ايران كقوة نووية محتملة    

اسرائيل في وضع اشد خطورة مما كان عليه في         

  .اي وقت آخر منذ بداية تأسيسها

 ،يبـاك أان انصار اسرائيل لهم الحق في مـساءلة         

 بدال مـن مراجعـة    ،أيباك تصر على عنادها   ن  لك

يباك مؤخرا الى   أ وقد لجأت    ،مواقفها مراجعة نقدية  

عن طريق اتهام   ،خر من المواقف الهجومية     آنوع  

كــل المنتقــدين التقــدميين لمواقــف اســرائيل 

 والمشاركة في تهديد وجـود الدولـة        ،بالالسامية

 حرز اللوبي المساند السرائيل نجاحا    أوقد  ، اليهودية

وبـات علـى    ، خنق اي نوع من النقـد     كبيرا في   

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٣٨  من١٠                                          ٢٠٠٨ -حزيران

 



 التحدي الصهيوين                        )٣-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

السياسيين الذين يتحّدون مواقف ذلك اللـوبي ان        

يجازفوا بتحمل النتائج بالنظر لقدرة اللوبي علـى        

فعنـدما دعـا    ، التأثير على المشاركات السياسية   

 الى  ٤٠٠٢المرشح السابق للرئاسة االمريكية عام      

 علـى   ععتماد سياسة متوازنة ازاء اسرائيل ضـيّ      إ

 ،نفسه فرص الحصول على ترشيح الحـزب لـه        

ويتعرض االكاديميون الذين يعارضـون مواقـف       

 كما يفقد مـن     ، الى حجب الترقيات العلمية    ،اللوبي

كما ، معاهد االبحاث مصادر تمويله   يقوم بذلك من    

 الذي ادى انتقاده    جيمي كارتر حدث للرئيس السابق    

 الـضفة   للسياسة القمعية التي تنتهجها اسرائيل في     

حجب بعض مصادر الـدعم المـالي        الى   ،الغربية

  . المقدم لمركز االبحاث الذي يرأسه

يتعرض كل من يجرؤ على االختالف مع اللـوبي         

وانا اقول ذلك عن    ، الى حملة من التشهير بشخصه    

 فمنذ مشاركتي في اجتماع بحـث       ،تجربة شخصية 

، راء بديلـة  آفي موضوع الحاجة الى التعبير عن       

رض الى سيل من الـشتائم التـي تطلـق          وانا اتع 

وبضمنها االتهام الكاذب الذي نشرته مجلة      ، بحقي

  صغيراَ مسماراَ"نني كنت   أمن  " ذي نيو ريبو بليك   "

عندما كنت في الثالثة عـشرة      " في العجلة الهتلرية  

من عمري ودبر لي ابي الحـصول علـى هويـة           

  .مزيفة النقاذ حياتي

نتقاد ال ينحصر يباك في معزل عن االأان ما يجعل 

انما يتمثل ايضا في    ، لخوف من انتقامها  فقط في ا  

بـأمن اسـرائيل    اهتمام بعض االشخاص الحقيقي     

وقد حصل شيء مـشابه عنـدما اعلـن         . وبقائها

 الحرب على االرهـاب فـي       جورج بوش الرئيس  

 فقد سـادت    ،اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول     

 القناعة على مدى عام ونصف العـام بعـد ذلـك          

، انتقاد تلك السياسة عمل غير وطني      ،التاريخ بان 

وهو االمر الذي سمح له بارتكاب واحد من اعظم         

غـزو  االخطاء في تاريخ الواليات المتحدة وهـو        

  .العراق

فان الخطر الذي يتهـدد     ، وفي حالة اسرائيل اليوم   

امنها وحتى بقاءها هو خطر اكثـر واقعيـة مـن           

سـرائيل اليـوم    وا، الخطر الذي كان يتهدد امريكا    

فهل هـذا    ،بحاجة ماسة الى دعم الواليات المتحدة     

هو الوقت المناسب للكشف عن تأثير أيباك علـى         

عتقد ان هذا المنطـق يمنـع       أ السياسة االمريكية؟ 

الكثيرين من توجيه اللوم الى الطريقة التي تدير بها    

وهكذا نرى ان أيباك ما تزال تتمتع        ،يباك شؤونها أ

الصمت، في الوقت الذي يالحق     بحماية جدار من    

فيه االنتقاد العنيف بقية مهندسي سياسات االدارة       

  .الفاشلة

، ولم اكن انا نفسي في منأى عن مثل هذا التوجس         

عن انتقاد سياسات اسرائيل    ، قد امتنعت بسببه  ف

وال يهوديـا   ، وانا لـست صـهيونيا    ، في الماضي 

لكنني احمل تعاطفا كبيـرا مـع اخـواني         ، متدينا

 ولهـذا فـانني     ، ويهمني جدا بقاء اسرائيل    ،وداليه

كيف وصلت اسـرائيل الـى    : اطرح السؤال التالي  

ال اسـتطيع ان    ، هذه الدرجة من االنكشاف للخطر    

داعية وانا  ، يباك من نصيبها من المسؤولية    أاعفي  

وسبق لي ان ساندت الكثير     ، متحمس للتفكير الحر  

ضد وقد وقفت   ، من المنشقين في الكثير من الدول     

ن من ال يؤيد سياسـاته  أ حين قال ب   بـوش الرئيس  

ولم يعد بوسعي اآلن ان التـزم        ،يدعم االرهابيين 

الصمت ازاء تحول اللوبي المساند السرائيل الـى        

قول ذلك  أ ،مالذ لهذا النوع من التفكير الدوغماتي     
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عرض بذلك  أنني  أعلم ب أبشيء من الخوف النني     

  .نفسي للمزيد من التهجمات

اعادة تمحيص السياسة االمريكيـة فـي       اعتقد ان   

 لكنها لن   ،الشرق االوسط قد بدأت اخيرا في بالدنا      

ما دامت أيبـاك تحـتفظ       ،تستطيع ان تمضي قدما   

بتأثيرها النافذ على كل من الحزبين الـديمقراطي        

ــاء الحــزب ،والجمهــوري ــد بعــض زعم  يع

الديمقراطي باحداث تغيير في المسار لكـنهم لـن         

لك اذا لم يتمكنوا من التـصدي       يستطيعوا تحقيق ذ  

  .يباكأالمالءات 

ان فلسطين مكان ذو اهمية خاصة حيث ما يـزال          

لقد اصبح العـراق     ،باالمكان احداث تغيير ايجابي   

لكن لو نجحنا في حـل المـشكلة        ، خارج سيطرتنا 

 فاننا سنكون في وضع افـضل بكثيـر         ،الفلسطينية

انتشال انفـسنا   للدخول في مفاوضات مع ايران و     

ان الحاجة الى تـسوية سـلمية فـي         ، ن العراق م

فلسطين اليوم اعظم مما كانت عليه في اي وقـت          

ومن مصلحة اسرائيل والواليات المتحدة ان      ، خرآ

لكن أيباك تقف في    ، تنجح مبادرة السالم السعودية   

وهي تواصل رفض التعامل مع حكومـة       ، الطريق

  .فلسطينية تضم حماس

 الحـزب   من المـشكوك فيـه جـدا ان يـتمكن         

ومن ، الديمقراطي من تحرير نفسه من نفوذ أيباك      

مسؤولية اليهـود االمـريكيين أن يلجمـوا تلـك        

  .المنظمة التي تدعي تمثيلهم

نتقاد إسرائيل في إمن يجرؤ على 

  أميركا؟

  نيكوالس كريستوف

 المركز الدولي لدراسات أمريكا – ١٤/٣/١٤٢٨ 

  والغرب

ن كـل   ينتقـدو » الـديمقراطيين «يمكن القول إن    

مع استثناء واحد بارز فقـط      ،سياسات بوش تقريباً    

وعلى رغم ذلك،   . عالقته الوطيدة مع إسرائيل   هو  

ال يوجد لدينا في الوقت الراهن سـجال    يالحظ أنه   

سياسي جدي حول سياستنا تجـاه اإلسـرائيليين        

، وهو شيء يضر في رأيي بأميركا،       والفلسطينيين

 وبإسرائيل  وباحتماالت السالم في الشرق األوسط،    

  . ذاتها

في إسرائيل فإننا نرى سجاالً حاداً سواء فـي   أما

حـول   الدوائر السياسية أو في وسـائل اإلعـالم  

 .استخدام القوة، واحتالل األراضـي الفلـسطينية      

هـو أنـه ال    وعلى رغم ذلك فإن ما نالحظه حالياً

لديـه  يوجد مرشح واحد لالنتخابـات األميركيـة        

تجـاه الـسياسات    نتقادياالستعداد لتبني موقف ا

 يصل في حدته إلى     ،المتشددة للحكومة اإلسرائيلية  

تبنته صحيفة إسـرائيلية   نصف حدة الموقف الذي

 حيـث تحـدث     ،على سبيل المثال  » هآرتس«مثل  

بحرية فيهـا منـذ ثـالث     وزير العدل اإلسرائيلي

سنوات في معرض تعليقه على صور تظهر فيهـا         

ار أطـالل  إلـى جـو   عجوز فلسطينية وهي تقف

حيث قال إن   منزلها الذي هدمه الجيش اإلسرائيلي،      

بجدته التي حرمها النازيون مما  تلك الصور تذكره

هل يمكن ألي وزير أميركي أن يقف       . كانت تملكه 
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كالماً مثل هذا؟ ال بالطبع، وهو مـا يرجـع    ليقول

   .ألسباب عدة

أول هذه األسباب هـو أن التجربـة قـد علمـت            

 ففـي   ،كيين أن يكمموا أفواههم   السياسيين األمير 

الفترة التي سبقت االنتخابات التمهيديـة للحـزب        

هـوارد  « أدلى المرشح    ٢٠٠٤عام  » الديمقراطي«

بتصريح قال فيه إنه يحبذ أن تلعب الواليات        » دين

دوراً منصفاً في الصراع بين اإلسرائيليين      المتحدة  

بهـذا  » ديـن «وبمجرد أن أدلـى     . والفلسطينيين

تعرض إلى هجوم عنيف يتهمـه بأنـه        التصريح،  

هو الوحيـد فـي     » دين«ولم يكن   . يعادي إسرائيل 

ذلك، ففي الحملة الحالية للفوز بترشـيح الحـزب         

إلى اللوم  » باراك أوباما «، تعرض   »الديمقراطي«

نه ال يوجد أحد يعاني إ«ألنه أدلى بتصريح قال فيه 

وعلى العكـس مـن     . »مثلما يعاني الفلسطينيون  

تؤثر التي  » هيالري كلينتون «تماماً، نجد   » أوباما«

السالمة وتحرص دائماً على إثبات أنه ال توجـد         

بينها وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي ذرة واحدة       

  . من الخالف

وهناك سبب آخر، وهو أن السياسيين األميركيين       

ففي بداية هـذا    . ال يفهمون المسألة على حقيقتها    

 أمـام    األردن الملك عبـداهللا عاهـل    الشهر تحدث   

إن منبـع   «: الكونغرس وكان من ضمن ما قالـه      

االنقسام ومصدر الغضب واإلحباط فـي منطقـة        

إنكـار  الشرق األوسط وفيما وراءها بكثيـر هـو         

وعلى رغـم   . »العدالة والسالم للشعب الفلسطيني   

 هذه قـد تعرضـت      ملك عبداهللا أن وجهة نظر ال   

، اماً  النتقادات واسعة، فإن ما قاله كان صحيحاً تم       

إذ ليس هناك شيء في الحقيقة يمكـن أن يثيـر           

مشاعر الناس العاديين من المغرب إلى اليمن إلى        

  . السودان أكثر من القضية الفلسطينية

يمكن للبعض منا المجادلة والقـول بـأن العـرب          

حيث يركزون على القمع    ،  يتبعون معياراً مزدوجاً    

الذي تمارسه إسرائيل، ويغضون الطـرف عـن        

تهاكات األكثر جسامة لحقوق اإلنسان التي تتم       االن

على أيدي بنى جلدتهم، غير أن ما يتعين تأكيده في          

المعانــاة التــي يالقيهــا هــذا الــسياق هــو أن 

وعلى رغـم   ،  الفلسطينيون في األراضي المحتلة   

أنها ال تقترب مـن مـستويات الوحـشية التـي           

يتعرض لها السكان في العراق، تظل مـع ذلـك          

  . يقية ومأساويةمعاناة حق

وهـي مـن    » بيتـسليم «جاء في تقرير لمنظمـة      

المنظمات اإلسرائيلية العاملة في مجـال حقـوق        

 ١٧ أن الفلسطينيين قد قتلوا العام الماضي        ،اإلنسان

 جنـود   ٦و) منهم قاصـر واحـد    (مدنياً إسرائيلياً   

في حين قتلت القوات اإلسرائيلية خالل      . إسرائيليين

ـ  -الفترة ذاتها     ٦٦٠ -اء فـي التقريـر    حسبما ج

ثالثة أضعاف عدد الفلسطينيين الذين     فلسطينياً أي   

وجاء في ذلك التقرير أيضاً أن      . ٢٠٠٥قتلوا عام   

نصف عدد الفلسطينيين الذين قتلـوا لـم يكونـوا          

يشاركون في أية أعمال عدائية في الوقت الذي تم         

  .  قاصرا١٤١ًفيه قتلهم، وأن عدد القُّصر بينهم بلغ 

 قرن من الزمـان عملـت الواليـات         لمدة نصف 

المتحدة كوسيط نزيه في الشرق األوسط، وحاول       

الرؤساء األميركيون المتعاقبون طيلة ذلك الوقـت       

أن يحافظوا بدرجة أو بأخرى على التوازن فـي         

جـورج  ، إلى أن جاء     التعامل بين طرفي الصراع   

 ويمكن القول   .فخرج على هذا التقليد   ،  دبليو بوش 

إن الـسياسات المتـشددة التـي       من جهة أخرى،    
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عرضـت أمـن    اإلسرائيلي، قـد    »اليمين«ينتهجها  

