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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

رغم التأييد الذي تتمتع به إسرائيل في أوساط النخب األميركية الحاكمة فإن صورتها لدى الرأي العام 

   على األقل٢٠٠١أيلول / األميركي تعاني سلبيا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 

لنقد المتزايد إلسرائيل بالجامعات األميركية مما ويقول التقرير إن لوبي إسرائيل وجد صعوبة في التعامل مع ا

  دفعه إلطالق عدد من المبادرات الجديدة للتعامل مع األزمة

 

 عن شعور بعض قادة أكبر ٢٠٠٣ و٢٠٠٢لذا كشفت بعض وسائل اإلعالم اليهودية األميركية خالل عامي 

  ميركيين تمر بأزمةالمنظمات المساندة إلسرائيل بأميركا، بأن صورة إسرائيل في عيون األ

 

وذكر التقرير أن إسرائيل التي نجحت في الحفاظ على النخب السياسية األميركية الحاكمة لسياساتها باتت 

  تواجه مشكلة في التواصل مع الشعب األميركي

  

 أن صورة إسرائيل تعاني بدرجة أكبر في - وتقارير أخرى نشرت حول القضية ذاتها-كما كشف التقرير 

             ثالث فئات أميركية أساسية، وهي الجامعات األميركية واألفارقة األميركيين أوساط 

  وأصحاب التوجه السياسي الليبرالي
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هذا إضافة إلى هجوم لوبي إسرائيل الناجح على عدد من أعضاء الكونغرس المساندين إلسرائيل في 

سقاط عدد من أبرز أعضاء الكونغرس المساندين  التشريعية حيث نجح اللوبي في إ٢٠٠٢انتخابات عام 

  للقضية الفلسطينية وهما النائبة سنثيا ماكيني والنائب إريل هلليارد

 

كما ركز التقرير على نفوذ المحافظين الجدد داخل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وكيف لعب عدد منهم 

والرأي العام األميركي بالحرب على العراق، ومن كبار أعضاء لوبي إسرائيل دورا هاما في إقناع اإلدارة 

  وكيف حلموا هم وساسة إسرائيل بإعادة تشكيل الشرق األوسط بعد إسقاط النظام العراقي

 

، ويكفي هنا ٢٠٠٦وترتب على ذلك طغيان حالة من الفشل والصمت على المحافظين الجدد أوائل عام 

 مشروع فكري يضم قيادات المحافظين الجدد، لم ينشر وهو" القرن األميركي الجديد " اإلشارة إلى مشروع 

  ٢٠٠٥أيلول / أي كتابات جديدة عن الشرق األوسط منذ سبتمبر

 

هناك تغيرات تكنولوجية وديموغرافية بعيدة المدى تعمق أزمة صورة إسرائيل يصعب إيجاد حلول سريعة 

ادة أعداد المسلمين والعرب بالواليات لها، وعلى رأس هذه العوامل صعود اإلنترنت كمصدر للمعلومات، وزي

المتحدة وأوروبا، وزيادة شعور الرأي العام األوروبي السلبي تجاه السياسات اإلسرائيلية مما يمثل عامل 

  ضغط هاما على نظيره األميركي

 

هذا إضافة إلى انفتاح بعض فئات الشعب األميركي على وجهة النظر العربية، وعلى رأسها األفارقة 

  يركيون وأصحاب التوجه السياسي الليبرالي والجامعاتاألم

 

 مادة –وهي تمثل في حد ذاتها–تبعته موجة من المقاالت التي ناقشت دور اللوبي " لوبي إسرائيل"تقرير 

هامة عن دور اللوبي تستحق الدراسة واالهتمام، كما أنها أوجدت درجة عالية من النقاش عن دور لوبي 

  لحديث عنهإسرائيل الذي يندر ا

 

إن هناك في اإلدارة األميركية من يقول إن إسرائيل حليف استراتيجي للواليات المتحدة وذات قيمة كبيرة 

للواليات المتحدة من حيث سياساتها االستراتيجية وسياستها العسكرية وفرض نفوذها في أجزاء أخرى من 

لى اإلدارة األميركية وكانت على هذه الشاكلة العالم، إنني أختلف مع هذا الطرح وأقول إنها بمثابة عبء ع

   عاما٤٠على مدى 
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وعندما نتحدث عن اللوبي الصهيوني علينا أن نتذكر أن هناك تأثيرات من لوبيات أخرى منها المجموعات 

والذي هو مسيحي ) جون أشكروفت(األصولية المسيحية وأحد أعضائها هو وزير العدل األميركي الحالي 

جداً بهذا النوع من العقيدة، وعقيدة المسيحيين األصوليين تقول إن إسرائيل قوية، ضرورة أصولي ملتزم 

لخطة الرب في فلسطين، وبمقتضى هذه العقيدة فهم يعتقدون إن على حكومة الواليات المتحدة أن تجعل من 

  ألمر الربإسرائيل قوية جداً عسكرياً ، لحين يأتي يوم الحساب وأي شيء يقل عن ذلك فهو مخالفة 

 

 مليون ٤٠ليس هناك شك في أن أعداد المسيحيين الذين يؤيدون إسرائيل هو رقم هائل جداً، وربما أكثر من 

   مليون٥٠وربما 

 

إن أعضاء الكونجرس يعانون من محنة أسوأ من الشعب األميركي، فاليوم ال يوجد هناك شخص في مجلس 

منتقداً إلسرائيل، لما تقوم به من هجوم شديد على الكونجرس أو في مجلس الشيوخ الذي يرفع صوته 

  الفلسطينيين العزل وال حتى واحداً منهم، في زماننا كان هناك كثيرين مستعدون للكالم 

 

فقد مقعده في البرلمان، ألنه دعم تزويد الدول العربية بالسالح، ) شاوس بيرسي(اآلن ال يوجد وال واحد، 

قداً إلسرائيل، كان من والية كاليفورنيا ورشح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ، أيضاً كان منت) ديك كروسكي(و

ولكن ال يوجد شك بأن المعارضة التي تصدت له والتي نظمها اللوبي المؤيد إلسرائيل كلفته خسارة مقعده، 

  ويجرؤ على الكالم في هذا الموضوع.. ويبدو أنه لم يعد هناك أحد مستعد ألن

 

  مة األميركية ومجلس الشيوخ األميركي أرضاً محتلة من قبل إسرائيلإن البعض يسمي العاص

 

إن اللوبيات قوة مرهبة تمارس االحتيال ضد الرؤساء، وقد قيل لي مرة، قال لي أحد الرؤساء إن كثيرا من 

لب، الوفود من اليهود كلهم من اليهود من مختلفي أنحاء البالد يأتون إليه الوفد تلو اآلخر حاملين نفس الط

بنفس الكلمات ، فيبدو أنهم كلهم متحدون تماماً ومتفقون على .. والوفد تلو اآلخر يعربوا عن مطالبهم

تنسيق كامٍل حول ما يريدون من الرئيس، ولكن لألسف منتقدي السياسة األميركية في الشرق األوسط، 

               ات ليسوا على نفس الدرجة من التنسيق والتعاون والتنظيم وال يملكون التنظيم

  وراءهم التي يجب أن يمتلكوها

 

في كلمته الوداعية حذر فيها من قوة المؤسسة العسكرية الصناعية في الواليات ) أيزنهاور(الرئيس 

المتحدة، وأنا أوصي كل مواطن أميركي بأن يقرأ تلك الكلمة ألن قوة المؤسسة الصناعية العسكرية واضحة 
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م وتتمثل في الزيادة في الميزانية العسكرية واإلنفاق، وفي حرص اإلدارة األميركية على تماماً هذا اليو

  الدخول في عمليات عسكرية في مختلف أنحاء العالم وممارسة دور الشرطي في العالم

 

في الواليات المتحدة مسألة السياسة الخارجية في الشرق األوسط ليست قضية سياسة خارجية بل هي حقيقة 

ة سياسة داخلية، الرئيس والكونجرس يتجاوبون تجاه الضغط الذي يمارسه اللوبي المؤيد إلسرائيل، قضي

       وهو لوبي مؤثر جداً وأرعب الكونجرس بشقيه الكونجرس والسيناتور ووجدوا أساليب للتحكم 

  حتى بالرئيس نفسه

 

هم كل أعضاء الكونجرس، بل وفي  عضواً ٥٣٥ عضواً يهودياً في ٣٧كيف يتحكم : كثيرون يتساءلون

  مصير الواليات المتحدة كلها؟

 

  أوالً بسبب تركيز الموارد بشكل خاص مثل التركيز على االنتخابات السياسية، كما حصل معي في جورجيا

 

ومن حيث األساس إنهم يستطيعون فعل ذلك ألن النظام السياسي للواليات المتحدة هو نظام مفتوح بهذه 

  هو ليس من الصعب بمكان، ولكي تمارس مثل هذا الفعل فبإمكان أي كان أن يفعله الطريقة، ف

 

المسلمون في أميركا يمكنهم أن يعملوا في ذلك، أميركيون آخرون يمكنهم أن يفعلوا ذلك، وخاصة تلك المجموعات 

السياسية، ومن خالل اقتران التي تمتلك قوة مالية، صحيح ألن تركيز القدرات المالية هي التي تجني ثمار الممارسة 

  القدرة على التصويت والقدرة على استخدام المال، يحصلون على القوة الحقيقية في البالد

 

أما لوبي إسرائيل فيكاد يكون مسيطراً على صناع القرار الذين رفضوا اللقاء بمسؤولي المنظمات المسلمة والعربية 

  اب اللوبياألميركية خالل األزمة الراهنة خوفا من إغض

 

كما أشار المقال إلى إجماع قادة الحزبين األميركيين الرئيسيين حول مساندة إسرائيل، وإلى ضعف صوت المنظمات 

  اليهودية الليبرالية المعارضة لموقف اللوبي المتشدد في مساندته إلسرائيل

 

رعات تقدر بعشرات الماليين من ونبه المقال إلى إمكانيات لوبي إسرائيل المادية الضخمة، إذ نجح في جمع تب

  الدوالرات لدعم إسرائيل
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صورة إسـرائيل لـدى الـرأي العـام         

 ١١/٩األميركي منذ 

  ٢٨/٢/٢٠٠٧ -  الجزيرة نت– عالء بيومي

إلى البرهنة على حجـة تنـادي        يسعى هذا المقال  

رغم التأييد الذي تتمتع بـه إسـرائيل فـي           ،  بأنه

أوساط النخب األميركية الحاكمة فإن صورتها لدى       

نـذ أحـداث    الرأي العام األميركي تعاني سـلبيا م      

 علـى   ٢٠٠١ أيلـول / الحادي عشر من سـبتمبر    

  .األقل

فقد مرت صورة إسرائيل في عيون األميركيين منذ        

، أوالهما فـي    أزمة واضحة ذلك الحين بأكثر من     

، وثانيتهما فـي أعقـاب      األحداث اإلرهابية أعقاب  

  .فشل التدخل األميركي في العراق

كما يرصد عدد مـن العوامـل المـساعدة علـى           

ار تدهور صورة إسرائيل لدى الرأي العـام        استمر

، وعلـى رأس تلـك   األميركي خالل الفترة الحالية 

األخطاء الدبلوماسية التي وقعـت فيهـا       العوامل  

وصـعود وسـائل    ،  إسرائيل في حربها على لبنان    

وانتـشار  ،  اإلعالم البديلة وعلى رأسها اإلنترنت    

األصوات المتعاطفة مع المسلمين والعـرب فـي        

واستمرار تـدهور   ،  عبية أميركية معينة  أوساط ش 

األوضاع في العراق بصفة خاصة وتخبط السياسة       

   .األميركية في الشرق األوسط بصفة عامة

وهي عوامل تـشكل إضـعافا مـستمرا لـصورة          

إسرائيل لدى الرأي العام األميركي، كما أنها قـد         

تقود إلى إدخال صورة إسرائيل أزمـات جديـدة         

   .ركيينعميقة في أوساط األمي

  

  النقد المتزايد إلسرائيل: األزمة األولى
/ الـصادر فـي مـارس     " لوبي إسـرائيل  "تقرير  

 من تأليف اثنين من أكبر أساتذة العلوم        ٢٠٠٦ آذار

سـتيفين والـت وجـون      السياسية بأميركا وهما    

 عـن   -في بعـض أجزائـه     - تحدث   ميرشماير

 مـن قبـل     تحديات ضخمة واجهها لوبي إسرائيل    

الجامعات األميركيـة بعـد انطـالق االنتفاضـة         

  .٢٠٠٢الفلسطينية الثانية عام 

ويقول التقرير إن لوبي إسرائيل وجد صعوبة فـي         

التعامل مع النقد المتزايد إلسـرائيل بالجامعـات        

ات األميركية مما دفعه إلطالق عدد مـن المبـادر        

  .الجديدة للتعامل مع األزمة

حيث أنشأ بعض األكاديميين المـوالين إلسـرائيل        

 تـشجع طـالب     منظمة لمراقبة الحرم الجـامعي    

الجامعات على كتابة تقارير ضد أساتذتهم الناقدين       

للـضغط علـى    إلسرائيل، كمـا سـعى آخـرون        

الكونغرس لمنع الدعم عن الجامعات التي ينتـشر        

  .بها نقد إسرائيل

ديات السابقة يمكن النظر إليها كجـزء مـن         التح

 في أميركا   مرت بها صورة إسرائيل   أزمة أكبر  

وارتبطت بسعي األميـركيين لفهـم       ١١/٩بعد  

األسباب التي قادت إليها، حيث انقسم األميركيـون        

الـسياسة  أوالهمـا رأت أن     : إلى فئتين رئيسيتين  

الخارجية األميركية خاصة تجاه الشرق األوسـط       

اإلرهـابيين  ، أما الفئة الثانية فرأت أن       هي السبب 

  .يكرهون أميركا بسبب قيمها

وبمرور الوقت ونظرا لنفوذ المحـافظين الجـدد        

داخل اإلدارة األميركيـة وفـي أوسـاط اإلعـالم          

، ولكن  األميركي انتصرت الفئة الثانية على األولى     
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إعـادة التفكيـر فـي      ذلك لم يمنع األميركيين من      

 األوسـط   تجـاه الـشرق   طبيعة سياسات بلـدهم     

ودورها في تأجيج العداء الدولي ألميركا، سـاعد        

على ذلك التدهور الذي شهدته عملية السالم عامي        

  . ٢٠٠٢ و٢٠٠١

لذا كشفت بعض وسائل اإلعالم اليهودية األميركية       

 عن شعور بعض قادة     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢خالل عامي   

أكبر المنظمات المساندة إلسرائيل بأميركـا، بـأن        

  . رائيل في عيون األميركيين تمر بأزمةصورة إس

 يوم جيوش تلغراففعلى سبيل المثال نشرت وكالة 

 مقاال تحدث عن    ٢٠٠٣ كانون األول /  ديسمبر ١٧

إسرائيل تخسر معركة التـأثير     "انتشار شعور بأن    

فـي دوائـر    " على عقـول وقلـوب األميـركيين      

المنظمات المساندة إلسرائيل والتي شرعت منذ عام 

 حملة عالقات عامة واسعة   عام في تنفيذ    ونصف ال 

لمواجهة تدهور صورة إسرائيل في أوساط الرأي       

  . العام األميركي

وذكر التقرير أن إسرائيل التي نجحت في الحفـاظ         

على النخب السياسية األميركية الحاكمة لسياساتها      

باتت تواجه مشكلة فـي التواصـل مـع الـشعب           

  .األميركي

وجهات األميركيين أجرته   كما أشار إلى استطالع لت    

/ فـي نـوفمبر   " مشروع إسـرائيل  "منظمة تدعى   

سبة األميـركيين    وجد أن ن   ٢٠٠٣ تشرين الثاني 

الراغبين في أن تقف أميركا موقفا محايدا تجـاه         

مقارنـة  % ٦٢صراع الشرق األوسط وصلت إلى      

   .٢٠٠٢منتصف عام % ٤٣مع 

وتقارير أخرى نشرت حـول      -كما كشف التقرير    

 أن صورة إسرائيل تعاني بدرجـة       -اتهاالقضية ذ 

أكبر في أوساط ثالث فئات أميركية أساسية، وهي        

ــركيين   ــة األمي ــة واألفارق ــات األميركي الجامع

وذكـرت  . وأصحاب التوجه الـسياسي الليبرالـي     

بعض المصادر أن هجوم إسـرائيل الـدائم علـى       

أعدائها ال يكفي لتحسين صورتها لدى الرأي العام        

 بات يشعر أن إسرائيل ال تمتلـك        األميركي والذي 

  . مشروعا لتحقيق السالم بالشرق األوسط

ولكن التقارير نفسها عادت وتحدثت عـن جهـود         

تقوم بها المنظمات المواليـة إلسـرائيل لتحـسين         

الصورة كإنشاء منظمـات جديـدة للتعامـل مـع          

الجامعات وتوعيـة الطـالب، وأخـرى للدعايـة         

ـ     واإلعالن،   وبي إسـرائيل   هذا إضافة إلى هجوم ل

الناجح على عدد من أعضاء الكونغرس المساندين       

 التشريعية حيث   ٢٠٠٢إلسرائيل في انتخابات عام     

نجح اللوبي في إسقاط عدد مـن أبـرز أعـضاء           

الكونغرس المساندين للقـضية الفلـسطينية وهمـا     

  .النائبة سنثيا ماكيني والنائب إريل هلليارد

  تردي األوضاع في العراق: األزمة الثانية
يمكن القول إن تحركات لوبي إسـرائيل الحتـواء         

األزمة األولى، والتي لم توازيها تحركات متكافئة       

من حيث الحجم والنوع من قبل األطراف المسلمة        

والعربي، والظروف التي مرت بها أميركـا فـي         

صـعود نجـم     و ١١/٩التاليين ألحـداث    العامين  

المحافظين الجـدد ومـن ورائهـم المـسيحيون         

المتدينون وقوى اليمين األميركـي التـي دفعـت         

 ساهمت معا فـي تخطـي       بأميركا لحرب العراق،  

صورة إسرائيل أزمتها األولى، ولكن هذا لم يحول        

دون دخول صورة إسرائيل أزمة ثانية على أثـر         

  .ردي األوضاع بالعراقت
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الذي أشرنا إليه في     -ويمثل تقرير لوبي إسرائيل     

 عالمة فارقة في هذه األزمـة، فقـد         -بداية المقال 

نشر عن أكـاديميين معـروفين يعمـالن بـأهم          

الجامعات األميركية ممتلئا بنقد لمختلـف الحجـج        

اإلستراتيجية واألخالقية التي يـستخدمها أنـصار       

مـساندة  إسرائيل إلقناع الرأي العام األميركي بأن       

حيث رفض مؤلفـا    إسرائيل تصب في مصلحتهم،     

التقرير هذه الحجج مؤكدين أن السبب الرئيـسي        

للتأييد الذي تحظى به إسرائيل هو لوبي إسرائيل        

  .وقدراته التنظيمية

كما ركز التقرير على نفوذ المحافظين الجدد داخل        

إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وكيف لعب عـدد         

ء لوبي إسرائيل دورا هامـا      منهم ومن كبار أعضا   

في إقناع اإلدارة والرأي العام األميركي بـالحرب        

على العراق، وكيف حلموا هم وساسـة إسـرائيل         

بإعادة تشكيل الشرق األوسط بعد إسـقاط النظـام         

  . العراقي

ويمكن القول إن تقرير لوبي إسـرائيل لـم يكـن           

المؤشر األول على األزمة التي مرت بها إسرائيل        

ن األميركيين نتيجة ألخطاء الحرب علـى       في عيو 

نتاجا لهذه األزمة    -في الغالب  -العراق، بل كان    

  .وليس سببا لها

بحالـة الـرفض    حيث ارتبطت األزمة الحقيقيـة      

والسخط الشديدين التي طغت على غالبية الدوائر       

 تجاه سياسة اإلدارة    األكاديمية والثقافية األميركية  

عـراق، والتـي    التي قادت إلى الحـرب علـى ال       

أصبحت يضرب بها المثل فـي سـوء التخطـيط          

واإلدارة السياسية ليس فقـط مـن قبـل اليـسار           

األميركي فقط ولكن أيضا من قبل كتاب يمينيـين         

  .كفرانسيس فوكويامامعروفين 

وترتب على ذلك طغيان حالة من الفشل والصمت        

، ويكفـي   ٢٠٠٦على المحافظين الجدد أوائل عام      

"  القرن األميركي الجديد   " مشروع   هنا اإلشارة إلى  

وهو مشروع فكري يضم قيادات المحافظين الجدد،       

لم ينشر أي كتابات جديدة عن الشرق األوسط منذ         

  .٢٠٠٥ أيلول/ سبتمبر

ولم يكن مستغربا أن يتأكـد شـعور األميـركيين          

بالرغبة فـي الحيـاد تجـاه الـصراع العربـي           

يركيين اإلسرائيلي، حيث وجد استطالع ألراء األم     

) كير(أجراه مجلس العالقات اإلسالمية األميركية      

من األميركيين باتوا % ٦٣أن ،  ٢٠٠٥أواخر عام 

يعتقدون أن طرفي الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني      

يقفان على جانب الصواب بشكل متـساو وذلـك         

  .٢٠٠٤أواخر عام % ٥٠مقارنة بنسبة 

  مقدمات األزمة الثالثة وقضايا أخرى

إضافة إلى األزمتين السابقين يمكن اإلضافة إلـى        

عدد من العوامل الهامة التي من شأنها اسـتمرار         

تدهور صورة إسرائيل لدى الرأي العام األميركي       

  . خالل الفترة الحالية

ـ       : أوال س لم تتمكن إسرائيل خالل الـسنوات الخم

األخيرة من عالج الجذور الفعلية لألزمـة التـي         

تعانيها لدى الرأي العام األميركي، وعلى رأسـها        

فشل عمليه السالم وعدم وجود خطط إسـرائيلية        

  .مقنعة لتحقيق السالم المنشود في الشرق األوسط

حالة التأييد العام التي تمتعت بها إسرائيل من        : ثانيا

شعبا فـي أعقـاب     قبل الواليات المتحدة حكومة و    

بداية حرب لبنان، قد ال تعبر عن حقيقـة شـعور           

الرأي العام األميركي تجاه السياسات اإلسـرائيلية       

بقدر ما هي رد فعل لموقـف النخـب األميركيـة           
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السياسية واإلعالمية المساند إلسرائيل، ولطبيعـة      

