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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 

تمكنوا بمساندة من شخصيات معروفة في المجتمع " الليبراليون"ان حشد من رموز اليهود األمريكيين 

التي تدافع " إيباك"اإلسرائيلي من اإلعالن عن تأسيس منظمة جديدة في واشنطن تسعى إلي الوقوف في وجه 

  عن السياسات المتشددة في إسرائيل

 

 تأّسست أّول جماعة ضغط يهودّية كان هدفها إقامة دولة يهودّية في فلسطين وحملت اسم ١٨٨٧ ففي عام

بزعامة وليم بالكستون الّذي دعا ألّول مؤتمر دولي لمناقشة أوضاع " البعثة العبرّية بالنّيابة عن اسرائيل"

  اليهود ومطالبهم في فلسطين كوطن تاريخي لهم

 

، إذ وعدهم ولسن بدعمه لألهداف الّصهيونّية في فلسطين إذا ١٩١٦ في انتخابات فقد لعبت الّصهيونّية دوراً

  ساعده اليهود في اإلنتخابات

 

اتّحاداً ) ٢٣٠(منظّمة و) ٣٠٠(أنشأ الّصهاينة في الواليات المتّحدة شبكة واسعة من المنظّمات تزيد عن 

  محفل ومعبد) ٥٠٠(ر من محلّّياً وصندوقاً للّرعاية وجمعّية للعالقات العاّمة، وأكث

  

 شخصاً، وتحرص على ٨٠ ألفاً، ويتألّف جهازها الموظّف من حوالي ٤٤بحوالي " ايباك"ويقّدر عدد أعضاء 

  أن يكون الموظّفون على اتّصال مباشر مع المسؤولين في اإلدارة األمريكّية
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 صحيفة تركز ١٤٠صدر ما يقارب ويملك الصهاينة صحفاً خاصة بهم، فوكالة الصحافة اليهودية األمريكية ت

  اهتمامها على تبني الدين التقليدي والتذكير بالوطن القديم، تنفيذاً لخطة الصهيونية وأهدافها

 

وبصفة عامة، أحدث استسالم المسؤولين األمريكيين إلغراءات وتهديدات اللوبي اليهودي تحوالً خطيًرا في 

» إيباك« األمريكية للشؤون العامة -ن كانت اللجنة اإلسرائيلية طبيعة العالقة بين واشنطن وتل أبيب، فبعد أ

           الرئيسية للنفاذ إلى الواليات المتحدة، باتت اليوم بوابة األمريكيين" إسرائيل"بمثابة بوابة 

  الرئيسية للدخول إلى البيت األبيض أو الكابيتول

 

وجود يهود في اإلدارة األمريكية ، والطريق : أحدهما : يتم تأثير اليهود في السياسة األمريكية عن طريقين

  الثاني التأثير على شخص الرئيس من خالل انتخابات الرئاسة 

 

وقد جرت العادة ابتداء من الرئيس روزفلت إلى جونسن، على أن يعيش بالقرب من كل رئيس شخص ذو 

لذي يتبناه المتعاطفون مع العرب في وزن سياسي غالبا ما يكون يهوديا ومهمته التصدي للخط السياسي ا

وزارة الخارجية ، ويكون هذا الشخص حلقة اتصال بين الرئيس األمريكي وزعماء الجالية اليهودية 

  )حامل الحقيبة اليهودية (األمريكية ويطلق عليه لقب 

 

س نيكسون وفي تصوري أن المتابع لقصة يهود أمريكا ال يستطيع أن يصرف النظر عن اعتبار فترة الرئي

  ووزير خارجيته كيسنجر هي أحد أكبر فترات التأثير اليهودي في اإلدارة األمريكية

 

من أهم الكتب التي تتناول سياسة الكيان الصهيوني بواسطة ) أسرار مكشوفة ( وكتاب إسرائيل شاحاك هذا 

  كاتب يهودي متمرس بتلك السياسة

 

 عهد ريغن في قضية صفقة طائرات االواكس ، كانت كبيرة وبهذا يعلم أن الضغوط التي مارسها اليهود في

  ومؤثرة إلى درجة أفقدت هذه الصفقة أي فعالية لها ضد إسرائيل

 

وبعد هذه الضغوط وأمام هذا التحرك ونشاط اللوبي الصهيوني والمنظمات الصهيونية في الواليات المتحدة 

ليس ثمة نتائج رسمية محددة في أن ( رئيس فقال خفف الناطق الرسمي باسم البيت األبيض من حدة قرار ال

  ) إسرائيــل انتهكت شروط قانون تصدير األسلحة عبر غزوها لبنان 
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وينبغي التأكيد على أن من األسباب الرئيسية التي حملت ريغن على أن يكون عهده من أهم العهود التي 

قوله لرئيس اللوبي الصهيوني توماس داين استفاد منها يهود أمريكا لصالح إسرائيل ، هي كما عبر عنها ب

 أنت تعرف بأني ألجأ إلى أنبيائكم القدماء في العهد القديم ، وإلى العالقات التي تتكهن ( حيث قال ريغن  

وأجد نفسي أتساءل ما إذا كنا نحن الجيل الذي سيشهد حدوث ذلك ، وأعرف إذا كنت قد ) أرمجدون( بـ

  )ن صدقني ، أنها تشير إلى الوقت الذي نمر فيه الحظت هذه النبوءات مؤخرا ولك

 

مما يوضح دور يهود أمريكا في التأثير في عهد جورج بوش ، حتى أدى ذلك الدور إلى تراجع احتماالت 

نجاحه في فترة جديدة ، ثم فشله في االنتخابات بالفعل ، ما فعله اليهود عندما قرر بوش رفض منح 

ات دوالر ، للكيان الصهيوني من أجل توطين المهاجرين اليهود السوفييتي  مليار١٠ضمانات القروض بقيمة 

  الذين بدءوا بالتدفق خارج روسيا، بعد الفوضى التي حلت فيها إثر سقوط االتحاد السوفيتي 

 

كان جورج بوش يريد أن يضغط على الكيان الصهيوني من أجل أن يمضي مشروعه الجديد بحل مشكلة 

ض أن يمنح ضمانات القروض ، ليبرهن على صدق نوايا الواليات المتحدة األمريكية الشرق األوسط ، فرف

  في حل المشكلة الفلسطينية ، لكنه لقي ضغطا هائال من جماعات الضغط اليهودية في أمريكا

 

 من أيلول سوف يسمى في التاريخ اليهودي يوم الخيانة الكبرى ، إن بيان ١٢إن ( وقالت جاكلين ليفين 

  )ان إظهارا مثيرا لالشمئزاز ، وإذا لم يكن غرضه معاداة السامية ، فهو قريب جدا من ذلك بوش ك

 

رئيسة مؤتمر رؤساء ( وراقب مساعدوا البيت األبيض ذلك النمو السريع برعب ن وكررت شوشانا كادرين 

على ضمانات القرض وافقوا : ومؤتمر الرؤساء الرسالة نفسها لهم ) المنظمات األمريكية اليهودية الكبرى 

إذا أردتم معالجة األمور ، ورفض بوش ، لقد كانت ضمانات القرض مرتبطة بإحكام مع عملية السالم ، ومع 

  سياسة إسحاق شامير المتعلقة بتوطين اإلسرائيليين في المناطق المتنازع عليها

 

م ، الذي يعادل ١٩٧٥ا لعام ففي كانون األول كانت الجمعية العام لألمم المتحدة ستجتمع إللغاء قراراه

  الصهيونية بالتمييز العنصري ، والذي توج صراعا دام عقدين مع أصدقاء إسرائيل في الكونغرس

 

على أي حال ، يقول المطلعون في كلتا الحملتين ، إنه كان ثمة سبب إضافي أكثر دنيوية للهزيمة غير المتوقعة ، 

 أيلول الصحفي للرئيس بوش ، بدأ جامعوا الموارد المالية  من١٢وهو النقود ، فخالل أسبوع بعد مؤتمر 

  الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بمالحظة تغيير واضح في التبرعات بعيدا عن ثورنبيرغ وباتجاه ووفورد
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لكن اليهود كانوا قوة سياسية فعالة بصورة ال تقبل الجدل ، ولم يكن جورج بوش مخطئا في إيمانه بذلك 

  أيلول ، كان خطيئة بوش أنه قال ذلك بصوت عال١٢د مؤتمره الصحفي يوم حين عق

 