 وذلـك   ،الدولة ذاته للخطر على المدى الطويـل      

بسبب إضافة مستعمرات مكشوفة أمـام الخطـر،        

ودفعهـم إلـى    وإغالق األفق أمـام الفلـسطينيين       

، وهو ما   »حزب اهللا «و» حماس« وتمكين   التشدد،

وإلـى تغذيـة    ،  لعزل إسرائي أدى في مجمله إلى     

. وظهور جيل جديد من اإلرهـابيين فـي لبنـان         

ـ         » اليمـين «ويمكن القول إن الـنهج العـدائي لـ

اإلسرائيلي لم يؤد سوى إلـى اإلضـرار بـاألمن          

ماماً مثلما انتهى الغـزو األميركـي       ت ،اإلسرائيلي

كمـا  . للعراق إلى اإلضرار بالمصالح األميركيـة     

لن يتحقـق إال    إن أمن إسرائيل    يمكن القول كذلك    

من خالل اتفاق للسالم مع الفلسطينيين على غرار        

 ٢٠٠٣اتفاقية جنيف التي تم التوصل إليها عـام         

بين مفاوضين إسـرائيليين وفلـسطينيين غيـر        

   .رسميين

منتدى الـسياسة   «من  » جي روزنبيرج . مأ«كتب  

عموداً في اآلونة األخيرة تحت عنوان      » اإلسرائيلي

، قدم من خالله نـصيحة      »المداهنة غير مطلوبة  «

حكيمة لمرشحي الرئاسة األميركيين دعاهم فيهـا       

، وإلى التعهد بأنه إذا ما تم       جنب تلك المداهنة  تإلى  

ـ      عمل كـل     ((انتخاب أي منهم كرئيس فسيقوم ب

شيء في مقدوره من أجل تحقيق الـسالم بـين          

ــق األمــن  ــسطينيين وتحقي اإلســرائيليين والفل

  .  ))طينية آمنةإلسرائيل وإنشاء دولة فلس

 ))حـزب اهللا  ((في الصيف الماضي وبعد أن قتل       

ثالثة جنود إسرائيليين واختطف اثنين غيرهم، قام       

 بغزو لبنان، وهو مـا أدى إلـى تحويـل           أولمرت

حزب بطولي في نظر الكثير مـن        إلى   "حزب اهللا "

 كـان   بـوش وفي رأيي أن    . بلدان العالم العربي  

ــضل بك  ــديقاً أف ــصبح ص ــدوره أن ي ــر بمق ثي

  .أولمرتلإلسرائيليين، لو حاول كبح جماح 

هذا تحديداً هو ما يجب علينا أن نحرص عليـه           

من اآلن فصاعداً، وهو أن نتصارح فيمـا بيننـا،          

وأال نمتنع عن تقديم النصيحة المخلصة لبعـضنا        

  .بعضاً عندما نرى أن هناك حاجة إلى ذلك

الوالء (من كارثة .. من ينقذ أميركا

 ؟)المزدوج

ن  ابي  زي دين الرآ   العاب

  العربية نت– ٢٠٠٦ يونيو ٣السبت 

تحقيقات موسعة هي األولى » آي. بي. أف«يجري 

لمجموعـة  ) الوالء المزدوج (من نوعها في قضية     

 قادة اإليباك بتهمة دعم التجسس على أميركا        من

  .لصالح إسرائيل

هذا سؤال صادق غير كـاذب،      .. من ينقذ أميركا؟  

ر، موضـوعي غيـر   جاد غير هـازل وال سـاخ     

: بآخر وهو : ويمكن أن يواجه هذا السؤال    .. خيالي

أن : والجواب.. ؟)إنقاذ(وهل أميركا في حاجة إلى      

أن : ، هو جواب يستند الى حقيقة بدهية وهـي        نعم

كل آدمي، كل دولة من البشر عرضـة القتـراف          

أخطاء، ليس األخطاء العادية التي ال يخلـو منهـا         

.. أو المهلكـة  ) لقاتلةا(سلوك بشري، بل األخطاء     

ــقطت  و ــرى، وس ــدول الكب ــصدعت ال ــل ت ه

االمبراطوريات العظمى على مدى التاريخ البشري      

  إال باقترافها أخطاء مدمرة؟

دولة : ان الواليات المتحدة  : هذه واحدة، واالخرى  

بالمعنى االقتصادي والسياسي والعـسكري     : كبيرة

 فإذا أخطأت، فبمقدار حجمها هذا    . والعلمي للكلمة 
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 وعندئذ يتأهـل    .كبيرة: تخطئ، ألن أخطاء الكبير   

أن أميركا في حاجـة     : الذهن ويتأهب لقبول فكرة   

  :إنقاذ

ألنها اقترفت من األخطاء مـا هـو كفيـل          : أوالً

وثمة اعترافـات أميركيـة     (بارهاقها أو تدهورها    

  ).موثقة تؤكد هذه الظاهرة

ان العالم ال يزال يحتاج إلى وجود حـضارة         : ثانيا

لحضارة األميركية تتميز باإلبداع في حقـول       مثل ا 

  .شتى

أن تصحح هـذه    : من مصلحة أميركا نفسها   : ثالثاً

الجمهورية مسيرتها، وتجمل صورتها بقـرارات      

  ).تمثيلية(وأفعال حقيقية غير 

ان نـرى أميركـا ـ    : من مقاصد منهجنا: رابعاً

والبشرية كلها ـ مستقيمة على السنن الكونيـة   

 االسـتقامة علـى وحـي اهللا        العامة ان فاتتهـا   

  .ومنهجه

مـدٌّ لمقـال   : وقد يحسب القارئ ان هـذا المقـال   

الناقد للظلم البين في مـشروع      (األسبوع الماضي   

قانون مجلس النواب األميركي القاضي بحرمـان       

الشعب الفلسطيني من كل مـا تقـوم بـه حياتـه            

وليس يخلو األمر من خيط رابط بـين        ).. ومعايشه

جديدة هـي   ) وقائع وحقائق (ن هناك   المقالين، بيد أ  

  .عماد هذا المقال وقوامه

 ـ باشر مكتب التحقيقات الفـدرالي األميركـي    ١

تحقيقات صارمة في قـضية هـي       ) آي. بي. إف(

األولى من نوعها في تاريخ الواليات المتحدة على        

وتجـرى هـذه    . المستوى المركـزي الرسـمي    

فـي  التحقيقات مع قادة منظمات يهودية أميركية،       

رئيس المنظمة الـصهيونية األميركيـة      : مقدمتهم

والمناسبة السببية لهذه التحقيقـات     . .مورتن كالين 

أدلـة ال مجـرد     (وجود أدلة قوية الرجحان     : هي

شخـصيات فاعلـة نافـذة فـي        على ان   ) قرائن

المنظمات اليهودية نظمت حملة تبرعـات لجمـع        

أموال لنفقات الدفاع عن شخصيات من قادة أيباك        

رطة في عملية تجسس على بالدها لحـساب        متو

وقد شملت التحقيقـات    .. دولة أجنبية هي إسرائيل   

نيـوتن  : الممول اليهودي البارز  : إلى جانب كالين  

: ، وعددا من أبرز الناشـطين فـي االيبـاك         بيكر

أمـا  .. موريس امتياي، ونيل شير، وتوماس داين    

ستيفن : المتهمون بالتجسس لحساب إسرائيل فهم    

والرى فرانكلين المحلـل    . يكيث وايزمان و. روزن

والذي حكم عليه   » !!«االستراتيجي في البنتاجون    

وتتركز التحقيقات على خطورة    (عاما  ١٢بالسجن  

  ).الوالء المزدوج(

 ـ ان احد المرشحين لمنصب المدعى العام في  ٢

المبالغات فـي   (احدى الواليات األميركية، دحض     

ن القتلى مـن    إ«: وقال) المحرقة أو الهلوكوست  

قتلـوا  :  ألـف قتيـل    ١٦٠اليهود ال يزيدون عن     

بوسائل مختلفة ليس مـن بينهـا الحـرق فـي           

  .»األفران

ـ ٣ بتـي مـاكو لـوم    :  بعثت عضو الكونجرس 

وقالت فـي   . برسالة قوية قاطعة جريئة الى أيباك     

انني ارفض تماما مـن اآلن فـصاعدا        «: رسالتها

ق عملـي   يباك، وقد أبلغت فري   استقبال أي ممثل أل   

أن يفعل الشيء نفسه، واحذركم من االتصال بـأي         

شخص في فريق عملي الذي حذرته هو نفسه من         

 ولهـذه المـرأة التـي فاقـت         ..»االتصال بكـم  

لهـا  . شجاعة ماليين الرجال أو الذكور   : شجاعتها

فقـد  . موقف يشرف النساء والرجال، وأميركا كلها  
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 رفضت تأييد مشروع قرار مجلس النواب المعادي      

للشعب الفلسطيني، وقالت ـ في تسبيب رفـضها   

ان هذا القانون يشل ويفسد حركة الحكومـة        «: ـ

األميركية السلمية في الشرق األوسط، ويتسبب في       

  .»مأساة إنسانية فادحة للفلسطينيين

هذه الوقائع واألصوات األميركية الجديـدة التـي        

من ) النفوذ الصهيوني الطاغي  (جهرت بما يمثله    

مهالك على مصالح الواليـات المتحـدة       مخاطر و 

هذه الوقائع واألصوات يمكن ان     .. وأمنها القومي 

) بـواكير (تفهم ـ في داللة من دالالتها ـ بأنها   

  .حركة وطنية النقاذ أميركا

ولكن ما عالقة اليهود الصهاينة الغـالة بأزمـات         

لمـاذا يحّمـل هـؤالء      .. أميركا وأخطائها القاتلة  

رات اتخـذتها الواليـات     اليهود الـصهاينة قـرا    

  المتحدة؟

لنبصر العالقة بعينين مفتوحتين، ولنقرن حركـة       

  :البصر بحركة الفكر المتأمل، والعقل المتدبر

أ ـ اكتشف المحققون العسكريون األميركيون ادلة  

 ان جنود مـشاة البحريـة األميركيـة         قوية تثبت 

ارتكبوا مجزرة بشعة ضد مجموعـات      ) المارينز(

مسالمة غير مقاتلة بمدينة الحديثة     عراقية مدنية   

وقد قال اعضاء في الكونجرس     .. على نهر الفرات  

 ٢٤ان هذه المذبحة التي ذهب ضحيتها       : األميركي

وهناك .. انتقام المتعمد مدنيا عراقيا جرت بدافع ال    

التـي  ) مـاي الي  (بمذبحة  : من شبه هذه المجزرة   

حرب فيتنام ضد   اقترفها الجيش األميركي في اثناء      

  .قرويين مسالمين

ـ   إعترفــت وزيــرة الخارجيــة األميركيــة ب 

فـي  ) آالف االخطـاء  (كونداليزا رايس بارتكـاب     

طبعا من هذه   !!!.. آالف االخطاء : هكذا. .العراق

التفنن في تعذيب الناس واذالل آدميـتهم       : االخطاء

وتدمير البنيـة االنمائيـة     .. في سجن ابو غريب   

شـعال الفتنـة    وا.. والمدنية والحضارية للعـراق   

الطائفية التي يمكـن ان تمـسي خميـرة لحـرب           

وجعل العـراق   .. والفساد النفطي والمالي  .. طائفية

  وتكاثراَ تناسالَ: اوسع بيئة، وافضل مناخ لالرهاب    

  . وممارسةوتدريباَ

التائـب مـن مـصاحبة    (جـ ـ يقـول الرجـل    

ن اجتياح ا«: فرانسيس فوكوياما) المحافظين الجدد

بالفشل، واني ادعو واشنطن الـى      العراق قد باء    

اجراء تحليل ونقد ذاتي الكتشاف ما ينبغي عملـه         

فاالنـدحار الـذي    . وانقاذه في السنوات القادمـة    

حصل في فيتنام كان له تأثير طويل االمـد علـى           

وما هو حاصل فـي     . السياسة الخارجية األميركية  

  .»العراق ال يخرج ايضا عن هذا االطار

ـ  وهذه ـ على بـشاعتها    تفاصـيل  : ومرارتهـا 

لجريمة اكبر، ورطت االمة األميركية في شر مـا         

  .الحرب على العراق: تتورط فيه أمة وهو

فمن كان المحرض على حرب العراق ومـسعرها        

  وطابخ قرارها ونافخ بوقها؟

لنستمع ـ من جديد ـ الـى اصـوات أميركيـة      

جهرت بانقاذ بالدها وحذرت من تسخيرها لخدمة       

  :اهداف غيرها

إن الحرب التي شنتها الواليـات المتحـدة   « ـ  ١

على العراق تندرج في مخطـط اقامـة اسـرائيل          

وان اللــوبي الــصهيوني فــي االدارة . الكبــرى

األميركية هو الذي دفع بقوة واستماتة في اتجـاه         

  .مايكل كولينز بايبر: المفكر األميركي: »الحرب
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بالتأكيد تم دفع خطة غزو العراق بقوة على « ـ  ٢

دي عدد من ذوي النفوذ المؤيدين السرائيل مـن         اي

: شاكلة الصقور الجدد داخـل االدارة وخارجهـا       

ريتشارد بيرل، وبول وولفويتز، ووليم كريـستول       

البروفيسور شرويدر استاذ التـاريخ     . »وآخرون

  .بجامعة الينوي

المسؤولون عن الحرب على العراق هـم  « ـ  ٣

ون مخططون آخرون معروفون، ولكنهم ال يخـدم      

ــومي    ــن الق ــة، وال األم ــصالح األميركي الم

  .الجنرال باستر غولسون.. »األميركي

ال وزن  ) فرديـة (ن هذه افكار ومواقف     أولئن قيل   

 ال يستخف باالفكار الفردية  :والأ: لها، فان الرد هو   

.. كبير او صغير  : القريبة من الصواب اال دكتاتور    

ـ       إ: ثانيا ي ن هذه االفكار اصبحت تيارا متعاظما ف

اننا نقرأ في الدراسة    : مثال ذلك . الواليات المتحدة 

الجماعية او المشتركة التـي اصـدرها خبيـران         

.. هارفارد وشيكاغو: اكاديميان بارزان في جامعتي

ن أميـركيين   إ«: نقرأ في هذه الدراسـة الموثقـة      

موالين السرائيل هم الذين ورطـوا أميركـا فـي          

 اقنـع    هو الـذي   فبول وولفويتز . مستنقع العراق 

بوش بالذهاب الى الحرب بعد ان اغراه بأنه سيزيد         

 بما يتراوح   ،االرباح األميركية في مدة سنة واحدة     

ــين  ــار دوالر١٠٠ ـ  ٥٠ب إن سياســة ..  ملي

الواليات المتحدة في منطقة الشرق االوسط تخدم       

اسرائيل وال تخدم المصالح األميركيـة، ال علـى         

  .»المدى القريب، وال على المدى البعيد

الـى ان تبنـي االدارة      : نخلص مـن ذلـك كلـه      

األميركية لالجندة الصهيونية هو علة العلل فـي        

  .اخطائها الفادحة او القاتلة

واذا عرفت العلة، فإن العالج الوحيـد ـ وربمـا    

الفصل التام بـين  : يكون مّراً بعض الشيء ـ هو 

، وانـي ألعلـم     ما هو أميركي وما هو صهيوني     

ربـي والعـالم االسـالمي      كثيرين في الوطن الع   

يتطلعون الى نوع من الثقة بالواليات المتحدة نظرا        

حريات داخلية، ومـن معـارف      لما تتمتع به من     

الى غير ذلـك مـن      . علمية وتقنية بالغة الروعة   

تلك الشرائح تريد ان تحسن     .. الخصائص والمزايا 

المزج الشديد  (الظن بأميركا وما منعها ان تفعل اال        

حتى ليصعب ) يركي وما هو صهيونيبين ما هو أم 

على المرء ان يفرق بين موقف أميركـي وآخـر          

اسرائيلي فـي العديـد مـن القـضايا العربيـة           

  .واالسالمية

 هو االصغاء الـصادق الـى       :ثاني تدابير االنقاذ  

االصوات النافذة ـ بعقل ـ للسياسات األميركية،   

والزهد الكامل ـ في الوقت نفسه ـ في االصوات   

كل ما هو أميركي، فهـي اصـوات        ) تقدس(التي  

تضحي بمصالح أميركا وصـورتها فـي سـبيل         

اهوائها وآيديولوجياتها وأمنياتها في االنتقـام مـن        

ومـن هـذه    ).. الفاتح األميركي (االسالم على يد    

يمجد التوحُّل األميركي فـي  االصوات من ال يزال  

على الرغم من ان األميركيين الكبار قـد        ،  العراق

الورطة واخذوا يتوسلون بكل وسيلة ممكنة اقروا ب

للخروج منها حتى لو كانت هذه الوسـيلة عقـد          

  !!صفقة مع ايران النووية

ثم نلتفت الى عقالء اليهود لنقول لهم ـ بـاخالص   

لقد اتيحت لكم فرص حسنة فـي الواليـات         :  ـ

المتحدة فاستفيدوا منها دون طمـع مخيـف ودون         

اما اذا اصـررتم    .. استفزاز لمجتمع انتم اقلية فيه    

. على مص كل شيء بما في ذلـك العظـم نفـسه        
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واصررتم على االستعالء وهدر مصالح أميركا من       