المشاعر الوطنية األميركية والتي تدعو األميركيين      

  .زماتللتوحد في أوقات األ

/ لذا أكد اسـتطالع أجـراه كيـر نهايـة يوليـو           

أن الحرب على لبنان لم تغير موقف        ٢٠٠٦ تموز

المطالب بالمحايد  %) ٦٣(غالبية الشعب األميركي    

  .تجاه صراع الشرق األوسط

هناك تغيرات تكنولوجية وديموغرافية بعيدة     : ثالثا

المدى تعمق أزمة صورة إسرائيل يصعب إيجـاد        

، وعلى رأس هذه العوامل صعود      احلول سريعة له  

اإلنترنت كمصدر للمعلومـات، وزيـادة أعـداد        

المسلمين والعرب بالواليات المتحـدة وأوروبـا،       

وزيادة شعور الرأي العام األوروبي السلبي تجـاه        

السياسات اإلسرائيلية مما يمثل عامل ضغط هامـا        

  .على نظيره األميركي

األميركي هذا إضافة إلى انفتاح بعض فئات الشعب        

على وجهة النظر العربية، وعلى رأسها األفارقـة        

األميركيون وأصحاب التوجه السياسي الليبرالـي      

  .والجامعات

فشلت إسرائيل في كسب التعاطف الـدولي       : رابعا

في حربها على لبنان بسبب إفراطها في استخدام        

القوة، ورفضها الحلول الدبلوماسية التي ساندتها      

  . والمنظمات الدوليةغالبية دول العالم 

تبعته موجـة مـن     " لوبي إسرائيل "تقرير  : خامسا

وهي تمثل فـي  –المقاالت التي ناقشت دور اللوبي      

 مادة هامة عـن دور اللـوبي تـستحق          –حد ذاتها 

الدراسة واالهتمام، كما أنها أوجدت درجة عاليـة        

من النقاش عن دور لوبي إسـرائيل الـذي ينـدر           

  . الحديث عنه

 ذلك الحين دراسات وتقارير هامة      كما ظهرت منذ  

 وعلـى   تحرج إسرائيل أمام الرأي العام األميركي     

تاب الرئيس األميركي الـسابق جيمـي       رأسها ك 

 " سـالم ال تفرقـة عنـصرية      .. فلسطين "كارتر  

 والذي تحـدث عـن      وتقرير لجنة بيكر هاملتون   

أهمية إيجاد حل سياسي لمشاكل المنطقة كطريـق        

  .لحل أزمة العراق

 كتاب بيكر على وجه الخـصوص العـب         ويضع

الرئيسي في تدهور عملية السالم على أكتاف قادة        

إسرائيل ومن خلفهم الواليات المتحدة، حيث يـرى        

كارتر في خالصة كتابه الرئيسية أن إسرائيل تكاد        

تكون في حالة انتهاك مستمرة التفاقات السالم مع        

  . العرب منذ اتفاقات كامب ديفيد مع مصر

   وتحذيرخاتمة
بقى لنا أن نحذر من أن دخول صـورة إسـرائيل           

لدى الرأي العام األميركي أزمة كبرى جديدة فـي         

الفترة الحالية، ليس أمرا حتميا، فهو يعتمد علـى         

  .توافر عدد من العوامل القابلة للتغيير

وعلى رأس تلك العوامل فشل لوبي إسرائيل فـي         

 صورة احتواء المستجد من التحديات التي تمر بها

إسرائيل رغم ما يتمتع به من قدرة على المبادرة         

وانتشار أفقي ورأسي بدوائر تشكيل الرأي العـام        

  . األميركي

وكذلك قدرة األطراف المـسلمة والعربيـة علـى         

استغالل تلك التحديات رغم اإلمكانيات المحـدودة       

التي يتمتع بها اللوبيان العربي والمسلم بأميركـا،        

قات عامة شـاملة ترعاهـا      وعدم وجود خطة عال   

  .الدول العربية أو اإلسالمية بأميركا
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هذا إضافة إلى صمت النخب السياسية األميركية 

  .الذريع عن كل ما قد يمثل نقدا إلسرائيل

حاجة االقتصاد األمريكي لتوسيع الحرب     

   مؤكدة في المنطقة

    ٢٠٠٦/ ١٠/٨ -قسم الدراسات والترجمة: الجمل

ــا   ــسيطر عليه ــة، ي ــوبي اإلدارة األمريكي الل

المجمـع  ، الذي يسيطر أيـضاً علـى        اإلسرائيلي

الصناعي الحربي، والمجمع الـصناعي الخـدمي       

) اتخـاذ (وتتم آلية التأثير علـى عمليـة        . المالي

  .القـرار ) صـنع (القرار، عـن طريـق عمليـة        

االيباك، الجمعيـة   (يد اللوبي اإلسرائيلي    عندما ير 

األمريكية الصهيونية، المعهد اليهـودي لـشؤون       

لعبـة الـدومينو    ، تبدأ   )وغيرها... األمن الوطني 

ــرائيلية ــي  اإلسـ ــو اآلتـ ــى النحـ   : علـ

  .المجمعات الصناعية والمالية تـوفر التمويـل       •

مراكز الدراسات التابعة للمحافظين الجدد تكتب       •

  .وتنشر

ــائ • ــرّوج وسـ ــسّوق وتـ ــالم تـ   .ل اإلعـ

ــب    • ــصهيوني يطال ــسيحي ال ــين الم   .اليم

  .نواب مجلسي النواب والشيوخ يتبنون العرائض      •

ــراً ــصدر : وأخي ــت ي ــرارهالبي ــيض ق   .األب

ـ      لعـب بـسياسة    (أتقن اللوبي اإلسرائيلي لعبة الـ

يحـاول هـذا اللـوبي      ، واآلن،   )وسياسيي أمريكا 

تـصبح  ممارسة لعبة السيطرة على العالم، بحيث       

  .خارطة العالم، تحت السيطرة والتحكم

أخبار الحرب فـي    الرأي العام العالمي مشدود إلى      

، وبينما الجميـع يتـابع التطـورات        جنوب لبنان 

والمراحل الميدانية للصراع العسكري، تقوم اإلدارة  

األمريكية، بعملية حربية نوعيـة أخـرى، تـشبه         

ـ ... حروبها في أفغانستان، العراق، لبنان     ن ال  ولك

ويمكن توضيح ذلـك علـى      .. تشبهها في آن معاً   

  :ضوء الحقائق اآلتية

هذه الفـواتير ليـست وهمـاً، أو أكاذيـب، أو            -

 افتراضات

قرر المحافظون الجدد عـدم االنـسحاب مـن          -

  .العــراق وافغانــستان وتوســيع الحــرب   

اتفق الرئيس بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيلي       -

  .ايهـــود أولمـــرت علـــى كـــل شـــيء

 الهجوم الجـوي، والمـدفعي، والبحـري،        بدأ -

  .وأخيــــراً البــــري ضــــد لبنــــان

أمريكا وبريطانيا، تعرقالن عملية وقف إطالق       -

ــار   .النـــــــــــــــــــــ

ارتفع سعر برميل الـنفط، وهنـاك مؤشـرات          -

  .بالمزيـــــد مـــــن االرتفـــــاع  

أصبح االقتصاد األمريكي مهدداً بتزايد معدالت       -

  .التضخم والبطالة، والتي ظلت باألساس مرتفعـة      

بدأت اآلن في أمريكا عملية تنفيذ خطة نوعيـة          -

نقل الضغوط التي يعاني منهـا      جديدة، تهدف إلى    

، وإلقاء حملها   االقتصاد األمريكي إلى خارج أمريكا    

 اّن االقتـصاد     أي. على االقتـصادات األخـرى    

األمريكي يعاني من العجز جراء ارتفاع النفقـات        

ويـل  نفقات على الحروب، تمويل إسـرائيل، تم      (

، وقلـة   )الـخ ...غزو الفضاء، تمويـل الرفاهيـة     

ولما كانت الوسائل االقتصادية األكثر     .. اإليرادات

جدوى في هذه الحالة تتمثل في القيام بعملية تقليل         

النفقات، وزيادة اإليرادات، فإن اإلدارة األمريكية،      

لم تلجأ لذلك، ألن تقليل النفقات معناه تقليل دعـم          

 .رفاهية، وغير ذلكإسرائيل، وتقليل ال
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اختارت اإلدارة األمريكية طريقه تقـوم علـى         -

أن تتصرف أمريكـا كمـا تـشاء، وعلـى          : مبدأ

ــساب   ــاتورة الحـ ــع فـ ــرين دفـ   .اآلخـ

نحن في العالم العربي أصـبحنا ننقـسم إلـى           -

 يرفـضون   مجموعتين، األولى تتكون من الـذين     

، ويقولـون ال بكـل وضـوح        الهيمنة األمريكية 

يقومـون  لثانية فتتكون من الـذين      أما ا .. وكرامة

،مثل فاتورة تدمير   سلفاً بدفع فاتورة حساب أمريكا    

أفغانستان، وفاتورة إعادة تعمير أفغانستان، فاتورة      

تدمير العراق وفاتورة إعادة تعمير العراق، واليوم       

فاتورة تدمير لبنان، وغداً فاتورة إعـادة تعميـر         

  .لبنـــــــــــــــــــــــان

ذلك، وقد وّجـه    فاألمريكيون أنفسهم يعترفون ب    -

الرئيس األمريكي جـورج دبليـو بـوش ثنـاءه          

للزعمـاء  ) موثقاً بالصورة والـصوت   (الشخصي  

أمريكا في تحريـر     (العرب، الذين دعموا مسيرة   

، إضافة إلى تأكيـده     ..)أفغانستان وتحرير العراق  

لهؤالء العرب باحترام وامتنان أمريكا لهم، وبـأن        

في المرات  أمريكا سوف تحتاج إلى وقوفهم معها       

  .القادمة أيضاً

اآلن، بدأت اإلجراءات والترتيبات، لجعل هـؤالء       

الحلفاء واألصدقاء المخلصين ألمريكـا، يـدفعون       

) التـدمير (تلقائياً خسائر أمريكا، ال في عمليـات        

، وإنما في كـل شـيء،       )إعادة البناء والتعمير  (و

وحتى ال تقوم أمريكا بتجميعهم كـل مـرة فيمـا           

ـ  ، ثم يقوم الرئيس    )ات المانحين مؤتمر(يعرف بـ

األمريكي بالطلب منهم تقديم التبرعات، فهذه المرة       

يقوم السيناريو على حفـظ مـاء وجـه الـرئيس           

  .األمريكي من كثرة السؤال

، مع  )فيدرال ريسرف (بنك االحتياطي األمريكي،    

يعدون العدة إلطـالق    ) وزارة الخزانة األمريكية  (

ؤوس األمـوال   ر) شفط(برنامج نقدي يهدف إلى     

من أصدقاء وحلفاء أمريكا،وعدم استرداد أي شيء       

 كذلك عندما تريد أمريكا شراء السلع       منها بسهولة، 

، فإن على   )كالنفط مثالً (أو الخدمات من اآلخرين     

لها األسعار، وقف الـسعر     ) يكسروا(اآلخرين أن 

الذي تحدده أمريكا، ومن يريد شراء شـيء مـن          

سعر الذي تحدده أمريكا،    أمريكا، فعليه أن يقبل بال    

وال داعي ألن يدفع شـيئاً ألن أموالـه باألسـاس        

  .موجودة في بنوك أمريكا

، مؤشر الهيمنة األمريكية يؤكد ذلك    : وأخيراً نقول 

أجنـدة منظمـة    : من يريد التأكد، عليه مراجعـة     

التجارة العالمية، أجندة قمـة الثمانيـة، الـسياسة         

بنك االحتيـاطي    واالئتمانية التي أصدرها      النقدية

الفيدرالي األمريكي، الـسياسة الماليـة لـوزارة        

  .الخزانة األمريكية

دول المنطقة العربية التي سارت في ركب العولمة        

األمريكية وفتحت اقتصادياتها دون ضوابط، هـي       

سوف تساهم بقدر كبير في تمويل خـسائر        التي  

، وبالتالي فإن اقتصاديات هذه     االقتصاد اإلسرائيلي 

 العربية هي التي سوف تـدفع نيابـة عـن           الدول

  .أمريكا إلسرائيل في نهاية األمر

هكذا يقول ويؤكد منطق المبادالت التجارية غيـر        

المتكافئة وغير المتوازنة بين هـذه االقتـصاديات        

واالقتصاد األمريكي، ماداموا يقبلون البيع     ، العربية

ألمريكا بأرخص األسعار، والشراء منها بـأغلى       

  .األسعار
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دور اللوبي الصهيوني في التأثير على 

 القرار األميركي
   الجزيرة نت-برنامج بالحدود

 أحمد منصور: مقدم الحلقة
 سيناتور أمريكي: بول فيندلي: ضيف الحلقة
 ٠٦/٠٣/٢٠٠٢: تاريخ الحلقة

 
 بول فندلي

رغم النفوذ الصهيوني البارز في مواقع صـناعة        

 أإال أن هذا النفوذ بد     ،القرار في اإلدارة األميركية   

تأثيره أكثر وضوحاً بعد أحداث الحادي عشر مـن       

، وقد تجلى ذلـك بوضـوح مـن     بر الماضي سبتم

التأييد األميركي شبه المطلق لكل مـا       خالل حجم   

، وحمـالت   تقوم به إسرائيل ضـد الفلـسطينيين      

التضييق األميركية ضد المسلمين داخل الواليـات       

المتحدة وخارجها، وكذلك حملة التضليل واألكاذيب      

) البنتـاجون (التي تقوم بها وزارة الدفاع األميركية       

 مع  -كما يقول كثير من المراقبين    -التي ساهمت   و

تـشويه  وسائل اإلعالم األميركية األخـرى فـي        

، ولمحاولة فهم جانب هـام  صورة كل ما هو مسلم   

مما يدور حولنا يدور حوارنا، اليوم مع السيناتور        

بول فيندلي، صـاحب الكتـابين      األميركي البارز   

د ال سكوت بع  "و" من يجرؤ على الكالم   "الشهيرين  

  ".اليوم

ُولد بول فيندلي في إلينوي في شيكاغو في الثالـث          

م، شـارك فـي     ١٩٢١والعشرين من يونيو عـام      

الحرب العالمية الثانية ضمن القـوات األميركيـة        

وحصل على العديد من الجوائز لدوره في مجاالت        

حقوق اإلنـسان والوقـوف فـي وجـه التفرقـة           

 يعضواً في الكونجرس األميرك   العنصرية، أصبح   

تحالف م حيث   ١٩٨٣م وبقي إلى العام     ١٩٦١عام  

واقفه المـضادة   بسبب م ،   اللوبي الصهيوني ضده  

 والمؤيـدة للحقـوق العربيـة،       للحركة الصهيونية 

وتمكنوا من إبعاده إال أنه أصدر كتابه البارز عـن          

مـن  "نفوذهم داخل اإلدارة األميركية تحت عنوان       

رس ، بعد إبعـاده مـن الكـونج       "يجرؤ على الكالم  

 ٩٥أصدر هذا الكتاب، ثم أتبعه بكتاب آخر عـام          

عـن طريـق     "  على نفس المنوال كان عنوانـه     

، وقبيل أحداث الحادي عشر من سـبتمبر        "الخداع

، الـذي   " ال سكوت بعد اليوم    "أصدر كتابه الهام    

تـشويه صـورة المـسلمين فـي        تحدث فيه عن    

، كما صدرت له كتب أخرى من       المجتمع األميركي 

براهـام  إ"، و "أسطورة المزرعة الفيدرالية  " أهمها  

، شـارك فـي     "الكونجرس على المحك  "،  "لنكولن

عشرات المؤتمرات العالمية وأسس ورأس مجلس      

 كما يرأس مجلـس     ،المصالح القومية في واشنطن   

إدارة جمعية توحيد األنظمة الديمقراطية ومجلـس       

إدارة التنمية الغذائية والزراعية الدولية بين عامي       

، عضو مجلس األمناء في     ٩٤م وحتى العام    ١٩٨٣

في شيكاغو ورئيس سابق للجنـة      ) إلينوي(جامعة  

، ورغم أنه في عامـه      )جاكسون لحقوق اإلنسان  (

 إال أن ذلك لم يمنعه من أن يجوب         الثاني والثمانين 

تقديم الحقيقة فـي عـصر مركـز        العالم محاوالً   

  . التضليل وبث األكاذيب األميركي
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مرحباً بك، أشكرك على المشاركة     سيناتور فيندلي   

مـن  "معنا وعلى المجيء إلى الدوحة، في كتابـك         

الذي أثار ضجة كبـرى بعـد       " يجرؤ على الكالم  

فـضحت بالوثـائق    صدوره بدايـة الثمانينيـات،      

واألرقام والمعلومات حجم التأثير الصهيوني على      

القرار األميركي، وحجـم االختـراق الـصهيوني        

قبل سنوات أصـدرت كتابـك   ، و لإلدارة األميركية 

، أضفت إليه المزيد من     "عن طريق الخداع  "اآلخر  

كيف تنظر لحجم وتأثير النفوذ الصهيوني      الوثائق،  

في القرار األميركي بعد أحداث الحادي عشر مـن         

  سبتمبر؟

هيوني علـى القـرار     حجم تأثير اللوبي الـص    

  األميركي
إن تأثير اللوبي المؤيد لدولة إسرائيل      : بول فيندلي 

، وال أحـاول    اللوبي المؤيد إلسرائيل  والذي يسميه   

، ألن هذا سـوف يثيـر       باللوبي اليهودي تسميته  

الغالبية من اليهود األميركيين الذين ربما ال يؤيدون        

ير ولكن تـأث  أهداف اللوبي المؤيد لدولة إسرائيل،      

 هذا اللوبي هو مؤثر وهائل اليوم كما كان سـابقاً         

وكان مهماً قبل الحادي عـشر مـن سـبتمبر          .. و

إن الكثيرين  وبعده، وإنما يثير دهشتي واستغرابي      

بدؤوا يصدقون أو صدقوا دعاوى اللوبي المؤيـد        

 من قبـل     له  رغم إنه ال تمثيل قوى     لدولة إسرائيل 

ذ مـن حيـث      ولكن قراراته تتخ   ،المواطنين اليهود 

  .تصب في مصلحة اللوبي المؤيد لدولة إسرائيل

) روبرت هنتـر  ( الكاتب البريطاني    :أحمد منصور 

كتب مقاالً في منتصف شهر فبراير الماضي قـال         

، فيما  إن إسرائيل تجر أميركا إلى لعبة خطيرة       ،فيه

أن إسرائيل تنفذ سياسات أميركا في      يرى آخرون   

ائيل هي التي تجـر     هل إسر  المنطقة، من يجر من؟   

الواليات المتحدة أم أن إسرائيل تنفذ أهداف الواليـات         

  المتحدة في المنطقة؟

إن هناك في اإلدارة األميركيـة مـن        : بول فيندلي 

يقول إن إسرائيل حليـف اسـتراتيجي للواليـات         

المتحدة وذات قيمة كبيرة للواليات المتحـدة مـن         

رية حيث سياساتها االستراتيجية وسياستها العـسك     

وفرض نفوذها في أجزاء أخرى من العالم، إننـي         

أختلف مع هذا الطرح وأقول إنها بمثابة عبء على   

اإلدارة األميركية وكانت على هذه الـشاكلة علـى         

 وهناك الكثير من األسباب وأهمها      ، عاماً ٤٠مدى  

 ذي وجود ونفوذ قلة قليلة اآلن هو الشخص ال        ،هو

والذي هـو   ) وولف وودز (هو نائب وزير الدفاع     

) لدونالد رامسفيلد (صديق قريب جداً وحليف قريب      

وزير الدفاع وكان له دور كبير في إدارة الـرئيس          

هذا ) وولف وودز (بوش األب والد الرئيس الحالي      

وأن  ،ملتزم التزاماً كامالً بدعمه لدولة إسـرائيل      

ويعتبر أحـد   ،  قراراته تنحاز بشكل كبير لصالحها    

 ل اإلدارة األميركية الحالية،   أكثر اليهود نفوذاً داخ   

وعندما نتحدث عن اللوبي الـصهيوني علينـا أن         

نتذكر أن هناك تأثيرات من لوبيات أخـرى منهـا          

المجموعات األصولية المسيحية وأحد أعضائها هو      

) جون أشـكروفت  (وزير العدل األميركي الحالي     

والذي هو مسيحي أصولي ملتزم جداً بهذا النـوع         

دة المسيحيين األصوليين تقول إن      وعقي ،من العقيدة 

 ، ضرورة لخطة الرب في فلـسطين      ،إسرائيل قوية 

وبمقتضى هذه العقيدة فهم يعتقدون إن على حكومة        

الواليات المتحدة أن تجعل من إسرائيل قوية جـداً         

لحين يأتي يوم الحساب وأي شيء يقـل        ،  عسكرياً  

، وعندما كنت في    هو مخالفة ألمر الرب   فعن ذلك   

كنت أتعرض للنقد كثيراً مـن أبنـاء        س  الكونجر
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دائرتي االنتخابية، ألنني لم أكـن أتحـدى تأييـد          

  .اإلدارة األميركية إلسرائيل بما فيه الكفاية

اللـوبي  أنـت اآلن أشـرت إلـى        : أحمد منصور 

 في الواليات المتحدة األميركية     المسيحي المتطرف 

وحـده الـذي    ) أشكروفت(وهذا اللوبي ربما ليس     

أيضاً تنتمي  ) بوش(يقال أن عائلة    ، بل   ينتمي إليه 

، كتبت الكاتبـة األميركيـة بعـض الكتـب          إليه

األميركية التي تحدثت عن األصولية أن أيضاً كان        

، كان  )آل جور (   ينتمي له نائب الرئيس السابق      

هذا التيار يمثل حوالي    ) ريجان(ينتمي له الرئيس    

يقي هم الذين يقدمون الدعم الحق     ، مليون أميركي  ٧٠

إلسرائيل، إذن الشعب األميركي أو اللـوبي اليمينـي         

  األميركي هو الذي يدعم إسرائيل بهذا الشكل؟

لـيس هنـاك شـك فـي أن أعـداد           : بول فيندلي 

المسيحيين الذين يؤيدون إسرائيل هو رقـم هائـل         

،  مليون ٥٠ مليون وربما    ٤٠جداً، وربما أكثر من     

 الـذي  ولو قابلت ذلك قارنته بمجموع سكان اليهود      

 ماليين، فإن الداعمين لليهود أو      ٥ أو   ٤ال يتجاوز   

اللوبيات المؤيدة إلسرائيل وتقـارن ذلـك بعـدد         

لكن ن العدد قليل بالمقارنة     إالمسيحيين األصوليين ف  

، فلديهم  تأثير اللوبيات المؤيدة إلسرائيل أكبر بكثير     

طواقم عمل من ناس أكفاء ومؤهلين تأهيالً عالياً،        

جماعات األصولية المسيحية فـإنهم     أما ما يخص ال   

ينظمون أنفسهم ويذهبون إلى االنتخابات ويـدلون       

بأصواتهم وُيتبعون ما يطلب منهم مـن كبـرائهم         

  .وقادتهم أيضاً

اآلن هناك حرب شـعواء تـشنها       : حمد منصور أ

إسرائيل ضد الفلسطينيين العزَّل مع تأييد أميركـي        

 فـي   ما هـي  مطلق، تأييد للجاني وإدانة للضحية،      

تصورك المسؤولية التاريخيـة التـي تتحملهـا        

الواليات المتحدة األميركيـة تجـاه مـا يحـدث          

  .للفلسطينيين العزل في فلسطين

المسؤولية التاريخية ألميركا تجـاه المجـازر       

  اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين
يبدو إنـه ال    ) بوش(لألسف الرئيس   : بول فيندلي 