لم يحظ الكيان الصهيوني برعاية أكثر عطاء وحنانا من إدارة كلنتون طوال السنوات ، ولتحجيم الراديكالية 

وي العربية اآلخذة في االتساع آنذاك ، ومنعها من السيطرة على البترول العربي الذي يعد المصدر الحي

  االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية

 

  ومع ذلك فقد تجاوزت إدارة كلنتون كل الخطوط ، وألقت بنفسها بال استحياء في أحضان الكيان الصهيوني

 

بوش األب الذي أطلقت في عهده هذه الصيغة ، قد اشترط على إسرائيل عند منحها ضمانات قروض بعشرة باليين 

 ، وهددت إدارته بخصم أي مبلغ يتجاوز ١٩٦٧ب المهاجرين ، أن ال تستعمل خارج نطاق حدود دوالر لتموين استيعا

  هذا الشرط من الضمانات ، لكن لما جاءت إدارة كلنتون تحللت من ذلك كله

 

وحشدت إدارة كلنتون أكبر عدد من اليهود في مراكز حساسة في مجلس األمن القومي واالستخبارات ووزارة 

 ساعة فقط يعين في مجلس األمن القومي ٤٨لدفاع ، والعجب أن يتم منح أحدهم الجنسية األمريكية وبعد الخارجية وا

ثم يصبح سفيرا للواليات المتحدة األمريكية في إسرائيل ، مع اتهامه بتسريب معلومات سرية تتعلق بمفاوضات سرية 

  !!!عن لقاءات أمريكية مع بعض القادة العرب 

 

سة أمريكا في هذه المسألة هو العوامل الداخلية ، وليست العوامل الخارجية ، فالسيطرة المحكمة وإن إن ما يملي سيا

كانت تجري في هدوء هي في أيدي قوة ضغط محلية حسنة التنظيم والتمويل ، ملتزمة التزاما عاطفيا نحو إسرائيل، 

نفيذية يقفزون طوعا ، تماما كما تقفز كالب وهكذا فإن أعضاء الكونغرس وكل الشخصيات الرئيسية في األجهزة الت

  البودل الذكية المدربة، داخل أي طوق يقدمه إليهم أنصار إسرائيل المتعصبون

 

وفي كثير من األحيان يكون ذلك ناتجا عن التعصب الديني للمسيحيين األصوليين في أمريكا البالغ عددهم حوالي 

ل تحتل دورا مهما في الخطة اإللهية ، وحيث إنهم مقتنعون أن إسرائيل أربعين مليونا ، والذين يعتقدون بأن إسرائي

هي الوريث الشرعي لألرض التي أعطيت لإلسرائيليين في العصور القديمة ، فإنهم يطلبون إلى الواليات المتحدة أن 

                تبقى إسرائيل قوية حتى يحين موعد المعركة التي طال انتظارها في سهل هرمجدون  

  حيث سيتم خالص المسيحيين األصوليين
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أما التيار العالم من المسيحيين فيتم التأثير فيه بطريقة أكثر فعالية فالتراتيل التي يغنونها واآليات التي يتلونها من 

اس، أما في اإلنجيل تكون عادة مليئة بالتمجيد إلسرائيل والقدس، وتربط من غير وعي بين االثنين في عقول الن

المنازل فإنهم يتعرضون لوجبة إعالمية مبرمجة بغرض جعل الفكرة التي عفا عليها الزمن أبدية ، وهي أن اليهود 

  شعب مضطهد ، ولكنها ال تصور اليهود فقط كشعب يمارس االضطهاد على اآلخرين

 

يات المتحدة هي قليلة العدد نسبيا، وبصرف النظر عن المسيحيين األصوليين ، فإن القوى المؤيدة إلسرائيل في الوال

ولكنهم يتمتعون بنفوذ يتغلغل عمقا واتساعا ، وكما هو الحال بالنسبة التباع الديانات األخرى ، فإن اليهود األمريكيين 

يميلون إلى الجانب الدفاعي بشأن ديانتهم وأماكنهم المقدسة ، كما أن كثيرا منهم يعتقدون أن امتالكهم للقدس 

من مناطق فلسطين هو حقهم اإللهي المقدس ، وفي الحقيقة فإن عددا من األصدقاء اليهود قد أوضحوا لي وغيرها 

  أن إسرائيل ، وليست اليهودية ، قد أصبحت دين غالبية يهود أمريكا وبخاصة اليهود العلمانيين 

 

ة على الكونغرس وعلى األجهزة عبر وسائل الضغط ذات الكفاءة العالية ، يبقى يهود أمريكا مسيطرين سيطرة محكم

التنفيذية وغيرهما من الجهات الحكومية ، فهم يمارسون تأثيرا يتسم بالتخويف والمراقبة الحثيثة في جميع قطاعات 

  اإلعالم تقريبا ، وفي كثير من المجاالت األخرى التي تتعلق بالمجتمع كله على الصعيد األمثل

 

ير انهم أكثر األقليات تنظيما ، وقد استطاع اليهود أن ينشروا في الواليات رغم كون اليهود أقلية في أمريكا ، غ

المتحدة األمريكية عددا ال يحصى من المعابد ، ومراكز الشباب ، ومنظمات تمويل ، ومجموعات ثقافية وتعليمية ، 

  اجتماعي وعرقي لليهودووكاالت للعالقات الطائفية ، وهيئات خيرية ، وأغلبها علماني ، ولكنها تستند إلى أساس 

 

المنظمة الوحيدة المسجلة رسميا في الكونغرس األمريكي على هيئة لوبي فيما يختص بالتشريعات ) إيباك ( وتعد 

التي تمس إسرائيل ، وهي غير معفاة من الضرائب ، وال تقبل أي تمويل من الحكومة اإلسرائيلية حتى ال تسجل في 

 وكالة أجنبية ، ويشغل منصب رئيسها عادة رجل ثري وذو نفوذ ويتمتع باحترام وزارة العدل األمريكية على أنها

  المؤسسة اليهودية األمريكية وينتمي إليها

 

نستخلص أن الضغط الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية يرجع إلى الستة ماليين يهودي الذين يشغلون مناصب 

لبنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس ، وهي جالية قليلة العدد ، مهمة في مؤسسات المال واألعمال واإلعالم وا

  لكنها جيدة التنظيم ، مثقفة في مجال السياسة الخارجية ، وثرية

 

كما يرجع إلى أن الرأي العام األمريكي بنفسه قد تشبع باعتقادات مردها إلى العقيدة البروتستانتية والتي تملي عليه 

  يان الصهيوني ألن ذلك عالمة على قرب ظهور المسيح عليه السالماإليمان بضرورة حماية الك
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  تأسيس لوبي يهودي أمريكي ينافس إيباك