اجل اجندتكم المملوءة باالمـاني المجنحـة، فانـا         

نذكركم ـ من باب النصيحة ـ بتجـارب سـابقة     

نـذير التحقيـق    : وقد جاءكم النذير  . ذقتم مرارتها 

  ).الوالء المزدوج(األميركي في 

ويسلي كالرك عندما يتهم بمعاداة 

  السامية

 ماثيو يجليسياس  : بقلم

 المركز الدولي لدراسات أمريكا – ٢٠/٠١/١٤٢٨

  والغرب

، كمـا   الجنرال المتقاعد ويـسلي كـالرك     يؤرق  

يؤرقني ويقّض مضجعي، مضّي إدارة بوش فـي        

 وكانـت . شن حرب على إيـران    غّيها واعتزامها   

/ في بداية شهر يناير    قد حاورته    آريانا هافينجتون 

كانون الثاني وسألته عن سبب ما يساوره من قلق         

  .بشأن أن اإلدارة قد ذهبت في هذا االتجاه

 كـالرك  من أفكار    هافينجتونوحسب ما استقرأته     

كانون الثـاني، فـإن   /  يناير٤وضمنته مقالتها في  

ما عليكم سوى أن تقرأوا ما تزخر       " : الجنرال قال 

فـالمجتمع اليهـودي    . ”ئيليةاإلسرا“به الصحافة   

منقسم، غير أن هناك ضغطاً هائالً يمارسه كبـار         

أثرياء نيويورك على المتلهفين علـى المنـصب        

 . " والّساعين للفوز به

وهذا صحيح بالطبع، فأنا يهودي، ومع ذلك فـال         

أرى أنه ينبغي على الواليات المتحدة شن الحرب        

ت أتحدث  إال أنني كن  . على إيران وقصفها بالقنابل   

ليلة الخميس الى صديقة لـي يهوديـة، وكانـت          

يجـب علـى الواليـات      توافقني الرأي وتعتقد أنه     

  .المتحدة أال تضرب إيران بالقنابل

وباختصار، فإن المجتمع اليهودي منقسم بـشأن       

 كما أن من الصحيح أيضاً أن معظم        .هذه القضية 

المنظمات اليهودية األمريكية الرئيسية تنحاز الـى       

 ،كبار مانحي األموال الواسعي الثراء    ات نظر   وجه

نحو اليمـين   الذين تميل آراؤهم السياسية بتطرف      

، وهـم مـن الفئـات       في وسط اليهود األمريكيين   

. العرقية األكثر ليبرالية فـي الواليـات المتحـدة        

وعالوة على ذلك، يصح أيضاً القول إن المنظمات        

د حرب  اليهودية الكبرى تحاول دفع البالد الى إيقا      

وأخيراً، فإن الصحيح أيـضاً أنـك إذا        . ضد إيران 

 سوف ترى أن أرباب     "اإلسرائيلية "قرأت الصحافة 

 ، مـن الجنـاح اليمينـي      "إلسـرائيليين ا"السياسة  

يتوقعون، بل ويرّجحون نشوب مواجهة عـسكرية       

مع إيران، وهنا على سبيل المثال مقال عن توقيت         

” إلسرائيليا“اختيار قائد أعلى جديد لجيش الحرب       

 يامين نتنياهو وغالباً ما يستشهد المراقبون بقول بن     

ينبغي عليـه أن يـصلح شـأن        " ،إن القائد الجديد  

الجيش ويعزز قواته ويزيد عدد جنوده ويعيد بناء        

 ويهيئ مقومـات الـدفاع      "اإلسرائيلية"قوة الردع   

  ."ضد المخاطر، وعلى رأسها إيران

 .رك صـحيح  باختصار أيضاً، فإن كل ما قاله كال      و

وعالوة على ذلك، فـإن الجميـع يعلمـون أنـه           

 وأسوأ ما يمكن قوله، بحق وصدق عـن         .صحيح

. كالرك، إنه عّبر عن نفسه بطريقة غريبة نوعاً ما        

وعلى ما يبدو بوضوح، فإنه إنما فعل هذا ألن هذه          

لذا ينتابه القلق من أنه إن تحّدث       القضية حساسة،   

فكر والثقافـة   بصراحة فسوف يتهم بأنه يرّوج لل     

لذا لجأ الـى التحـدث       ).للسامية(المعادية لليهود   
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بمواربة تفتقر الى الوضوح، ولسوء حظه رمـوه        

  .بأنه يعادي السامية

أفضل ما  "، الذي يكتب عمود     جيمس تارانتو وشّبه  

الوول ستريت  " الذي يضاهي افتتاحية "على الشبكة 

، آراء كالرك بشأن هذه القضية بكتـاب        "جورنال

. توكوالت حكماء صهيون المعـادي لليهـود      روب

، الذي يشارك في تحرير     سكوت جونسون ويجادل  

 بأن تعليقات كالرك ليست مجرد      "باور الين "موقع  

أهـو  : وتساءل جونسون . "إسرائيل"معاٍد ل   "كالم  

قلق أبوي محض علـى يهـود أمريكـا مـن أن            

يوصموا بصفات تقليدية شنيعة، مثـل اتهـامهم        

هي التهم التي كانت تؤدي أحياناً و،  بإيقاد الحروب 

الى طردهم من كنف المجتمع المهذب المتمـدن،        

صــدر عــن شخــصية محوريــة فــي الحــزب 

  الديمقراطي؟

وغني عن القول، إن كالرك لم يِصْم يهود أمريكا         

بأوصاف شنيعة ولم يغمز مـن قنـاتهم، إال أنـه           

شطح في الكالم فذكر أن المجتمع اليهودي منقسم        

 مايكـل بـارون   وأما هجـوم    . قضيةبشأن هذه ال  

عن طريق الصدفة،   الساخر على كالرك فقد أفلح،      

في الكشف عن فهم بارون لمالحظات كالرك على        

 من  ،والحظ بارون أن    . أنها صحيحة في جوهرها   

الممتع والطريف أن نـرى مرشـحاً ديمقراطيـاً         

رئاسياً يأمل في إدانة أثرياء نيويورك الذين ال حد         

ين أمضى كالرك بعضاً مـن الوقـت        لثرائهم، والذ 

  .٢٠٠٤ الى ٢٠٠٣معهم في الفترة من عام 

وفي الحقيقة، ومن المثير لالهتمام، حين التـصدي        

لتبيان القواعد الغريبة للطريق في خـضم نقـاش         

فإذا كنـت تـدلي     . ”إسرائيل“سياسة أمريكا تجاه    

بتعليقات تدعم مواقف القوى األمريكية التي تزعم       

، كما كان الشأن بالنـسبة      ”إسرائيل“أنها موالية ل    

لبارون، فإن من المقبول أن نالحظ أن هذه القوى         

آنفة الـذكر، هـي قـوى مـؤثرة فـي الحـزب            

ويعود السبب جزئياً في هذا الى أنهم       الديمقراطي،  

يتبرعون بمبالغ طائلة مـن المـال للـسياسيين         

الديمقراطيين الذين يبدون استعداداً لالنضمام الى      

. لتناغم معها وعدم السباحة عكس التيارالجوقة وا

والمفارقة هنا أن المرء حين يبدي مالحظته بشأن        

هذه الحقيقة عن طريـق انتقـاد تـأثير القـوى           

فسرعان ما تدان وتـتهم     ”” إسرائيل”الموالية ل “

  .بأنك معاٍد للسامية

وما أوّد قوله هو ان هذا الموضوع يثيـر القلـق،           

واحد، فهنـاك   ليست على قلب رجل     ” إسرائيل”ف

إشـعال فتيـل    تدفع باتجاه   ” اإلسرائيليين“فئة من   

 "وكالة فـوكس  "وقبل أن تهّب    . الحرب ضد إيران  

لتحاصرني وتشدد الخناق علّي صحافياً فال بد لـي     

إن موقع جماعـة الـضغط اليهوديـة        من القول،   

يزخر بالمقاالت التـي    ” أيباك“األمريكية الكبرى   

مي التهديد الـذي    تخّوف من إيران وتحذّر من تنا     

والكتّاب ال يتوقفون عـن قـرع أجـراس         . تمثله

. الخطر محذرين من صعود قوة إيـران النوويـة        

تدأب   "اإلسرائيلي"المشروع  "وهناك جماعة تدعى    

على التهويل والتخويـف مـن الخطـر النـووي          

تـرفض  ” إسرائيل“اإليراني متعامية عن حقيقة أن      

شار األسلحة  بتعنّت االنضمام الى معاهدة حظر انت     

وإذا شئنا مثاالً آخر فبين يدينا الجـائزة        . النووية

التقديرية التي كّرم بها المعهد اليهودي لـشؤون        

األمن القومي السيناتور جون ماكين فمنحه جائزة       

وفي الكلمة التي ألقاها بعد     . جاكسون في ديسمبر  

إن الـسبيل   : " قبوله الجائزة جادل ماكين قائالً        
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لنجاحات في المـستقبل لـن      " رائيلإس"الى إحراز   

وسيكون هناك عدد مـن     . يكون درباً سهالً معّبداً   

". القضايا العسيرة، وعلى رأسها، بالطبع إيـران      

  .وهي عبارات تحّرض على الحرب

وبهذه الجزئية األخيرة، نحن ال نكتشف مدى مـا         

تتسم به عبارة كالرك من دقة فحسب، بل نلمـس          

فـرق المناهـضة    كذلك مرة أخرى نفاق تلـك ال      

  .لمعاداة السامية

وبما أن كالرك يطمح الى مستقبل زاهر في اللعبة         

السياسية، انتهى به المطاف الى التراجـع عـن         

وراح يوضح أنـه لـم       المالحظات التي أدلى بها،   

لقد أنجز أولئك الذين شـوهوا      . يكن يعني ما قال   

ولكن هل يوحي   . سمعته مهمتهم وحققوا مآربهم   

 أو بعيد أن الديمقراطيين كـانوا       كالمي من قريب  

 فيمـا يخـص     جبناء بصورة مفرطة وغير الئقة    

مؤسـسات  " ألنهم يخشون تخطي     ،القضية اإليرانية 

ستثارة سخطها؟ كـال    إ، و "إسرائيل "قوية موالية ل  

على اإلطالق، وال يذهب الى مثل هـذا االعتقـاد          

  .سوى أولئك الذين يعادون السامية

، والنص منشور على    كاتب صحافي ومحلل سياسي   * 

  ”ذي أمريكان بروسبيكت انكوربوريشن“موقع 

تحول تدريجي للرأي العام األمريكي ضد 

هل ينهار اللوبي الصهيوني : إسرائيل

 في أمريكا بسبب فضائحه؟

  محمد جمال عرفة : بقلم

 على الواليـات    ضيحة التجسس اإلسرائيلي  فتثير  

المتحدة التي كـشفت عنهـا أجهـزة المخـابرات          

مريكية مؤخرا عددا من القضايا؛ مـن أهمهـا         األ

 تراجع صورة إسرائيل داخل الواليـات المتحـدة،       

والدور الذي يلعبه اللوبي اليهودي الصهيوني في       

التأثير على السياسات األمريكية بوجه عام، ومـا        

هي الحدود التي يجب أن يكون عليها مثـل هـذا           

  .الدور

، عندما تـم    ٢٠٠٣وبدأت هذه الفضيحة منتصف     

اليهـودي  -"  فـرانكلين  يالر"الكشف عـن قيـام      

األمريكي، محلل المعلومات المخابراتية في مكتب      

 -)وكيل وزارة الدفاع األمريكيـة    " (دوجالس فيث "

ثنين إبتقديم معلومات سرية للغاية عن العراق إلى     

  همـا  من القيادات الرئيسية في اللوبي اليهـودي      

مدير العالقات الدولية فـي لجنـة       " ستيف روزين "

كيث "، و "إيباك"الشئون العامة األمريكية اإلسرائيلية     

كبير المحللـين للمعلومـات المتـصلة       " وايزمان

 كشف  ٢٠٠٥بالشرق األوسط باللجنة، وفي إبريل      

مكتب التحقيقات الفيدرالي عنـد تفتـيش منـزل         

ـ     ٣٨عن وجود   " فرانكلين" ة  وثيقة أخـرى معنون

 ٨، و "سـرية جـدا   " وثيقة   ٣٧، و "سرية للغاية "بـ

بمعلومات خطيرة عن   ، وكلها تتعلق    "سرية"وثائق  

 عقود تم نقلهـا     ٣ خالل   ،األمن القومي األمريكي  

  .لتل أبيب

ورغم المسارعة بالتغطية على الفضيحة بـإعالن       

إقالـة  " إيباك" استقالته، وإعالن لجنة   دوجالس فيث 

 الفضيحة ذرا للرماد فـي      عضوييها المشاركَين في  

فإن هذه الفضيحة تفتح ملفـات فـضائح        العيون،  

أخرى، وتثير قضية تدني شعبية إسـرائيل فـي         

  .أمريكا

  

  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٣٨  من٢٠                                          ٢٠٠٨ -حزيران

 



 التحدي الصهيوين                        )٣-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