يدرك تماماً مركزية المأساة التي يعانيها والمحنة       

، إنـه هـذا لـيس       التي يعانيها الشعب الفلسطيني   

عرضاً جانبياً يصاحب عرضاً رئيسياً يسمى حربه       

ضد اإلرهاب، ولألسف لم يقتنع لحد اآلن أن جزء         

ن، ربما مليار   من المشكلة هو القلق تجاه الفلسطينيي     

أو حتى مليارين شخص في العالم معنيون بمعاناة        

الفلسطينيين، ربما أكثر اإلسرائيليين ربما أكثر من       

) شارون(الفلسطينيين، وأنه يستقبل رئيس الوزراء      

أربع مرات ويفرش له السجاد األحمر فـي حـين          

يرفض استقبال الرئيس عرفات وإن موقفـه هـذا         

  .و تصورهحتى غريب ال يمكن فهمه أ

طيب، يعني اآلن الشعب األميركي     : أحمد منصور 

 أما يدرك األميركيون أن هؤالء      ،أما يفهم ما يحدث   

األطفال، والنساء، والعزَّل الذين ُيقتلون في فلسطين      

ُيقتلون بأسلحة أميركية وبأموال أميركيـة يـدفعها        

  دافعوا الضرائب؟

 يسمعون تقارير تصلهم، ولكن تمـر       :بول فيندلي 

 الناس في وسائل اإلعالم المؤيدين إلسـرائيل        عبر

 تُبـث   -لألسـف –التي  ) الجزيرة(ولكن باستثناء   

بالعربية ومعظم األميركيين ال يفهمون برامجهـا،       

ولكن بشكل عام األميركان ينظرون إليها كمنافسة       

كصراع بين أناس يحاولون حرمـان الـشعب        أو  

، ومعظم  اإلسرائيلي من حقه الذي وهبه له الرب      

بـدالً  .. لتقارير هذه تُظهر اإلسرائيليين الذين وهم     ا

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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 ُيظهروا كمغتصبين لـألرض الفلـسطينية        أن من

 تُظهرهم هذه التقارير وكـأن      ،وللحقوق الفلسطينية 

أناس شجعان يتصدون لهـؤالء العـرب الـذين         

 وال يدركون أن    ،يحاولون حرمانهم حقهم الطبيعي   

هـاك  الفلسطينيين هم الذين  تتعرض حقوقهم لالنت      

وللقمع واالضطهاد والذين كانوا هم الجيـل الـذي    

 ،تعرض لالضطهاد على يد النازيين فـي ألمانيـا        

أصبح يضطهد الفلسطينيين اليـوم فـي فلـسطين         

 مـن حـق   هموينكرون حقوقهم األساسية ويحرمون  

العمل والحياة الكريمة وحتى مصادر المياه إنهـا        

  ال يفهم  -لألسف–جريمة بشعة، الشعب األميركي     

وبسبب وسائل اإلعالم المنحازة إلسرائيل     أبعادها  

  .في الواليات المتحدة

 كيف يمكن يعني للعرب أن ينقلـوا        :أحمد منصور 

  الصورة إلى الشعب األميركي بشكل واضح؟

 إن العرب بإمكانهم أن يفعلـوا أكثـر       :بول فيندلي 

بكثير مما يفعلوه اآلن، وهناك العرب الكثيرين هم        

ليهم أن  اآلن من أصل عربي ع    مواطنين أميركيين   

، ودعوني أضرب لكم مـثالً اآلن       ينظموا صفوفهم 

فقبل بضعة أيام من أحداث الحـادي عـشر مـن           

أول رئيس للواليات   ) جورج بوش (سبتمبر أصبح   

المتحدة يتحدث ألول مرة في التاريخ داعماً إلقامة        

دولة فلسطينية، وربما كان هـو األول أيـضاً أن          

تبارهم قوة احتالل، وكانت هذه      باع ،يحدد إلسرائيل 

أول مرة يصدر فيها تصريح مثل هذا عن الرئيس         

 ماذا كان رد فعـل الجاليـة العربيـة          األميركي،

 لقد بعثوا له فوراً ببرقيـات       والمسلمة في أميركا؟  

ولكن مقارنة بالبرقيات التي تهنئـه كانـت        التأييد  

من الطرف  .. قليلة جداً مقارنة بالبرقيات المعادية    

الية جولألسف ال خر التي استهجنت موقفه هذا،      اآل

العربية واإلسالمية ال تنتهز الفرص التي يتيحهـا        

النظام في أميركا، في بلدهم اآلن الذي أصبح هو         

  .مقر سكناهم

 الثمن   أن  يعني اآلن هذا يدفعنا إلى     :أحمد منصور 

الباهظ الذي دفعته أنت حينمـا واجهـت اللـوبي          

كما تطلـق   –يد إلسرائيل   الصهيوني أو اللوبي المؤ   

 وحدك قمت بلقاء الرئيس األسد في نهايـة         -عليه

السبعينيات ولقاء ياسر عرفات مما استدعى عليك       

إذا كنت أنـت تقـول اآلن أن الـشعب          الصهاينة،  

األميركي ُيضلل من خالل وسائل اإلعالم، فمـاذا        

  عن أعضاء الكونجرس؟

إن أعضاء الكونجرس يعـانون مـن        :بول فيندلي 

ة أسوأ من الشعب األميركي، فاليوم ال يوجـد         محن

هناك شخص في مجلس الكونجرس أو في مجلس        

الشيوخ الذي يرفع صوته منتقداً إلسرائيل، لما تقوم      

به من هجوم شديد على الفلـسطينيين العـزَّل وال          

حتى واحداً منهم، في زماننا كان هنـاك كثيـرين          

ـ     .. مستعدون للكالم، وال   د، اآلن ال يوجد وال واح

فقد مقعده في البرلمان، ألنه دعم      ) شاوس بيرسي (

) ديك كروسـكي  (و،  تزويد الدول العربية بالسالح   

أيضاً كان منتقداً إلسـرائيل، كـان مـن واليـة           

كاليفورنيا ورشح نفسه لعضوية مجلس الـشيوخ،       

ولكن ال يوجد شك بأن المعارضة التي تصدت له         

خسارة ه  توالتي نظمها اللوبي المؤيد إلسرائيل كلف     

.. مقعده، ويبدو أنه لم يعد هناك أحـد مـستعد ألن   

 ولكـن   ويجرؤ على الكالم في هـذا الموضـوع،       

الموجودين في العاصمة األميركية ليسوا ممثلـين       

متحدين على تأييد إسـرائيل علـى       للشعب ألنهم   

عنـدما بـدأ    :  ودعوني أعطيكم مـثالً    طول الخط، 

ين شارون حملته العسكرية العنيفة ضد الفلـسطيني      
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قبل بضعة أشهر، اللوبي المؤيد إلسرائيل استطاع       

 من أعـضاء مجلـس      ٩٣الحصول على أصوات    

 ،الشيوخ المئة وشيء بأن وقعوا على عريضة تأييد       

التي تدعوه أال يتراجع عن حملته العسكرية هـذه،         

مـن مجلـس الـشيوخ      % ٩٣ويعني هذا إنـه     

األميركي، وهذا ال يمثل الرأي العـام األميركـي،         

يمثل مدى نفوذ اللوبي المؤيد إلسرائيل في       ولكنه  

 إن البعض يـسمي     ،عاصمة صنع القرار األميركي   

العاصمة األميركية ومجلس الـشيوخ األميركـي       

، وما نحـن بحاجـة      أرضاً محتلة من قبل إسرائيل    

ماسة إليه اآلن هو عمل يقوم بـه أبنـاء الجاليـة            

العربية من أصل أميركي بأن ينظمـوا نـشاطهم         

نتهزين الفرص المتاحة للجميـع بـأن       السياسي م 

ينتخبوا أناساً أقوياء وقادرين على أن يمثلوا مـن         

السياسات ما هو لصالح أميركا ومـا يكـون فـي        

صالح الفلـسطينيين أيـضاً ويعترفـوا بحقـوقهم         

  .اإلنسانية

كـأن   يعني كأنه ُيفهـم منـك اآلن         :أحمد منصور 

ة،  الذي يملك المال، الذي يملك القو      ،أميركا للبيع 

الذي يملك التأثير، الذي يملـك أن يـنظم نفـسه           

، هـل   يستطيع أن يشتري أميركا لصالح مصالحه     

أفهم منك ذلك يعني هذه القضية اآلن تقنعنا أمـام          

أن أميركـا لـم تعـد        وهـو    ،محور خطير للغاية  

  .لألميركيين وإنما هي أصبحت لإلسرائيليين

لقد شاءت الفرصة ألن أكـون مـع        : بولي فيندلي 

وكان هناك الكثير من الناس، لكن ) ريجان(س الرئي

أن انفردنا جانباً وسألته ماذا كان يعتقـد أن علينـا    

 وفيما يخص امتالك    ،نعمله تجاه القضية الفلسطينية   

الشعب الفلسطيني دولة خاصة به، وماذا كان رده؟        

إلى أين   ي،لو تتصورون وكان رداً خطيراً فقال ل      

دولـة، وكـأن    سوف يذهبون المتالك مثل هذه ال     

وهـذا  ،  األمر يعني عليهم أن يرحلوا من مكانهم      

يعني أن ريجان كان يؤمن حقيقة بـأن إسـرائيل          

 ،تملك الحق لكل فلسطين بحكم مقتضى إرادة الرب

، ال  وعلى الفلسطينيين أن يغادروا وفي تلك الفترة      

بالمناسبة وهو الـرئيس    ) بوش(أشعر بأن الرئيس    

وهو أيـضاً   .. ه كانت اآلن يقبل تلك العقيدة، ولكن    

 ومـؤمن   -كمـا يقولـون   –مسيحي ولد من جديد     

إن ) ويلـسون (بالمسيحية، وكذلك كما قـال قبلـه        

.. وجود اإلسرائيليين هو حق منحه لهم الرب وأن       

  .هو نفسه حق اإلسرائيليين منذ آالف السنين

تـأثير الـصوت    .. لكن عفوا هنـا   : أحمد منصور 

لـم  . .معروف أن الرئيس بوش نجـح     .. اليهودي

اليهـود  .. يحصل على أصوات كثيرة من اليهـود      

المرشح المنافس  ) آل جور (ركزوا أصواتهم على    

هـل   -بـوش –وهو اآلن يراهن على ترشيح ثان       

أو يقفوا معه في فتـرة      .. يمكن أن يدعمه اليهود   

كمـا يحـدث   –الترشيح الثانية إذا دعم إسـرائيل     

   بكل ما يملك؟-اآلن

 ألنـه   ،غراب حقيقـة     إنه مثير لالست   :بول فيندلي 

أثناء الحملة االنتخابية الرئاسية، تحدثت أنا معبـراً        

عن تأييدي لجورج بوش وكنت أحـث المـسلمين         

على أن يصوتوا لصالح جورج بوش وقـد فعلـوا      

مـن المـسلمين األميـركيين      % ٧٠ذلك أكثر من    

 ربما وفروا له الهامش الذي      ،صوتوا لصالح بوش  

ات، وعليه فإنه لـيس     االنتخاب.. فاز به في النهاية   

لديه أي التزام تجاه اللوبي المؤيد إلسـرائيل فـي          

حملته االنتخابية، وقد دخل البيت األبيض متحرراً       

ويملك الحرية ألن يتبع ما     .. من تلك القيود وعليه   

.. خراآلولكنه اتجه باالتجاه     ،يراه مناسباً لسياساته  
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، ويجب أن يكون هنـاك      وال أدري لماذا حدث هذا    

 اًر من اللوبيات المعروفة، والتي مارست ضغط      تأثي

عليه والذين استغلوا الفرصة ليصلوا إلى الـرئيس        

 إن اللوبيات قوة مرهبة تمارس    كما يفعلون دائماً،    

 قال لـي    ،، وقد قيل لي مرة    االحتيال ضد الرؤساء  

أحد الرؤساء إن كثيرا من الوفود من اليهود كلهـم          

 يأتون إليه الوفد    من اليهود من مختلفي أنحاء البالد     

تلو اآلخر حاملين نفس الطلب، والوفد تلو اآلخـر         

 فيبدو أنهـم    ،بنفس الكلمات   .. يعربوا عن مطالبهم  

كلهم متحدون تماماً ومتفقون على تنـسيق كامـٍل         

حول ما يريدون من الرئيس، ولكن لألسف منتقدي        

 ليسوا على   ،السياسة األميركية في الشرق األوسط    

تنسيق والتعـاون والتنظـيم وال      نفس الدرجة من ال   

  .يملكون التنظيمات وراءهم التي يجب أن يمتلكوها

 هل يمكن للعـرب أن      لكن]: مقاطعاً [أحمد منصور 

إذا .. هل المصالح العربيـة األميركيـة     .. يؤثروا

سـواء كـانوا    .. العرب لديهم إرادة فعالً للتـأثير     

حكومات أو من المسلمين المقيمين داخل الواليات       

هل يمكن لهم أن يكون لهـم        -كما تقول -دة  المتح

  تأثير على القرار األميركي لو أرادوا؟

أنهم يملكون األعداد ويملكون الدوافع،     : بول فيندلي 

وعليهم أن يمتلكوا االنـضباط الكـافي والرغبـة         

 ضغوطهم ا لرفع أصواتهم عالياً، ويمارسو    الكافيـة 

كما ينبغي لكن هذا ليس حاصالً اآلن، ولكـنهم ال          

ينتهزون الفرصة المتاحة، وعلـى سـبيل المثـال       

) كـولن بـاول   (ووزير خارجيته   ) بوش(الرئيس  

يقوالن دائماً إن ياسر عرفـات عليـه أن يوقـف           

اإلرهاب ويضع نهاية لهذه المجازر والعنف مـن        

جهة الفلسطينيين، ولكـنهم ال يقـوالن إن علـى          

اإلسرائيليين أن يوقفوا العنف، وإذن يجب أن يرتفع 

..  ويقـول  -نيابة عن الشعب األميركـي     –صوت  

قائالً إن إنهاء العنـف يعنـي إنهـاء اإلرهـاب           

وموضوعة إنهاء اإلرهاب وإنهاء االحتالل يجـب       

 ألنهـا تخـدم المـصالح       ،أن تكون هي األساس     

  .األميركية وبالتأكيد تخدم المصالح الفلسطينية

 من المؤكد أنك تابعـت أن بعـض         :أحمد منصور 

يضاً طالبوا عرفات بإيقاف العنف     الزعماء العرب أ  

مثلما يطالبه األميركيون بـدالً مـن أن يطـالبوا          

  ! األميركيين بأن يكون لهم موقف معتدل

.. عملية عسكرة لإلدارة األميركية   يالحظ أن هناك    

الرئيس طيار سابق، نائب الرئيس وزيـر دفـاع         

سابق، وزير الدفاع هـو وزيـر دفـاع سـابق،           

كانت تعمـل فـي وزارة      مستشارة األمن القومي    

 منصباً رفيعـاً داخـل      ٣٠الدفاع، هناك أكثر من     

ما هي  اإلدارة األميركية، كله لعسكريين أميركيين،      

أبعاد عسكرة اإلدارة األميركيـة وتأثيرهـا علـى         

  مستقبل البالد؟

دارة األميركية وتأثيرها علـى     أبعاد عسكرة اإل  

  مستقبل البالد
في كلمته الوداعية   ) أيزنهاور(الرئيس  : بول فيندلي 

حذر فيها من قوة المؤسسة العسكرية الصناعية في        

الواليات المتحدة، وأنا أوصي كل مواطن أميركي       

بأن يقرأ تلك الكلمة ألن قوة المؤسسة الـصناعية         

 وتتمثـل فـي     العسكرية واضحة تماماً هذا اليـوم     

الزيادة في الميزانية العـسكرية واإلنفـاق، وفـي         

حرص اإلدارة األميركية على الدخول في عمليات       

عسكرية في مختلف أنحاء العالم وممارسـة دور        

، وهذا كله مبعث قلق وسيناريو      الشرطي في العالم  

ولكـن يبـدو أن الكثيـرين ال         ،يبعث على القلق  
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ـ         ذا للبلـد   يدركون مدى التهديد الـذي يـشكله ه

، وأن هناك الكثيرين من المـسلمين       ولمصالح البلد 

لكنهم ال يفعلون ما يجب أن      .. في الواليات المتحدة  

 بهم وألقـي كلمـات فـي        ييفعلوه، وكثيراً ما التق   

تجمعاتهم وأسألهم كم واحداً منكم بعث برسالة إلى        

الرئيس بوش مثالً فال ترتفع إال أصـوات قليلـة          

 شـخص،   ٥٠٠.. ٤٠٠خمسة أو ستة من بـاقي       

فأسألهم فماذا أنتم فاعلون عن قضية معينة مـثال،         

وأقـول لهـم     ،وأحثهم على الذهاب إلى الكنائس    

، وأحثهم على الذهاب إلى     الكنائس وليس المساجد  

أن يحضروا القداس وبعد ذلك يحـاولوا       .. الكنائس

الحديث إلى المـسيحيين وأن يقولـوا لهـم أنهـم           

 عـن المـسيحية،     مستعدون لفهم وتعلـم المزيـد     

مستعدين أيضاً أن يعلموا اآلخرين عن اإلسـالم        و

..  قليلة فقـط ترتفـع     اًولكن أجد أن أعداد   . .شيئاً

وأقول لهم إن عليكم جميعاً أن تذهبوا إلى الكنيسة         

وآمل أن يلتزموا بكل ذلك ألنهم      .. يوم األحد القادم  

سـوف يقـدمون خدمـة عظيمـة         ،لو فعلوا ذلك  

شر المعلومات الصحيحة عـن     لبلدانهم ولدينهم بن  

 والتي هناك نقص كبيـر فـي الواليـات          اإلسالم

 خاصة المناطق الريفية منها وسبب هـذا        ،المتحدة

وإن االفتقار إلـى فهـم      ،  العداء ضد اإلسالم  ،  هو

حقيقي لإلسالم يعتبر إحدى حجرات العثـرة فـي         

الطريق التوصـل إلـى تعـديل سياسـتنا تجـاه           

  .الفلسطينيين

 ١١صورة اإلسالم في أميركـا بعـد أحـداث          

  سبتمبر
أنا قرأت أنه بعد الحادي عشر من       : أحمد منصور 

سبتمبر أنت بنفسك توجهت إلى الكنيسة وأنت طبعاً        

مسيحي وألقيت كلمة عن سوء الفهم في محاولـة         

ولكـن  في وقتها،   " ياةالح"ونشرت هذه في صحيفة     

هل صورة العرب والمسلمين بعد أحداث الحـادي        

عشر من سبتمبر أصبحت أسوأ مما كانت عليـه         

قبلها؟ أم أن هناك نتـائج إيجابيـة فـي أن كـل             

  أميركي بيسعى اآلن للتعرف على اإلسالم؟

 إن اإلجابة يجـب أن تكـون إجابـة          :بول فيندلي 

ـ    .. نعم وال .. مختلطة ل أحـداث   وعليَّ أن أبدأ قب

معظم األميركيين كانوا   الحادي عشر من سبتمبر،     

 أن المـسلمين بـشكل عـام يوافقـون          نيعتقدو

، الكثيرون كانوا   ويقبلون باإلرهاب بشكل أو بآخر    

ــة   ــادون الديمقراطي ــسلمين يع ــدون أن الم يعتق

وينتهكون حقوق المرأة ويسيئون معاملتها، وأن لهم       

د، ولكن منـذ    إلهاً يختلف عن إله المسيحيين واليهو     

الحادي عشر من سبتمبر فإن النـاس المـسؤولين         

 كـانوا   -حسب ما تقول روايات اإلعـالم     –عنهم  

قـد رسـخ    جميعاً عرباً ومسلمين وعليه فإذن ذلك       

الصورة النمطية السيئة التي كانت موجودة فـي        

، وفي أعقاب الحادي عشر مـن       أذهان األميركيين 

م واحدة  دعني أذكر لك  –سبتمبر كانت هناك ظواهر     

) إنديانا( األمين العام لمنظمة إسالمية مقرها       -منها

والتي تخدم جالية بأكملها من المسلمين قـال أنـه          

 ويأخذ  ،تلقى نصيحة من الشرطة بأن ُيخلي مكاتبه      

، ولكنه قال   موظفيه خوفاً من اعتداء الناس عليه     

إنه لن يفعل ذلك وسيبقى في مكانه بغض النظـر          

بضع مئات مـن النـاس      عما قد يحدث له، وجاء      

بـل  ،  وجاءوا ليس ليدمروا المكان ويعتدوا عليـه        

ليظهروا الدعم للمسلمين العتقادهم إن المـسلمين       

يؤمنون بالتسامح وبالعـدل ولـن يوافقـوا علـى          

لقـد  العمليات االنتحارية وقتل مدنيين وما شاكل،       

جاءوا بأعـداد كبيـرة ليعربـوا عـن دعمهـم           
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يئة، ولكن بالمقابل ، وكانت هذه نقطة مض    للمسلمين