   محيط– شبكة األخبار العربية – ٢٠٠٨ يوليو ١٢

قيـام أول   أعلن في الواليـات المتحـدة       : واشنطن

منظمة من اليهود األمريكيين تركـز علـى دعـم      

السياسيين األمريكيين الذين يؤمنـون بـضرورة       

نحو تسوية سلمية حقيقية فـي الـشرق        التحرك  

، في تحد ألقوى جماعات الضغط الموالية       األوسط

لجنـة العالقـات العامـة      " إيبـاك "إلسرائيل في   

  .اإلسرائيلية-األمريكية

حشد من  الجزائرية ان   " الشروق" وذكرت صحيفة   

تمكنـوا  " الليبراليـون "رموز اليهود األمـريكيين     

جتمـع  بمساندة من شخصيات معروفـة فـي الم       

اإلسرائيلي من اإلعالن عن تأسيس منظمة جديـدة        

" إيبـاك "في واشنطن تسعى إلي الوقوف في وجه        

  .التي تدافع عن السياسات المتشددة في إسرائيل

 "جـي سـتريت   "وأطلق على المنظمة الجديدة اسم      

تعبيرا عن الرغبة في إيجاد طريق جديد للـسياسة         

  .األمريكية تجاه الصراع

جيرمـي بـن    : لمنظمة الجديدة هم   ل والعقل المدبر 

 المستشار السابق للسياسة الداخلية في إدارة       عامي

 المستشار السابق   ودانيل ليفي الرئيس بيل كلينتون،    

 ونجـل   -لرئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود باراك    

اللورد ليفي مبعوث بريطانيا السابق فـي الـشرق         

 .األوسط والباحث النشط في واشنطن

 ! والتصعيد ضد إيران ..اللوبي اليهودي  

  ١٥/٠٢/٢٠٠٦   -عمان / طارق ديلواني 

يسعى اللوبي اليهودي المؤثر في الواليات المتحدة       

 التـي   –بكل الطرق والوسائل لدفع إدارة بـوش        

صقور المحافظين الجدد من اليمـين      يسطر عليها   

 لتوجيه ضربة عـسكرية     -المسيحي الصهيوني   

، وهـو    آذار القـادم   -شهر مارس إليران بحلول   

موعد المؤتمر السنوي للجنـة العالقـات العامـة         

فـي العاصـمة    ) إيبـاك (األمريكية اإلسـرائيلية    

واشنطن، والذي يعقد هذه المرة تحت شعار واضح        

إال أن  .. الوقت يمضي سريعاً إليقاف إيران      " هو  

  .." وقت التحرك ليس متأخراً

المتحدة كان علـى    في الواليات   " اليهودي"اللوبي  

الدوام المحرك الرئيس لكل المؤامرات التي تُحاك       

ضد الدول العربية واإلسالمية على المدى العقـود    

  .األخيرة 

 وظل توغل هذا اللوبي داخل المجتمع األمريكـي        

وإداراته السياسية مستمراً حتى أصبح رجاالته من       

وبدت لهم الكلمة العليـا     أصحاب القرار والنفوذ،    

سيطرة على مجريات الـسياسة الخارجيـة       في ال 

لإلدارة األمريكية خاصة ما يتعلق منها بالعـالمين        

  .العربي واإلسالمي 

  !دولة داخل دولة

، ) مارتين انـديك  (ومن أبرز رجاالت هذا اللوبي      

والذي تدرج في سلم البيت األبيض حتى وصل إلى     

منصب مساعد وزير الخارجية األمريكي لـشؤون       

منـسق  ) دينـيس روس (إلى جانب  الشرق األدنى   

 )مل سـمبلر  (في الشرق األوسط و   " عملية السالم "
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.. الرئيس المالي للجنة القومية للحزب الجمهوري       

  ! والقائمة تطول

هذا اللوبي الذي ُيعرف اختصاراً     لكن األهم هو أن     

-أو لجنـة العالقـات األمريكيـة      ) إيبـاك (باسم  

ـ       الت اإلسرائيلية أصبح المسؤول عن تمويل الحم

االنتخابية ألعضاء الكونجرس وزيارات رجاالتـه      

، وتوطيد عالقاتهم مع رموز وقادة      "إسرائيل"إلى  

 فال عجب إذن بعد ذلـك أن   ".اإلسرائيلي"المجتمع  

يسيطر هذا اللوبي على مجريات السياسة الخارجية       

للبيت األبيض، ويحرك واشنطن فـي أي اتجـاه         

  .يريده

 اإلسـرائيلية   –ية   تأسست لجنة العالقات األمريك   

 في واشنطن بعد نحو أربع سـنوات        ١٩٥١عام  

وأصبح لهـا نفـوذ     .. من نشأة الكيان الصهيوني   

 في أعقاب موقـف     ١٩٥٦ونشاط ملموس في عام     

عنـدما  " إسرائيل"الرئيس األمريكي إيزنهاور من     

أمرها باالنسحاب من سيناء بعد العدوان الثالثـي        

قـد بـادر    و،  "اإلسـرائيلي " البريطاني الفرنـسي  

الصهاينة بتفعيل دور هذا اللوبي على الفور على        

، وبدأ يمارس مهامه منـذ ذلـك        الساحة األمريكية 

 تنظيم سياسي،   الحين عبر أجنحة متعددة من بينها     

ومراكز أبحاث ودراسـات سياسـية، وتخطـيط        

إستراتيجي، فضالً عـن شـبكة مـن األعـضاء          

 النشطين ممن يجيدون حرفة االتصاالت والعالقات     

  .والقدرة على المحاورة واإلقناع

ألـف عـضو    ) ٦٥) (إيباك( ويبلغ عدد أعضاء    

  .منتشرين في كافة الواليات األمريكية

مليون دوالر  ) ١٤( أما الموازنة العامة فتزيد على      

تُجمع مباشرة من األعضاء ويبلغ عدد المـوظفين        

  .موظفاً متفرغاً) ١١٥(

  : ومن أهم أعضاء اللوبي البارزين

 الـسفارة   ⎫الرجـل الثـاني فـي     :  بن دافيد   لينى

  .اإلسرائيلية في واشنطن

مدير الـشؤون الخارجيـة فـي       : ستيفن روزن  

ديـنس  (و) مارتن انـديك  ( ومن تالميذه    ⎫،)إيباك(

  ).روس

 ⎫وهو رئيس سـابق اليبـاك     : ستيف جروسمان  

احتل منصب رئـيس اللجنـة القوميـة للحـزب          

  .الديموقراطي

شؤون القانونية فـي     ال ⎫مدير: أرنى كريستنسون  

أصبح رئيساً لطاقم مكتب رئـيس مجلـس        ) إيباك(

  .النواب السابق نيوجينجريتش

في البيت  " سى ان ان    "كبير مندوبي : ولف بليتزر  

   ⎫.األبيض

  !نفوذ وتغّول

وال يمكن لنا أن نتخيل حجم النفوذ والتغّول الـذي          

فـي اإلدارة األمريكيـة إال      ) إيبـاك (تمثله منظمة   

الخطاب الذي أعـده     حقيقية من قبيل     بضرب أمثلة 

اللوبي الـصهيوني فـي الكـونجرس األمريكـي         

للرئيس كلينتون يطالبه فيه بعدم إعالن مشروعه       

الموجه إلى نتنياهو والقاضي بانسحاب إسرائيلي      

  .من األراضي الفلسطينية

أو ) إيبـاك ( وال يتردد كثيرون في وصف منظمة       

؛ إذ  "داخل دولة دولة   "اللوبي الصهيوني بأنها تمثل   

تتوزع على أكثر من قطـاع      ) إيباك(إن نشاطات   
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وتمــس تقريبــاً كــل وجــوه الحيــاة الــسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والعـسكرية والثقافيـة      

وعلى الرغم من أن هذه المنظمة تمارس       . وغيرها

تتمثل في  ) إيباك(نشاطها في العلن فإن خصوصية      

ـ       أنه   وذ الـذي   من الصعب جداً تقدير مـدى النف

تمارسه داخل اإلدارة والمؤسسات األميركية مـن       

حيث الوسائل والموارد المتـوفرة والمـستعملة       

لتوجيه الرأي العام وصنع السياسة الخارجية التي       

فال شيء يفسر هـذا االلتـصاق       . تريدها إسرائيل 

األمريكي بالصهيونية حتى في اتجاهاتها األكثـر       

فـي هـذا    ) يباكإ(تطرفاً سوى الجهود التي تبذلها      

  .غالباً ما تُحاط بالسرية والغموضالمجال، والتي 

في الواقع على كل ما يهم العالقة       ) إيباك( وتشرف  

ويتمركز نفوذهـا   . بين إسرائيل والواليات المتحدة   

؛ حيـث تقـوم بانتـداب       األساسي في الكونغرس  

أعضائه الموالين لها قبل حتى أن يضعوا قـدمهم         

  .مجلس بصفتهم السياسيةللمرة األولى في ذلك ال

ال تكتفي بدور بروتوكولي في عقد      ) إيباك( أي أن   

االجتماعات وربط الصداقات وكـسب الـوالءات،    

  .وإنما لها عمل ميداني، إن جاز القول

 بمعنى أنها ترعى الطموحات الـسياسية وأحيانـاً        

وتمـارس دوراً تأطيريـاً     " تكتـشفها "تزرعها أو   

حيث تضمن قدر اإلمكان    بوأيديولوجياً في آن معاً،     

أن يكون الساسة الذين راهنت علـيهم مـوالين         

، ومستعدين دائماً لتمرير التعليمات     تماماً إلسرائيل 

القادمة من تل أبيب في شكل توصيات ومـشاريع         

  .قوانين وقرارات للكونغرس

  

   