مؤشرات على تراجع صـورة إسـرائيل فـي         

  األوساط األمريكية
، وصـدمة  ٢٠٠١ سبتمبر  ١١في أعقاب تفجيرات    

الهجوم األولى على العرب والمسلمين بدأت أوساط       

عو لمزيـد مـن الفهـم       عبية أمريكية تد  بحثية وش 

لطبيعــة مــشاكل المنطقــة العربيــة والقــضية 

، بعيدا عن تأثيرات اللوبي الصهيوني؛      الفلسطينية

التحول النسبي في   لتبدأ مرحلة جديدة متدرجة من      

، ساعد عليهـا    الرأي العام األمريكي ضد إسرائيل    

فضائح السرقات والتجسس اإلسرائيلية المتكـررة      

 التكنولوجيـا واألسـرار الحربيـة       على مركـز  

" إيبـاك "األمريكية، واستغالل النفوذ الداخلي للجنة      

للقيام بعمليات تجسس غير عادية تـضر األمـن         

القومي األمريكي لصالح الدولـة العبريـة، كـان         

  ".الري فرانكلين"آخرها فضيحة 

وقد بدأت أولى مؤشرات تراجع صورة إسـرائيل        

 حينمـا   ٢٠٠٢ية عام   في األوساط الشعبية األمريك   

نشرت في وسائل إعالم أمريكية وإسرائيلية نتـائج        

وقوف غالبية الشعب   استطالعات للرأي تشير إلى     

موقفا محايـدا تجـاه صـراع       %) ٦٢ (األمريكي

وإلى تراجع ملحوظ فـي تأييـد       ،  الشرق األوسط 

لمـساندة أمريكـا    ) فقط% ٢٢ (اليسار األمريكي 

ـ    ،  إلسرائيل دى بعـض   وتدهور صورة إسرائيل ل

فئات الشعب األمريكي، وعلـى رأسـها الطـالب         

  .واألفارقة األمريكيون

األمريكية " األسبوع اليهودي "أيضا تناولت جريدة    

بعـض  " خـسارة إسـرائيل      ٢٠٠٢في أغسطس   

فـي حـرب العالقـات العامـة ضـد          " الساحات

الفلسطينيين في أمريكا بسبب استمرار العنف في       

  .الشرق األوسط

" كير"القات اإلسالمية األمريكية    وقد قام مجلس الع   

مؤخرا بنشر تقرير يتضمن عدة تقارير صـحفية        

واستطالعات رأي نشرت من قبل جهات متفرقـة        

في أمريكا، يتحدث بعضها عن اعتراف المسئولين       

اإلسرائيليين المتزايد بالمشكلة، وسعيهم إلعادة بناء      

جهود إسرائيل لتحسين صورتها لدى شعوب الدول       

بما في ذلك الـشعب األمريكـي، وذلـك         األجنبية  

بالتعاون مع بعـض خبـراء العالقـات العامـة          

  .األمريكيين المساندين إلسرائيل

فعلي سبيل المثال كشفت وكالة األنبـاء اليهوديـة         

"JTA "     إسـرائيل تخـسر    "عن انتشار شعور بأن

في " معركة التأثير على العقول والقلوب األمريكية     

ت األمريكية المواليـة    دوائر بعض قيادات المنظما   

إسرائيل التي نجحت في    : إلسرائيل، وقالت الوكالة  

الحفاظ على تأييد النخـب الـسياسية األمريكيـة         

باتت تواجه مشكلة في التواصـل مـع        لسياساتها  

، اعتــرف بهــا المــسئولون الــشعب األمريكــي

اإلسرائيليون أنفسهم، وبات محتما عليهم التعامـل       

لة إلى استطالع أجرته    وأشارت الوكا . معها بجدية 

ــرائيل   ــشروع إس ــة م  The Israel(منظم

Project (  ٦٢وجد أن  ٢٠٠٣في شهر نوفمبر %

من الناخبين األمريكيين يريدون أن تقف أمريكـا        

موقفا محايدا من صراع الشرق األوسط مقارنـة        

  .٢٠٠٢فقط في صيف عام % ٤٢بنسبة 

وكشف االستطالع عن ميل األمـريكيين بـشكل        

ــ  ساواة األخالقيـة بــين االعتــداءات  متزايـد للم

ــسطينية؛ إذ رأى  ــرائيلية والفل ــن % ٤٥اإلس م

األمريكيين أن إسرائيل تتصرف بـنفس الطريقـة        

التي يتصرف بها المسلحون الفلسطينيون، وذلـك       

  .٢٠٠٣في شهر يوليو % ٣٩مقارنة بنسبة 
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وعن أسباب تراجع قدرة إسرائيل في التأثير علـى     

كـي تـرى خبيـرة      عقول وقلوب الـشعب األمري    

التـي  -" جانيفر الزلو مزراحـي   "العالقات العامة   

" مشروع إسرائيل" منظمة  ٢٠٠٣أسست في مارس    

لمواجهة تراجع صورة إسـرائيل فـي اإلعـالم         

 أن ذلك يعود إلى عدة أسـباب؛ علـى          -األمريكي

التغطية المكثفة لإلعالم األمريكي لالنتفاضة     رأسها  

؛ ثة األخيـرة  الفلسطينية على مدى السنوات الثال    

مما أشعر األمريكيين باإلرهاق من دائرة العنـف        

التي ال تنتهي، وزاد من رغبتهم في وقوف أمريكا         

على الحياد، وأن إسرائيل فشلت في تنويع وتجديد        

رسالتها اإلعالمية، وأنها كررت نفسها كثيرا خالل       

األعوام الثالثة الماضية بـشكل جعـل اإلعـالم         

المعتـدي  "لى أنها الطرف    األمريكي ينظر إليها ع   

  ".والقامع

سـفير إسـرائيل فـي      -" داني أيلون "وقد اعترف   

جـروزاليم  " في تصريح لجريدة     -الواليات المتحدة 

إسرائيل  بأن   ٢٠٠٤في الرابع من ديسمبر     " بوست

تواجه مشكلة في شـرح سياسـاتها بالجامعـات         

األمريكية وفي أوساط األفارقة األمريكيين حيـث       

، المساندة لفلسطين بشكل أكبـر    تنشط الجماعات   

إسرائيل سعت لمواجهة المشكلة من خـالل       : "وقال

االستعانة باليهود السود في القيام بزيارات توعيـة        

لجماعات األفارقة األمريكيين، كما نشطت السفارة      

اإلسرائيلية في التواصل مع أعضاء الكـونجرس       

  ".األفارقة األمريكيين

  تحرك مكثف للوبي الصهيوني
 دفعت هذه المؤشـرات التـي تؤكـد التزايـد      وقد

التدريجي ألعداد األمريكيين الكارهين إلسـرائيل      

واللوبي الصهيوني إلى تحرك األخيرين لتـدارك       

هذا األمر؛ فقد نصح خبراء ومسئولون إسرائيليون       

العالقـات  "بأن على إسرائيل أن تسقط مـصطلح        

من قاموسها الدبلوماسي، وأن تستبدل بـه       " العامة

، كما ينبغي عليها زيادة    "الدبلوماسية الشعبية "هوم  مف

 ماليـين   ٩ميزانيتها المخصصة لهذه األنشطة إلى      

على الحكومة  " مزراحي"دوالر أمريكي، واقترحت    

اإلسرائيلية تركيز عملياتها العسكرية في فتـرات       

محدودة وقصيرة حتى تتجنـب تغطيـة وسـائل         

ـ      رائيلية اإلعالم األمريكي للعمليات العسكرية اإلس

  .على مدى فترات طويلة من الزمن

كما أطلقت المنظمات اليهودية األمريكية في أواخر 

 حملة إعالنات تلفزيونيـة لتحـسين       ٢٠٠٢عام  

، صورة إسرائيل على شاشات التلفزيون األمريكية     

وللتشويش على األخبار السيئة القادمة من إسرائيل، 

بارية ثم قام مؤتمر هذه المنظمات بإطالق خدمة إخ       

يومية مجانية موجهة نحو قادة الرأي األمريكيين،       

تنظـيم رحـالت    جهودها في   " إيباك"وكثفت لجنة   

، كمـا أطلـق     لصناع القرار األمريكي إلسـرائيل    

مجموعة من رجال األعمال اليهـود األمـريكيين        

 Israel21Cبكاليفورنيا منظمـة جديـدة تـدعى        

 للعمل على تنشيط تغطية إخبارية إلسرائيل غيـر       

متعلقة بصراعات، وانـضم بعـض األكـاديميين        

المساندين إلسرائيل للحملة لدحض أكثر االنتقادات      

كذلك نـشرت منظمـة     . الموجهة إلسرائيل شيوعا  

مؤخرا كتيبا لتوعية اليهـودي     " مشروع إسرائيل "

األمريكي العادي بسبل شـرح قـضية إسـرائيل         

  .للمواطنين األمريكيين اآلخرين
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يهودي إلى عميل أجنبي ال     هل يتحول اللوبى ال   

  جماعة ضغط؟
ثمة مشكلتان كبيرتان يواجههما اللـوبى اليهـودي        

داخل الواليات المتحدة في اآلونة األخيرة، ربمـا        

سيكون لهما أكبر األثر مستقبال في تراجـع تلـك          

  .المكانة التي حظي بها هذا اللوبى لعقود طويلة

تختص بغموض بل والجهل بحجم     : المشكلة األولى 

نفاق اللوبي الصهيوني للتأثير على صانعي القرار       إ

األمريكي، أو تمويـل عمليـات التجـسس علـى          

األسرار األمريكية، خاصة أن هناك انتقادات عديدة       

لضعف الرقابة الحكومية علـى أنـشطة اللـوبي،         

واتهامات ألعضاء لجان االعتمادات بـالكونجرس      

بأنهم يعملون مع شركات لـوبي تـضغط علـى          

 وتجذبهم للعمل في هذه الشركات بعد ترك        هيئاتهم،

  .الخدمة

وقد كشف تقرير حديث لمركـز األمانـة العامـة          

Center for Public Integrity)  وهو مركز

أبحاث أمريكي معروف بتركيزه على تتبع تـأثير        

عن حقائق  ) المال على العملية السياسية األمريكية    

مثيرة حول حجم صناعة اللوبي والقائمين عليهـا        

 وحتى نهاية عـام     ١٩٩٨بواشنطن في الفترة من     

 ١٤حيث وظفت صناعة اللوبي حـوالي       ؛  ٢٠٠٣

 بليـون دوالر خـالل      ١٣ألف خبيـر، وأنفقـت      

السنوات الست التي شملتها الدراسة، من بينهـا        

 وحـده؛ أي    ٢٠٠٣ بليون دوالر خالل عام      ٢,٤

ضعف ما تنفقه الحمالت االنتخابية الفيدرالية حتى       

  .لتي تشهد انتخابات رئاسيةفي السنوات ا

يوضح التقرير أن مجلـس النـواب األمريكـي         و

 عـضوا   ٤٣٥وأعضاءه الـذين يبلـغ عـددهم        

يتعرضون لضغط أكبر عدد من شركات اللـوبي،        

يليهم مجلس الشيوخ األمريكي بفارق بسيط، ثـم        

وزارة الدفاع األمريكيـة، ثـم وزارات الـصحة         

. يت األبيض والتجارة والمالية والمواصالت، ثم الب    

أما أهم القضايا التي تجذب اهتمام شركات اللوبي        

فهي الميزانية واالعتمادات الفيدرالية، تليها قضايا      

  .الصحة، ثم الدفاع، ثم الضرائب، ثم المواصالت

تتعلق بقضايا التجـسس الكبـرى      : المشكلة الثانية 

التي يمارسها اللوبى اليهودي لـصالح إسـرائيل؛        

ًسا باألمن القومي األمريكي؛    وهو ما قد يشكل مسا    

ثالـث  تكمن خطورتها في أنها     " فرانكلين"ففضيحة  

فضيحة تجسس تتورط فيها إسرائيل على األسرار       

، وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه صورة        األمريكية

الدولة العبرية في أذهان األمريكيين؛ لتعيد لألذهان       

، وأن ذيـول هـذه      الوالء المزدوج لليهود  مسألة  

وكيـل وزارة   " دوجالس فيـث  "حة تمتد من    الفضي

نائب وزير الدفاع   " بول وولفويتز "الدفاع سابقا إلى    

السابق، الرئيس الحالي للبنك الدولي الذي تربطـه        

  .بإسرائيل عالقة وثيقة جدا

" فيـث "ولم يقلل من تداعيات هذه الفضيحة قيـام         

الحد من آثارهـا    " إيباك"بتقديم استقالته، أو محاولة     

، اللـذين تلقيـا الوثـائق       "روزين ووايزمان "بإقالة  

كما قالت وكالة   -رغم أنهما   " فرانكلين"المهربة من   

 من كبار أعضاء اللوبي،     -أنباء تليجراف اليهودية  

هو الذي شكل سياسة هـذا اللـوبي        " روزين"وأن  

الموالي إلسرائيل؛ األمر الذي يشكل ضربة شديدة       

  .للوبي

حة حرص رئيس   أيضا لم يقلل من آثار هذه الفضي      

على حضور مؤتمر   " شارون"الوزراء اإلسرائيلي   

السنوي األخير في مايو الماضي مع وزيرة       " إيباك"
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للتخفيـف مـن حـده      " كونداليزا رايس "الخارجية  

الفضيحة وتهدئة الرأي العام األمريكي، ومحاولـة       

ألن حجـم   تحسين صورة اللوبي مـرة أخـرى؛        

 ٨٤ائيل بلغت   إلسر" فرانكلين"الوثائق التي هربها    

تتضمن وثائق وأسـرار وزارة     " سرية جدا "وثيقة  

قد حول منزلـه    " فرانكلين"، وكأن   الدفاع األمريكية 

لوكالة تجسس إسرائيلية خاصة، مستندا على قـوة        

  .ونفوذ اللوبي اليهودي في أمريكا

هذا ويتردد بقوة في أرجـاء مكتـب التحقيقـات          

الشئون كما يقول الخبير في     -الفيدرالي األمريكي   

 أن الحملة التـي يـشنها       -األمريكية محمد وهبي  

مكتب التحقيقات تمثل شبكة صيد واسعة الصطياد       

، )لتل أبيب واللوبي الـصهيوني    (جواسيس آخرين   

ساندها أن في واشنطن الكثيرين ممن يكرهون       ي

إسرائيل والجالية اليهودية، ويعشقون اليوم الذي      

  ".اإليباك"يتم فيه تشويه سمعة 

اوز اللـوبى اليهـودي حـدود دوره مـن          إن تج 

ممارسة الضغط إلى التأثير على الـسياسات، ثـم     

التنقيب عن أسـرار األمـن األمريكـي ونقلهـا          

إلسرائيل، فضال عن غموض شبكته المالية مـن        

ربما يكون مـدخال    .. حيث المصدر وحجم اإلنفاق   

لتقليص الدور التقليدي لهذا اللـوبي فـي صـنع          

" إبراهام فوكسمان "كما يذكر    و .السياسة األمريكية 

تعدد " فإن   -أحد أهم قيادات المنظمات الصهيونية    -

فضائح اللوبي وكثرة تجسـسه، وتـشديد مكتـب         

إجبار التحقيقات الفيدرالي الحصار حوله يهدف إلى 

فـي  " كعميل أجنبـي  "على تسجيل نفسها    " إيباك"