، ال يزال   الجهل باإلسالم وفي معظم أنحاء البالد،     

قائماً وموجوداً، فأنديانا كان هناك ناس عاشوا مع        

مسلمين وعاشروهم لسنوات طويلة وفهموا اإلسالم      

من خاللهم، ولكن في مناطق أخرى كانت هنـاك         

 حالـة وفقـاً إلحـصائيات مكتـب         ٥٠٠حوالي  

حوادث عنـف ضـد     ن فيها   كا–التحقيقات الفيدالي   

، وأعتقد أن ما حـدث ومـن تـداعيات          المسلمين

إن اإلسالم أصبح فـي      ،الحادي عشر من سبتمبر   

، وعـدد   متناول األخبار أكثر من أي وقت مـضى       

، ولكـن   ةالمقاالت التي كتبت بحد ذاتها جيدة وبناء      

بعض التغطية كانت مريعة وكانت متعصبة وتـنم        

حـد كبـار    أ) إيفين بيلـي جاليـر    (عن غضب و  

 سمى اإلسالم دين شر   .. المبشرين المسيحيين قال  

 ولكن هذا ربما كـان  ،ويجب إزالته والتخلص منه  

استثناءاً ألن الكثيرين ال يؤمنون بهذا، ولكن مـع         

  .هذه هناك الكثير من الجهد ُيبذل

لكن هل هناك رغبة حقيقيـة مـن        : حمد منصور أ

األميركيين لفهم اإلسـالم بـشكل حقيقـي؟ أم أن          

لصورة النمطية بأن المسلمين إرهابيين والمسلمين      ا

 ترسـخت،   -كما يقول هذا  –سيئين والمسلمين شر    

هل هناك رغبة في األميركيين فعـالً فـي لفهـم           

  اإلسالم؟

 مـازالوا  -لألسف– معظم األميركيين   :بول فيندلي 

جهلة حول اإلسالم، ولم يحصلوا على إطالع كاٍف        

 يكـون سـببها     حوله، فالمعلومات التي ربما قد ال     

ولكـن معظـم    ُمعادية لإلسالم وعدائـه دائمـاً،       

األميركيين لم تكن لهم أبداً في فترة حيـاتهم أي          

، وربما سافر في شـتى بقـاع        اتصال بالمسلمين 

لو سـافروا أللتقـوا   .. األرض لكنهم لو فعلوا ذلك   

بالمسلمين، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لألسـف، ولكـن         

خرين، وهذا قـد    هناك من يعيش في عزلة عن اآل      

ولكن معظم األميـركيين    يتغير مع مرور الزمن،     

وعلـى   ليست لديهم أية اتصاالت مع المـسلمين،      

المسلمين أن يأخذوا زمـام المبـادرة وينـشروا         

 ولكن لألسف يتراجع ويحجم     الحقائق حول دينهم،  

ويقول من األفضل لي أن أبقى ساكتاً وصامتاً وهذه 

أن يعرفـوا بـدينهم      بل عليهم    ،عقلية سلبية خاطئة  

عندما يراهم الناس وهم يمثلـون نموذجـاً        لكي  

صالحاً لدينهم فإن ذلك قد يغير الصورة ويقلـص         

  .من اإلشاعات

تـصاعد  هناك أيضاً .. في المقابل: أحمد منـصور  

 لحجم الكراهية ضد األميركيين في أنحـاء العـالم        

) جالوب(وفي العالم اإلسالمي بشكل خاص، معهد       

ستطالعات فـي العـالم، أجـرى       أكبر مراكز اال  

استطالعاً نُشر في السابع والعشرين مـن فبرايـر         

أن  أيام تقريباً، أظـن      ٨قبل أسبوع أو    .. الماضي

غالبية المسلمين يعتبرون أميركا دولة متعجرفـة       

بـول  (، أيضا المـؤرخ األميركـي       ودولة ظالمة 

نـشوء وسـقوط القـوى      "صاحب كتاب   ) كيندي

عـن تـصاعد حجـم      كتب أيضاً مقـال     " العظمى

تومـاس  (الكراهية، كتب الكاتب اليهودي البـارز       

أكثر من مقال أيضاً عن تصاعد حجـم        ) فريدمان

الكراهية، كُتَّاب كثيرين يكتبون عن تصاعد حجـم        

أما ينظر األميـركيين فـي      الكراهية لألميركيين،   

المرآة إلى أنفسهم؟ وإلى تصاعد حجم الكراهيـة        

  ضدهم؟

  تصاعد حجم الكراهية ضد األميركان
لقد تحدثت عن الكراهية التي يواجهها      : بول فيندلي 

األميركيون والتي بدأت تنتشر بشكل واسـع فـي         
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شتى أنحاء العالم بـل فـي صـفوف المـسلمين           

النفـاق   أفهم أن السبب وذلـك بـسبب         ،والعرب

، الذي تتميز بـه الـسياسة األميركيـة       الواضح  

فالرئيس يلقي خطاباً أمام الكونجرس يتحدث فيـه        

 قـائالً بأنهـا أمـر       ،عن الحرب ضد اإلرهـاب    

ضروري للدفاع عن قيم وحرية ، ولكن في نفـس          

الوقت السياسة التي تنتهجها الحكومة التي تـوفر        

الدعم لإلسرائيليين ليحرموا الشعب الفلسطيني من      

إنهـم  ته وهذا أمر فظيـع ومريـع،        حقوقه وحري 

ــب   ــة وجل ــة الديمقراطي ــدثون عــن أهمي يتح

الديمقراطية إلى العالم بأسره، ومع ذلك السياسات       

التي تتبعها الحكومات األميركية بالنتيجـة تحـرم        

أبسط معاني اإلنسانية لحقـوق المـواطنين فـي         

، فهم ال يملكون حتـى حـق المواطنـة          فلسطين

نة التي يتساوون بها مـع      الحقيقية أو حقوق المواط   

  . مواطني الدول األخرى

إذن جزء من هذا النفاق الذي يتمثل بهذه السياسات         

واضح جداً ويتكرر في السياسات األميركية، فـال        

عجب إذن أن شعوب العالم تشعر بهذا االمتعـاض   

من قيادة أميركا للعالم بالطريقة التي يرونها بهـا         

 الثانية التي خدمت    اليوم، أتذكر أن الحرب العالمية    

فيها كانت الواليات المتحدة بطالً في أنظار العالم،        

في إحدى زياراته للشرق األوسط     ) ريجان(الرئيس  

ُأستقبل بحفاوة من قبل ماليين من النـاس، ولكـن          

يعود السبب إلى   ذلك اختفى اآلن وبسبب رئيسي،      

 عاماً قـدمت    ٤٠أن الواليات المتحدة على مدى      

د لدولة إسـرائيل والـذي كـان        دعماً غير محدو  

نتيجته حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه       

  .هو تحت االحتالل اإلسرائيلي.. اإلنسانية الذي

إلـى  ) بول كينـدي  ( لكن كما يقول     :أحمد منصور 

.. متى الواليات المتحدة وعدد سكانها ال يزيد عن       

من عدد سكان العالم وهي تـصر       % ٥أو أقل من    

  لم كله تحت قدميها؟تضع العاعلى أن 

في الواليات المتحدة مسألة     السبب أن    :بول فيندلي 

السياسة الخارجية في الشرق األوسط ليست قضية       

سياسة خارجية بل هي حقيقة قضية سياسة داخلية،        

الرئيس والكونجرس يتجاوبون تجاه الضغط الـذي       

 وهو لوبي مـؤثر     ،يمارسه اللوبي المؤيد إلسرائيل   

جرس بـشقيه الكـونجرس     جداً وأرعـب الكـون    

والسيناتور ووجدوا أساليب للتحكم حتى بـالرئيس       

  .نفسه

 هناك سؤال هـام جـداً اآلن بعـد          :حمد منصور أ

 الذي ألقاه الرئيس ورفع فيـه       ،خطاب حالة االتحاد  

.. ميزانية الدفاع تدريجياً خالل الـسنوات القادمـة       

ميزانية الدفاع األميركية تـستغرق اآلن حـوالي        

وتـوازي  نية الواليـات المتحـدة      من ميزا % ٤٠

 تلـي الواليـات      دول في العـالم    ٩ميزانية أكبر   

إلى متـى سـتظل للواليـات       .. المتحدة في القوة  

المتحدة القدرة على هذه النفقات الهائلة بالنـسبة        

  لميزانية الدفاع؟

لشعب فـي الواليـات     الرأي العام وا  : بول فيندلي 

كمـا  أولى ضحايا الحرب    .. المتحدة يعتبر ضحية  

يقولون، وحدث ذلك في البوسنة فقد اعتقدوا أنهـم         

حدث نفس الشيء، الشعب يحـب      .. في أفغانستان 

قيادة عسكرية وقوة عـسكرية أميركيـة ونجاحـاً         

وانتصارات في الحروب، ويميلون إلى تأييـد أي        

 حكومة تكون في سدة الحكم،      ةطلبات تسليح من أي   

ـ     .. وُيعتقد أن هذا هو    دها نفس السياسة التـي يؤي

ألن الـصناعة العـسكرية     اللوبي المؤيد إلسرائيل    
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األميركية سوف تزود إسرائيل بما تحتاجه عنـد        

  .الضرورة

الواليات المتحدة قامت على أساس     : أحمد منصور 

أنها دولة راعية لحقوق اإلنسان والحريات المدنية،       

ما هي رؤية األميركيين لمـا يحـدث مـن إذالل           

  ؟)جوانتنامو(وانتهاك لحقوق اإلنسان في 

 الكثير من األميركيين شعروا بـالقلق       :بول فيندلي 

ممـا يحـدث فـي      .. واالنزعاج مما يعتقدون إن   

فـي كوبـا،    ) جوانتنامو(معسكرات االعتقال في    

عطـى  تة دائمـاً وتحـدث و     ظوحقيقة أن بلدنا واع   

دروس حول سيادة حكم القانون وسـيادة حقـوق         

معاملـة  الفرد والدفاع عن حقوق اإلنسان ويرون ال      

اعتبارهـا  ) جوانتنـامو (التي يتلقاها السجناء في     

انتهاكاً لمقتضيات اتفاقيات وبروتوكوالت جنيـف      

الخاصة بمعاملة المعتقلـين واألسـرى، ومعظـم        

األميركيين يشعرون بالقلق، وأقول ذلك، ولكن مع       

ذلك لم يكونوا مؤثرين في التصدي للسياسات التي        

 أونواياهم متجهـة    تتبعها الحكومة، أعتقد إن نيتهم    

باتجاهات أخرى حول ما يحدث في أفغانستان مثال        

والكثير منهم يعتقد   ) جوانتنامو(أكثر ما يحدث في     

أنهم في آخر المطاف ليـسوا سـوى عربـاً وال           

للنـاس  .. يستحقون االعتبار الذي يجب أن يعطى     

  .اآلخرين

منظمات حقـوق   لكن أين   ]: مقاطعاً[أحمد منصور   

  يات المتحدة؟اإلنسان في الوال

 هناك منظمات دفـاع عـن حقـوق         :بول فيندلي 

اإلنسان في الواليات المتحدة، ولكـن أنـا سـعيد          

، وإن إحدى   ليس لهم تأثير كبير   بمحاوالتهم ولكن   

المنظمات التي ساعدت على إقامتها كانـت فـي         

طليعة المنظمات التي تهاجم السياسات اإلسرائيلية      

ا التعذيب كجـزء    يستخدم فيه .. والتي تُستخدم فيها  

من .. روتيني من االستجواب، وهناك خوف من أن   

أنـا ال   : ، وأقول جوانتناموالتعذيب، استخدموه في    

  .أملك معلومات كافية، ولكن هناك اعتقاد بذلك

 إدانـة مـن بعـض المـشاهدين         :أحمد منصور 

للحكومات العربية وللمسلمين والعرب أنفسهم بأنهم      

دارة األميركية التي   يتحملوا المسؤولية، وليست اإل   

  .تعمل لمصالحها

أيَّـاً كانـت األسـباب فـإن معظـم      : بول فيندلي 

الحكومات العربية على مر السنين لم يبد وكـأنهم         

يمارسون ضغوطاً على اإلدارة األميركيـة حتـى        

اعتقدوا إن لديهم أسبابهم الخاصة القويـة لـذلك،         

ولكن الدول الغنية بالنفط خاصة التي بإمكانها أن        

مارس الضغط االقتصادي على الدوالر األميركي،      تُ

واالقتصاد األميركي يومياً من خالل القرارات التي       

يتخذونها والمشتريات ومشتريات الـذهب، إنهـم       

خسروا فُرصاً كثيرة لممارسة الضغط على ُصنَّاع       

، وخسروا أيـضاً    القرار األميركيين ولم ينتهزوها   

يرات في  فرصاً كمجموعات من الدول إلحداث تغي     

السياسة األميركية، ولكنني متفائل بما حدث مؤخراً       

عندما قام ولي العهد الـسعودي األميـر عبـد اهللا         

بطرح ما أعتبره أفكاراً ذات جاذبية وواعدة، والتي        

شجَّع فيها العرب علـى تطبيـع العالقـات مـع           

/ اإلسرائيليين لو انسحبت إلى حدود ما قبل يونيـو        

رحات مشابهة قبل عدة    ، لقد قدمت مقت   ٦٧حزيران  

سنوات عندما كنت في الكونجرس، لم يكن قائمـاً         

 ولكن كان ألجـل     على أساس جلب العرب سوية،    

دفع إسرائيل باتجاه االنسحاب إلى حدود ما قبـل         

 مقابل وعد من الحكومة األميركية بمراقبـة         ٦٧
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 لكـي يقـل احتمـال تعـرض الحـدود           ،الحدود

 بسبب وجود   الختراقات عسكرية من كال الطرفين    

المراقبين األميركيين، وأعتقـد إن نجـاح القـوى         

الموجودة في سيناء تُراقب الحدود اليـوم، والتـي         

بقيت هناك لعدة سنوات بدون أي حـوادث تُـذكر          

يؤيد كالمي ويعزز األمن بين الطـرفين، وعليـه         

ُيوفِّر أمالً للمستقبل لإلسـرائيليين والفلـسطينيين،       

لمشتركة بـين أفكـاري     وأجد الكثير من القواسم ا    

وأفكار األمير عبد اهللا، وأنا سعيد أن دوالً عربيـة          

كثيرة تؤيدها، وسعيد أيضاً إن رئـيس الـوزراء         

شارون لم يرفضها رأساً، شارون الـذي ُيـسمى         

أن يمكن أن ُيقنع ويأتي إلى اتفـاق        " جزار بيروت "

  ..مثل هذا يجلب السالم للطرفين

حياز إلسرائيل  المصالح األميركية بين خطر االن    

  وعدم االتجاه نحو العدالة
 إسـماعيل   ،هناك فضيحة تجـسس   : أحمد منصور 

هناك فضيحة تجسس إسرائيلية    : القادري يقول لك  

ضد الواليات المتحدة اآلن داخل أميركا، وكـذلك        

عيَّاش على الفاكس من باريس، ماذا تتصور حول        

هذه القضية الحساسة ضد األمن القومي األميركي؟       

يست القضية األولى التي يتم فيها كـشف        وهي ل 

عملية تجسس على األمن القومي األميركي مـن        

  .قبل اإلسرائيليين

الجاسـوس الزال   ) جوناثان بوالرد  (:بول فيندلي 

قابعاً في سجنه، وهو المكان الذي يـستحقه، ألنـه    

كان مدفوعاً من قبل دولة إسرائيل للتجسس علـى         

الف من الوثائق   الواليات المتحدة، وأوصل إليه اآل    

الغنية جـداً والمهمـة جـداً والمتعلقـة بالـدفاع           

األميركي، بعضها وجد طريقه عن طريق إسرائيل       

إلى االتحاد السوفيتي سابقاً، وهناك أيضاً القـضية        

المثارة من قبل مكتب التحقيقات الفيـدرالي التـي         

قرأنا عنها في األشهر القليلة الماضـية، إننـي ال          

ث، ولكن إن دولـة إسـرائيل       أشك في أن ذلك حد    

حاولت ودائماً حاولت جاهدةً إلضـعاف مـصالح        

والنيل من مصالح أميركا خدمةً لمصالحها هـي،        

 عنـدما    ٦٧وأسوأ ذلك كان في حزيـران عـام         

التي كانت  ) ليبرتي(حاولت إسرائيل تدمير المدمرة     

تجمع معلومات تجسسية، وذلك إليقاف هذه السفينة       

..  الواليـات الحكومـة    من إيصال معلومات إلـى    

تمنع إسـرائيل مـن ضـرب       األميركية، والتي قد    

، وقد قُتل عدد كبيـر مـن        سوريا في اليوم التالي   

وحاولوا تدمير البحَّارة األميركيين في تلك الحادثة،    

السفينة بأكملها وإغراقها خدمةً لمـصالح دولـة        

إسرائيل، ومن كان له أصـدقاء كهـؤالء لـيس          

  .يقولونبحاجة إلى أعداء كما 

 زين الدين عبد العزيز، محامي من       :أحمد منصور 

هل ترون أن   : E-mailمصر، يقول لك عبر الـ      

االتجاه المعتدل داخل الواليات المتحدة قادر علـى        

تبصير المجتمع األميركي بخطأ االنحياز إلسرائيل      

  في المستقبل القريب؟

أعتقد أن األصوات المعتدلة في      نعم،   :بول فيندلي 

ات المتحدة موجودة وكبيرة وتمـارس دوراً       الوالي

، وإن مواقـف الـشعب      يزداد كبراً يوماً بعد يوم    

 ٨٢األميركي حيال اجتياح إسرائيل للبنـان عـام         

الذي قُتل فيه الكثير من المدنيين ثالثة مـرات زاد          

مركـز التجـارة    عن الذين قُتلوا في الهجوم على       

ـ     العالمي في الواليات المتحدة    اك ، فعليه فـإن هن

عناصر مستقيمة تُدافع عن الحقوق، وتمارس عمالً       

أفضل يزداد يوماً بعد يوم، واألمر المهم جداً هـو          

إن السياسيين أن ُيقدِّموا اإلجابة عن مسألة الضغط        
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وعلـى  الذي تمثله اللوبيات المؤيـدة إلسـرائيل،        

المسلمين أن يقوموا بدورهم في هذا االتجاه مـن         

 أصـواتهم إلـى     أجل إحداث تغييرات ليوصـلون    

 ولو حـدث ذلـك      ،الكونجرس وإلى ُصنَّاع القرار   

فسوف يحدث تغير كبير فـي العـالم اإلسـالمي،          

وسيكون تغيراً إيجابياً أيضاً، أوالً يجب ربما أقول        

  .ال أقول في خالل أيام، ولكن في فترة مناسبة

 يبدو أنك كتبت مقاالً حول الـرئيس    :أحمد منصور 

عني اآلن األمر لم يقـف      وانتقاد سياساته، ي  ) بوش(

عند حد الضغوط التي تُمارس من الخـارج ضـد          

العرب، ولكن وزير الماليـة األميركـي وزيـر         

يقوم بزيـارة للمنطقـة اآلن،      ) بول أونيل (الخزانة  

وكان في الكويت أمس، وبدأت الواليات المتحـدة        

تتدخل فيما يتعلق بعقيدة المسلم في دفع زكاة ماله،         

مين ملزمون بدفع زكـوات     وأنت تعرف أن المسل   

أموالهم وبالتبرع في المجاالت الخيريـة، أميركـا        

اآلن تطلب فرض رقابة على الجمعيات الخيريـة،        

وأغلقت كثير من الجمعيات الخيرية التـي تـؤوي      

لقـت كثيـر مـن      األيتام في الواليات المتحدة، أغ    

الحسابات الشخصية، وحسابات هـذه الجمعيـات       

 يعني ما الذي يمكن أن      دون وجود أي أدلة اتهام،    

ليس ذلك دفعاً لرد الفعل ولمزيد      أيؤدي إلى ذلك؟    

  من ما ُيسمى باإلرهاب؟

بالطريقة ..  ليس هناك شك في أن ما      :بول فيندلي 

التي تعامل بها الكونجرس األميركي إزاء أحـداث        

الحادي عشر من سبتمبر والقوانين التـي ُمـررت      

 حقيقة  قبل بضعة أشهر، والتي جاءت بعدها كانت      

انتهاكاً صارخاً بالتقليد والمبادئ التي استمرينا في       

الديمقراطية األميركية على االلتزام بها ألمٍد طويل       

إن الكونجرس أعطى الكثيـر     .. جداً، وحقيقةً إنني  

من الصالحيات للرئيس بوش وفقط واحد من بين        

 عضواً كان مستعداً للوقوف ضد إعطاء       ٥٣٥من  

 وأقول إنني لو كنت أنـا       هذه الصالحيات للرئيس،  

في الكونجرس لكنت المصوت الثاني ضـد هـذه         

القرارات، ألنني كنت أخدم فـي ضـمن اللجنـة          

الفرعية الخاصة بالعالقات الدولية، وأعتقد إن مـا        

كـان انتهاكـاً    حدث منذ الحادي عشر من سبتمبر       

، إن  للحس الفطري واالتباع الـصحيح للدسـتور      

ت ما كان يجب    الكونجرس أعطى للرئيس صالحيا   

أبداً أن يعطيها له، ألن الرئيس بوش هو وحده فقط          

سوف يقرر أنه سيضرب العراق أم ال وأتمنى لـو          

كنه ُمنح صالحيات ألن ُيهاجم أنه لن يفعل ذلك، ول

وضمن حربه ضد   ..  أو أي بلٍد آخر مثالً     الصومال

اإلرهاب، لقد كانت بلدنا حريـصةً جـداً طـوال          

حيات، وإن الجهـة    السنوات على تحديـد الـصال     

لم تُعِط الـرئيس    .. المشرِّعة لقانون في الكونجرس   

تلك الصالحيات التي ُأعطيت له مؤخراً بأي شكل        

من األشكال، يجب أال يكون هناك أي بلد في العالم          

له دور الشرطي، وما يجب علينا عمله هو محاولة         

إعادة تنظيم األمم المتحدة أو هيئة دوليـة أخـرى          

بحيث تكون لها اتخاذ القرارات حول متى يتم شن         

طى مثل هـذه    الحرب أو ما إلى ذلك، وال أن  تُع        

  .الصالحيات لشخٍص واحد بعينه فقط

الحظـت أن   : غايةللديَّ سؤال هام ل   : أحمد منصور 

بدأ الشك يـساورهم     ،كثيراً من الكتاب األميركيين   

، والقلق على مستقبل الواليات المتحدة األميركيـة      

بدأت الخسائر العسكرية في أفغانستان، في الفلبين       

، كـالم   "ور الشر مح"تزداد، الكالم عما ُيسمى بـ      

الرئيس عن حرب مفتوحة، ربما مع العالم أجمع،        

هل أنت قلق أيضاً بشأن مستقبل الواليات المتحدة        
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وكيف تنظر إلى مستقبل أميركا في ظل        األميركية؟

  ما تريد أن تفرضه من هيمنة على العالم؟

 إنني قلق بشأن مستقبل أميركـا منـذ         :بول فيندلي 

ارها منذ عدة سنوات     وأعتقد إن قر   ،سنوات عديدة 

لتوفير دعم كامل إلسرائيل مكـن إسـرائيل مـن          

انتهاك الحقوق اإلنسانية األساسية ألكثر من ثالثـة        

أو أربعة ماليين فلسطيني كانت إحـدى الفـصول         

وإن ما حدث لم    األكثر مدعاة للحزن في تاريخنا،      

يكن وليد اليوم بل حدث بوقت قصير بعـد إقامـة         

ونفس العـين   تى اليوم،   دولة إسرائيل ويستمر ح   

العمياء التي كان ننظر بها إلى ذلك الجـزء مـن           

العالم، نستمر بها اليوم وفعلنا نفس الشيء مع دول         

أخرى تجاهلنا ما تقوم به من انتهاكـات لحقـوق          

اإلنسان، وأنا قلق أيضاً من احتمـال أن الـسياسة          

العسكرية التي تُتبع اآلن ربما تدق إسفيناً بين العالم         

المي وبين أميركا وبـدالً مـن أن نتواصـل          اإلس

ونتحاور مع العالم اإلسالمي ونوثق صـالتنا بـه         

  ..لنكون جزء إيجابياً معه

 شكراً جزيالً لك عضو الكونجرس      :أحمد منصور 

مـن يجـرؤ علـى      "، صاحب   بول فيندلي البارز  

  ".ال سكوت بعد اليوم"، "عن طريق الخداع"، "الكالم

تم حذف بعض العبارات    : مالحظة من مركز الكاشف   (

  .)الغير ضرورية من النص

  