  !سيطرة أمنية وعسكرية

ومن المهم االلتفات إلى جوانب أخرى من نـشاط         

لك التي تشمل مثالً التعاون األمنـي       وهي ت ) إيباك(

والعسكري والمساعدات المختلفـة التـي تتلقاهـا        

  .إسرائيل

 إذ ُأنشئت عدة لجان وبرامج خاصة للتعاون فـي         

، نذكر  )إيباك(الميدان الدفاعي بين البلدين بدفع من       

 التـي   المناورات المشتركة منها على سبيل المثال     

 بـراً وبحـراً     تقوم بها قوات إسرائيلية وأميركية،    

  .وجواً مرتين على األقل كل سنة

 فهـي   اتفاقية الدفاع الـصاروخي المـشترك      أما  

مخصصة في حالة نشوب أزمة حادة فـإن لـدى          

إسرائيل والواليات المتحدة خطط حاضرة للتنسيق      

  .بين أنظمة الدفاع الصاروخي لديهما

هـي  " المخزونات االتقائيـة  "  في حين أن اتفاقية     

يزات عسكرية تشمل قطع الغيـار      عبارة عن تجه  

والشاحنات والذخيرة وسواها، مما يحتاج إليه فـي        

، مئات الماليين مـن الـدوالرات     األزمات، بقيمة   

تحتفظ بها الواليـات المتحـدة مخزونـة داخـل          

لالستعمال في حاالت الطوارئ الفجائيـة      . إسرائيل

  . ١٩٧٣مثل حرب أكتوبر 

 يقـل عـن     أن ما ال  وتعني  : المبادالت العسكرية 

من العـسكريين ومـوظفي وزارة      ) ٣٠٠(معدل  

الدفاع األمريكية يسافرون إلى إسرائيل كل شـهر        

 وفي المقابل فإن كل ضابط من رتبة قيادية         .تقريباً

في الجيش اإلسرائيلي يتعين عليه زيارة الواليـات        

  .المتحدة لالطالع

 وهو خط هـاتفي خـاص       الخط الساخن،  ويلعب  

بين وزيري الدفاع دوراً فـي      مباشر مؤمن تماماً    
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أوقات األزمات لتبادل المعلومات، أو غير ذلك من        

  .األغراض

 ويكفي أخيراً أن نشير إلى أن المساعدات السنوية        

ثالثـة باليـين    إلسرائيل المصرح بها تبلغ حوالي      

  ، ولكنها في الواقع تفوق ذلك بكثير دوالر

و هذا هو واقع اللوبي اليهودي في أمريكا، وهذا ه

 ! حجم نفوذه وسطوته

بداية النهاية للوبي الـصهيوني فـي    هل هي

  أمريكا؟

 - االسالم اليوم /عبد الحق بوقلقول/ الجزائر

١٢/٤/٢٠٠٦ 

قضية البحث الذي قدمه أكاديميان أمريكيان  ال تزال

 حول تأثير اللوبي اإلسـرائيلي علـى الـسياسة   

ر األمريكية في العقود األخيرة يسيل الكثير من الحب      

أكثريـة لـم    في صحافة ما وراء األطلسي، بـين 

تتورع في اعتبار هذا البحث داخالً ضمن نطـاق         

أقلية لم تستطع مـع   ، وصوالً إلى"معاداة السامية"

التأثير الكبير لما يمثله اللوبي اليهودي هناك عـن         

الموضوع المثار ال يمكن أن يتم تناولـه   إن: القول

ادئ و رصين،   في هذا الوقت على األقل، بشكل ه      

على الرغم من أن هذا الكالم األخيـر محتـشم    و

  .اإليمان كثيراً إال أنه يمكننا أن نصفه بأنه أضعف

اللـوبي  : " بإقدامهما على نشر البحث الذي عنوانه     

 "الخارجية للواليات المتحدة اإلسرائيلي و السياسة

جـون  (لم يكن كل من األستاذين البـارزين        ) ١(

 -علوم السياسية بجامعة شيكاغوأستاذ ال- )ميرشيمر

 أستاذ العالقـات الدوليـة  -) ستيفن وولت(بمعية 

يتوقعان أن القضية سوف تثير      -بجامعة هارفارد 

خصوصاً  ،كل هذه الموجة العارمة من ردود الفعل

من قبل زمالئهم من األساتذة و األكاديميين علـى         

فبحثهما لم يكن هدفه فـي   طول الواليات المتحدة؛

أن الدبلوماسية األمريكية تعاني    غير إثبات   الواقع  

من غير أن تكون األزلي للدولة العبرية  من دعمها

الحرب  هي ذاتها مستفيدة من هذا، وصوالً إلى أن

على العراق الحالية و الحرب علـى مـا يـسمى           

الـضغوط   هي في الحقيقة نتاج سيل من" اإلرهاب"

 التي مارسها أشد أنصار إسرائيل حماسة من بـين        

الباحثين أشارا  الساسة في واشنطن، فضالً عن أن

لجنـة  (تحديداً إلى الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة        

) اآليبـاك (أو ) اإلسـرائيلية  العالقات األمريكيـة 

و هي أشهر تلك المؤسسات الضاغطة      اختصاراً،  

، و تتدخل في أدق الواليات المتحدة التي تعمل في

 هذا أمـر    وتفاصيل صناعة القرار في واشنطن،      

ال يختلف فيه اثنان، بما أن األمـريكيين   معروف

  .أنفسهم لم يحاولوا قبل اليوم نفيه

منذ البدايـة محـل نقـد    " القنبلة"كانت الوثيقة   لقد

دوريـة   عنيف؛ فبعد أن كان مقرراً أن تُنشر فـي 

جرى تغيير الناشـر فـي آخـر        ) آتلنتيك مونثلي (

قيـام  عـن ال  ، بما أن هذه األخيرة اعتذرتلحظة

بذلك، لينشر بعد ذلك على موقع اإلنترنت بكليـة         

بجامعة هارفارد، ثـم   )كينيدي. ف. جون(الحقوق 

على نشر ) لندن ريفيو أوف بوكس(تشجعت دورية   

إن ما قامت به إدارة موقع  نسخة مختصرة منه، ثم

؛ فلقـد   لم يمر مرور الكـرام    الجامعة على الويب    

ني إحدى جرائـد الكيـان الـصهيو    سارع محرر

 منتقـداً إدارة    مهاجمة هذه الخطوة  إلى  ) هآرتس(

بـدعوى حـق   : "بشكل عام على أسـاس  الجامعة

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤٩  من١١                                          ٢٠٠٨ -آب

 



 التحدي الصهيوين                        )٦-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