؛ السجالت األمريكية وليس مجرد جماعة ضـغط      

 كشف كل نـشاطاتها فـي       وهو ما سيضطرها إلى   

، وهو أمر   "الكونجرس وفق قانون العمالء األجانب    

 -كما تقول صحيفة فوروارد اليهوديـة     -لو حدث   

يجرد اللوبي الصهيوني من أهم أسـلحته؛       "فسوف  

، وتنتهي اإليبـاك كمـا      عمل خلف الستار  وهو ال 

، وينهار اللوبي والتأثير اإلسرائيلي القوي      "عرفناها

كية أو في أدنى األحوال ستتلوث      في السياسة األمري  

  .سمعته

 تم طباعة هذا الموضوع من موقع بوابة العرب

إذاعة فرنسا "آالن مينارغ النائب السابق لمدير 

 "الدولية

  

: أعفيت من منصبي ألنني قلت

   عنصرية» إسرائيل«

 آالن مينارغ - ٦/٤/٢٠٠٦

 رأساً  مينارغ، إنقلبت حياة    ٢٠٠٤في تشرين األول    

فما كـاد  . بين عشية وضحاها إنقلبتعلى عقب، 

جـدار  «الكتاب الذي أصدره مينـارغ وعنوانـه        

وجد الكاتب نفسه هدفاً النور، حتى  يرى» شارون

 ،لواحدة من تلك الحمالت اإليديولوجية العنيفـة 

فالتهمة األولى  . التي يختلط فيها الكذب بالالمعقول    

معـاداة  «عنوان  واألخيرة الموجهة لمينارغ تحمل

وهي تهمة واحدة ووحيدة إال أنها كافية       . »ميةالسا

الرجل من كافة مهامه، عـزل   لقد أعفي: ووافية

أيها القاضي بقـم، قـد      «: من منصبه بكل بساطة   

 ـ مـع كافـة    تهمة الالساميةإن  .«عزلناك فقم

الدسائس وأشكال التالعبات التي ترافقها ـ هـي    

الثقيل الذي ينوء به كاهل األشخاص مـن   العبء

إنها  ، الذين ينتقدون إسرائيل،المناصب العامةذوي 

نها تهدم المنصب   إ. السيف المسلط على الرؤوس   
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أن تقول حتى  ليس لك. العام وتدمر الحياة الخاصة

! »ما أحلى الكحل في عينيك    «: لواحد مثل شارون    

 صـحافية مـستقلة، سويـسرية       سيلفيا كاتوري    

تـب  واإليطاليـة لغتهـا األم، لكنهـا تك    الجنسية،

أمضت أعواماً عدة في جنـوب شـرق        . بالفرنسية

والمحيط الهندي، وكانت على صـلة وثيقـة    آسيا

 بوسط الموظفين الدوليين وهيئة األمـم المتحـدة  

والهيئات الدبلوماسية، فعادت عليها بنظرة واسـعة       

 .للعالم بآليات سلطته ومظالمه

، يوم  ٢٠٠٢في شهر نيسان    » إسرائيل«كانت في   

ياتـه الداميـة ضـد الفلـسطينيين     عمل بدأ شارون

وشغلت بالها الـصدمة    . »مجازر جنين وما تالها   «

البد أنها أصابت االطفال الفلسطينيين على أثر  التي

فتوجهـت إلـى    .تلك المجازر والعمليات الحربية

فلسطين المحتلة لترى بأم العين ما جرى فاكشتفت        

 ومنـذ   . بوسعها أن تتخيله ما يتجاوز كل ما كان

تخوض صراعاً لتجـذب انتبـاه      الحين وهي   ذلك  

والعالم إلى الجرائم التي يرتكبهـا   وسائل اإلعالم

 ، وإلى المظالمجيش اإلحتالل ضد المدنيين العّزل

التي تنزل بالفلسطينيين وأطفالهم، وإلى التعريـف       

التـضامن   بالعمل الشجاع الذي تقوم بـه حركـة  

، وهــي حركــة أنــشأها )جــي إس إم(الدوليــة 

بكافة الدوليين  ينيون ليحيطوا إحاطة مجدية،الفلسط

الراغبين في التوجه إلى فلسطين، كـي اليـدعوا         

 .الجيش ومن غير شهود المدنيين في مواجهة

بتحطيم أحد المحّرمـات   ألم تقم :سيلفيا كـاتوري 

» إسـرائيل «وأنت تؤكّد بمعرفة وتبّصر علـى أّن      

 ؟كيان عنصري

نـا لـم   فأ. أمامك ها هي النصوص :آالن ميناغ

تُعتبر عنـصرية مـن     » إسرائيل«إن  . أختلق شيئاً 

 .األمم المتحدة الناحية الحقوقية، حسب

فهل أثرت . ثمناً غالياً لكنك دفعت :سيلفيا كاتوري

 فيك اإلصابة؟

أتصدى لكافة الذين يكيلون  قررت أن :آالن ميناغ

أنت تعرفين أنني أهتم    . التهم جزافاً للناس الشرفاء   

وأنـا  . منذ زمن طويل» ألوسطالشرق ا» بأخبار

 رقابة  »إسرائيل«أعرف حق المعرفة كيف تمارس      

. ، ألنني مطلع على األمور عن كثـب الخبر على

   .ففيها منذ السبعينيات جهاز إستعالمات عسكري

فجيش اإلحتالل  . هناك هيئة تهتم بالصحافة حصراً    

جهات أخـرى   اإلسرائيلي إذن هو المكلّف من بين

ألن كـل   . فـي العـالم   » ائيلإسر«برسم صورة   

صحفية تـصدر   صحفي يتوجه إليها يزود ببطاقة

كما يتواجد في كل    . عن مكتب صحفي تابع للجيش    

اتــصال، فيــه  الــسفارات اإلســرائيلية مكتــب

بالسهر على تحسين صـورة     دبلوماسيون مكلفون   

 .والحفاظ عليها» إسرائيل«

 أما بالنسبة لقضيتي فإن التدخل جاء من سـفارتي 

لقد مارستا الضغط   . ئيل في باريس وبروكسل   إسرا

. النفوذ على صحافيين عن طريق ما يدعى بعمالء

، أي اإلسـاءة    معاد للسامية والهدف أن يقال إنني     

التجـاوب مـع    إلى سمعتي وردع الصحفيين عن

 .أقوالي

هذا إليك مـن مـصدر    وهل نُقل :سيلفيا كاتوري

 موثوق؟

 على ذلك، تقديم الدليل أجل وبوسعي :آالن ميناغ

 .فهناك صحافيون يستطيعون إثبات األمر هذا
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أن تتدخل على ذلـك   كيف لدولة :سيلفيا كاتوري

 النحو المكشوف؟

ضـمن اإلتـصاالت،    ذلك ما يدعى، :آالن ميناغ

لقد جرى األمر بالنسبة لوضـعي      . بعملية التالعب 

. فأنا أمثل حالة نهج وقدوة .على محور محدد بدقة

السـيما أن   . ، نقطة حـساسة   وأمّس بكتابي األخير  

 . إسرائيل تسوء أكثر فأكثر صورة

فهناك تقرير صادر عن وزارة الخارجية فـي آب         

يلقي الضوء على صـورتها الحقيقيـة    الماضي،

 ويكشف على أنها فقدت تماماً معركتها الدعائية

أما وأن إسرائيل توشك أن تصنف قريباً       . العالمية

جنـوب  ل في مصاف النظام العنـصري الـسابق  

 .إفريقيا، فيجعل كتابي يقع في مكانه

هـذه الحملـة العنيفـة     ما تفسير :سيلفيا كاتوري

ضدك في حين كتبت أشياء أخرى كثيرة في وسائل       

  مواقع اإلنترنت؟ إعالم متخصصة أو على

التساهل فـي مـسألة    اليعرف عني :آالن ميناغ

اإلعالم واإللتزام باالستقامة والشتدد، وأنـا علـى        

من النزاهة فيمـا أكتـب حـول     بأس بهادرجة ال

إنني أتكلم عن حـق الطفـل       . السياسة اإلسرائيلية 

يتعرضان له من تعسف سواء تعلـق   والمرأة وما

 . األمر بإسرائيل أم ببلدان أخرى

فليست إسرائيل بلدا على حدة وأنـا أدعـو بكـل           

لتطبيق قرارات األمم المتحدة التي تتجاهلها  بساطة

من   فإن إزاحتي ، أي طردي وعلى ذلك.إسرائيل

منصب المسؤولية الذي كنت أشغله، وهو منصب       

 إعالمي، يجعل الـذين نـالوا منـي يـصيبون    

عصفورين بحجر، وأنا في معرض إعـداد ملـف         

 . حول هذا الموضوع

  تستسلم؟ أي أنك لن :سيلفيا كاتوري

ولـن أتخلـى عـن     .. سوف أقاتل :آالن ميناغ

  .المقاومة

من أجل العودة إلـى   ف تقاتلسو :سيلفيا كاتوري

  اإلذاعة مجدداً؟

إلـى اإلذاعـة أمـر     كال، فـالعودة  :آالن ميناغ

  .سوف أقاتل كي ينصفوني . مستحيل

  مشروع محدد؟ هل لديك :سيلفيا كاتوري

بصدد تأسسيس جمعيـة   أجل، فنحن :آالن ميناغ

تضم مئة صحافي على األقل، تتمثل مهمتها فـي         

ل مـن ينتقـد الـسياسة    ك التنديد بالذين يتهمون

اإلسرائيلية غير المشروعة بالالسامية والعنصرية     

 .واإلنكارية والتعديلية

ينتظـر منهـا أن تـشرك     وهل :سيلفيا كاتوري 

  صحافيين من داخل هيئات التحرير الفرنسية؟

صحافيون من ذوي الشهرة  أجل إنهم :آالن ميناغ

والهدف كلما  . المهنية في فرنسا وفي بلدان اخرى     

بالالسامية وجرى التشهير به إعالميا،  أتُهم شخص

أنها  وإذا ما تبين. أن تقوم جمعيتنا بدراسة وضعه

تهمة ملفقة، فسوف تتدخل مطالبة بالكـشف عـن         

بأننا النقبـل   وهي طريقة ألن نقول. حقيقة الوقائع

 . بعملية التالعب

تتدخلون فقط في حال اتهـام   هل :سيلفيا كاتوري 

أم في كافة حاالت العنـصرية      شخص بالالسامية   

  األخرى؟

أن فرنـسا  مـن فكـرة    إنني أنطلق :آالن ميناغ

عنصرية كامنة ضد العرب وعنصرية كامنة ضـد        

. في شيء إنكـار ذلـك   ، وليس من النزاهةاليهود
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ويمكن انطالقا من هنا وقوع حاالت شطط في هذا         

اإلتهامات على كـل حـال    الجانب أو ذاك، وهذه

إن . اس فـي معظـم الحـاالت   على أي أس التقوم

السامية كما في حالتي يرمي  استخدام تعبير معاداة

« إلى تثبيط العزائم أو هدم المناصـب أو إزالـة           

فاللجنة التي نحن بصدد . من الطريق « المزعجين

 .إنشائها مهمتها إذن هي التنديد بعمليات التالعب

» لجنة المئـة    « فما أن تتفجر حالة ما حتى تتولى        

  . على الفورأمرها

تصبحون قـادرين علـى    ومتى :سيلفيا كاتوري  

  العمل ؟

وآمل أن يكون األمر ناجزا  قريباً جداً :آالن ميناغ

 . في كانون األول من هذا العام

تعتقدون حقـا أن عملكـم    وهل :سيلفيا كاتوري  

 سيلقى آذانا صاعية في وسائل اإلعالم؟

بنزاهـة  فأنا أؤمـن  . ذلك أجل،أعتقد :آالن ميناغ

إنني أزاول هذه المهنة منذ ثالثين عامـا،        . الناس

زمالئي من كان يحسب يوما، قبل قيام  وليس بين

 حملة الهجمات تلك ضدي، أنني يمكن أن أتهم بأني

فليس لتلك النعوت مـن    . عنصري أو معاد للسامية   

 عالقة بمهنتي وحرصي على اإلعـالم، ولـدي  

ن حربيين  أصدقاء عملوا مثلي على الساحة مراسلي     

الـذين   وما زالوا على الساحة وهؤالء المهنيـين 

يعرفوني يعلمون جميعـا أننـي أقـول الحقيقـة،          

 .فاليسعهم إذن إال أن يدعموني

تتوقع مثل تلك الهجمات؟  ألم تكن :سيلفيا كاتوري

 مـن  ١١الـصفحة   هنالك حدس في :آالن ميناغ 

بما سيقع لي، لكن لـيس      » جدار شارون « كتابي  

في األمر أن كتابي لم  والعجيب. ألبعادضمن تلك ا

يتعرض للهجوم وذلك ما صرحت به في محاضرة        

 .قدمتها

بك أيضا أمر تـصّديك   هل أضّر :سيلفيا كاتوري

  لمسائل دينية؟

تـأثير  الواقع مـسألة   إنني أبحث في :آالن ميناغ

فيسع المرء أن يـتكلم بـشأن        . األديان في العالم  

ويـدخل بـوش   . لفةدينية مخت العراق حول نوازع

الجانب الديني في تصريحاته لكن ما أن تقولي أن          

( هي ما هي عليه، أي كيان نيـوقراطي    إسرائيل

. هب في وجهـك ثـورة عارمـة       حتى ت ) ديني  

نـسبة الـى   ("  الالوّية"واقع األمر عن  تكلمت في

 ، الذي يتخرج منه حصراً رجال الدينالويسبط 

عما يفصل وماله   ، عن النجاسة والطهارة،     )اليهود

جـوهري   فذلك بالنسبة لي عنصر. عالقة بالجدار

وما كدت أثير المسألة على موجات اإلذاعة حتـى         

 .تحول األمر إلى نزاع وعراك

والحال أن منظري الدولة الصهيونية كـانوا فـي         

علمانيين وأن رجال الدين اليهود قد أدانـوا   البداية

يما بعـد  ف مفهوم الصهيونية نفسه، لكن الدين إتخذ

. ١٩٨٧وزنا ذا أهمية قصوى، السيما بعـد عـام     

الدينيـة، ويتعلـق    فكافة القوانين تمر عبر النافذة

األمر فوق ذلك بديانة تعتبر نفسها سـامية علـى          

أحس بأنني حر في الكـالم   وأنا. الديانات االخرى

أما أتبـاع الديانـة اليهوديـة       . عن كافة الديانات  

فلماذا . »عب المختارالش« أنفسهم عن  فيتكلمون هم

 الأملك أنا الحق في إثارة ذلك المـصطلح عـن  

  .الشعب المختار  
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وأنت تصر على هـذه   أال تخشى :سيلفيا كاتوري