  

  

  

الهيمنة الصهيونية على الكونغرس 

 واإلدارة األميركية
   الجزيرة نت–برنامج بال حدود 

 أحمد منصـور: مقدم الحلقة
عضو الكونغرس : سينثيا مكيني: ضيف الحلقة

 األميركي
 ٠٩/١٠/٢٠٠٢: تاريخ الحلقة

 
 
 

  

  

  

ن داخـل أروقـة      يدور نقاش ساخ   :أحمد منصور 

وقاعات الكونجرس األميركي، فـي هـذه األيـام         

منح تفويض للرئيس وربما في هذه اللحظات حول 

يمنحه حق شـن حـرب      ) جورج بوش (األميركي  

حـسب رأي    –، مما يعنـي     عسكرية ضد العراق  

) بول فنـدلي  (عضو الكونجرس األميركي السابق     

تحويل  -"الحياة"في مقال نُشر له اليوم في صحيفة        

رئيس الواليات المتحدة األميركية إلى ديكتـاتور       

، وتدور هذه النقاشات فـي أعقـاب        بشكل رسمي 

قرار صدر من الكونجرس في األسبوع الماضـي        

 دون اعتبـارات    يعتبر القدس عاصمة إلسـرائيل    

لخمسة وخمسين دولة إسالمية أو لخُمـس سـكان         

األرض من المسلمين الذين يزيدون عـن المليـار         

  . ن نسمةومائتي مليو

ولمعرفة خفايا ما يدور داخل قاعات الكـونجرس        

وأروقته وكيفية صناعة القرار فيه، نحاور اليـوم        
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أحد أكثر أعضاء الكونجرس إثارة للجـدل هـي         

  .العضوة الديمقراطية سينثيا مكيني

ُولدت سينثيا مكيني في أتالنتا في والية جورجيـا         

  .١٩٥٥األميركية في مارس عام 

الليسانس في العالقات الدوليـة     حازت على درجة    

 حيث عملـت    ١٩٨٤في العام   ) نافتس(من جامعة   

زميلة باحثة في الشؤون الدبلوماسـية فـي كليـة          

في أتالنتا، كما درست العلوم الـسياسية       ) سيبلمان(

وهي عضو الكـونجرس    في جامعة كالرك أتالنتا     

ابنة عـضو الكـونجرس األميركـي       .. األميركي

  ).مكينيبيلي (العريق السابق 

،  ٩٢انتخبت مكيني عـضوة بـالكونجرس عـام         

أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تمثـل        لتكون  

 كما أنها الوحيدة من بين      جورجيا في الكونجرس،  

دعمـت  عضوات الكونجرس في ذلك الوقت التي       

رفضت وصم ياسـر    ، حيث   القضايا العربية بقوة  

عارضت إعـالن القـدس     ، كما   عرفات باإلرهاب 

، كما عارضت اسـتخدام القـوة       سرائيلعاصمة إل 

كـذلك اتهمـت اإلدارة     ضد المدنيين الفلسطينيين،    

 بأنهم كانوا على علم بأحداث      CIAاألميركية والـ   

الحادي عشر من سبتمبر قبل وقوعها وأن أصدقاء        

قد حصلوا على مكاسب كبيرة مـن وراء        ) بوش(

، وظلـت خمـس     إعالنهم الحرب ضد اإلرهـاب    

 أن يصدر الكونجرس قراراً     سنوات تعمل من أجل   

يقضي بمنع الواليات المتحدة من بيـع األسـلحة         

لألنظمة الديكتاتورية حتى نجحت فـي استـصدار        

  .١٩٩٧قرار بذلك عام 

لعبت مكيني دوراً في تدعيم العالقـات الواليـات         

غير أن اللوبي الصهيوني  ،المتحدة بالدول اإلفريقية

ها فـي   تحالف ضدها ونجح مؤخراً في إنجاح غير      

دائرتها لتمثل الديمقراطيين بدالً منها في انتخابات       

  .الكونجرس القادمة

 مع استعداد الكونجرس للتـصويت      :أحمد منصور 

 لحظة على منح الرئيس صالحيات قد تكون        ةفي أي 

مطلقة لشن حرب على العراق، ما هو تـصورك         

للنتيجة المنتظرة للتصويت والتي يمكن أن تحـدث        

  بين لحظة وأخرى؟

حتمـال تـصويت الكـونغرس لـصالح        إمدى  

  مشروع الحرب ضد العراق
 إن التصويت فيما يخص مـشروع       :سينثيا مكيني 

القرار حول شن الحرب على العراق سوف يحدث        

في وقت الحق من هذا األسبوع، ربما حتى يـوم          

مجلس ومشروع القرار سوف ُيمرر، أما      غد في ال  

نتيجة التصويت فقد تم حسمها مـن اآلن ودعنـي          

وهو فيما  .. أصحح معلومة على أية حال وهي أن        

يخص ما قلته عن الحادي عـشر مـن سـبتمبر،           

ماذا كانـت تعلـم إدارة      : السؤال الذي طرحته هو   

وماذا كانت تعلم بالضبط؟ اآلن     بوش عن القضية،    

 األمور يتم الكشف عنها ويبدو أن       هناك الكثير من  

اإلدارة علمت أكثر بكثير ممـا أخبـرت الـشعب          

األميركي به، وحتى يبدو إنهـا أخبـرت بعـض          

  .أعضاء الكونجرس في حينه

 لوحظ بأن زعماء الكـونجرس أو       :أحمد منصور 

أعضاء الكونجرس الذين كانوا معارضـين لـشن        

) توم داشـيل  (الحرب ضد العراق، وعلى رأسهم      

 الديمقراطيين غيروا مواقفهم، داشـيل غيـر        زعيم

موقفه يوم األحد الماضي، وهناك كل يـوم اآلن،         

مـا هـي    هناك تغيير في مواقف الـديمقراطيين،       

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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األسباب التي دفعت الـديمقراطيين إلـى تغييـر         

مواقفهم بهذه السرعة، ليـصبحوا مـن داعمـي         

  الحرب ضد العراق؟

ابة عنهم،   ال أستطيع أن أتحدث بالني     :سينثيا مكيني 

وأقول لماذا عارضوا في البداية الحرب ثم عـادوا         

ليغيروا مواقفهم الحقاً ليؤيدوا إعالن الحرب اآلن،       

ولكن ما يمكنني قوله هو أن الرئيس أعلـن فـي           

منذ بداية توليه السلطة إن هناك حكومة       .. لحظة ما 

ظل موجودة، وحكومة الظل هـذه كانـت علـى          

اً ما حصل شيء ما     استعداد لتولي زمام األمور إذ    

للحكومة الحالية، المشكلة نحن ال نعلم من هو الذي         

يتحرك في الظالم، وراء الكواليس، ولكن ما نعلمه        

، إن هناك قوى قوية جداً تعمل من وراء الكواليس        

 نوربما عندما يبدءون بالظهور إلى العمل ويكشفو      

أن نفهـم حينـذاك     .. عن أنفسهم سنستطيع أن نبدأ    

الذين كانوا يقفون بحزم ضد الحـرب       لماذا الناس   

اآلن يتكلمون عن الذهاب إلى الحـرب، رغـم إن          

أعضاء الدوائر االنتخابية التي يمثلونهـا سـوف        

يشاركون ويقاتلون في حرب إذا ما تم شنها فهـم          

  .اآلن بدءوا يؤيدون شن الحرب

األيدي الخفية وراء قرارات اإلدارة األميركيـة       

  وطبيعة دورها
 من هي هذه القوى؟ يعني اآلن مـا         :أحمد منصور 

 يمكن  حكومة أميركية في الظالم   يذكر حول وجود    

أن تتولى زمام األمور إذا حدث شـيء للـرئيس          

في تصورك من هي هذه القوى      والحكومة الحالية،   

   تغيير مواقفهم؟الخفية التي دفعت هؤالء إلى

 حسناً، يمكنني أن أقول شيئاً لكم إن        :سينثيا مكيني 

هذه أسئلة المجتمع الدولي إضافة إلـى المجتمـع         

األميركي يجب أن يطرحها ومن ثم يبحـث عـن          

أجوبة عنها، على سبيل المثال، فنحن لـدينا اآلن         

إن التأييـد لـشن     : عنوان بارز في الصحف يقول    

انيا قد بلغ حده األدنى الحرب على العراق في بريط   

، إذن ما الذي يجعـل      %٣٢من تدني الشعبية ليبلغ     

يتصرف ضد رغبة حزبه وضد رغبة      ) توني بلير (

هذه القوى هي قوى دولية تمارس دورها        !شعبه؟

وعملها لتجعل من الحكومات المنتخبة ديمقراطياً      

في حال جورج بوش ربمـا أقـل        ،  على أية حال  

نتخابية، يجعلونها تعمل   ديمقراطية من الناحية اال   

 عليهم أن يكونوا إذن قويـة       ضد رغبات شعوبهم،  

ويستطيعوا التأثير وتغيير المواقف في هذه اللحظة       

الزمنية، ونحن إزاء قضايا مصيرية مثل المـوت        

ــاة    .والحرب والسلم يتم التعامل معهاوالحيـ

 حينما اتصلت فيـك يـوم األحـد         :أحمد منصور 

ين في مظاهرة كبيرة    الماضي أخبرتني أنك تشارك   

في نيويورك ضمت كثيراً من أعضاء الكونجرس       

وكثيراً حتى من الممثلين ومن طبقـات المجتمـع         

األميركي المختلفة وكانت واحدة من بـين خمـس         

وعشرين مظاهرة كبـرى خرجـت فـي خمـس          

وعشرين مدينة أميركية كبيرة في ذلـك الوقـت،         

خرجـت فـي بريطانيـا فـي        وتأكيداً لما ذكرتي    

سبوع الماضي أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا       األ

وأنـتم  ،  منذ الحرب العالمية الثانية ضد الحـرب      

حـسب  –خرجتم ضد الحرب وثلثي األميـركيين       

، إال بعد أن يتم استيفاء       ضد الحرب  -االستطالعات

كافة األشكال األخـرى، مثـل ذهـاب المفتـشين         

وغيرهم، إذا هذه هي الرغبـة الـشعبية ورغبـة          

 ورغبة طبقات المجتمع المختلفة، أمـا       المسؤولين

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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يوجد أي ميزان لدى اإلدارة األميركيـة لالهتمـام        

  برأيكم أو برأي هؤالء المعارضين؟ 

 مليون شخص خرجـوا فـي       ١,٥ :سينثيا مكيني 

روما، خمسمائة ألف خرجوا في بريطانيـا، فـي         

مدينة نيويورك يوم األحد شاركت فـي مظـاهرة         

لف شـخص فـي      أ ٦٠معادية للحرب خرج فيها     

مدينة نيويورك وحدها خرجوا ضد الحرب، ولكن       

هذه المظاهرة قد تكررت في مدن مختلفـة عبـر          

الواليات المتحدة، وأيضاً في السادس والعـشرين       

من أكتوبر القادم ستكون هناك مظاهرة هنـا فـي          

العاصمة واشنطن التي أتوقع أن أشـارك فيهـا،         

ركية الحركة المضادة للحرب هي ليست ظاهرة أمي      

إنها ظاهرة تكتسح البلدان بمختلفها تطلب موقفـاً        

ضد إرسال الشباب من النساء والرجال إلى سوح        

هذه القوى التي تحدثت عنها التي تتحدث       ،  الوغى

أو تقف ضد الحرب، عليها أن تنـسق مواقفهـا،          

عليها أن توحد جهودها وتـرص صـفوفها فـي          

  . مظاهرة هائلة ضد الحرب

ف إذن أن حكومات انتخبت     كي: وعودة إلى سؤالك  

ديمقراطياً يمكنها أن تتجاهل رغبات الشعوب؟ أنا       

 علـى سـبيل     ٩١أتذكر لو عدنا إلى الماضي عام       

عندما كان والد الرئيس الحـالي يرسـل        المثال،  

بالشباب األميركيين من الرجـال والنـساء إلـى         

الحرب إلى العراق للمرة األولى كانت شعبيته قـد         

، ولكن   التي لم يسبق لها مثيل     بلغت أكبر المعدالت  

بمجرد انقضاء بـضعة أشـهر تحـدث الـشعب          

األب، وبدالً  ) جورج ووكر بوش  (األميركي وهزم   

رئيساً للواليات المتحدة،   ) بيل كلينتون (منه انتخبوا   

إذن من الممكن في هذه البلدان التي تحكـم فيهـا           

النظم الديمقراطية أن تنتخب ونتيجـة للعواطـف        

لة ضد الحرب هذه، لـو أن النـاس         الجياشة الهائ 

أقدموا على الخطوة القادمة وصوتوا ضـد الـذين         

يرسلون شبابنا وشاباتنا إلى الحروب فـسيمكننا أن        

  .نغير األمور ويمكننا أن نغيرها كما قلت

ما هي القـوى التـي       سيدة مكيني،    :أحمد منصور 

تحرك الكونجرس األميركي كما ذكرتي في الخفاء       

هذه القرارات التي تحت يدي ما      وتجعله يتخذ مثل    

يزيد عن مائة مقال جمعتها خالل األسابيع الماضية        

لكُتَّاب أميركيين ومفكرين أميركيين ضد الحـرب؟       

إذا هذا رأي هؤالء، فما هي القوى التـي تحـرك           

  الكونجرس وتدفعه لمثل هذا الطريق؟

 هذا هو سؤال المليون دوالر، لماذا       :سينثيا مكيني 

ونجرس الذين لهم تحفظات جـادة      حتى أعضاء الك  

جداً ضد إرسال شبابنا إلى الحرب يوشـكون اآلن         

على التصويت لعمل ذلك؟ ودعوني أقول شيئاً آخر        

أيضاً، إن هذا الرئيس وفي إحدى أولى القـرارات         

التي اتخذها في الحرب ضد اإلرهاب أعلن أن ما         

يمكن اعتباره إنكار حق دفـع العمـل باألوقـات          

فهو من جهة يريدهم    اب والشابات،   اإلضافية للشب 

أن يذهبوا إلى الحرب، ولكنه من جهة أخـرى ال          

 كيف للمرء ونحن نتساءل     !يريد أن يدفع أجورهم   

هنا لزمالئي في الكونجرس أن يقبلـوا بتـصويت         

كهذا؟ البعض ربما سوف يصوت بدواعي الخوف       

من أن شيئاً مريعاً يمكـن أن يحـدث للواليـات           

 إلى الحرب، ولكن هناك أيضاً      المتحدة إذا لم نذهب   

بالنسبة إليهم هذه فرصة لتسوية حسابات وتـصفية        

إن هـذا   : حسابات قديمة، تعلمون أن الرئيس قال     

الرئيس أو صدام حسين حاول مرة قتل والدي، إذن   

المسألة هي مسألة تصفية حسابات قديمة وليـست        

دليالً على تصرف ديمقراطي لرجـل يمثـل إرادة         
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قراطياً، ربما هـذا جانـب مـن        شعب انتخبه ديم  

الدوافع، وهناك أيضاً من يقول أن العراق لم يمتثل         

لقرارات األمم المتحدة، هم ينتهكون قرارات األمم       

المتحدة، نحن نعلم أن هناك بلداناً كثيـرة تنتهـك          

قرارات األمم المتحدة، هل نذهب لـشن الحـرب         

ضدهم جميعاً؟ أو هل فعلنا ذلك في السابق؟ هـل          

ن الحرب ضدهم كلهم؟ وهل هذه هي السبيل        كنا نش 

األمثل لجعل البلدان تمتثل لقرارات مجلس األمن؟       

  .أعتقد إن األمر ليس كذلك

دور اللوبي الصهيوني فـي إسـقاط سـينثيا         

  نتخابات الكونغرسإمكيني في 
أنت تعرضتي في دائرتك و داخـل        :أحمد منصور 

حزبك الحـزب الـديمقراطي إلـى منعـك مـن           

من أن ترشحي نفسك في االنتخابـات       .. االنتخاب

القادمة في نوفمبر عن طريق تقديم واحدة أخـرى         

ليس لهـا   ) دينيس ماجيت (مكانك ليس لها أي هي      

أي خبرة سياسية سابقة وهذا أدي إلى نجاحها فـي          

 الحزب ممـا يعنـي عـدم        االنتخابات الداخلية في  

قدرتك أن ترشحي نفسك نيابة عن الـديمقراطيين،        

بيلـي  (والدك السيناتور السابق ورجـل القـانون        

قال في تصريحات صحفية نشرت له فـي        ) مكيني

إن السادس والعشرين مـن أغـسطس الماضـي         

هزيمتك في االنتخابات عبارة عن مؤامرة يهودية       

 كيـف   .ألن اليهود يشترون أي شيء وأي شخص      

نجح اللوبي الصهيوني في إقصائك عن االنتخابات       

  القادمة في دائرتك؟ 

 بصراحة تامة يمكن أن أجيب عنك       :سينثيا مكيني 

في الواليات المتحدة يحتـاج     بكلمة واحدة، المال،    

المرء إلى كميات هائلة من المـال لكـي يترشـح        

ويخوض حمالت انتخابية، وهذا كل ما في األمـر         

تتحدث عـن حمـالت انتخابيـة       ببساطة، وعندما   

للكونجرس فإن األموال تبلغ الماليين والماليين من       

، الدوالرات وهذا هو ما حدث في سباقي للترشـيح        

فقد أحاطت بنا في وقت ظروف مؤسـفة حقيقـة          

أعلنت في حينه وبـشكل     ) إيباك(حيث قامت لجنة    

، علني وواضح فـي تقـارير نـشرتها الـصحف         

 من األقوال حسب    تضمنت قد نسبت إليَّ مجموعة    

إيباك هي لجنة العالقات العامة األميركية      زعمهم،  

وهي تعتبر في المقدمة وربما األقوى       اإلسرائيلية

، من بين مجموعات اللـوبي المؤيـدة إلسـرائيل        

واألكثرها بروزاً في الواليات المتحدة في العاصمة       

 وكانت هناك مقاالت في الـصحف       DCواشنطن  

ك تستهدفني مـن أجـل      والمجالت أعلنت إن إيبا   

وكما ربما قد يعلم مشاهديكم إنه      .. هزيمتي وكذلك 

بمجرد ما أن يصبح المرء هدفاً فإن ذلـك يعنـي           

 إنفاق كميات هائلة من المال للحملة االنتخابيـة،       

ومن حيث األساس، ومن خالل التنسيق والتعـاون        

مع مجموعات الجمهوريين اليمينية الراديكالية وقلة      

يمقراطيين أو الحـزب الـديمقراطي      التأييد من الد  

 اسـتطاعوا   -إن صح لنا أن نسميه ذلك     –المؤسس  

أن يغيروا تـصويتهم فـي االنتخابـات األوليـة،          

عشرات اآلالف منهم ونحن نقدر إن ما يقرب من         

 ألفاً من الناخبين غيروا نهجهم في التـصويت،   ٤٠

وفي االنتخابات األولية، فكيف لك أيضاً أن تكـون       

هذا ما حصل وإيباك قـد      ات منصفة؟   هناك انتخاب 

أعلنت أنهم يستهدفونني وحملتي االنتخابية لكـي       

  .يلحقوا الهزيمة بي

 في عددها الصادر في الحادي عشر       :أحمد منصور 

" USA today"من إبريل الماضي ذكرت صحيفة 

األميركية أن عدد األعضاء اليهـود فـي مجلـس      

http://www.aljazeera.net/Channel/aspx/print.htm
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 ١٠٠ أعضاء من بـين      ١٠الشيوخ األميركي هم    

و هم أعضاء المجلس، أما عـدد األعـضاء         عض

 عضواً من بـين     ٢٧اليهود في مجلس النواب فهم      

فقـط مـن عـدد    % ٦ عضواً، أي حـوالي    ٤٣٥

 ٣٧كيـف يـتحكم     : رون يتساءلون األعضاء، كثي 

 عضواً هم كـل أعـضاء       ٥٣٥عضواً يهودياً في    

  الكونجرس، بل وفي مصير الواليات المتحدة كلها؟

قوة اللوبي الصهيوني وأثـره فـي الواليـات         

  المتحدة
 نعم كان كذلك، إن هناك مقاالً مثيراً        :سينثيا مكيني 

لالهتمام ظهر في الصحف اليوم وتناقلته وكـاالت        

األنباء حول تناقص أعداد الـسكان اليهـود فـي          

 األساس، ولعدة أسباب    الواليات المتحدة ومن حيث   

فإن السكان اليهود يتناقصون عدداً وهـذا مـدعاة         

يطلقـون صـفارات    .. للقلق، وهم ينـشرون اآلن    

كيف يمكن ألناس   اإلنذار، والسبب في ذلك بالتأكيد      

يملكون هذا العدد الصغير، وال يمثلـون إال هـذه          

النسبة الصغيرة أن يمارسوا كل هذا القـدر مـن          

 بسبب تركيز الموارد بشكل     أوالًالنفوذ السياسي؟   

خاص مثل التركيز على االنتخابات السياسية، كما       

أيضاً ) أالباما( وأيضاً في    حصل معي في جورجيا،   

والذي بالمناسبة هي أالباما هي قلب وعقل النشاط        

ناس منهم أصـل أميركـي      .. السياسي األسود في  

إفريقي، وأيضاً مركز ومعقل الدفاع عـن حقـوق         

قـت ضـربة منهكـة بـسبب هـذا          اإلنسان، وتل 

ومن حيث األساس إنهـم يـستطيعون       االستهداف،  

فعل ذلك ألن النظام السياسي للواليات المتحدة هو        

فهو ليس من الـصعب      نظام مفتوح بهذه الطريقة،   

بمكان، ولكي تمارس مثل هذا الفعل فبإمكـان أي         

كان أن يفعله، المسلمون في أميركـا يمكـنهم أن          

ركيون آخرون يمكنهم أن يفعلوا يعملوا في ذلك، أمي

وخاصة تلك المجموعات التي تمتلـك قـوة        ،  ذلك

مالية، صحيح ألن تركيز القدرات المالية هي التي        

ومن خالل اقتران    تجني ثمار الممارسة السياسية،   

القدرة على التصويت والقدرة على استخدام المال،       

  .يحصلون على القوة الحقيقية في البالد

نجح الما تحدثت عن أالباما أيضاً       ط :أحمد منصور 

) أرييـل هـيالرد   (اللوبي الصهيوني في إسـقاط      

وكالكما من األفارقة السود، هـل يعكـس ذلـك          

  صراعاً بين السود واليهود في الواليات المتحدة؟

 تعلمون أنه في الواليـات المتحـدة        :سينثيا مكيني 

األميركية وفي كل مدينة في الواليـات المتحـدة         

وهي تحالف بين السود واليهود،     ناك  األميركية ه 

منظمات موجودة ومهمة ومن خالل هذا التنظـيم        

اليهود والسود يوحدون صفوفهم ويعملون من أجل       

أفكار اقتصادية، وأفكار سياسـية،     قضايا مختلفة،   

وأفكار اجتماعية أيضاً، ونشاطات خيريـة ومـا        

 ويتم كل ذلك بمقتضى إطار التحـالف        شابه ذلك، 

ولكن لألسف ليس هناك مثـل      اليهود،  بين السود و  

هذا التحالف بين المسلمين والسود أو بين العرب        

، مثل هذا االئتالف الذي نجده      والمسلمين والسود 

إذن ما يجـب    في مختلف أنحاء الواليات المتحدة،      

أن يحدث هو أن على الجالية األميركية من أصل          

عربي أن تتكامل وتندمج بشكل كامل مع النـسيج         

سي واالقتصادي واالجتماعي لعموم الواليات     السيا

المتحدة، وبصراحة أعتقد أن ذلـك يمكـن عملـه          

وكما تعلمون فإن اإلسالم هو أحد أسـرع        ،  بسهولة

األديان نمواً إن لم يكن األسرع علـى اإلطـالق          

والكثير من الذين يعتنقون اإلسالم هم من أصـول         

، إذن هناك جسر طبيعي يربط ما بين عالم         إفريقية
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اإلسالم وما بين الواليات المتحدة األميركية، وهو       