الخالف، و نشر كل وجهات النظر، يقومون بنشر        

  !!"الكالم مثل هذا

فلقد ) كريستوفر هيتشينس (أما الكاتب ذائع الصيت     

إن البحث : "يقول) سليت(جريدة كتب على صفحات

الً عن أنـه غيـر      في عمومه هو نقد وسطي، فض     

حديثه عن التأثير اإلسـرائيلي؛ فعلـى    واقعي في

 الرغم من أنه مليء بالوقائع الحقيقية إال أنه مـن 

 قليل االعتمـاد علـى الوقـائع        جانب آخر أيضاً،  

موثقـة، و   ، بمعنى أن الحقائق فيه غيـر الموثقة

  ."الوقائع غير حقيقية

 و حتى إذا ما كان عسير علينا أن نميز هنا بـين 

لتحليل و بين الهرطقة، فمن غير المعقول أن يقع         ا

الخلـط   في هـذا ) هيتشينس(كاتب كبير كالمسمى 

الكبير؛ ألنه في الواقع كان يحـاول الـدفاع عـن           

غير أن يلحظ أنه  الجانب اإلسرائيلي بأي ثمن من

 فهو مثالً لـم  وقع في سفسطة ال تليق بمـستواه؛      

ضـخما  إن البـاحثين  : "قوله يجد تفسيرا أكثر من

قبـل  " اللوبي اإلسرائيلي "التي يمثلها   " قدرة اليهود 

يحاول دحض بعض الفرضيات التي انطلق منها  أن

على  و التي من أهمها أن الحرب الحاليةالبحث، 

العراق إنما شُنت إرضاء ألرئيـل شـارون أو أن          

تشكل تنظيم  دولة الكيان هي السبب المباشر وراء

  .القاعدة

لم يتـورع كبيـر     ) وبيبليكذي نيو ري  ( في جريدة   

عن التهجم ) مارتن بيريتز(المدعو  المحررين فيها

مـن  : "على البحث موضوع هذه الزوبعة بقولـه      

أن هنالك في الواليات المتحدة لـوبي أو   المعروف

 ،)بعضها يعارض األخرى(حتى لوبيات إسرائيلية 

و أن هذه تمـارس أنواعـاً مـن الـضغوطات و            

أورده  ة ال عالقة لهـا بمـا  التأثيرات، إال أن الحال

  ."الكاتبان

) يو إس نيـوز   ( من   ديفيد غيرغن بالنسبة للكاتب   

لقـد  : "تصور هذا األخير ملخصها فإن الحقيقة قي

 ضد ماليين' غير عادل'قام الكاتبان بإطالق هجوم 

اليهود بأن شكّك في والئهم ألمريكا؛ فقـط ألنهـم          

ء أن هـؤال  ساندوا أحالم إسرائيل، على الرغم من

خدموا مصالح الواليات المتحدة، فـي الـداخل و         

قبـل أن   !! "الخارج، بكرم و إخـالص كبيـرين  

يعترف في األخير أنه من الواجب أن يفتتح النقاش         

للواليات المتحـدة و   حول السياسة الشرق أوسطية

، من غير أن يقول لنا شيئاً       "في حدود معقولة  : "لكن

 حدود في حد المعقولة برأيه؛ فكلمة عن هذه الحدود

بعده  ذاتها قد تعني تضييقاً لن يكون لمفهوم النقاش

  .أي معنى

 أكثر تلك الهجمات التـي تعـّرض لهـا العمـل           

و ) كوهين. أ. إليوت( األكاديمي جاءت من األستاذ

ال حاجة لنا هنا للقول إنه يهودي؛ فاسمه يوضـح          

 و الـذي كتـب علـى    -عليه ذلك بشكل ال غبار

إذا كان  : "يقول) طن بوست الواشن(صفحات جريدة   

نصف كل موقـف بأنـه معـاٍد     من الممكن لنا أن

للسامية كمثل تلك العقائد المعادية، غير عقليـة و         

لليهود بشكل حصري، مـن أن هـؤالء    المناهضة

يملكون سلطات خفية، و يساهمون في منـاورات        

التحكم فـي المؤسـسات و الهيئـات     خفية ألجل

إن كل شـخص يقـوم      الحكومية فإنه يمكننا القول     

مثل هذه األمور، و يحاول إلصاقها باليهود،  بتعداد

 و يعدد كل مساوئه الشخصية ليـدرجها ضـمن  

صفات هؤالء، و ينفي عنهم أي صفة قد تخدمهم،         
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بالتأكيد نعـم، إن   و تدافع عنهم فإن اإلجابة ستكون

  ."هذا النص معاد للسامية

مـاري كـي   ( في الجهة المقابلة، كتبت المـسماة 

أم األنتلجانـسيا   (التـي توصـف بأنهـا       ) يلمرزو

تحـاول  ) الغارديان( في جريدة) الليبرالية في لندن

الدفاع عما أخرجه هذان الباحثان بأن القـضية ال         

؛ إذ "معـاداة الـسامية  "مفاهيم  يجب إدراجها ضمن

 لم يعمال في) وولت(و ) ميرشيمر(بالنسبة لها فإن 

اسم األشخاص و   تحديد قائمة ب  "الواقع إال في سبيل     

أن البحث ال  الهيئات التي تمارس الضغوط، بمعنى

يحتاج كل هذه الضجة التي ُأثيرت حوله؛ ألنـه ال          

  ."أكاديمياً صرفاً يعدو أن يكون بحثياً

اللندنية اليسارية لـم تتخلـف      ) األندبندنت(صحيفة  

ركب المدافعين عن مبدأ حريـة   هي األخرى عن

ريـوبرت  (كتبـه   التعبير؛ فلقـد أوردت تعليقـاً       

إن انجذاب الواليات المتحـدة  : "فيه جاء) كورنويل

 صوب إسرائيل زيادة على اللوبي اليهودي المؤثر

وراء األطلسي هناك، كال العاملين ساهما بـشكل        

من غير  كبير في أن يضرا بالبالد؛ فمن جهة صار

الممكن هناك أن يفتتح نقاش جدي حـول حقيقـة          

و من جهة أخرى  ئيلية،اإلسرا-العالقات األمريكية

-أيضاً، ساهم في تـأزيم الـصراع اإلسـرائيلي        

الحـرب علـى    الفلسطيني بالموازاة مـع واقـع  

  ."اإلرهاب

مركز أخبار  (أما المجلة اإللكترونية التي يصدرها      

فلقد حاولت أن تقـف موقـف   ) المشتركة األحالم

فال هي هاجمت الباحثين، و ال      الوسط من القضية؛    

 الذين عارضوا البحـث مـن   استنكرت موقف هي

 ، و لكنها أرادت أن تكون أكثر اتزانـاً، و أساسه

إن : "تنظر إلى مستقبل القضية؛ إذ أوردت تقـول       

و ) ميرشيمر(التجربة السيئة التي مر بها األستاذان     

 مستقبال أثر   -بكل تأكيد -سوف يكون لها    ) وولت(

باحثين آخرين علـى أن   كبير؛ ألنها سوف تشجع

 ه القضية، و يدرسوا واقع العالقاتيخوضوا في هذ

اإلسرائيلية، و من الضروري أيضاً أن      -األمريكية

الموضوع ال  نلحظ أن أي نقاش مستقبلي حول هذه

ينبغي أن يتم إقصاؤه؛ ألن تصرفاً كهذا لن يـؤثر          

فحسب، بل إنـه سـوف    على مفهوم حرية التعبير

يساهم في التشويش على صورة الواليات المتحـدة      

  ."كامل لم بشكلفي العا

 الصهيوني في الواليات المتحدة النفوذ

دارس في المعهد الوطني / عبد الرحمن تيشوري

  باحث في موقع الحوار المتمدن/لإلدارة العامة

 المنشاوي للدراسات والبحوث

  مقّدمة
 مشاعر الغضب في الشّارع العربـي ضـدّ  تتزايد 

 حتّى أصـبح العـداء      الواليات المتّحدة األمريكّية  

اإلجـرام   لواشنطن يفوق العداء لتـل أبيـب، ألنّ  

والغدر الّصهيوني يتم بأيٍد اسرائيلّية تحت مظلّـة        

فرضت مظاهر اإلحباط في  الحماية األمريكّية التي

صفوف الجماهير العربّية، وجعلتهم يفقدون الثّقـة       

قيام سالم عادل وشامل ودائم ومشّرف  في امكانّية

 طالما أّن العـدوان بين العرب والكيان الّصهوني،

على األرض العربّية يجد له حماية ودعمـاً فـي          

األمريكـي   هذه هي حقيقة الموقف. البيت األبيض

الذي يريد أن يسّير العـالم لمـصالحه ومـصالح          

واشـنطن   اسرائيل التي أحاطـت وسـلبت إرادة  

بجماعات الّضغط الّصهيونّية إلى الّدرجـة التـي        

ريكـي الـّدولي   األم أصبح فيها القرار الـّسياسي 
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ال يتقّمص سمات الموقـف اإلسـرائيلي بـصورة         