الطريقة في التعبير من أن تزيـد فـي خطـورة           

  وضعك؟

بأن ألـوذ بالـصمت   إلي  إنك توحين :آالن ميناغ

هنالك أناس يتالعبون بـاإلعالم فـي       . وأال أقاتل 

ثـم  . ليبيراسيون قد إغتالتني   إن صحيفة. فرنسا

يتوجب علي أن أسكت ؟ لقد بدأت حياتي المهنيـة          

فيتنام ومررت بمصاعب كثيرة وتعودت علـى   في

 النظرة النسبية لألمور فليست قضيتي بذات قيمـة 

مقارنة مع مايجري في أماكن أخرى وخـصوصا        

 أنا لست رجل سلطة، ولقد قلت فـي . في فلسطين

إن حريتي : البلجيكية» لوسوار« صحيفة مقابلة مع 

علـى   في التعبير التساوي بضع شـرائط تثبـت  

فـال  . الكتف، فأنا إنسان حر وفي نيتي البقاء كذلك       

المنصب يمكـن أن   حفالت التكريم وال المال وال

وحين وقعت عقـد    . تحول بيني وبين قول ما أريد     

عملت على حذفـه، إنـه    العمل مع كان هنالك بند

عي أن ألتزم جانب التكتم حول الـشؤون        مر طبي أل

أحد فيما خال ذلك أن يفرض على  الداخلية، فاليسع

  .صحفي أن يصمت

جرحوك حين منعوك عـن   هل :سيلفيا كاتوري  

 العمل؟

أشـعر  . بالكلمة المناسبة ليس الجرح :آالن ميناغ

بالغيظ الشديد وأنا أرى شكال من الحرية األساسية        

اليسع هذا الواقع إال أن وهو يتوارى، و في فرنسا

 فال يـسعني أن . يدفع بي إلى الرّد وإلى الصراع

أتخيل في بالدي، في فرنسا، إرهابا فكريا يـرغم         

. بالـسحق  الناس على الصمت وإال فهم مهـددون 

إذن لـست مجروحـا     . إنني مستاء من تأكيد ذلك    

الـضغط   كال كنت أعرف أن هذا. بصفة شخصية

، وأنـا أقـدر مبلـغ       قائم لكن منذ أن وقع ذلك لي      

      .حجمه

في ذلـك إلـى تلـك     هل تستند :سيلفيا كاتوري

) إسـرائيل ( الحمالت الرامية إلى تبييض صفحة      

والمسلمين، والمتوالية منـذ   وتلطيخ صورة العرب

   أيلول بشكل خاص؟١١

أن ذلك صـادر عـن    وأعتقد. أجل :آالن ميناغ

لقـد  . التالعب الخـالص ضـمن خـط اإلعـالم        

منذ نصف قـرن   أن تتطور)  إسرائيل(إستطاعت 

والحال أن صـورة    . صورة الضحية  على   إعتماداَ

 بـشكل  ١٩٨٢ومنذ  الضحية هذه بدأت تتفتت بقوة

فلقد ُأرغـم   . مذابح صبرا وشاتيال  خاص على إثر    

اإلسرائيلية منذ ذلك الحين علـى   مسؤولوا الدعاية

تمويل حمالت حتى التفقد إسرائيل وضع الضحية       

ستخدموا في سبيل بلـوغ ذلـك كافـة    ولقد إ .ذاك

وهذا  تقنيات اإلتصال الممكنة والتي يمكن تخيلها،

 . مثال على ذلك

 فبينما يحظّر على االقنية التلفزيونية في فرنسا وفي

الواليات المتحدة بشكل خـاص عـرض الجثـث         

 والتوابيت ودفن الجنود في حال النزاعات، تقـوم 

لك في حـال    التلفزيونات اإلسرائيلية بفعل عكس ذ    

اعتـداء فـي    فكلما وقع. حصول اعتداء في البالد

بادر جهاز اإلعـالم إلـى نـشر صـور          إسرائيل  

للـرأي العـام    األجساد الممزقة للتسبب بـصدمة 

وتلك هي تقنية التالعب بالصورة ويفعل      . وتحريكه

فأنا هنا ال أحابي إال أن  .الفلسطينيون الشيء نفسه

ـ       ا يتعلـق   موضوع صور الباصات المتفجـرة فيم

في أنها تبث بغزارة وتوزع مجانا  بإسرائيل ويتمثل

وفـي الوقـت الـذي      .على كافة القنوات في العالم    

الجثث لدينا بشكل باهت ومموه للتخفيـف   تعرض
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 من الصدمة تحديدا، يعرضونها عليك في إسرائيل

 .مشفوعة بتعليق لتوضيح الصدمة النفسية

 مر؟يتصرفون في واقع األ كيف :سيلفيا كاتوري

طريقة اتصالهم شيئاً خارقـاً   ن فيإ :آالن ميناغ  

 فإسرائيل تعّين في كل سفارة لها قائمين. للعادة

باإلتصاالت يتدخلون بشكل منظم مستعينين بعمالء      

لوضعي، إذ تدخلت   ولقد تجلى ذلك بالنسبة.النفوذ

: السفارة اإلسرائيلية لدى بعض الصحافيين لتقـول      

ينبغي إرغامه على التزام للسامية و إن فالنا معاد

 ويعتبر المحامي غولد ناجل هنا في فرنسا. الصمت

واحدا من عمالء النفوذ الـذين يعملـون لحـساب          

تكلمـت   لقد آخذ علي هذا المحامي أنني. إسرائيل

. على موجات إذاعة كورتوازي   » الالوية«   عن  

الرابع مـن   السفرهي » الالوية«وواقع الحال أن 

لج مسألة الفصل ما بين الطـاهر        الذي يعا  التوراة

فما الذي . العهد القديم والنجس، والتوراة جزء من

  يحول بيني وبين الكالم عن التوراة؟

يكن كالمك في إذاعـة   لكن، ألم :سيلفيا كاتوري

كورتوازي ذاتي الصبغة السياسية المحددة مبـررا       

  للنقد؟ إضافيا يعرضك

ع في أقـصى  كاثوليكية تق إنها إذاعة :آالن ميناغ  

اليمين، إال أن السيد غولد ناجل أغفل وهو يوجـه          

هو نفسه قد تحدث أربع مرات في . نقذه إلي سهام

 إذاعة كورتوازي ولم يتوان عن الخروج بتداعيات

في إذاعـة   » الالوية« مينارغ تكلم عن    « من نوع   

» اليمـين  من أقصى اليمين، فهو إذن من أقـصى 

محدد يتمثل في   ويرمي ذلك الخلط كله إلى هدف       .

. والغمـوض  إلبقاء على حالة مـن التـشويش  ا

وجرت األمور وفق الطريقة نفسها في بلجيكا حين        

فلقد هتفت السفارة  ذهبت من أجل الترويج لكتابي،

اإلسرائيلية إلى أحد الصحافيين بأال يجري مقابلـة        

ولكن بم يتهمونني في . معاد للسامية  معي ألنني

 عن الـصهيونية، إنمـا  واقع الحال؟ فحين أتكلم 

 . أرجع إليها بوصفها نظرية سياسية إستعمارية

يهوديـة لليهـود    ) دولة  ( سياسة ترمي إلى خلق     

إن قول ذلك لـيس  . مأهولة من قبل ضمن منطقة

 لقد ولـدت . ضد الحقيقة، إنها الحقيقة لسوء الحظ

الصهيونية في بال ضـمن سـباق مـن التوسـع           

ـ   . اإلستعماري  ه بالنـسبة لقد غيـر العـالم رؤيت

إن حـرب   « لإلستعمار وحـين يقـول شـارون        

  لم تنته وأن كل متر يجري١٩٤٨اإلستقالل عام 

فـذلك موقـف    » احتالله هو مكـسب إلسـرائيل     

  وحين يقوم أناس بشجب هذا النوع   .إستعماري 

) فإسـرائيل (    . من التأكيد يتعرضون لإلهانـة    

بمعاملـة   بالنسبة لي ال أرى سبباً يجعلهـا تحـاط  

والبد من قول مايجري هنالك، وأنا أكرر       . اصةخ

اإلذاعـة ذات   ولقد تحدث على موجات تلك. ذلك

الصبغة اليمينية الواضـحة أنـاس مـن مختلـف          

روبيـر الـذي    المشارب، وأن السيد فيليب سـان 

اجرى المقابلة معي في إذاعة كورتوازي ديغـولي        

 .يساري

ثاروا ضدك بعد حديثك  إن الذين :سيلفيا كاتوري

ذاعة كورتوازي شاركوا إذن فـي عمليـة دس         إل

 وتالعب ؟

أنه دس وتالعب يقـوده   بكل تأكيد :آالن ميناغ  

رجل مثل غولد ناجل سبق أن أجريت معهد عـدة          

ويستطيع الجميـع  . كورتوازي مقابالت في إذاعة

اليوم أن يشهدوا كيف يجري خلط األمور للقضاء         

ـ  . األشخاص على أحد ة لقد قام غولد ناجـل بعملي
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الخلط هذه حين وضع إسمي في سلة واحـدة مـع           

ومع غولنيش وهو الشخصية الثانيـة فـي    الالوية

 الجبهة الوطنية اليمينية بزعامة جان ماري لوبين

، وذلك كله ألجـل هـدف       »مذبحة اليهود « ومع  

    .واضح هو النيل من سمعتي وبـث الغمـوض   

فلدى المواطنين من أتباع الديانة اليهودية عالمـان        

فرنـسيون أوال   هنالك الذين يشعرون بأنهم. ثنانإ

وديانتهم اليهودية، وهنالك الذين يـشعرون بـأنهم        

. إسرائيليون، ثم فرنسيون من بعـد  يهود أوال أي

 فينبغي تحديد. إنهما عالمان مختلفان إختالفا تاما

ومن يعتبـر دينـه     . أيهما يتمتع بروح قومية حادة    

وغموض في  املمجرد دين فالمسألة فيها التباس ك

  .الرسالة والكالم بشأنها

هنـاك صـحافيون    لم اليكـون  :سيلفيا كاتوري

  يقولون األشياء مثلما هي ؟

يحـرص علـى تـأمين     ألن البعض :آالن ميناغ

فهنالــك صــحافيون كثيــرون . مــصدر عيــشه

لكـنهم ليـسوا    يشاطرونني الفهم نفسه لألشـياء، 

ويخــشى أربــاب الــصحافة خــسارة . أحــراراً

        .كين ونقص عائدات اإلعالن المشتر

موقـف جمعيـة    ألـم يكـن   : سيلفيا كـاتوري 

  الصاحفيين من قضيتك في غير صالحك؟

إذاعـة فرنـسا الدوليـة     يعمل فـي  :آالن ميناغ

 مراسـل   ٣٠٠أربعمائة صحافي فـي بـاريس و      

وجمعية الصحافيين هذه  .يتوزعون في أنحاء العالم

ـ      ١٥تضم   ولقـد  . ط شخصا بينهم ثالثة فاعلون فق

إصالح من األساس نضع الذين هم  إنطلقت بعملية

 وقد أدى ذلك إلى خلخلة         .اكثر جدارة في المقدمة   

  . العادات وكان هنالك استياء واضح في

البعض وجـد الفرصـة    أي أن : سيلفيا كاتوري

  مواتية لإلنتقام؟

بحقـي تهمـة معـاداة     ماأن ظهرت :آالن ميناغ

    . الكامن علناًالسامية حتى ظهر اإلستياء

قلّة الصحافيين الذين  لم تعزون : سيلفيا كـاتوري 

  يخرجون عن الخط المشترك؟

وسائل اإلعـالم إلـى    يعود ذلك في :آالن ميناغ

أي . »اإلنضباط سياسـياً  « ضرورة البقاء ضمن    

لقد وقعت . عن التعصب التام والحق يقال، للتعبير

 ، والخارق فـي فرنسا في مطب التعصب الفكـري   

تشاهدين التلفزيون، تالحظـين أن   األمر أنك وأنت

» االنضباط الـسياسي  « األشخاص الذين يجسدون    

الثقافـة  « فجدتي كانت تقـول  . بال ثقافة هم أناس

 لقد مضى الزمان. »كالمربيات كلما انبسطت قلّت

الذي كنا نشهد فيـه المجـادالت، حيـث النـاس           

. بهةمجا يتجابهون مسلحين بالحجج، أما اليوم فال

لم يعد هنالك من جدال ذي قيمة، وما نشاهده على          

وفي وسائل اإلعالم بـشكل   كافة االقنية التلفزيونية

عام إن هو إال مطر متواصل من المحّرمـات أو          

اليفكـر  » المنضبط سياسياً« إن  .طريدي المجتمع

الحظـي مـا أصـاب      .واليطالع وال مرجعية له     

 الشغب فنان، هل كان محرضا على ديودونيه وهو

بإفراط أو بما فيه الكفاية؟ لكن ألـيس التحـريض          

تبادل الحجـج؟ أال ينبغـي التحـريض     جزءا من

للحصول على رد؟ لـيس دور وسـائل اإلعـالم          

ولم الهجوم على طارق رمـضان حـين       .اإلدانة

 يشرح فكرة ما؟ إذا لم نكن على اتفاق معه نبـدأ 

أمـا أن   . المجادلة، لكن النقضي عليه دون وازع     

سـمعته   نصغي له، فذلك أفضل بكثير من تلطـيخ 

    .وإزاحته جانبا 
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أسماء تنهمر عليهـا   إنك تورد : سيلفيا كاتوري