أمر ماثل أمامنا في المساجد، في صفوف الجاليـة         

األميركية ومن أصل إفريقي و أصل التيني، هـذه         

الجاليات يجب أن يتم توظيفها وتركيـز طاقاتهـا         

لتصبح جزءا اجتماعياً مـن الحركـة اإلسـالمية         

ألن ن يحدث   السياسية في هذا البلد، هذا أمر يجب أ       

المسلمين اآلن هم على الخط األمامي يواجهـون        

، ونفــس التمييــز وأيــضاً إجــراءات عنــصرية

االستهداف الذي حصل لي أنـا سياسـياً ولكـنهم          

يقعون ضحيته في منازلهم وفـي أمـاكن عملهـم          

عندما يحاولون أن يتحركوا وينتقلوا من مكان إلى        

آخر أو من داخل إلى خارج أو خارج الواليـات          

المتحدة، وحالياً هناك في اللجنة الفرعية التي أعتبر    

أنا العضو الديمقراطي األرفع مستوى فيه، الشاهد       

أمـين  (،  نهاد عوض الذي وجهت الدعوة إليه هو      

الذي في هذه اللحظة ربما سوف يقـدم        ) لجنة كير 

تأثير عدم التـسامح الـديني داخـل      شهادته حول   

 العـاديين   الواليات المتحدة على حياة المـسلمين     

الذين هم أميركيون والذين يريدون أن يـساهموا        

في بناء هذا البلد، وهـم مخلـصون وموالـون          

ألميركا ولكنهم يواجهون التمييز كما تعرضت أنا       

له بصفتي أميركية من أصل إفريقـي ال لـشيء          

  .سوى بسبب انتمائهم الديني فقط

 كنت أحد الذين صوتوا ضد قـرار        :حمد منصور أ

قل السفارة األميركيـة إلـى القـدس        الكونجرس بن 

والذي صدر األسبوع الماضي وسبب األذى ألكثر       

لماذا يصر أعـضاء الكـونجرس      من مليار مسلم،    

على إيذاء أكثر من مليار مـسلم لـصالح عـدة           

  ماليين من اليهود؟

 لو كان لي أن أكون صريحة تماماً        :سينثيا مكيني 

 فإنني يمكن أن أقول إنه في خاتمة المطـاف لـن          

يعني األمر شيئاً كثيراً حول الحساسيات التي قـد         

 مليون، كما أعتقد إن عـدد       ٢٠٠يشعر بها مليار و   

المسلمين في العالم هو، ما يهم هو ما يحدث يومياً          

، تصنع هذه السياسات التي تؤثر      DCفي واشنطن   

 مليون مسلم في أنحاء العالم، ولو كان        ٢٠٠مليار و 

ذا التغيير، يجب   هناك تغيير يجب أن يحدث مثل ه      

، وخاللها ولـيس عـن      DCأن يأتي من واشنطن     

طريــق لقــاءات خاصــة مــع أعــضاء اإلدارة 

هنا أعتقد أن الكثيرين من الناس فـي        األميركية،  

بلدان أخرى يخفقون في فهم أو يـدركوا أهميـة          

الكونجرس األميركي، الكونجرس األميركـي هـو      

ه الذي يضع السياسات، والرئيس هو الذي ينفذ هذ 

السياسات، إذن كونجرس الواليات المتحـدة هـو     

المكان الذي تتم فيه الحركة الفاعلة، لدرجـة إن         

الذين يشعرون بأنهم مقموعون ومـضطهدون أو       

بوسيلة أو أخـرى تنتهـك حقـوقهم أو يـساء           

استخدامها نتيجة للسياسات األميركية، فالمكـان      

نعـم يمكـنهم أن     .. الذي يجب أن يتوجهوا إليـه     

لى البيت األبيض، ولكن المكان الحقيقـي       يذهبوا إ 

 ومقر الكونجرس Capital Hillيجب أن يكون 

، يمكـن أن    ويمكن ترجمة هذا إلى قـوة الـشعب       

يترجم إلى تغيير فـي الـسياسة العامـة للـبالد،           

وأعلم حقيقة أن هناك الكثير من الـشباب        .. وأعتقد

من المنتمين للدين اإلسالمي يقـدمون تـضحيات        

ليفعلـوا ذلـك، ليغيـروا الـسياسة        عظيمة اليوم   

األميركية ليغيروها في الداخل ويغيروها أيضاً في       

  .الخارج
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 حينما تحدثِت عن مجلس العالقـات    :أحمد منصور 

الخارجية، ونهاد عوض ُأرسل إليَّ رسالة من قبلهم        

، ويرسـله   من كل مسلم أن يكتب احتجاجاً     يطلبون  

يحـتج  عبر البريد اإللكتروني إلى البيت األبيض ل      

على قرار الكونجرس بنقل السفارة األميركية إلـى        

: القــــــدس والعنــــــوان هــــــو
com.gov.whitehouse@president  

أعتقد اآلن أن الزمالء كتبوه، وسوف يظهر علـى         

الشاشة، نداء من مجلـس العالقـات األميركيـة         

يرسلوا رسائل  شاهدين بأن   لكل الم ) كير(اإلسالمية  

احتجاج إلى البيت األبيض على هذا العنوان حول        

قرار الكونجرس نقل الـسفارة األميركيـة إلـى         

  .القدس

  طبيعة المخطط األميركي تجاه العراق
 سيدة مكيني، هل لديك أية معلومات       :حمد منصور أ

  بيعة المخطط األميركي تجاه العراق؟عن ط

هذا الشيء فقط، بدايةً     دعوني أقول    :سينثيا مكيني 

  ...فيما يخص إرسال رسائل البريد اإللكتروني

هناك شيء خطير للغاية أشارت إليه السيدة        :سؤال

وجود حكومـة خفيـة فـي الواليـات         مكيني هو   

المتحدة األميركية ربما هي التي تـسيِّر األمـور،         

 ربما هي التي أجبرت قادة وزعماء الكـونجرس       

ذ قرار ضـد الحـرب،      الذين كانوا يعارضون اتخا   

تغيَّر موقفهم فجأة، وقالت ال نعلم ذلك، قالـت أن          

معظم أو أغلبية الشعب البريطاني يعـارض شـن         

 يؤيد الواليات المتحدة    توني بلير الحرب، ومع ذلك    

هناك عالمات استفهام كثيـرة حـول       األميركية،  

الحكومة الخفية التي تُسيِّر األمور في الواليـات         

وهي عـضو فـي     –لنت مكيني   ، والتي أع  المتحدة

نها ال تعلم شـيئاً      أ -الكونجرس منذ عشر سنوات   

سـؤال  ، وإنما قالت أنـه      عن طبيعة هذه الحكومة   

، من يستطيع أن يـدلي بمعلومـات        المليون دوالر 

وإن كانت قد صدرت بعـض      حول هذه الحكومة،    

التقارير في الفترة األخيرة أشارت إلى أن هنـاك         

إلدارة األميركية رتبتها   حكومة خفية بالفعل كانت ا    

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حتى يمكـن         

أن تمسك بزمام األمور إذا حدث هناك شيء يتعلق 

  .بالحكومة القائمة وللرئيس

اإلسرائيلية نشرت  " هآرتس"صحيفة  :حمد منصور أ

تقريراً في الثالث من أكتوبر الجاري نقـالً عـن          

فـي  المستـشار االسـتراتيجي     ) ريتشارد بيـرل  (

أن بوش قد يضرب العراق قبل خطابـه        البنتاجون  

الذي سيلقيه عن وضع األمة فـي نهايـة ينـاير           

، ما هي معلوماتك وتوقعاتك حول موعـد        ٢٠٠٣

 مـع رجـاء     الضربة األميركية المتوقعة للعراق؟   

  .اإلجابة على سؤالي السابق

 حسناً أفهم أن هنـاك عـدة أسـئلة          :سينثيا مكيني 

بطبيعة حكومة  ها يتعلق    واحد من  ،مطروحة أمامي 

، كانت هناك تقارير صـحفية ظهـرت بعـد      الظل

بـين  ) حكومة ظـل  (اعتراف إدارة بوش بوجود     

قوسين بأن قادة مجلس النواب ومجلـس الـشيوخ         

ألن أحداً لم يسمع بهذه المجموعـة       تفاجُئوا تماماً   

، أو أية معلومات عنهم، وفي      ومن هم وأين يلتقون   

هوري ولم يعـرف    الحقيقة رئيس المجلس هو جم    

هـو زعـيم    ) توم داشـيل  (شيئاً عن الموضوع،    

األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لـم يعلـم         

هناك الكثير من   ..  وهناك شيئاً عن المسألة برمتها،   

  . اللغط حول حكومة الظل

فيما يخص القضية الثانية التي تم طرحهـا حـول          

التحقيق فيما جرى في الحادي عشر من سـبتمبر،         
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أنتم تعلمون أن مجلس النـواب قـد صـوَّت         ربما  

إلنشاء هيئة مستقلة لتحقق فيما حدث فـي        حقيقةً  

، هذا ما طلبت أنا العمل      الحادي عشر من سبتمبر   

مـاذا علمـت اإلدارة؟ ومتـى       : به، والسؤال هو  

  .علمته؟ علينا أن نحقق تحقيقا وافياً

وما يخص التحقيق بشأن الحـادي      : سينثيا مكيني 

بالطبع تعلمون أن هناك جلسات     عشر من سبتمبر    

.. استماع مشتركة يتم عقدها اآلن بـين اللجنـات        

اللجان االستخبارية لمجلسي النواب والشيوخ، وهم      

يتلقون اإلفادات من عمـالء مكتـب التحقيقـات         

، الذي  )كولن رولي ( وتتذكرون   FBIالفيدرالي الـ   

رفع صوته مطالباً بالتحقيق في هذه القضية، وحسم        

ومسألة مدارس التعلـيم علـى الطيـران        ..الحقيقة

  .والتصرفات المثيرة للشك

أعتقد أن لهذه األسباب نحتاج إلـى تحقيـق واٍف          

أنا أعرف أن الكثير من األفراد      . لنعرف ما حصل  

يبذلون جهوداً مضنية لإلجابة عن هذه األسئلة التي        

  ..تبقى من دون إجابة، هناك موقع على اإلنترنت

طبيعة ما هـو حاصـل فيمـا        أعتقد أن الكل يفهم     

يخص العراق، الواليـات المتحـدة تقـول إنهـا          

ستخوض الحرب بـسبب إخفـاق العـراق فـي          

إن : االنصياع لقرارات األمم المتحدة، ثم يقولـون      

الحرب بسبب الحاجة إلى تغيير النظـام، وأيـضاً         

  ..بسبب امتالك العراق ألسلحة جرثومية وكيماوية

حرب ومـستقبل    ما هي توقعاتك لل    :أحمد منصور 

  المنطقة حال اندالعها، باختصار شديد؟ 

 ماذا أتوقع، هـذا سـؤال مختلـف         :سينثيا مكيني 

تماماً، فيما يخص ما أتوقع حصوله، أتوقـع أنـه          

ستكون هناك قوات عسكرية أميركية وبريطانية في      

العراق، إن لم تكن هناك من اآلن، حقيقةً نعلـم إن           

فيها وجـود   في جنوب العراق    .. في شمال العراق  

عسكري أميركي وبريطاني، وأنه ربمـا سـيكون        

  ..هناك جهود متزامنة

 سينثيا مكيني، أشكرك شكراً جزيالً      :أحمد منصور 

  ).عضو الكونجرس األميركي(

وسينثيا مكيني دفعت مقعدها ثمناً لمواقفها من دعم        

القضايا العربية، وموقعها على اإلنترنت لمن أراد       

تها علـى مواقفهـا مـن       أن يرسل لها رسالة لتحي    

ــا    ــا لهـ ــة ودعمهـ ــضايا العربيـ : القـ
com.aol@2600hq  

آمالً من كل مشاهد أن يحييها على مواقفها مـن          

القضايا العربية والتي دفعت اللوبي الصهيوني إلى    

أن يتكاتف ضدها ويمنعهـا مـن الترشـح فـي           

لـديمقراطيين بعـد    االنتخابات القادمة نائبةً عن ا    

عشر سنوات قضتها عـضوة فـي الكـونجرس         

  .األميركي

اإلعالم األميركي ودور لوبي إسرائيل في 

 األزمة الراهنة
  ٧/٨/٢٠٠٦ - الجزيرة نت -  عالء بيومي

منذ اندالع الهجمات اإلسرائيلية على لبنان سـعت        

بعض وسائل اإلعالم األميركية المختلفة للوقـوف       

لعبـه اللـوبي المـوالي       حجم الدور الذي ي    على

إلسرائيل في حـشد الـدعم الرسـمي والـشعبي          

  .األميركي إلسرائيل

وتثير القراءة المتأنية لتناول اإلعالم األميركي لهذه       

القضية الهامة بعض المالحظات األساسية حـول       

دور اللوبي المذكور في حشد الـدعم األميركـي         

قـدرة  إلسرائيل خالل األزمة الراهنـة، وحـول        
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اإلعالم األميركية على كشف حجم ونفـوذ       وسائل  

  .لوبي إسرائيل خاصة في أوقات األزمات

  وسائل اإلعالم اليهودية مصدر المعلومات
بقدرة بعض  في هذا الصدد تتعلق      المالحظة األولى 

وسائل اإلعالم اليهودية األميركية على كشف مـا        

يقوم به لوبي إسرائيل أكثر من وسـائل اإلعـالم          

  .برالية أو المحايدةاألميركية اللي

وقد يعود ذلك إلى حجم العالقات واالتصاالت التي        

تملكها وسائل اإلعالم اليهودية داخـل المنظمـات        

يمكنها من الحـصول    المساندة إلسرائيل نفسها بما     

، في حين تفتقر وسائل     على معلومات مباشرة منها   

اإلعالم المحايدة إلى مثل تلك المصادر خاصة إذا        

وسائل معروفة بتعاطفها مع الجانـب      كانت تلك ال  

العربي، ما يفقدها بالطبع تعاون مـسؤولي لـوبي         

  .إسرائيل

جيوش "ويحضرنا هنا التقرير الذي أصدرته وكالة       

 ٢٠٠٦حزيـران   / يونيو ١٣اليهودية يوم   " تلغراف

حـول تحركـات     تشانان تيجـاي  لصحفي يدعى   

المنظمات الموالية إلسرائيل بشكل فـوري لـدعم        

  .الجنديين اإلسرائيليين عد أسر حزب اهللاإسرائيل ب

 من البيانات الصحفية    سيالً"وأشار التقرير إلى أن     

 عـن المنظمـات     صدر في وقت متزامن تقريبـاً     

بعد ساعات قليلة   " اليهودية األميركية لدعم إسرائيل   

  .من توارد أنباء أسر الجنديين

 المدير التنفيـذي    ديفد هاريس كما أشار إلى حديث     

إحدى أكبر المنظمـات    -يهودية األميركية   للجنة ال 

اتصال لجنتـه    عن   -السياسية اليهودية في أميركا   

 لضمان دعمهـم    بعدد من رؤساء الدول والسفراء    

أعضاءها على االتصال بممثليهم     إلسرائيل، وحثها 

  .في الكونغرس لذات الغرض

شراء  فقد أسرعت إلى     عصبة مكافحة التشويه  أما  

 إنترناشيونال هيرالـد    أربعة إعالنات في صحيفة   

لترويج وجهة   واسعة االنتشار في أوروبا      تريبيون

. النظر المساندة إلسرائيل في األوساط األوروبيـة      

هذا إضافة إلى اإلعالنات التـي تنـوي العـصبة          

  .نشرها في الصحف األميركية

دور أعـضاء الكـونغرس     كما تحدث التقرير عن     

د مـن    في إصدار عد   اليهود والمساندين إلسرائيل  

  .البيانات الفورية الداعمة للدولة العبرية

مجلـة فـوروارد اليهوديـة      وكمثال ثان، نشرت    

مقـاال   ٢٠٠٦تمـوز   / يوليـو  ٢٨ يوم   األسبوعية

 يتحدث عن اسـتهداف  جنيفر سيغللصحفية تدعى  

المنظمات الموالية إلسـرائيل للنائبـة األميركيـة        

في ) ديمقراطية من والية جورجيا    (سينثيا ماكيني 

إلسـقاطها بـسبب    نتخابات التشريعية الحاليـة     اال

  .موقفها الناقد إلسرائيل

وأشار المقال إلى سعي لجـان العمـل الـسياسية          

بالتبرع لخصم ماكيني بما يمكنه   المساندة إلسرائيل   

، من شراء دعاية انتخابية أكبر للفوز على ماكيني       

مـساعي اللـوبي    كما تحدث المقال بتفصيل عن      

  .اكيني خالل السنوات األخيرةالمتكررة إلسقاط م

  وسائل اإلعالم المتعاطفة مع الموقف العربي
بوسائل اإلعالم األميركيـة    المالحظة الثانية تتعلق    

،  مع الموقف العربي ذات المواقف المتعاطفة نسبياً   

 سائل في العادة أقل نفـوذاً     وهنا يالحظ أن هذه الو    

  .وانتشاراً
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ولكن بعضها يحاول بكفاءة وانتظـام بيـان مـا          

الضغوط  يتعرض له الطرف العربي من ظلم رغم      

التي يتعرض لها أي طرف ينتقد إسـرائيل فـي          

  .أميركا

كما ذكرنا مـن    - كما يالحظ أيضا أن تلك الوسائل     

 إلى المصادر المباشـرة داخـل       تفتقر أحياناً  -قبل

، ما يجعلها تجتهد في تحليـل مـا       ي إسـرائيل  لوب

  .يتوفر عن اللوبي من أخبار من مصادر ثانوية

وتجب هنا اإلشارة إلى سلسلة تحليالت صـدرت        

، وكالة أنباء إنتر برس سـرفس األميركيـة       عن  

لذي نـشر   جيم لوب ا  أولها لصحفي أميركي يدعى     

دور  مقاال يتحدث عن     ٢٠٠٦تموز  / يوليو ١٨يوم  

جدد وبعض قيادات اليمين األميركية     المحافظين ال 

  .المتشدد في دعم وجهة النظر المساندة إلسرائيل

وليام كريستول رئيس تحرير مجلة     وذكر لوب أن    

أكثر مجالت المحـافظين    -" ذي ويكلي ستاندارد  "

 سعى لتصوير هجمات إسرائيل على      -الجدد شهرة 

لبنان على أنها حرب أميركية، ودعا إلـى اتخـاذ          

  . تشددا من إيران وسوريامواقف أكثر

نـوت  كما تحدث عـن تـصريحات أدلـى بهـا           

 الزعيم السابق للجمهـوريين بمجلـس       غينغريتش

النواب األميركي حيث وصف الهجمات اإلسرائيلية      

للحـرب العالميـة    " مراحل أولية "على لبنان بأنها    

  . الثالثة

ورأى لوب أن مقاالت كريـستول وتـصريحات        

من حملة مقصودة من    جزء  "غينغريتش وأشباههما   

قبل المحافظين الجدد وبعض اليمينيين الـداعمين       

لهم لتصوير الصراع الراهن على أنه جزء مـن         

صراع عالمي يضع إسـرائيل كقاعـدة متقدمـة         

للحضارة الغربية، في مواجهة التطرف اإلسالمي      

المنظم والموجه من قبل إيران وشريكها األصـغر        

  ". سوريا

 الذي نشرته الوكالة    -خيروليس األ - المقال الثاني 

تمـوز  / يوليـو  ٢٦حول القضية ذاتها صدر يـوم       

 الـذي سـعى   بيل لبركويتز لصحفي يدعى    ٢٠٠٦

إلبراز ما تقوم به بعـض المنظمـات المـسيحية          

  .المتدينة لدعم إسرائيل خالل الفترة الحالية

أشار المقال إلى مؤتمر حاشـد نظمتـه منظمـة          

 ١٩يـوم   " يلالمسيحيون المتحدون من أجل إسرائ    "

تمـوز فـي واشـنطن بحـضور الـسفير          /يوليو

اإلسرائيلي لدى واشنطن دانيال آيلـون ورئـيس        

 للتعبيـر عـن     كين مـاكميالن  الحزب الجمهوري   

  .مساندة إسرائيل

ونبه المقال إلى أن المنظمة المذكورة أسست منـذ         

ستة أشهر برئاسة أحد قادة التيار اإلنجيلي بالجنوب 

 مـدعو   ٣٤٠٠، وأن   جون هيـغ  األميركي يدعى   

حضروا حفل تأسيس المنظمة المذكورة من شـتى        

  .أنحاء الواليات المتحدة

وأشار إلى أن المنظمة السابقة حثت أعضاءها على      

التوجه إلى الكونغرس لمطالبة ممثلـيهم بمـساندة        

إسرائيل، كما حرصت على ربط أعضائها بـشبكة        

اتصاالت عبر البريد اإللكتروني والفاكس والهاتف      

تسهيل عمليه التواصل فيمـا بيـنهم بخـصوص         ل

تطورات الوضع الجاري وما تحتاجه إسرائيل من       

  .دعم

  دور اإلعالم الليبرالي والمحايد
النوع الثالث من الكتابات التي حاولت الوقوف على 

 الـدعم األميركـي     دور لوبي إسرائيل في حـشد     
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وسـائل  للهجمات اإلسرائيلية على لبنان، جاء من       