صوت رئيس الـوزراء   يستطيع أّحد أن يفّرق بين

اإلسرائيلي من صوت الّرئيس األمريكي في كـل         

  .وخارج األمم المتّحدة األوساط الّدولّية داخل

ما هو سّر هـذه    :  والّسؤال الّذي يطرح نفسه هنا    

  ؟ العالقة

أدركت منذ تأسيسها وحتّى    إّن إسرائيل   : والجواب

األمريكّية لن تتخلّـى   قبل ذلك أّن الواليات المتّحدة

عنها وأنّها سترمي بثقلها وإمكانّياتها لتساعد علـى        

واستمرار المناخ المالئم لبقاء إسرائيل ونمّوها  خلق

األمريكي تجلّى منـذ   والّدعم. وتفّوقها على العرب

ضر بـأوقح   إعالن دولة اسرائيل وحتّى وقتنا الحا     

الحـائط حقـوق العـرب     صورة ضارباً عـرض 

  .وشرعّية مطالبهم وعدالة قضاياهم

رابطاً عضوّياً بـين  ت  وهذا يؤكّد القول بأّن هناك

، والّذي  الواليات المتّحدة ودولة الكيان الّصهيوني    

بعض األوساط العربّية القومّيـة بـأّن    عّبرت عنه

 ،ضدولة إسرائيل هي إحدى واليات البيت األبـي 

وإسـرائيل هـي    ... وأّن أمريكا هـي إسـرائيل     

 ولن نقّدم سوى دليل واحد فقـط علـى  ... أمريكا

مصداقّية تلك األقوال وهو بنظرنا كـاف ومقنـع،         

األمريكّيـة لحـقّ    وهو استعمال الواليات المتّحدة

لكّل قرار اتّخذته الجمعّية العمومّية     " الفيتو"النّقض  

ولي فيـه إدانـة   المتّحدة أو مجلس المن الّد لألمم

أسفر  وما.. . وحتّى اآلن١٩٤٨إلسرائيل منذ عام 

عن ذلك من عـدم اكتـراث الكيـان الـّصهيوني           

الـشّرعّية   المصطنع لكل القرارات الّصادرة عـن 

  .الّدولّية

  النّشاط الّصهيوني فـي الواليـات المتّحـدة   

  األمريكّية
 الّـذي   كولـومبس تبدأ قّصة اليهود في أمريكا مع       

مجموعة من اليهود إلـى   أّولباً معه أبحر مصطح

أثارت ، بعد أن كانت خطّته اآلستكشافّية قد        أمريكا

وبعد هذا .  لمّدة طويلة خلتاليهود األثرياء تعاطف

الجديـدة علـى    نشطت الهجرة اليهودّية إلى القاّرة

  :سكل موجات متعاقبة

  وهـم ١٨١٥ استمّرت حتّى عام :الموجة األولى 

 وهم مـن شـمال   "الـشّرقيين "اليهود الّسفارديين   

  .والهند افريقيا والّدول العربّية ويهود آسيا

، وبلـغ  ١٨٤٨ بعد عصر ثورات    :الموجة الثّانية  

ووصل عددهم في  مئة ألف يهودي،عددهم حوالي 

ألفاً، ممـا   ) ٢٥٠" (غرانت"عهد الّرئيس األمريكي    

ز فـي  الثّاني بعد اإلنكلـي  يشكّلون العنصرجعلهم 

  .كانّية للمهاجرينالتّركيبة الّس

 مـن  اليهـود اإلشـكنازيين    وهم:الموجة الثّالثة 

أوروبا الشّرقّية وخاّصة روسيا على إثر اغتيـال        

  .)١(١٨٨١الّروسي الكسندر الثّاني عام  القيصر

الّـذين   اليهود األلمـان وتشمل :  الموجة الّرابعة

هاجروا إلى الواليات المتّحدة أثناء الحكم النّـازي        

الثّانية، ومعظمهم من الطّبقة  ب العالمّيةوبعد الحر

وبلغ عددهم حوالي   المتوّسطة وأصحاب الحرف،    

  .يهودي ألف) ٣٥٠(

 وتشير بعض اإلحصائّيات إلى أّن عـدد اليهـود         

 ، يهودي في أمريكـا  ستّة ماليينيصل اآلن إلى 

معظم األرقـام ال     واليعرف عددهم بالّضبط، ألنّ   

ذي يحصل كل عشر األمريكي ال تشمل في التّعداد

سنوات بل عن طريق الكتاب الّسنوي األمريكـي        
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يعتمد على المعابد في إحصاءاته عن  اليهودي الّذي

  )٢(اليهود المنتسبين إليها

الّصهيوني في الواليات المتّحدة   بدايات النّشاط

  األمريكي

في الواليات  استطاع اليهود تشكيل بدايات تنظيمهم

 الّصهيونّية في مؤتمر    قبل نضوج الحركة  المتّحدة  

 ١٨٨٧ففـي عـام   ، ١٨٩٧  في سويسرا عامبال

تأّسست أّول جماعة ضغط يهودّية كان هدفها إقامة        

البعثـة  "فلسطين وحملـت اسـم    دولة يهودّية في

ولـيم  بزعامـة   " العبرّية بالنّيابة عـن اسـرائيل     

الّذي دعا ألّول مؤتمر دولـي لمناقـشة    بالكستون

ـ     ي فلـسطين كـوطن     أوضاع اليهود ومطالبهم ف

 أنشأ زعماء اليهـود  ١٩٠٦ وفي عام .لهم تاريخي

وهـدفها   "اللجنة اليهودّية األمريكّية"في نيو يورك 

معالجة المشكالت الّسياسّية واالجتماعّية النّاجمـة      

المهاجرين من أوروبـا الـشّرقّية    عن تدفّق اليهود

 ولقـد كانـت الـّسياسة   . إضافةً إلى العناية بهـم 

تحاول إقرار  مريكّية خالل هذه الفترة     الخارجّية األ 

وإقـرار حـق    حق اليهود األمريكيين في فلسطين

الحماية القنصلّية لليهود، وفي نفس الوقـت كـان         

مثـل هـذا التّـدخّل     الكثير من الّساسة يعارضون

لصالح اليهود ألنّه مضّر بالمـصالح االقتـصادّية        

 وقد بقيـت وزارة . ألمريكا في المنطقة والّسياسّية

 الـّصهيونّية  مقاومة للّضغوطاألمريكّية  الخارجّية

" وتعيـين   " ولسن"حتّى انتخاب الّرئيس األمريكي     

فقد لعبت الـّصهيونّية  له،  مستشاراً" لويس برانديز

، إذ وعدهم ولسن بدعمه     ١٩١٦دوراً في انتخابات    

الّصهيونّية في فلسطين إذا ساعده اليهـود   لألهداف

الّضغط على  حه أقدم علىوبعد نجا. في اإلنتخابات

. من أجل إصدار وعد بلفـور     الحكومة البريطانّية   

الثّانيـة وبـروز الواليـات     وبعد الحرب العالمّية

تحـل  المتّحدة كقّوة عظمى عمل اليهود علـى أن         

المتّحدة محل بريطانيا في احتضان أهداف  الواليات

 ، مركّزين في إعالمهـم أّن علـى العـالم   اليهود

 حماية اليهـود وتخفيـف آالمهـم        المتمّدن واجب 

  .)١(والتّعويض عنهم

الظّروف عقدت الحركة الّصهيونّية   وفي ظل هذه

  حّددت فيـه ١٩٤٢في نيويورك " بلتيمور"مؤتمر 

   الخطوات الّتي يجب أن يعمل اليهـود وحلفـاءهم         

 :وهي ـ وعلى األخّص أمريكا ـ على تحقيقها

 .تأسيس دولة يهودّيـة فـي فلـسطين كلّهـا     • 

 .تأســــيس جــــيش يهــــودي    •

أبواب الهجرة اليهودّية إلى فلسطين برعاية  فتح •

ــة  ــة اليهودّيـــــــ  .الوكالـــــــ

أّن الواليات المتّحدة تبنّت سياسـة       ونستطيع القول 

 البريطاني أكثر فاعلّية من التّبنّيداعمة للّصهيونّية 

  )٢:(وأسفر ذلك عن مايليمنذ مؤتمر بلتيمور، 

ي جهـوده الـّضخمة   الّصهيون تركيز اإلعالم. ١ 

 إلغراقهاللّضغط على الشّارع والّسياسة في أمريكا 

ــّصهيونّية  ــة الــــــ  .بالّدعايــــــ

 انحياز الّسياسة األمريكّية الّداخلّية والخارجّيـة  .٢

إلى جانب الّصهيونّية ضّد العرب، وتجلّى ذلك في        

العرب عندما   من المندوبيناعتذار ترومان الشّهير

ادة، لكن علّي أن أستجيب     آسف أّيها السّ  : "قال لهم 

المتشّوقين لنجـاح الـّصهيونّية،    لمئات األلوف من

 ."وليس إلى مئات من العرب في صفوف نـاخبيّ        

استمرار العطف العالمي علـى اليهـود بعـد     .٣

 الحرب العالمّية الثّانية، وترجمـة ذلـك العطـف   

دع العرب يدفعون من أجل جرائم      "لتحقيق المقولة   

  ."األوروبيين
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الّسياسة الخارجّيـة األمريكّيـة    قع إّن انحيازوالوا