تُهم معاداة السامية زخا متواصال، أليس مثل ذلـك         

  بانتظارك؟

حتى ) إسرائيل ( المرء  ما أن ينتقد :آالن ميناغ

، لكن اإلتهام المتواصـل للجميـع       يتّهم بالالسامية 

وتلـك الحـاالت   . الالسامية مبتذال ل تعبيرسيجع

، ولسوء الحظ   )إسرائيل(المفرطة سوف تنقلب ضد     

ضد المواطنين الـذين يـدينون باليهوديـة     أيضا

تلقيت  لقد.ويقبلون بتلك األشكال من اإلفراط كلها 

على إثر ما وقع لي آالف الرسائل التي أعرب لي          

غـيظهم،   مرسلوها عن تعاطفهم وعـن إحتـدام  

مـن  ) هّبة( شى أن يؤدي تعصب البعض إلى       ويخ

يـدعونا ذلـك    الحقد لدى البعض اآلخر فينبغي أن

  .إلى إعمال فكرنا

هنالك دفاعا على ذلك  وهل ترى : سيلفيا كاتوري

  التعصب وعلى معاداة السامية بإفراط؟

هنالـك  بعفوية ردود الفعل ف الأعتقد :آالن ميناغ

قـع فـي    وهو ما و   . دسائس وتالعب بكل تأكيد   

لقد جرت أحـداث  . األخيرة هذه فرنسا في الشهور

نسبت إلى العداء للسامية، ثم انجلت أفعال نظمهـا         

هنالك خلفية من معاداة . يدينون باليهودية أشخاص

خلفيـة   السامية محفورة في التراث المسيحي وهي

ضئيلة، وواقع الحال أننا إذا بالغنا فـي اسـتثارة          

موضـوع معـادة    المجتمع كله حقا وباطال حول

السامية، فلن نتوصل إال إلى إثارة سـخط النـاس          

الـشهور األخيـرة وزراء    لقد شهدنا في. وغيظهم

يتحركون ويتفاعلون أربع مرات على األقل، جراء       

مواطنون يهود بحق أنفسهم وهـم   أحداث إرتكبها

يّدعون بأنهم ضحاياها، فهنالك حاخام طعن نفسه،       

عل يهودي سكران كنيس إحترق بعد أن أش وهنالك

ولقد إستولى اإلضطراب على الجميـع      . فيه النار 

  .دون التحقق من مصداقية الوقائع من

العمل لوضع حـد لتلـك    وكيف : سيلفيا كاتوري

 الدسائس والتالعبات؟

، فمـن  التعقل والتـسامح  عن طريق :آالن ميناغ

الخير لكل امرىء أن يكون مدققا، وأن يتثبت مما         

فال يدين إال إذا توفر مـا  . باطل هو حق وما هو

يبرر اإلدانة، ال أن يفعل مثلما هو حاصـل اآلن،          

يتحرك المجتمع بكامله تحركا مسبقا حـول   حيث

الخطـورة،   إننا فوق منحدر شديد. معاداة السامية

ــة  ــسرعة فائق ــاس يوجهــون اإلتهامــات ب فالن

 والصحافيون اليؤدون دورهـم فـي التمحـيص   

    .بر المخاطروالتفسير، وإن ذلك ليحمل أك

تحمل المسؤولية للذين  أنت إذن : سيلفيا كاتوري

يلوحون بشبح معاداة السامية من جهة وللجهل من        

  جهة أخرى؟

ثقافـة الـصحافيين    أجل ولـضحالة  :آالن ميناغ

وأعتقد أن التالعب والدس شـيء      . وصنّاع الرأي 

بالكالم واحـد مثـل برنـار     مقصود، فحين يقعقع

 من يعادي الصهيونية إنما هو      هنري ليفي ليثبت أن   

ذلك تزوير، فهـل  . فذلك مناف للعقل عدو للسامية

 الذين يعادون الديغولية هم أعداء فرنـسا؟ وهـل  

المعادين للشيوعية أعداء السالف؟ إن ذلك يـسبب        

    .اإلضطراب واإلرباك دونما طائل

باغتك تقرير دروفان الذي  وهل : سيلفيا كاتوري

   أكثر فأكثر؟يغرس اسفين الالسامية

روفان فـضيحة، فـالمرء    إن تقرير :آالن ميناغ

إذن لـن   . اليملك الحق عن بعد في انتقاد أي بلـد        

التفكير، فينبغي أن يكون هنا ما  نقوى من بعد على
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 إن البلد الوحيد الذي يتمتع داخل. يدعونا للتساؤل

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بما يـشبه األب         

صـوتت األمـم    فلقد. إسرائيلالشرعي، إنما هو 

المتحدة على عدد كبير من القرارات التي ظلـت         

وهل ذلـك بـاألمر    فما السبب؟. حبراً على ورق

المقبول في عالم بحاجة للعدالة والتوازن؟ فهنـا        

  .تكمن المعضلة

أصـغيت إليـك إزددت    كلمـا  : سيلفيا كاتوري

إنهم لم يتوفقـوا إذن     . إحساساً بتصميمك على الرد   

  عزيمتك؟ حطيمفي ت

أمر بعيد المنال وأقدر أن  فذلك. كال :آالن مينـاغ 

ما وقع لي حادث عارض لم يحطموا به عزيمتي،         

سوف أواصل التعبير . ألوذ بالصمت ولن يجعلوني

ألقول ببساطة وبما لدي من وسائل حقيقيـة مـا          

أقع في الخطأ أكن مستعداً لتقبل كافـة   فإن. أرى

لقـد   .جر إدانتها البتـة لكن أقوالي لم ت. اإلدانات

  .أدانوني ألنني تكلمت

بحصول فـراغ مـن    ألم تشعر : سيلفيا كاتوري

  حولك؟

اإلطالق، بل الواقع بخالف  كال على :آالن ميناغ

فهنالك عدد هائل من الناس الذين انضمو إلي        . ذلك

  .المسير لمواصلة

بالحقد حيـال الـذين    هل تشعر : سيلفيا كاتوري

  هاجموك؟

فاإلعالم شيء جماعي، إنني  ال، أبداً :ناغآالن مي

ساخط بصراحة علـى رؤسـاء التحريـر الـذين       

دون التحقـق مـن    يفسحون المجـال لنـصوص  

أما الصحافيون فال، إنهم يقومون بعملهم      . تعابيرها

وإذا ما جرى التالعب بهـم   .على قدر استطاعتهم

. وتحريكهم من وراء ستار فعليهم أن يتبينوا الحدود

  .سؤولون الحقيقيون فهم رؤساء التحريرالم ماأ

  يجعلك ما جرى لك متشائماً؟ ألم : سيلفيا كاتوري

مناص من حصول تطـور   وال. كال :آالن ميناغ

ال جرم أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها       . لألشياء

وهذا ما . الناس وبين معرفة ما يجري للحيلولة بين

 ل أوتقوم به السفارات اإلسرائيلية وعمالء اإلتصا

منع القاعدة من أن تعرف،     : عمالء النفوذ والتأثير  

المرء أن يكـذب   لكن ال يسع. والتعامل مع القادة

لقـد خـسرت إسـرائيل وحركتهـا        . على الدوام 

أن تظهـر بلبـوس    ولم يعد بوسـعها . اإلعالمية

ولن يتأخر الناس كثيراً في     . الضحية فهي المعتدية  

افـة  وعلى الـرغم مـن ك   .معرفة من هم القتلة

الوسائل التي تستخدم لخنق الحقيقة، فإن روايـات        

وأنا على     . في نهاية المطاف الشهود سوف تظهر

قناعة من أن رجال السياسة في أوروبـا سـوف          

 ولـسوف  .زحزحتهم من قبـل قواعـدهم   تجري

يجدون أنفسهم مرغمين علـى اتخـاذ القـرارات         

فـي  . يبدأ الناس بالحركـة الفعليـة   الحاسمة يوم

ة في ظل الديمقراطية ال تتحرك ما دام الناس         السلط

  .يتحركون ال

التوصل إلى ممارسة  كيف جرى : سيلفيا كاتوري

مثل تلك السلطة على هيئات التحرير ولمدة طويلة        

  النحو؟ على ذلك

القيام بما قاموا به حتـى   عن طريق :آالن ميناغ

اآلن، عن طريق حمالت إعالميـة قائمـة علـى          

لها الوسـائل ولـديهم المـال     نالكذب، فهم يجندو

  .الالزم لذلك

    مثال على ذلك؟ هل لديك : سيلفيا كاتوري
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يحرر برقية تتهم فالناً  هنالك شخص :آالن ميناغ

، فتتبنى تلك البرقية من قبل      »معادي للسامية «بأنه  

إن المسألة . ال يتحققون من مصدر الخبر صحافيين

صدى   تلقىوهنالك بالتأكيد مواضيع. بهذه البساطة

    .خاصاً

البرقيات التي هي ثمرة  لكن تلك : سيلفيا كاتوري

  دس وتالعب ما مصدرها؟

غير حكوميـة إسـمها    هنالك منظمة :آالن ميناغ

أنشأها السيد غولـد ناجـل،      » محامون بال حدود  «

 نوع من طعـم  "أو إن جي" وهذه المنظمة ورمزها

أخرى فـي   » أو إن جي  «أو خديعة لوجود منظمة     

فحين يبعث . "محامون بال حدود" سا تحت إسمفرن

السيد غولد ناجل ببرقية تحمل إسم المنظمة هـذه         

الصحافي لن يتحقق مما هو كامن وراء تلـك   فإن

غولد ناجل  فالتسمية التي أطلقها السيد. الـبرقية، 

لقد هاجم السيد غولـدناجل كافـة       . وراء اإللتباس 

علـى ذلـك   واألمثلة . للسامية الناس بتهمة العداء

. دانييل ميرميه وباسكال بونيفاس وآخرون كثيرون     

أفاضت كافة وسائل اإلعـالم بـالكالم عـن     ولقد

 أما حين خـسر الـسيد  . اإلتهامات التي تفوه بها

غولدناجل الدعاوى التي رفعها بحقهم، فإن وسائل       

األمـور وكيـف    إنها. اإلعالم لم تنبس ببنت شفة

  .تجري

فكرة من شأنها تطوير  هل لديك : سيلفيا كاتوري

  عمل أجهزة اإلعالم؟

الجميع ما يعرفون، أي لو قال  لو قال :آالن ميناغ

 ولو أدى كافـة . الحق، ما كنا بلغنا ما صرنا إليه

الصحافيين عملهم بنزاهة واسـتقامة، السـتطعنا       

كل ما  إيقاف فيض األكاذيب المتدفق، والذي يغمر

علـى  لكـن مـا يبعـث        . له صلة بالعالم العربي   

هم أكثر ذكاء  الطمأنينة هو أن القراء والمستمعين

إنني أكتشف ذلك   . وثقافة من الذين يتولون إعالمهم    

 .وما أتلقى من رسائل بسعادة عبر اللقاءات

 قوة اإليباك أم جبن أمريكا 
  مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية

   ١٥/٩/٢٠٠٤ -تشارلي ريس : بقلم

و .  رئيسا  كلينتون بيل و كان    – ١٩٩٦ –الزمان  

إلعطائه حقه، لقد عمل جاهدا و بقوة إلنجاح عملية       

 ١٩٩٦ –في نفس العام . السالم في الشرق األوسط

قام ثالثة من المحافظين الجدد بوضـع وثيقـة          –

سياسية جديـدة لـرئيس الـوزراء اإلسـرائيلي         

  . المنتخب حديثا بنيامين نتنياهو

 و ديفيـد    ريتشارد بيرل، دوجالس فيث   الثالثة هم   

وثيقتهم تضمنت توصيات لنتنياهو بـأن      . ورمسر

األرض "يتخلى عن عملية السالم، و يرفض فكرة        

و التركيز علـى تقويـة دفاعـات        " مقابل السالم 

. إسرائيل بهدف الوقوف بوجه سوريا و العـراق        

هذا الجهد يمكـن أن يركـز علـى          "الوثيقة قالت   

إزاحة صدام حسين عن سدة الحكم في العـراق،         

كما ".  يعتبر إستراتيجية إسرائيل هامة من جهتها     

لهجمات أوصت الوثيقة أن تستخدم إسرائيل جداول       

  . وقائية

، و يجب أن يبدو كذلك      اآلن، إذا بدا كل هذا مألوفاً     

ألن بيرل، فيث و ورمسر إنضموا لبقية المحافظين        

 فـي   الجدد في إدارة بوش، و بيرل كان متخصصاً       

لقـد كـان لـديهم      . راقدفع عجلة الحرب في الع    

 أيلول رغم أن صدام     ١١هجمات  : أجندتين و هما  
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حسين لم يكن له أي ضلع فيها، و أسلحة الدمار          

  . الشامل المفترضة

نتنياهو، تخلى بالفعل عن عملية السالم، و بتكلفـة         

 بليون دوالر و ما يقارب حياة ألـف         ٢٠٠حوالي  

ــي، ) ١٠٠٠( ــدفها  أمريك ــرائيل ه ــت إس حقق

إزالة صدام حـسين      بطريقتها، و هو   اإلستراتيجي

  . من سدة الحكم

و سواء كان بيرل و أصحابه قـد تقاضـوا ثمـن            

النصيحة أم ال فإن إسرائيل لم تخسر شيكال واحدا         

  .  واحدةأو روحاً

إضافة إلى ذلك، إذا قمنا بتحريك ذاكرتنا، سـوف         

تتذكر أن إلى أن انفجرت العراق في وجهها، كانت         

، أما البلد   س لمهاجمة سوريا  تضع األس إدارة بوش   

. اآلخر فقد حدده بيرل و جماعته كهدف إلسرائيل       

كانت قد قررت بالفعل فرض العقوبات على سوريا        

 و وفـق مـا قالتـه جهاتنـا          –رغم حقيقة أنـه     

 فإن سوريا كانـت متعاونـة فـي         –االستخبارية  

الهدف الثاني لإلسرائيليين   . الحرب ضد اإلرهاب  

  .  بوش هو إيران قصدت إدارة– أعتذر –

حين بدأ الرئيس بوش بالحديث عن اإلرهاب، كان        

للتمييز بـين   " اإلرهاب الدولي "دائما يستخدم جملة    

القاعدة و المتمردين المحليين أصحاب األجنـدات       

تلك الجملـة لـم تـرق لإلسـرائيليين و          . المحلية

أنصارهم األمريكيين، لقد أرادوا أن يصبح أعـداء        

يضا، و بالتالي تم التخلي عـن       إسرائيل أعداء لنا أ   

و تمت إضافة أعداء إسـرائيل إلـى        . هذا التمييز 

  . القائمة الرسمية للمنظمات اإلرهابية

المشكلة أن حمـاس و الجهـاد اإلسـالمي همـا           

. منظمتان فلسطينيتان تحاربان من أجل نيل الحرية      

صحيح أنهم استخدموا أساليب إرهابية، بالـضبط       

ودية مثل عصابة شتيرن و كما كانت المنظمات اليه

األرغون تفعـل أثنـاء حربهـا ضـد االحـتالل           

إال أن هدفهم هـو االحـتالل       . البريطاني لفلسطين 

  . اإلسرائيلي و ليس نحن

حزب اهللا منظمة لبنانية، استخدمت أيضا أسـاليب        

إرهابية، بما فيها الهجوم علـى األمـريكيين فـي          

فـي  لبنان، حين تأكدوا أننا نساعد اإلسـرائيليين        

و هنا أيضا، صراعهم مع إسرائيل      . احتاللهم للبنان 

  . و ليس معنا

لقد تخليت منذ زمن بعيد عن أملي بأن يـصحوا          

األمريكيين و يتصدوا لتالعب و خداع حكـومتهم        

اللـوبي اإلسـرائيلي كـان      . من قبل دولة أجنبية   

ناجحا تماما في لجم أي انتقاد إلسرائيل، بغـض         

األمريكيين و الكثيـر    النظر كيف يبرر ذلك، معظم      

من اإلعالميين يبـدون مرعـوبين مـن اللـوبي          

اإلسرائيلي مما يبرر جبنهم الذي يعمل بنفس قوة        

  . اللوبي ذاته

إذن، كما تريدون، اسـتمروا فـي إهـدار الـدم           

و . األمريكي و المال األمريكي لمصلحة إسـرائيل      

لكن تذكروا، أن الواليات المتحدة لهـا مـصلحة         

و واحدة فقط في الشرق األوسط،      مشروعة واحدة،   

ال يهم  .  الذي يريد الكثيرين بيعه     شراء النفط  و هي 

فقـد اشـترينا    (إذا اشتريناه من حكومة دكتاتورية      

ال . أو من حكومة ديمقراطية   ) الكثير منه من صدام   

يهم بالنسبة لنا إذا كانت الدولة التي تبيعنـا الـنفط           

  . تقتل أو تكره إسرائيل

، بما فيها الحرب في العراق و       هذه الفوضى كلها  

الهجمات اإلرهابية، هي نتيجة لتـورط الحكومـة        
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، إنها حالة خطيرة و غيـر       األمريكية مع إسرائيل  