 التي اتخـذت مواقـف   اإلعالم األميركية الليبرالية 

 -انطالقا من أهداف متنوعة   -مختلفة سعى بعضها    

  .لتسليط الضوء على لوبي إسرائيل

المقال األول الذي يحضرنا في هذا الصدد صـدر         

ـ  جريدة نيويورك تـايمز األميركيـة     عن    ٢٨وم   ي

 قارنت  لوري جودستين تموز لصحفية تدعى    /يوليو

فيه سريعا بين اللوبي اإلسرائيلي وجهود المنظمات       

المسلمة والعربية للضغط السياسي لموازنة تـأثير       

  .لوبي إسرائيل

المقال ذكر أن جهود المنظمات المسلمة والعربية       

 من أي وقت مـضى،      األميركية كانت أكثر تنظيماً   

مكن حتى اآلن من ترك تأثير علـى        إال أنها لم تت   

  .السياسة الخارجية األميركية

 على صناع   أما لوبي إسرائيل فيكاد يكون مسيطراً     

القرار الذين رفضوا اللقاء بمـسؤولي المنظمـات        

المسلمة والعربية األميركية خالل األزمة الراهنـة       

  .خوفا من إغضاب اللوبي

كما أشار المقـال إلـى إجمـاع قـادة الحـزبين            

ميركيين الرئيسيين حول مساندة إسرائيل، وإلى      األ

ضعف صـوت المنظمـات اليهوديـة الليبراليـة         

المعارضة لموقف اللوبي المتشدد فـي مـساندته        

  .إلسرائيل

ونبه المقال إلى إمكانيات لوبي إسـرائيل الماديـة         

الضخمة، إذ نجح في جمع تبرعات تقدر بعشرات        

  .الماليين من الدوالرات لدعم إسرائيل

يخشى المـسلمون والعـرب التبـرع       ي المقابل   ف

 إلغاثـة الـشعبين اللبنـاني       لمنظماتهم الخيريـة  

والفلسطيني خالل أزمتيهما الراهنة بعد التـضييق       

األمني الذي تعرضـت لـه المنظمـات الخيريـة       

المسلمة والعربية األميركية والمتبرعون لها خالل      

  .السنوات األخيرة

ه على تـصريحات    ولكن المقال عاد وأكد في نهايت     

سم مسلمي أميركا عبر فيها عـن       إأحد المتحدثين ب  

أيام المساندة المطلقة من قبل الساسة      اعتقاده بأن   

 نظرا لوجود أعداد    ،األميركيين إلسرائيل قد انتهت   

متزايدة من المسلمين األميركيين القـادرين علـى        

  . وضع ممثليهم موضع المساءلة

إليه هنا صدر عن    المقال الثاني الذي تجب اإلشارة      

 ٢٩ يـوم    مجلة ذي نايشن الليبراليـة األميركيـة      

 بعنـوان   آري برمـان  تموز لكاتب يـدعى     /يوليو

  ".قبضة إيباك"

بدأ المقال باإلشارة إلى أن المدير التنفيذي لمنظمة        

أكبر جماعات الضغط السياسي المـساندة      - إيباك

 دقيقة فـي قـراءة قائمـة        ٢٧ أمضى   -إلسرائيل

ت العامة التـي حـضرت حفـل        بأسماء الشخصيا 

المنظمة السنوي األخير، بمن فيهم غالبية أعـضاء        

مجلس الشيوخ وربع أعـضاء مجلـس النـواب         

  . وعشرات المسؤولين في اإلدارة األميركية

على مواقف المـسؤولين  إيبـاك  كما ذكر أن تأثير     

األميركيين في الفترة الحاليـة ال يقتـصر علـى          

ى ذلك إلـى كتابـة      ، بل يتعد  الضغط عليهم سياسياً  

مشاريع القوانين والقرارات التي يمررونها، وعلى      

رأسها مشروع القرار غير الملزم الـذي مـرره         

 تمـوز تأييـداً   /يوليـو  ١٨يـوم    مجلس الـشيوخ  

  .إلسرائيل

 القوية باتت تستدعي سخط     إيباككما أكد أن قبضة     

ومقاومة عدد من أعضاء الكونغرس الراغبين في       
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 تجاه الشرق األوسط والذين     اتخاذ مواقف متوازنة  

باتوا يشعرون بأنها تهيمن بشكل غير سليم علـى         

  .صناعة السياسة الخارجية األميركية تجاه المنطقة

ولكن المقال عاد وأكد أن معارضة هؤالء النـواب         

 عاجزة حتى اآلن عـن اإلتيـان        إليباكوالخبراء  

 لتنافس القيادات السياسية األميركية     بمفعول، نظراً 

رضائها، ونظرا لقدرة لوبي إسرائيل علـى       على إ 

تشويه سمعة كـل مـن يعارضـهم أو يعـارض           

  .إسرائيل

  خاتمة وتقييم
ن تغطية اإلعـالم األميركـي      بأ يمكن القول    ختاماً

السيار لدور لوبي إسـرائيل فـي حـشد الـدعم           

كالفترة - سرائيل خالل فترات األزمات   األميركي إل 

 تتميز بالضعف والعجز عن تحديد الدور       -الحالية

 ألسباب عـدة، علـى رأسـها        الكامل للوبي نظراً  

الهجوم الشرس الذي يتعرض له كل من يحاول نقد         

إسرائيل أو تسليط الضوء على دور اللوبي المساند        

  .لها داخل أميركا

لـوبي  "ا تقرير   ولعل عاصفة النقد التي تعرض له     

الصادر مؤخرا لألكاديميين األميـركيين     " إسرائيل

، دليـل   ستيفن والت وجون مارشـيمير    البارزين  

  .على ذلك

 جريـدة سـياتل     وهذه الفكرة أبرزها مقال نشرته    

تمـوز لكاتـب    / يوليو ٢٧ يوم   بوست إنتليجنسير 

الباب يغلق  " تحت عنوان    روبرت جاميسون يدعى  

  ".ئيلبقوة في وجه من ينتقد إسرا

 عن ضيقه الشديد بسعي لوبي      جاميسونوقد عبر   

إسرائيل للحد من النقاش والجدل حـول سياسـات         

إسرائيل بشكل يضر بقدرة األميركيين على فهـم        

  . الصراع الجاري ووضع حل له

كما يفسر األمر السابق كيف توفر وسائل اإلعالم        

 معلومـات عـن لـوبي       اليهودية األميركية أحياناً  

شطته أكبر من المعلومات التي توفرها      إسرائيل وأن 

المصادر المحايدة التي تخشى أن توصم بالعـداء        

  .للسامية أو إلسرائيل

هذا إضافة إلى توغل مسؤولي لوبي إسرائيل فـي         

العديد من المؤسسات السياسية والمدنية، ما يمثـل        

 وسيلة إعالم موضـوعية،     ة أمام أي   إحصائياً تحدياً

علـى   رضـها اللـوبي   السرية التي يف  ناهيك عن   

  . عمله

ولكن هذا يجب أن ال يمنعنا مـن تقـدير جهـود            

-وســائل اإلعــالم األميركيــة الــسابقة    

 لـدورها فـي توعيـة        نظـراً  -محدوديتها رغم

المواطن األميركي بما يجري من حوله ولو بشكل        

  .تدريجي

: التفسير الراجح للحرب على العراق

 أميركا في خدمة األجندة الصهيونية
ن ال  ابيزي دين الرآ    عاب

 ٢٥/٣/٢٠٠٦ –العربية نت 

  ما هذا النحس الشامل المركب؟
صعدت المديونية األميركية الى تـسعة ترليـون        

جـورج  وهبطت شعبية الرئيس األميركي     .. دوالر

هوت شعبية نائبه ديـك تـشيني   % (٣٦ الى  بوش

والوضــع العــسكري والــسياسي  %).. ١٨إلـى 

وهذا الوضع   ..األميركي في العراق خانق بل قاتل     

المظلم هو الذي اضـطر اإلدارة األميركيـة إلـى          

التباحث والتفاهم مع إيران بهدف إيجـاد مخـرج         
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ومما ال ريب   .. ينقذ اإلدارة مما هي فيه من كرب      

فيه ان ايران تدرك حاجة اإلدارة األميركية اليهـا         

ولذلك ستملي شروطها أو ترفـع سـقف مطالـب          

  .وسوف تعلمون: أجندتها

انت هذه اإلدارة تمـارس مغامراتهـا       وفي حين ك  

ــا ــي : ومقامراته ــة ف ــد(رغب ــسياسي ) المج ال

والحــضاري والتــاريخي، فإنهــا عوقبــت بـــ 

مما ترغـب فيـه وتهـواه وتـسخر         ) الحرمان(

اإلمكانات األميركية الكبرى من اجل بلوغه والتمتع 

  .به

فصورة هذه اإلدارة قد شاهت، ولم تفلـح ألـوف          

ألـيس  : مثال.. جميلهااألطنان من المساحيق في ت    

ان تكـون   : من المجد الذي سعت إليه هذه االدارة      

اجتماعيا وسياسيا وحـضاريا للـشعب      ) نموذجا(

.. ؟)كمقدمة لتعميم النموذج في المنطقـة     (العراقي  

بيـد ان   . سرا وعالنية : انها سعت الى ذلك   .. بلى

، وفي أعين   هذا النموذج قد انطفأ وشاه منذ البدء      

 البازغة القادمة التـي اسـتهدف       األجيال العراقية 

هل أتاكم ـ مثال ـ نبأ   .. النموذج وعيها وأحالمها

انه .. ؟) سنوات ١٠(ـ الغالم العراقي أسامة نبيل      

.. لماذا؟.. !!ترك المدرسة وهجر التعليم   يفكر في   

ألن مالمحه العامة تشبه مالمـح جـورج بـوش          

أخذ أقران أسـامة    : وبمقتضى هذا التشابه  .. االبن

مدرسة يطلقون عليه اسم بوش، فامتأل الغالم       في ال 

وفكر في هجـر    . غيظا من إطالق اسم بوش عليه     

مـا زال أبـي يحـاول       «: المدرسة والتعليم وقال  

إقناعي بالبقاء في المدرسة، لكن إصرار زمالئـي        

في المدرسة على إطالق اسم بوش علـّي جعلنـي     

أشعر بالحزن ففضلت العزلة، وأفكر فـي تـرك         

 هذا االسم أصبح ملتصقا بي وأتمنـى   المدرسة ألن 

  !!»الخالص منه بأية وسيلة كانت

) تحقيق المجد (هذه صورة مصغرة من الفشل في       

من خالل االعجاب بـالنموذج، وبالقيـادة التـي         

  .تصنعه

يكبر حجـم الـنحس،     : وبتكبير الصورة وتوسيعها  

مـنهم  (بشهادات أميركيين حزانـى     : ويتسع مداه 

  ):محافظون جدد

 هــو أحــد أعمــدة سيس فوكويامــافرانــ ـ  ١

وقد أسهم بحظ وافر في كتابـة       ) المحافظين الجدد (

، أي القـرن    )القرن األميركي الجديد  (استراتيجية  

أعلن براءته من   : هذا الرجل .. الحادي والعشرين 

 ومن عقم أفكـارهم وخطـورة       المحافظين الجدد، 

.. أفعالهم على حاضر الواليات المتحدة ومـستقبلها  

ان جورج بوش جعـل الحـرب       «: امايقول فوكوي 

االستباقية أساس سياسته الخارجية، ولم يقدر تقديرا       

صحيحا ردود الفعل العالمية لغزو العـراق، بـل         

ومواقف بوش  .. توقع ترحيبا عالميا بسياسة الهيمنة    

ففي حـين تركـز ادارتـه علـى دور          . متناقضة

الحكومات في اجراء تغييرات في الشرق االوسط،       

الوقت نفسه ـ الى التقليل مـن دور   يدعو ـ في  

ان االدارة  .. الحكومة فـي المجتمـع األميركـي      

األميركية بغزوها للعراق خلقت وضعا متوحال هو       

اآلن قد حل محل أفغانستان كمركز جذب وأرض        

مثالية للتدريب، وقاعدة واسعة لعمليات المـسلحين       

في ظل وفرة من األهداف األميركية التي يمكـن         

وفي كل االحوال يجب ان     .. ان عليها تصويب النير 

  .»يستقيل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد
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المنظر األكبـر  ): أمير الظالم( ـ هل تذكرون  ٢

 الـذي   ريتشارد بيـرل  انه  .. ؟للحرب على العراق  

ال مستقبل للواليات المتحدة اذا هي تراجعت،       : قال

مـسعر الحـرب    .. ولم تشن الحرب على العراق    

ذا، قال ـ في الـذكرى الثالثـة    ومجرمها الكبير ه

ـ  ان الحملة العسكرية على العراق «: لهذه الحرب 

وتداعياتها السياسية واألمنية لـم تـتم مناقـشتها         

بطريقة سليمة داخل االدارة األميركية، ولذلك لـم        

  .»وال في ضبط تداعياتهانفلح في ادارة الحرب، 

 اعالمي محافظ ـ بل متطرف في وليام بكلي ـ ٣

ه ـ وهو من اركان المحافظين الجدد فـي   محافظت

ماذا قال هذا الرجل بعـد      .. مجال االعالم السياسي  

.. مرور ثالث سنوات على الحرب على العـراق       

ال «: قـال .. ؟..وقد كان من النافخين في موقـدها      

فشل الغرض من الحـرب     يساورني أدنى شك في     

لقد اثبتت هذه الحرب عـدم قـدرة        . على العراق 

 الف جندي أميركـي فـي       ١٣٠جيش مؤلف من    

ويتعـين اآلن   . احتواء االعمال العدائية في العراق    

  .»االقرار الواضح بالهزيمة

انـدرو  :  ـ يقول الناقد األميركي اليميني الالمع ٤

لقد تعلم العالم درسا قاسيا إال انه، كان        «: سوليفان

أشد قسوة على عشرات آالف القتلى من العراقيين        

.. الى مثقفين تعرضوا لـالذالل  األبرياء، باالضافة   

ان االستجابة الصحيحة لعبرة هذه المأساة الداميـة        

ليست في المزيد من اللف والـدوران، بـل فـي           

فحالة . االحساس بالحزن والعار واالعالن عن ذلك     

الفوضى التي يعيشها العراق حاليا تؤكـد سـوء         

التقدير األميركي المبني على مزيج من الغـرور        

  .»والسذاجة

فردية، وهذا ال   (ـ ولئن كانت تلك افكار وآراء        ٥

يقلل من قيمتها حيث ان اصحابها من قـاع البئـر           

فـإن الدراسـة    ،  )التي يقبع فيها المحافظون الجدد    

الجماعية العلمية السياسية االستراتيجية الموسعة     

الشاملة التي انجزتها مجموعـة مـن البـاحثين         

هارفـارد  : المتخصصين الكبـار فـي جـامعتي      

هذه الدراسة تثبت ـ باألدلة والقرائن  .. شيكاغوو

التي دفعت اليها ) عمق الكارثة القومية(والوقائع ـ  

الواليات المتحدة من خالل الحرب على العـراق،        

وهذه نقط من تلـك     .. وعبر سياسات أخرى مماثلة   

  :الدراسة

ان أميركيين موالين السرائيل ورطوا أميركا «أ ـ  

ومن قبل قـال  .. »عراقفي مستنقع الحرب على ال 

ان اليهود  «: ديفيد بكيل المبشر المسيحي األميركي    

يسيطرون اليوم على الواليات المتحـدة بـسبب        

خالل ذلك يـسيطرون علـى      ، ومن   ضعف االدارة 

فبـول  وحرب العراق خير نموذج لـذلك،       . العالم

 هو الذي أقنع جورج بوش بالذهاب الى        وولفويتز

يد االرباح األميركية   سيزالحرب بعد ان أغراه بأنه      

 ١٠٠ الى ٥٠في مدة سنة واحدة بما يتراوح بين 

  .»مليار دوالر

ان سياسات الواليات المتحدة في منطقـة  «ب ـ  

الشرق االوسط تخدم اسرائيل وال تخدم المـصالح        

األميركية اال على المدى القريب وال على المـدى         

 زبغنيو بريجنسكي المفكر    ومن قبل قال  .. »البعيد

ربطت الصحافة  «: يركي االستراتيجي الشهير  األم

األوروبية بشكل يتفوق على الصحافة األميركيـة       

بين سياسات اإلدارة األميركية الحاليـة المتعلقـة        

بمنطقة الشرق األوسط وبين المقترحات التي قدمها       

العديد من أصدقاء حزب الليكود اإلسرائيلي عـام        
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يـامين  بن لرئيس الوزراء االسرائيلي حينئذ      ١٩٩٦

، وأصدقاء الليكود هـؤالء يـشغلون اآلن        نتنياهو

مواقع مؤثرة في اإلدارة الحاليـة، وهـم أنفـسهم          

االصـرار علـى شـن حـرب علـى          السبب في   

ومن قبل قال ـ أيضا ـ الدبلوماسـي    .. »العراق

بعـض  «: ريتـشارد هـولبروك   األميركي البارز   

فهل . أعضاء اإلدارة الحالية يتصرفون بقصر نظر     

أن يـصبح   :  والضمير واألمن الـدولي    من العقل 

مـن النـاس ال     » !!! «العالم كله ضحية لحفنـة    

يكترثون باستقرار العـالم، وال تهمهـم مـصلحة         

  .؟»الواليات المتحدة نفسها

ولقد نُصحت اإلدارة األميركية بالكف عـن هـذه         

التخطيطيــة :  مــن النــاحيتينةالحــرب العقيمــ

لواضـحة  وهذه منظومة من النصائح ا    .. والتنفيذية

الحـرص علـى    : الجادة العقالنية التي كان باعثها    

  :مصالح أميركا وصورتها وسالمتها

 ثالثة عشر ألف أستاذ جامعي أميركـي  ـ تقدم  ١

بمذكرة مفتوحة إلى الرئيس األميركي جورج بوش       

االمتناع عن شن حـرب علـى       «يدعونه فيها إلى    

العراق، والى التبصر فـي العواقـب والمآسـي         

  .» الخطرة التي تترتب على شن الحربوالتداعيات

صميم عصب الحـزب   ـ اصدرت مجموعة من  ٢

الجمهوري هم رجال أعمال وأصـحاب شـركات        

أيها «: ، بياناً قويا معارضا للحرب قالوا فيه      كبرى

لقد ايدنا حرب الخليج، والتدخل العسكري      . الرئيس

حربك ضد العـراق ليـست      في أفغانستان، ولكن    

شحا فـي انتخابـات عـام        وحين كنت مر   .عادلة

 دعمناك ألنك وعدتنا بأنك سـتكون أكثـر         ٢٠٠٠

لقد منحناك أصواتنا   . تواضعا في التعامل مع العالم    

ولكن نشعر أنك خدعتنا،   . وتبرعات شركاتنا المالية  

ولذلك نطالبك بأن تعيد أموالنا إلينا، وان تعيد بالدنا 

  .؟»لماذا تقودنا الى وضع حتمي الفشل.. المختطفة

إن الواليات المتحدة ستخسر حلفاءها فـي       «ـ   ٣

الحرب ضد االرهـاب اذا شـنت حربـا علـى           

 مستـشار األمـن     برنت سكو كروفـت   : »العراق

القومي للرئيس األميركي األسبق جـورج بـوش        

  .األب

 ـ شاركنا في نصح اإلدارة األميركية في هـذه   ٤

بدافع كراهية الحروب، وبباعـث محبـة       : القضية

فبتاريخ . ا ولألميركيين وللعالم كله   الخير والسالم لن  

ان «..  كتبنا في هذا المكان نفـسه      ١٦/١١/٢٠٠٢

. اجتناب الحرب مكسب وراحة وخير للمنطقة كلها      

ثـم بـسبب    . فالعراق جزء منها يؤذيها ما يؤذيـه      

تعطلت التنميـة،   : الحروب والقالقل والصراعات  

وتعثر النهوض، ومما ال ريب فيه أن حربا جديدة         

بالء، بل ستدخل المنطقة في مناخ كريـه        ستزيد ال 

نعم ال مصلحة ألحـد     .. من االضطراب والفوضى  

وال مصلحة  .. ال مصلحة للعراق  : في هذه الحرب  

وال مــصلحة .. وال مــصلحة ألميركــا.. للعــرب

صاحب الهوى الوحيد في هذه الحرب هو        ..للعالم

  .»في فلسطين والعالم: المؤسسة الصهيونية

بـشهادات  : كافـة ) بالحـر (لقد سقطت حجـج     

أميركيين وطنيين أحرار، ال يقلون وطنيـة عـن         

  .ان لم يتفوقوا عليهم فيها: وطنية الطبقة الحاكمة

لم تبق اال حجة أو     : وبسقوط الحجج والتعالت كافة   

ان الواليات المتحـدة سـخرت      : تفسير واحد هو  

ــصهيونية ــدة ال ــة األجن ــود «أو : لخدم ان اليه

ـ     ن دفـع الواليـات     األميركيين هم المسؤولون ع

المتحدة الى الحرب على العـراق، وان زعمـاء         
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النائب : »اليهود يمكنهم منع الحرب اذا ارادوا ذلك      

  .جيمس موروناألميركي، 

ان الحرب التي تنوي الواليـات المتحـدة   «ب ـ  

شنها على العراق تندرج في مخطط إقامة اسرائيل        

الكبــرى، وان اللــوبي الــصهيوني فــي اإلدارة 

ية هو الذي يدفع بقوة واستماتة في اتجـاه         األميرك

  .مايكل كولينز بايبرالمفكر األميركي، » الحرب

بالتأكيد تم دفع خطة غزو العراق بقوة على «ج ـ  

أيدي عدد من ذوي النفوذ المؤيدين السرائيل مـن         

: شاكلة الصقور الجدد داخـل اإلدارة وخارجهـا       

 ووليم كريـستول  . وبول وولفويتز . ريتشارد بيرل 

بول شرويدر أستاذ التاريخ    البروفسور  . »وآخرون

  .بجامعة الينوي

المسؤولون عن الحرب على العـراق هـم   «د ـ  

مخططون آخرون معروفون، ولكنهم ال يخـدمون       

. »المصالح األميركية، وال األمن القومى األميركي     

  .باستر غولسونالجنرال 

أين : طوال السنوات الخمس الماضية كنا في ذهول      

ميركا وصفوتها الوطنيـة ممـا يجـري        أحرار أ 

هارفـارد  : جـامعتي ) وثيقـة (فجاءت  . لبالدهم؟

 لتثبت أن في أميركا أحـرارا شـجعانا         وشيكاغو

، يرفضون أن تتالعب الصهيونية بمصائر بالدهـم  

وينّورون الرأي العام األميركي بحقيقة صاعقة مرة       

ان بالدهم قد اختطفت ويجب أن تعود الـى         : وهي

  .اللها ودورها الدولي المتوازنأصالتها واستق

  اللندنية" الشرق األوسط"نقال عن صحيفة * 

  