 لصالح الّصهيونّية بعد الحرب العالمّيـة الثّانيـة  

لـم يـأت    " ترومـان "وخاّصة في عهد الـّرئيس      

الّصهيوني  بسبب النّشاطالعتبارات أمنّية فقط، بل 

المتزايد والمهيمن على جميع الّصعد مـن خـالل         

ت الّسياسة مع رجاال الّصحافة واإلعالم والّصداقات

، وبنفس الوقت فإّن أمريكا     وعلى جميع المستويات  

يحمي مصالحها فـي الـشّرق    حارسبحاجة إلى 

، وخاّصة في ميدان المواجهة مع المعسكر       األوسط

الّسابق، ولفرض الهيمنة األمريكّية على  اآلشتراكي

فإّن  الوطن العربي من خالل وجود إسرائيل، لذلك

قة العربّية هو اسرائيل    كل ما يهم أمريكا في المنط     

  .سياسّياً واقتصادّياً والمصالح األمريكّية فقط

  اللوبي الّصهيوني فـي الواليـات المتّحـدة   

  األمريكّية
بأنّهـا  " اللـوبي "تعّرف الموسوعة البريطانّية كلمة     

 النّشطين لهم مصالح خاّصة مجموعة من العمالء

ويمارسون الّضغوط على المـوظّفين الّرسـميين       

المشّرعين مـن أجـل تحقيـق تلـك      اًوخصوص

  .المصالح

لـدى   مـسّجل رسـمّياً   واللوبي المؤّيد إلسرائيل 

 باسم اللجنـة اإلسـرائيلّية      وزارة العدل األمريكّية  

بعبارة صريحة أنّه لوبي  األمريكّية للشّؤون العاّمة،

وقد تبلور نشاطه بشكل ملحـوظ      . مؤّيد إلسرائيل 

، حيـث كانـت   يةالعالمّية الثّان في أعقاب الحرب

 أّول دولـة اعترفـت بالكيـان   الواليات المتّحدة 

 ومارست ضغطاً دولّياً لقبولـه بـشكل        الّصهيوني

وتبدو أهمّية  .شرطي عضواً في هيئة األمم المتّحدة

دور اللوبي الّصهيوني في التّأثير على الـّسياسة        

  :زوايا األمريكّية من ثالث

 .ريكـي تغلغل اليهود في عصب االقتصاد األم     . ١ 

أّي مـن الحـزبين    عدم انخراط اليهـود فـي   .٢

وبقاؤهم على الحيـاد  ) الجمهوري والّديموقراطي (

الّـذي يلتـزم بمـصالح     يرّجحون كفّـة الحـزب  

 .الــــــــّصهيونّية العالمّيــــــــة 

 .والـّصهيونّية  وحـدة المـصالح األمريكّيـة    .٣

وإلنجاح مهّمته يعمل اللوبي الّصهيوني في أمريكا       

ــام  ــذ المهـ ــى تنفيـ ــةا علـ  )١:(لتّاليـ

تنفيذ تعليمـات إسـرائيل وقيـادة المنظّمـة       •

ــّصهيونّية  .الـــــــــــــــــــ

الكونغرس على تخصيص مساعدات مالّية  حمل  •

ــرب     ــن الع ــك ع ــب ذل ــرائيل وحج  .إلس

 .حدوث تقارب عربـي أمريكـي   الحيلولة دون • 

غسل أدمغة أعضاء الكونغرس سياسّياً ونفـسّياً   •

ـ    "شعار  لتحقيق أمين قيمـة اسـرائيل الفائقـة لت

  .المصالح األمريكّية في الشرق األوسط

  اللوبي الّصهيوني  بنية
أنشأ الّصهاينة في الواليات المتّحدة شبكة واسـعة        

) ٢٣٠(منظّمـة و ) ٣٠٠(تزيد عن  من المنظّمات

 اتّحاداً محلّّياً وصندوقاً للّرعاية وجمعّية للعالقـات 

وأبرز هذه ، محفل ومعبد ) ٥٠٠(العاّمة، وأكثر من    

العمود الفقري للـوبي   مات الّتي تشكّل حالّياًالمنظّ

  )١:(الّصهيوني مايلي

أكبـر   :جمعّية الّدعوة اليهودّية الموّحـدة  .١

بجمع التّجّمعات اليهودّية في أمريكا، وتهتم      

والمهرجانـات    وتنظيم االحتفاالتالتّبرعات

 .وترتيب اللقاءات مـع القـادة والّزعمـاء       

وهي جمعّية : ةاألمريكّي الّرابطة اليهودّية. ٢

ــرائيلّية  ــة اإلسـ ــا الحكومـ  .ترعاهـ

وهـي مؤسـسة    :"بناي بريث"جمعّية  . ٣
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يهودّية تتمتّع بتنظيم دقيق ومحكم، وتعمـل       

 على اتّهام كـل مـن يخـالف المـصالح    

 .اإلســـرائيلّية بمعـــاداة الـــّسامية  

  وهي تعنى:لجمعّية اليهودّية األمريكّيةا . ٤

 مجال  بشؤون اليهود في العالم، وخاّصة في     

  .احكام التّرابط والتّنسيق بينهم

اللجنة األمريكّيـة اإلسـرائيلّية للـشّؤون        .٥

 وتضم في عضوّيتها عـّدة : "ايباك"العاّمة 

منظّمات صهيونّية مثل بناي بريث، اللجنة      

 اليهودّية األمريكّية، الكونغرس اليهـودي 

 وتعقد اللجنة مؤتمراً     ...األمريكي وغيرها 

 ر من الشّخـصّيات سنوّياً يحضره عدد كبي

األمريكّية الّسياسّية من مجلـس الـشّيوخ       

والنّّواب وغير ذلك، ومـن خـالل هـذه         

يتم تدريب وإعـداد الكـوادر    المؤتمرات

وتركّـز هـذه    الالزمة لهـذه الجمعّيـة،      

  :يلي المؤتمرات على ما

التّأييد األمريكي إلسرائيل باعتبار إسـرائيل   • 

ــات ــتراتيجّية للوالي ــصلحة اس ــدةالمتّ م  .ح

المزيد من الّدعم المالي إلسرائيل، والـّسعي   • 

 .والقـروض إلـى هبـات    لتحويل المـساعدات 

خلق العداء بين العرب والواليـات المتّحـدة     •

 .العربّية األمريكّية بأي شـكل  وتعكير العالقات

 دعم الّسياسة الخارجّية إلسرائيل ومباركـة   •

 أعمالها العدوانّية ضد العرب، وحمايتهـا فـي       

ومجلس  المحافل الّدولّية خصوصاً األمم المتّحدة

  .األمن

 ألفـاً،   ٤٤بحـوالي   " ايبـاك " ويقّدر عدد أعضاء    

 شخـصاً،  ٨٠من حوالي  ويتألّف جهازها الموظّف

وتحرص على أن يكون الموظّفون علـى اتّـصال        

). ١(اإلدارة األمريكّيـة  مباشر مع المسؤولين فـي 

  :أهّمهاعّدة منشورات من " ايباك"وتصدر عن 

يـصدر بـصورة   : الشّرق األدنـى  تقرير .١

أسبوعّية ويوّزع على أعضاء الكـونغرس      

مـوظّفي اإلدارة   ومجلس الـشّيوخ وكبـار  

ووسائل اإلعالم والّسفارات، ويركّز علـى      

إلسرائيل هـي   إظهار أّن المقاومة الوطنّية

  .إرهاباً

وهـو تقريـر    : مالحقة األخبار التّشريعّية   .٢

اطات حـول نـش   نصف سـنوي مفـّصل  

الكونغرس ومجلس الشّيوخ والهيئة التّنفيذّية     

  .المتّحدة اليباك واألمم

 .وهي نشرات غيـر دورّيـة  : أوراق ايباك . ٣

الكيان الـّصهيوني   الهيئات الموالية لسياسة

  في أمريكا

 جمعوهي لجان تعمل على : لجان العمل الّسياسي

 لدعم المرشّحين إلى المجالس األمريكّية      التّبّرعات

جانب الّسياسيين  وتركّز على الوقوف إلى. مختلفةال

الّذين لهم عالقة بالمساعدات األمريكّيـة للـشّرق        

المـسؤولين عـن رسـم الـّسياسة      األوسط وعلى

وقد بلغ عـددها    . الخارجّية األمريكّية في المنطقة   

ومن أبرز هـذه  .  لجنة٣٣٠٠بحوالي  ١٩٨٢ عام

  :اللجان

الكتاب وهي تصدر  :اللجنة اليهودّية األمريكّية .١ 

 نتريمومجلّـة كـو    اليهودي األمريكـي     الّسنوي

  .الخارجّية ومذكّرات دائرة الشّؤون

وتعـد مـن أنـشط    : عصبة مكافحة التّشهير .٢ 

مجال محاربة العـرب،   المنظّمات الّصهيونّية في

حيث تقوم بمالحقة العناصر المؤّيدة للعرب، وتزّود 

ي بالمعلومـات  التّحقيقات الفيدرال الموساد ومكتب
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التي تحصل عليها، كما تراقب كـل المؤسـسات         