صحية من العالقات التي لن تشفى إال حين يجـد          

األمريكيون الشجاعة للجلوس بانفتاح و صـدق و        

  . مناقشة سياستنا الخارجية في الشرق األوسط

   لبده فدوى أبو: ترجمة

  نظرة في أحداث كانون أول، كانون ثاني، وشباط 

في العالقات االستراتيجية األمريكية 

  اإلسرائيلية 
  مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية

  ٢٠٠٥ /١٦/٢ -ناعوم تشومنسكي : بقلم

  أمريكية–نزاعات حقيقية إسرائيلية يوجد هناك 

يات غير انه لم يتم التصريح بها أو نشرها في الوال

  ). لكن تم ذلك في إسرائيل(  المتحدة

جهود أهم تلك النزاعات، نزاع قائم اآلن حول 

 إسرائيل لبيع تكنولوجيا عسكرية متقدمة للصين

والتي اعترضت عليها ) طائرة االستطالع(

الواليات المتحدة بقوة كما حدث ذلك في الماضي، 

إلغاء عندما قام كلينتون بإجبار إسرائيل على 

، عقب إلى الصين" نقل التكنولوجيا فالكون"صفقة 

ان أقسمت السلطات اإلسرائيلية بأنهم ماضون في 

إتمام الصفقة لما لها من دعم ذا أهمية لالقتصاد 

ألغيت الصفقة ولم العسكري التكنولوجي ومع ذلك 

  . تتم

مع نهاية عهد عرفات تتجدد اآلمال، هذا صحيح 

 –يل لكن من زاوية واحدة فقط، هو ان إسرائ

الواليات المتحدة يأملون بأن الزعامة الجديدة لديها 

 اإلسرائيلية –رغبة في قبول الطلبات األمريكية 

التي لم تتغير وفي هذا الصدد عليكم العودة إلى 

  . التعليق على وفاة عرفات

إننا نحتاج لعدم تضييع الوقت على جهود زعيمنا 

 العزيز بوش في نشر الديمقراطية وأقوال كثيرة

كهذه طبيعية ليس هنا فقط حول تذلل المعلقين 

لمزارات أصحاب المقام الرفيع الزعماء السياسيين 

و اللذين هم دائماً يزعمون و يدعون الرؤى النبيلة، 

لذلك لم يقم أي محلل بإعادة ذلك اإلعالن األخالقي 

  . من قبل الزعماء السياسيين أي اهتمام

ات ألنها والذي ال يحمل في مضمونه أية معلوم

تماماً تنبؤات من ضمنها، هتلر، ستالين، الفاشيون 

  . اليابانيون، وكل أوهام أخرى تعتقد

السؤال فيما يتعلق بالعالقات االستراتيجية مع 

  إسرائيل، دائماً أين البرهان ؟ 

حالما وضع البرهان مع الحماس الزائد في الواقع 

وقف إطالق النار بين شارون وعباس قد يصبح 

 مفهوماً وقف إطالق النار بعد بمثابة انتصار األمر

كبير لجبهة الرفض األمريكية اإلسرائيلية، منذ أن 

أعلن كيسنجر طريق االستقرار السياسي فقد أصبح 

وقف إطالق النار أمر مرحب به ان ال يقتل خير 

من ان يقتل، لكن انظر بتمعن إلى األمور، إلى 

 –مريكي األمور، اإلطار بكامله هو أن الرفض األ

اإلسرائيلي، المقاومة الفلسطينية حتى جيش 

االحتالل يجب ان يتوقف فليس هناك ما يسعد 

 اإلسرائيليين أكثر من السالم –الصقور األمريكيين 

الكامل والذي قد يمكنهم من مواصلة السعي دون 

أمريكية،  لوضع اليد –عقبات في سياسة إسرائيلية 

ية في الضفة على أراضي ذات قيمة ومصادر طبيع

الغربية، ومشاريع ضخمة تنطلق في البنية التحتية 
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تبقي المناطق الفلسطينية في إطار كانتونات، هذا 

هو ما كان جوهر قضية النزاع لسنوات واتفاق 

وقت إطالق النار المشار إليه ال يشتمل على كلمة 

واحدة حول جوهر القضية األساسية والتي كان 

  . وات وسنواتالصراع قائم من اجلها لسن

الواليات المتحدة دعمت برنامج االستيطان 

أو ما يقارب % ٦اإلسرائيلي بزيادة المستوطنين 

 ألف مستوطن، القدس الشرقية تم ضمها في ٤٥٠

انتهاك واضح لقرار مجلس األمن لكن بغض 

طرف الواليات المتحدة وكل التوسعات التي قامت 

ترف بها إسرائيل في األراضي المحتلة أصبح مع

بها من قبل الواليات المتحدة كجزء من إسرائيل، 

بطريقة تكتيكية بواسطة الصحافة حتى إلى أبعد من 

ذلك أصبح ال يشار إلى الجدار المقام في الضفة 

الغربية على انه جدار عازل ويقسم الضفة الغربية 

بشكل غير مرئي وضع بوش من الصعب التخيل 

من ذلك بالنسبة ان هناك نصراً واضحاً وتاماً أكثر 

للرفض األمريكي اإلسرائيلي ما قبلته حكومة 

عباس كثيراً تما قبله عرفات عما نادت به مبادئ 

" كلينتون على ان قرارات األمم المتحدة أصبحت 

مما فتح السبيل لقيام الواليات " في طي التاريخ 

المتحدة بدعم إسرائيل في مواصلة برامجها 

اتفاق اوسلو حتى االستيطانية دون الوقف منذ 

وصلت إلى أعلى معدل آخر سنة من عهد كلينتون 

  ).  بوش–شارون (  باراك التي سبقت عهد –

قد يقول قائل بأنه بهذه الطريقة قد يكون العمل 

أفضل من ان يبق الرفض أحادي الجانب، و 

السكان هنا يجعلوا ذلك يحدث إال انه هناك سؤال 

 من أن أرى منفصل، ال يوجد هناك إشارة تمكنني

  . ان هناك شيئاً قد تغير

هناك إلى حد ما قضية عامة أخرى و التي قد تحل 

بموجب اتفاق وقف إطالق النار، اإلدانة القوية من 

األمم المتحدة لإلرهاب و التي تم تحريرها من 

، والتي لم ١٩٨٧خالل مبادرة، ريجا نايت في عام 

جزء ) هندوراس امتنعت(تحظى بتأييد في حينه 

ن الواليات المتحدة وإسرائيل والذين قد صوتوا م

ضد المبادرة وفي تفسيرهم لذلك قالوا بأنهم صوتوا 

ضد جزء منها والتي تقر بحق المقاومة الحتالل 

حسب ميثاق األمم المتحدة، والذي يعطي الحق 

للشعوب المحتلة والتي تتعرض للتمييز و 

 ان االستعمار بالمقاومة ضد كافة األنظمة مما يعني

هناك دولة عنصرية سابقة وحليفة تشملها المبادرة 

هي (ودولة حليفة أخرى محتلة ) جنوب إفريقيا( 

بمعنى انه عندما تسلط األضواء بطريقة ) إسرائيل

غير مالئمة على مواصفات النخبة األمريكية أما 

اآلن فقد كسبت أمريكا و إسرائيل، المعركة، حيث 

ير مسموح االحتالل العسكري أمر مشروع وغ

بالمقاومة، نصر كبير آخر لنظام القوة تبرز 

  . مشاهدة للمجتمع الفكري ذو أهمية للقيام بخدمته

أود أن أكون متفائل و الوثبات هي وثبات وهمية 

   .وال شيء يمكن ان يساعد على رؤية الحقيقة

   بسام عودة: ترجمة

جماعات الضغط الموالية إلسرائيل في 

سيطرة على ال ر قوانينتمّر أمريكا

 التفكير
  ٧/٥/٢٠٠٤ -مجلة العصر

تحشد أبرز المنظمات اليهودية حاليا، مؤسـساتها       

ومنابرها والموالين لها للضغط على مجلس الشيوخ       
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للموافقة على مشروع قانون يتيح أو باألحرى يجيز 

المتابعة الفدرالية لبرامج دراسات الشرق األوسط      

وقد ُأقر  . ةالممولة حكوميا عبر الجامعات األمريكي    

بأغلبية ساحقة من طرف مجلـس النـواب واآلن         

ويوصـي  ، معروض للمصادقة في مجلس شـيوخ     

بإنشاء محكمة فدرالية للتحقيـق ومتابعـة       القرار  

  . حاالت نقد إسرائيل في حرم الجامعات األمريكية      

وافقت اللجنـة الفرعيـة     ، ٢٠٠٣،  سبتمبر ١٧في  

ع علـى   للتعليم التابعة للمجلس التشريعي باإلجمـا     

قانون الدراسـات    "والمسمى  ، ٣٠٧٧القرار رقم   

، وكـان الراعـي     "الدولية في التعلـيم الجـامعي     

جمهوري محافظ ، بيتر هويكستراالرئيسي للقانون، 

 بتأسـيس   ٣٠٧٧ويطالـب قـرار     . من ميتشيجان 

مجلس استشاري مكون من سبعة أعـضاء لديـه         

لتخفيض التمويل الفـدرالي للكليـات      الصالحيات  

عات التي وفرت مجاال لألكاديميين للبحـث       والجام

وسمحت بالنقاش العام حـول الـصراع العربـي         

وسيعين عضوان من هـذا المجلـس       . اإلسرائيلي

وآخران من  ، االستشاري من طرف مجلس الشيوخ    

وثالثة من قبل وزير التعلـيم،      ، المجلس التشريعي 

على أن يكون اثنان منهم من الوكـاالت األمنيـة          

  !.مريكيةالفدرالية األ

واعتبرت كل مـن اللجنـة األمريكيـة اليهوديـة          

والمؤتمر األمريكي اليهودي والرابطة المناهـضة      

 مرير مشروع القرار هدفا مركزيا    ت "للتشويه أن   

، وأسسوا تهمهم بتحيز مراكز الـشرق األوسـط         "

، على بعض البحوث المستقلة والشكاوى القصصية     

مـن  وبشكل رئيس على كتاب منشور منذ سنتين        

في الشرق األوسط فـي     " خبير"،  مارتن كرامر  قبل

جامعة تل أبيب، مركز موشى ديـان للدراسـات         

ويتهم كرامر في مؤلفه    . الشرق أوسطية واإلفريقية  

فشل الدراسات الشرق   : أبراج عاجية على الرمل    "

علمـاء الـشرق األوسـط      ، " أوسطية في أمريكا  

ــان  ــادئ األمريك ــشجيع آراء مناهــضة للمب بت

ونشرت نتـائج دراسـته     . ائيلية و األمريكية  اإلسر

التي توصيي بـضرورة إصـالح بـرامج هـذه          (

معهـد واشـنطن لـسياسة      من طرف   ، )المراكز

مؤسـسة متخصـصة مؤيـدة      ، الشرق األدنـى  

  .إلسرائيل

وحسب مصادر مطلعة، فـإن الـداعم الرئيـسي         

 في حرم الجامعات    مراقبة النقاش الفكري  لمساعي  

 البـارزين إلسـرائيل   المؤيـدين   والكليات، مـن    

والمناهضون للقضايا العربية واإلسـالمية، مـن       

، ستانلي كرتز ،  المذكور سابقا  مارتن كرامر أمثال  

مساهم في المجلة القومية المعادية للعـرب علـى         

المؤيـدة  " هـوفر "الشبكة وزميل بحث في مؤسسة      

مؤسس معهد الـشرق    ، نيال بايبس ادو، إلسرائيل

حراسـة  "أحد فروعه   و، األوسط المؤيد إلسرائيل  

منظمة تراقب أسـاتذة الكليـة و       ، "الحرم الجامعي 

  . إلسـرائيل ) أو المـشتبه فـيهم    (  الطلبة الناقدين 

وعلى صعيد آخر، يجري النقاش والحـديث عـن         

تهديد الكليات التـي ال تلقـن الـرؤى المؤيـدة           

، من خالل حشد الضغط     إلسرائيل بفقداتها للتمويل  

ــانون  ــديولوجيلتنــوع اإلا "لتمريــر ق فــي " ي

حيث يخطط األعضاء الجمهوريـون     . الكونجرس

أشـبه   -في مجلس الشيوخ لتقديم مشروع قانون       

ـ   -بتشريعات الدول البوليسية القمعية     " يسمى بـ

لحظر نقد إسـرائيل    صمم  " لسيطرة على التفكير  ا

ــة  ــات األمريكي ــت والكلي ــرم الجامعت ــي ح   . ف

ويخطط العضو الجمهوري في مجلـس الـشيوخ        
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 التحدي الصهيوين                        )٣-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 لتقديم  ريك سانتورم من والية بنسلفانيا    ، يكياألمر

الـذي  " التنـوع اإليـديولوجي    "ما يسمى بقانون    

سيخفض التمويل الفدرالي لآلالف مـن الكليـات        

والجامعات األمريكية إذا وجد أن تلك المؤسـسات        

تسمح لألساتذة والطلبة والمنظمات الطالبية بنقد      

هذا،  ب سانتورمويريد العضو الجمهوري    . إسرائيل

إعادة صياغة نص التمويل الفدرالية لقانون التعليم       

" التنـوع اإليـديولوجي    "الجامعي ليتضمن قانون    

وأيضا المساواة الجنسية في التعليم كعالوة للتمويل       

  .الفدرالي

وربما ألننا في سنة انتخابية، فإنه يتوقع التخطيط        

لتمرير عدد من القوانين التي تضمن دعم اليهود        

 .  أوتتودد إليهم لكسب أصواتهماألمريكان
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