ومن يحاسب العنصرية .. العداء للسامية

  ؟"الصهيونية"
المدير التنفيذي للمنظمة العربية / عماد جاد. د

مركز األهرام "لمناهضة التمييز، وخبير مصري بـ

  "للدراسات السياسية واإلستراتيجية

 ٢٤/١١/٢٠٠٤ -ين  اسالم أون ال

أصدر الكونجرس األمريكي في العاشـر مـن        

 "أكتوبر الماضي قانونا جديدا بعنـوان قـانون         

تعقب األعمال المعادية للسامية عالميا أو علـى        

ــالمي ــصعيد العـ -Global Anti" (الـ

Semitism Review Act .( 

ويهدف القانون إلـى إنـشاء مكتـب بـوزارة          

ـ   الخارجية األمريكية،    وث خـاص   وتعيـين مبع

، وإعـداد   لمتابعة كل األعمال المعادية لليهـود     

 عنها يقدم إلى الخارجية األمريكية،      تقرير سنوي 

 الخطوات  -في ضوء كل ذلك    -وتقرر واشنطن   

. التي ستتبعها من أجل مواجهة مثل هذه األعمال       

وقد وقع الرئيس بوش على القانون في السادس        

عشر من أكتوبر الماضي، ومن ثـم فقـد بـدأ           

ريان القانون، ونص القانون على أن يجـري        س

ألعمـال  ا "تقديم التقرير الـسنوي األول عـن        

 في الخامس عـشر     المعادية للسامية حول العالم   

  . من نوفمبر الجاري

قانون تعقب األعمـال     "وقد جاء القانون الجديد     

بناء على اقتراح تقدم    "  المعادية للسامية عالميا  

، توم النتوس يهودي،  به السيناتور الديمقراطي ال   

 بحيـث تـم     أغلبية كبيرة وحصل القانون على    

وقـد  . تمريره في العاشر من أكتوبر الماضـي      

بـاالعتراض  بادرت وزارة الخارجية األمريكية     

 بعد تمريره بأربعة أيام، وقال    على هذا القـانون   
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إن : "ريتشارد باوتـشر  المتحدث باسم الخارجية    

لفـة ليـست    تقارير منفصلة حول الديانات المخت    

ضرورية، حيث إننا نصدر تقارير تبحث أوضاع 

حقوق اإلنسان والحريات الدينية في أكثـر مـن         

  ".  بلدا١٩٠

ولكن المنظمات اليهودية في الواليات المتحـدة       

بادرت إلى شن حملة إعالمية ضخمة من أجـل         

ضمان توقيع الرئيس األمريكي علـى القـانون        

ديانـة  ، حيث ال يوجد مكتب ألي       غير المسبوق 

أخرى بما فيهـا المـسيحية، وحـصلت هـذه          

المنظمات على تأييد عشرات السياسيين ورجال      

الفكر والفنانين في وقـت لـم يكـن الـرئيس           

األمريكي في حاجة للتعرض إلى أية ضغوط كي        

يقوم بالتوقيع على القانون، فالرئيس جورج بوش       

الذي كان يكافح من أجل الفوز بواليـة ثانيـة،          

 وبها ثاني أكبـر جاليـة       –فلوريدا  اختار والية   

 كي  -يهودية في الواليات المتحدة بعد نيويورك     

وقال بـوش   . يعلن توقيعه على القانون الجديد    

أمام حشد من مؤيديه في هذه الوالية الجنوبية إنه         

سيسمح بوضع الئحـة    "وقع على القانون الذي     

بجميع األعمال المعادية للـسامية فـي العـالم         

 الـرد الواجبـة علـى هـذه         والئحة بعمليـات  

هذه األمة ستكون متيقظة،    : "، وأضاف "األعمال

وسنعمل بطريقة ال تتمكن معها األفكار القديمة       

المعادية للسامية من إيجاد وطن لها في العـالم         

وأشار بوش إلـى أن الـدفاع عـن         ". المعاصر

مهاجمة الشر الذي تجـسده     "الحرية يعني أيضا    

  ".  معاداة السامية

  عامل العربي الجاد؟ أين الت

المهم هنا هو أن الرئيس األمريكي وقَّع القانون،        

ومن ثم فسوف تشرع الخارجية األمريكية فـي        

تأسيس المكتـب الجديـد وتعيـين دبلوماسـي         

للمراقبة، واإلعداد لعلمية إصدار التقرير السنوي      

الذي نص على تقديم عدده األول، في منتـصف         

 التعامـل مـع     ال بد من  من هنا   . ٢٠٠٤نوفمبر  

فـي  " العربيـة "، فالطريقة   القضية بجدية شديدة  

نتيجة " الصدمة"، ثم اإلعالن عن     تجاهل الوقائع 

تفاعالت وتداعيات هذه الوقائع لم يعد مقبـوال،        

كما أن نتائجه قد تتجاوز القدرة الرسمية علـى         

االحتمال أو المقاومة ناهيك عن إعداد الحجـج        

  . المضادة

 واضحا أن نشاط المكتـب  عموما ال بد أن يكون   

، وسوف يجتهد المكتـب     سوف يشمل العالم كله   

الجديد في رصد وتتبع كل ما يراه من مظـاهر          

ومعنى النص على تقديم التقريـر      . عداء للسامية 

، أن الجهـات    ٢٠٠٤األول قبل منتصف نوفمبر     

المعنية كانت عند صدور القانون، قد فرغت من        

داد باتـت فـي     إعداد التقرير، أو أن عملية اإلع     

طورها األخير، األمر الذي يعني أن المادة التي        

أو بمعنى أدق   -سيتم تضمينها في التقرير ستأتي      

 في هذا   المنظمات الصهيونية العاملة   من   -أتت

 ADL و MEMRIالمجال وعلى رأسها منظمتا     

، وإذا وضعنا ذلك فـي      ) وميمري -إيه دي إل    (

 ضوء تصريحات الرئيس بوش التي طالب فيها      

الئحة بعمليات الرد الواجبة علـى هـذه        "بوضع  

، فأننا نكون أمام عملية متكاملـة مـن         "األعمال

متابعة ورصد وإصدار تقرير وتوصية بسياسات      

أن التقريـر   أمريكية مضادة؛ وهو مـا يعنـي        

   .سيترتب عليه نشاطا أمريكيا مضادا
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سـوف  ويبدو واضحا أن نشاط المكتب الجديـد        

 العتبارات عديدة منها    بييتركز على العالم العر   

أن المنظمات الصهيونية سوف تكون المـصدر       

الرئيسي للتقريـر األمريكـي الجديـد، وهـذه         

وسـائل اإلعـالم    المنظمات تروج لمقولـة أن      

كما أن  . العربية متخمة بمظاهر العداء للسامية    

هذه المنظمات، التي تعمل كـأدوات للـسياسية        

عيد التوتر  تصالخارجية اإلسرائيلية، ستعمل على     

بين الواليات المتحدة والدول العربية ال سـيما        

 بهدف تمرير سياسات إسـرائيلية      الرئيسية منها 

وفي هذه الحالة فإن    . مرفوضة عربيا وفلسطينيا  

، وهو  االتهام سوف يوجه إلى دول وليس أفراد      

تحديا كبيرا للدول العربية التي ال تبدو       أمر يمثل   

يمكنها من مقاومة   أي منها لديها من القدرة ما       

هذه الضغوط أو تمتلك من األوراق ما تمكنهـا         

يأتي كل ذلك في وقـت      . من مواجهة االتهامات  

محدودة  –نقر فيه بوجود بعض الكتابات العربية       

 تساعد المنظمات الـصهيونية     –ولكنها موجودة 

على العثور على ضالتها المنشودة عبر استخدام       

دات مصطلحات سيئة ولغة تنطوي علـى مفـر       

عنصرية، ولدى الطـرف اآلخـر مـن أدوات         

الرصد والمتابعة وتحريف الترجمة مـا يـساعد      

الدول العربية سـتكون الهـدف      على التنبؤ بأن    

  .. األول والرئيسي في مجال عمل المكتب الجديد

ولعل أخطر ما في القانون األخير أنه يأتي فـي          

العـداء  "وقت تجري فيه عملية خلط متعمدة بين        

النقـد   كظاهرة عنصرية بالفعل، وبين      "للسامية

 أو لما تقـوم بـه مـن         الموجه إلسرائيل كدولة  

عمليات قتل وتدمير ضد الشعب الفلـسطيني، أو        

ونظرة سريعة إلى   . لمكونات سياستها الخارجية  

مواقع المنظمات الصهيونية العاملة فـي مجـال        

رصد األعمال المعادية للسامية، تكشف بوضوح      

فأغلب المـواد   .  هذه متعمدةعملية الخلط ال  عن  

اإلعالمية الموجودة على موقع هـذه المنظمـة،        

والتي ترصد باعتبارها تمثل مظـاهر لمعـاداة        

السامية، هي في جوهرها نقد موجه إلسـرائيل        

كدولة احتالل تقليدي ولممارساتها غير اإلنسانية      

هذا إضافة إلى ما تقـوم      . ضد الشعب الفلسطيني  

يف متعمد في عمليات    به هذه المنظمات من تحر    

الترجمة لمواد إعالمية وكتابات عربية يحـري       

تقديمها في النهاية باعتبارها دالئل على معـاداة        

  . السامية

وبدا واضحا أن نشاط المنظمات الصهيونية قـد   

انتقل في الفترة األخيرة إلى العمل على إزالـة         

الحدود والفواصل بين معاداة السامية كمفهـوم       

ن النقـد الـسياسي الموجـه       من ناحية، وبـي   

وركزت هـذه   . إلسرائيل كدولة من ناحية ثانية    

المنظمات على اعتبار أي نقد موجه إلسـرائيل        

يعد في ذاتـه    " دولة الشعب اليهودي  "باعتبارها  

وهو ما كـشفت عنـه سلـسلة        " عداء للسامية "

المؤتمرات التي عقدت في عدد مـن العواصـم         

يث جـرى   حاألوربية على مدار العام الجاري،      

الحديث صراحة عن أن انتقاد إسرائيل في حـد         

. ذاته يعد مظهرا من مظاهر العـداء للـسامية        

ومن ثم فقد بات أي نقد يوجه لسياسة الحكومـة          

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية يدخل ضمن      

ومـن ثـم يـستوجب الـشجب      " العداء للسامية "

واإلدانة، وبعـد القـانون األمريكـي األخيـر،         

  . المحاسبةيستوجب 
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ويثير القانون األمريكي العديد من األسئلة أولها       

هل من حق الواليات المتحدة أن تصدر تشريعا        

من برلمانها وتحاسب باقي دول العالم وفق هذا        

 أن هذا القانون قصر السامية      التشريع األمريكي؟ 

قسرا على اليهود فقط دون غيرهم من مكونـات         

؟ أيضا لماذا   العنصر السامي ومن ضمنها العرب    

لليهود "هذا اإلغراق األمريكي في توفير الحماية       

دون غيرهم من األجناس أو األعـراق أو        " فقط

األديان، فالحماية هنا لليهود فقط دون أن توجـد         

حماية مماثلة للمسيحية واإلسالم؟ وبالتالي فـإن       

وربمـا  " اليهـود "أي شخص أو هيئة تتنـاول       

لمحاسبة مـن   إسرائيل بنوع من النقد ستتعرض ل     

قبل القوة األولى في العالم، بينما مـسموح ألي         

شخص أو جهة أخرى بتناول ما عدا ذلك، بمـا          

فيها الذات اإللهية والـديانات الـسماوية، عـدا         

اليهودية، بالنقد والتجريح والتشكيك دون خـوف       

  . من مالحقة أمريكية

أيضا من بين األسئلة التي يثيرها هـذا القـانون          

راث اإلنساني الخاص بحقوق اإلنسان     العالقة بالت 

عامة، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقـانون       

الدولي اإلنساني، أي حماية البشر زمـن الـسلم         

هل حلت الواليات المتحدة محل     وزمن الحرب؟   

األمم المتحدة، واغتصبت إرادة المجتمع الدولي      

  . وبدأت توظفها على النحو الذي تريد؟

ة والتمييز العنصري والتهجم    المؤكد أن العنصري  

على األعراق واألديان ودمغ شعوب كاملـة أو        

أعراق معينة بسمات سلبية، كلها أمور بغيـضة        

وال يمكن التسامح معها بصرف النظـر علـى         

الجهة التي تقوم بالعمـل التمييـزي أو القـول          

  . العنصري

  وأين العدل؟ 
ولعل السؤال األهم هنا هو ومن الـذي سـوف          

نصرية اإلسرائيلية ويواجه سياسات    يحاسب الع 

" يهوديـة "التشهير التي تقوم بهـا جماعـات        

، "يهودية"ومنظمات صهيونية وشخصيات دينية     

وأيضا وسائل إعالم إسرائيلية، ضـد األغيـار        

جميعا، أي كل غير اليهود؟ أم أن هذه الفئة مـن   

البشر دون غيرها من خلق اهللا معـصومة مـن          

بـل علـى الغـارب      المحاسبة، ومتروك لها الح   

لمهاجمة كل األديان واألعراق؟ سؤال موجه إلى       

  !. من أصدروا قانون مراقبة معاداة السامية

ونؤكد هنا أن متابعـة تـصريحات شخـصيات         

ومتابعة وسائل اإلعـالم    " يهودية"سياسية ودينية   

حالة مغرقة في التطرف    اإلسرائيلية تكشف عن    

 ، من عرب وأوربيـين،    والعنصرية ضد الجميع  

بل وأمريكيين، عنصرية ال مثيل لها في مواجهة        

اإلسالم والمسيحية، وحتى الديانات األخرى لـم       

تسلم من االسـتهزاء علـى أيـدي شخـصيات          

ولدى المنظمـة العربيـة     . ومنظمات صهيونية 

لمناهضة التمييز على موقعها اإللكتروني علـى       

-www.aadوهـــــو -اإلنترنـــــت 

online.org،-    نصرية  مئات النماذج على الع

الصهيونية ومصنفة إلى ملفات تكـتظ بمقـاالت        

ورسوم كاريكاتير ومشاهد حية مـن محطـات        

تنضح بالعنصرية والكراهيـة    التلفزة اإلسرائيلية   

هناك ملفات تتضمن مواد    . واالستهزاء بالجميع 

بالغة العنصرية والتطرف ضد العرب، والغرب،      

... ضد اإلسالم والمسيحية، ضد األمم المتحـدة      

 وعلى نحو غير متكرر لـدى أي جماعـة          إلخ،

مواد تتضمن تهجمـا وسـخرية      . بشرية أخرى 
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واستهزاء من كـل المعتقـدات الدينيـة، عـدا          

  . اليهودية

والسؤال هنا أال تستحق هذه العنصرية والتمييز       

العنصري متابعة ومالحقة من قبـل المجتمـع        

الدولي؟ وإذا كانت اإلدارة األمريكية جادة فـي        

رية والتمييز العنصري، فماذا لم     مواجهة العنص 

تكن هذه المواجهة مبدئية وعامـة، بمعنـى أن         

يكون العمـل المواجـه للعنـصرية والتمييـز         

العنصري مسئولية دولية عامة من خالل األمـم        

المتحدة، والمتابعة والمالحقة من قبل هيئة دولية       

تشارك فيها عناصـر ممثلـة لكـل الثقافـات          

  . والحضارات والشعوب؟

د إنشاء مكتب في وزارة الخارجية األمريكية       وبع

لمتابعة العداء للسامية حول العالم، وصدوره في       

تقرير سنوي، وتعهد الرئيس األمريكي بالعمـل       

يتوقـع أن تتزايـد     على مواجهة هذه الظاهرة،     

، الضغوط على الدول العربية وأيضا األوربيـة      

وألن األخيرة دول صناعية وفاعلة وأيضا قوية،       

ا أطر مؤسسية تتمثل في االتحاد األوربي،       ولديه

فإن إدارة هذه القضية معها سـتتم عبـر أدوات          

سياسية وثقافية بين دول بينها قدر مـن النديـة          

السياسية واالقتصادية وهو األمر الذي ال يتوافر       

إجماال بالنسبة للدول العربية التي سوف تتعرض       

لحمالت ضغط عاتية، ويطلب منها على نحـو         

دخال تعديالت هائلة فـي أداء وسـائل        واضح إ 

إعالمها ومحتوى الرسائل التي تحملهـا علـى        

النحو الذي ينـزع منهـا أي مـضمون نقـدي           

  . إلسرائيل كدولة، ولسياساتها الداخلية والخارجية

  وما العمل؟ 

بداية، ال بد من التأكيد على أن التوجه الخـاص          

بتوسيع مضمون العداء للسامية أوربيا وأمريكيا      

و توجه رسمي، بمعنى أنه توجه من الحكومات        ه

واإلدارات، وليس توجهـا شـعبيا فـي أوربـا          

والواليات المتحدة، ومن ثم فالرأي العام في هذه        

البلدان يمتلك رؤية مغايرة تماما عكسها استطالع 

الرأي العام الذي أجرى في دول االتحاد األوربي        

والذي أسفر عـن    في نوفمبر من العام الماضي      

ممن جرى استطالع آرائهم مـن      % ٥٩تيار  اخ

األوربيين، إسرائيل باعتبارها مـصدر الخطـر       

أيضا فإن منظمـات    . األول على السالم العالمي   

المجتمع المدني األوربية واألمريكية تنشط فـي       

مواجهة السياسات العدوانية إلسرائيل وتتعامـل      

مع إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية، والبعض      

 فـرض  -ة المـشيخية األمريكيـة   مثل الكنيس  –

مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل،       

مثـل الكنيـسة اإلنجليكانيـة      –والبعض اآلخر   

 دعا إلى فـرض عقوبـات علـى         -اإلنجليزية

إسرائيل ونبذها عالميا على غرار ما جرى مـع         

النظام العنصري في جنوب إفريقيا حتى تنهـي        

   .احتاللها ألراضي الشعب الفلسطيني

أيضا فإن التصدي لسياسة توسيع مفهوم العداء       

للسامية، والذي سيكون العرب أول ضـحاياه،       

يقتضي من العرب حكومات ومجتمع مـدني أن        

تبادر بالفعل اإليجابي وتفارق سياسة الالفعـل       

وتتوقف عـن البحـث فـي مكونـات نظريـة           

المؤامرة، فالقضية جد خطيرة وتتطلب االرتقاء      

طورة ما سـوف تحملـه      بالفعل إلى مستوى خ   

األيام القادمة للمفكرين والكتـاب والـصحفيين       

  . وأيضا السياسيين العرب
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ونقطة البداية تتمثل في تصدي هيئة من هيئـات         

لعقد مؤتمر حول هـذا     " العربي"المجتمع المدني   

الموضوع، يـضم المتخصـصين بعيـدا عـن         

، وتكون مهمة هذا المـؤتمر      "الصراخ اإلعالمي "

الة اإلعالمية العربية، وبيان ما     رصد واقع الرس  

بها من كتابات يمكن أن تندرج بالفعـل ضـمن          

ــسامية" ــة "، والتوصــل إلــى "معــاداة ال وثيق

يتم االتفاق على اعتبارهـا تمثـل       " مصطلحات

، وتقـدم   "عداء للسامية "بالفعل ما يمكن اعتباره     

بعد ذلك لوسائل اإلعالم العربية حتـى يمكـن         

نـه المنظمـات    تجفيف المنبع الـذي تنهـل م      

ومن ناحية ثانية العمـل     . الصهيونية المتربصة 

على تقديم تعريف دقيق لمفهوم معاداة الـسامية        

وتجريده من أبعاده السياسية حتـى ال يـستخدم         

المفهوم كسالح إلرهاب وسائل اإلعالم العربيـة       

ومـن  . هذه المرة " الخارجية األمريكية "من قبل   

هلية عربية  منظمات أ ناحية ثالثة، تشجيع بروز     

تعمل على متابعة ما ينشر في وسائل اإلعـالم         

اإلسرائيلية ورصد ما فيها من عنـصرية ضـد         

 وعرضه على الـرأي العـام العـالمي         العرب،

والمسئولين وصناع القرار، وخلق جسور تعاون      

وتنسيق مع منظمات أهلية أوربية وأمريكية من       

أجل االنتقال بالقضية إلى المجتمعـات الغربيـة        

 من الطريقة العربية التقليدية التـي تتوجـه         بدال

  . بالخطاب إلى الرأي العام العربي

وفي الحقيقة تعد المنظمة العربية لمناهضة التمييـز،        

الهيئة العربية األهلية المؤهلة لقيادة هذا العمل، فهـذه         

المنظمة التي جاءت بمبادرة من مجموعة من أبـرز         

ى رأسهم األستاذ   الكتاب والمثقفين ورجال األعمال، عل    

إبراهيم نافع واألستاذ كامل زهيري والمهندس نجيب       

 جسدت رؤية بعيـدة     ٢٠٠٣ في نهاية عام     ساويرس

النظر لمواجهة الحمالت المتعمـدة لتـشويه صـورة         

العرب وثقافتهم، والتصدي أيضا لعمليـة التوظيـف        

فقد استندت فلـسفة    ". العداء للسامية "السياسي لمفهوم   

ة للفعل اإليجابي من خالل مواجهة      المنظمة على رؤي  

المنظمات الصهيونية برؤية جديدة، فالمنظمـة تتـابع        

مختلف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وتعمل على كشف       

ما تتضمنه الرسائل اإلعالمية هناك مـن عنـصرية         

العـرب، الغـرب، اإلسـالم،      -وتمييز ضد الجميع    

  وتركز على مخاطبة الرأي العام العـالمي       -المسيحية

عبر موقعها علـى اإلنترنـت باللغـات اإلنجليزيـة          

والفرنسية، وتعمل على التنسيق مع منظمـات أهليـة         

أمريكية وأوربية، كما أنها تبعث برسائل منتظمة إلى        

المسئولين وصناع القرار في الدول الغربية تحتـوي        

نماذج من المواد العنصرية والتمييزيـة اإلسـرائيلية،        

  . يجابي واضحاوهو نشاط بدا مردوده اإل

 قد شـكل    لمنظمة العربية لمناهضة التمييز   إن إنشاء ا  

أول مكونات العمـل الحقيقـي لمواجهـة التوظيـف          

السياسي لمفهوم معاداة السامية والتـصدي لمخطـط        

تكريس إسرائيل باعتبارها دولة فوق مستوى النقـد،        

ومحاوالت إظهار الثقافة العربيـة باعتبارهـا ثقافـة         

لقد كان إنشاء   .  مع المدنية الحديثة   عنصرية ال تتوافق  

المنظمة العربية مجرد طلقة البداية في عمل حقيقـي         

برؤية شاملة، وقد جاء تصديق الرئيس األمريكي على        

العداء "قانون إنشاء مكتب بالخارجية األمريكية لمتابعة       

بقي بعد  . ليؤكد سالمة هذا التوجه   " للسامية حول العالم  

ربة وتوسيع نطاقها عبـر     ذلك ضرورة دعم هذه التج    

تعاون منظمات المجتمع المدني في العـالم العربـي         

وتخلي دوائر عديدة في العالم العربي عن اإلحـساس         

المبالغ فيه بالخوف من الفعل اإليجابي فـي مواجهـة         

  . هجمة منظمة تستهدف الجميع
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