الّدبلوماسّية وتوّزع الّرسـائل المكتوبـة    والبعثات

المختلفة  والمذكّرات إلى الّصحف ووسائل اإلعالم

  .في الواليات المتّحدة وأوروبا

األمريكّيـة   مؤتمر رؤساء المنظّمات اليهودّية .٣ 

ي لمعالجـة   ويعمل على توفير منبر داخل    : الكبرى

وقد حددت هذه القضايا بإسرائيل،  القضايا المتعلّقة

  :بما يلي

 شرعّية مستوطنات إسـرائيل فـي األراضـي    • 

 .العربّية المحتلّة

ــسطينّية   • ــة الفلـ ــام الّدولـ ــع قيـ  .منـ

 .والواليـات المتّحـدة   إحداث قطيعة بين العرب •

 .القدس الموّحدة هي العاصمة األبدّية إلسـرائيل  • 

 يعمـل لتعزيـز   :االتّحادات اليهودّيـة  جلسم. ٤

 إسرائيل ودعمها ، وينظّم اجتماعات مع أعـضاء 

ولـه  . اإلدارة األمريكّية والكونغرس في واشنطن    

قّوة العمل  برنامج إعالمي شامل في إسرائيل تنظّمه

كليفالنـد ـ   "الجاهزة إلسرائيل اآلمنـة ومقّرهـا   

  ."أوهايو

ـ : الّصهيوني األمريكـي  االتّحاد . ٥ وّزع علـى  ي

أعضائه مرشداً لبرنامج صهيوني وتعليمـي فـي        

المتّحـدة يتـضّمن ضـرورة إشـراك      الواليـات 

شخصّيات مسيحّية في النّشاطات لمواجهة الهجمة      

اليهود، وذلك للتّمويه على العنصرّية اليهودّية  على

الّصهيونّية   الذي وصف٣٣٧٩بعد صدور القرار 

  .بالعنصرّية

 :ؤون األمـن القـومي  المعهد اليهودي لـش  . ٦ 

الوصل بين الطّائفـة اليهودّيـة    ويقوم بدور صلة

  .والبنتاغون

شـعارها   :نة القومّية للعمـل الـّسياسي  اللج .٧ 

، وتعّد من أضـخم     "اإليمان بإسرائيل يقّوي أمريكا   "

إلسرائيل، وهي أكبر وكاالت  وأغنى اللجان المؤّيدة

 وتقـوم .  في أمريكـا   المواهب المسرحّية واألدبّية  

إعالنات في الّصحف األمريكّية تدعو لـدعم   بنشر

 إسرائيل وتشّوه صورة العرب بإظهارهم كـشعب 

  .)١(بدائي متوّحش بعيد عن الحضارة

   الضغط الصهيوني على الـساحة األمريكيـة  
  المجال السياسي في

أول دولة بادرت   كانت الواليات المتحدة األمريكية     

فـي عـام    بدولة الكيان الصهيوني إلى االعتراف

، ومارست ضغوطاً دولية ليقبل ذلك الكيان       ١٩٤٨

وظهـرت الـسياسة   . األمم المتحـدة  في عضوية

 األمريكية بمظهر المدافع عن إسرائيل في المحافل

الدولية، أكثر من غيرها من الـدول االسـتعمارية         

 .األخرى

قوة تـأثير اللـوبي    وفي هذا داللة واضحة على 

 سة األمريكيـة،  الصهيوني في أمريكا على الـسيا     

وجود إسرائيل وقوتهـا   ورسخ في ذهنها ضرورة

للمحافظة على المصالح األمريكية فـي المنطقـة        

لمجابهـة المـد   الذراع القويـة   العربية، ولتشكل

 الذي كان يرعاه المعـسكر االشـتراكي        الشيوعي

 .االتحاد السوفياتي وعلى رأسه

إن العديد من المسؤولين األمريكيين في المحافـل         

يؤمنون إيماناً راسخاً األمريكية المختلفة  لسياسيةا

اهتزاز  بأن اهتزاز موقف إسرائيل يعني بالضرورة

  .الموقف األمريكي

 لذا كانت مواقفهم المؤيدة إلسرائيل أكثر قوة مـن         

الصهاينة أنفسهم، ويعتمد اللوبي الصهيوني  مواقف

صـورة   في تأثيره على األوساط األمريكية بتقديم
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، ويقـدم    اإلسـرائيليين وبطـوالتهم    مشرقة عـن  

العربـي   بالمقابل صورة مشوهة عـن اإلنـسان  

ويبرز في نفس الوقت    .. وتاريخه وتخلفه ووحشيته  

األمريكية إلسرائيل كنقطة  حاجة الواليات المتحدة

أمامية لحماية المصالح األمريكية، مـن اجـل أن         

على دعم ودفاع وتبني أمريكي بال  تحصل إسرائيل

 نجح اللوبي الصهيوني إلى حد كبيـر        وقد. حدود

إقناع األمريكيين بأن المصالح األمريكية فـي   في

إسـرائيل   المنطقة العربية مرتبطة ببقـاء دولـة  

  .وقدرتها على العرب

 ونتيجة لضغط اللوبي الصهيوني وتـأثيره علـى        

األمريكيـة، انـصب اهتمـام الرؤسـاء      السياسة

ة األمريكيين علـى تلبيـة المطالـب الـصهيوني        

وقلما استطاع رئيس أمريكي أن يفلـت   بحذافيرها،

 من قبضة الهيمنة الصهيونية عليه، ومن ال يلتزم

 فـي   مصيره الفشل مع حزبه   بما تريده إسرائيل ف   

  )١.(انتخابات قادمة

ــالم ــال اإلع ــي مج ــث  ف ــصحافة والبح  وال

البرتوكول الثاني عشر من بروتوكـوالت      جاء في   

   : فة مـا يلـي  اإلعالم والصحا  عنحكماء صهيون

 ودور النـشر    لـسيطرة علـى الـصحف     يجب ا ( 

الصحافة واألدب هما أعظم  ووكاالت األنباء، ألن

ــين ــوتين تعليميتــــــ  .)١( )قــــــ

حيثما تستطيع، على  إن الصهيونية العالمية تركز  

 إحكام السيطرة على وسـائل اإلعـالم المختلفـة        

األهداف الـصهيونية وإزاحـة    وتسخيرها لخدمة

ريقها، فبالنسبة للصحافة األمريكية ال العقبات من ط

كـنهم  اليهود القسم األعظم من الـصحف، ل  يملك

 ،) موانئ التـصدير اإلخباريـة  ( يسيطرون على 

وعلــى القــسم األعظــم مــن وســائل اإلعــالم 

 الجماهيرية، وعلى بعض وسائل اإلعالم الضخمة

 راديـو  – واشنطن بوسـت  –نيويورك تايمز  ( 

 ولديهم أكثر، )الخ ... ا أوف أمريك–كوربوريشن 

،  صحيفة يومية، وأسبوعية، ودوريـة     ٣٠٠من  

للضغط  واألهم من ذلك كله أنهم يملكون أهم وسيلة

 والتـي فـي   اإلعالنـات على هذه الصحف، وهي     

الرئيسي الذي  معظم األحيان تكون مصدر التمويل

وال تخلـو   . يضمنه بقاء هذه الصحف واستمرارها    

بآراء اللوبي الصهيوني  صناعة السينما من تأثيرها

وكذلك بعض وكاالت األنباء الـضخمة، ويعمـل        

فرض الحجر الصحفي على  اللوبي الصهيوني على

وسائل اإلعالم التي ال تستجيب لمطالبه، من خالل        

عـصبة مكافحـة التـشهير    ( عليها  منظمة أطلق

  .) باليهود

بهـم،    ويحاول اليهود في توجيه اإلعالم المرتبط

لناس حسب تركيبتهم االجتماعيـة     بحيث يخاطب ا  

الحساسة،  ويدغدغ عواطفهم ويضرب على األوتار

ويصل إلى إقناع هذه بحيث تثمر جهوده في النهاية 

 ويشكل بهم ويدفعهم خلفه الجماهير بصحة أفكاره

قوة ضاغطة على السياسة لتبقى أوالً وأخيراً فـي         

إسرائيل، وتخلق في الوقت نفـسه تحـامالً    خدمة

 لى الجانب المعادي إلسرائيل، ألسـباب بغيضاً ع

 اليهودية  الضغوط التي تمارسها الجالية   عدة، أولها   

 الشعب األمريكـي  ميل من قبلفي أمريكا، وثانيها 

بشكل عام إلى التعـاطف مـع شـعب ذي ثقافـة         

يـصور اإلعـالم    أوروبية مثل اإلسرائيليين كمـا 

الموالي للصهيونية، والنظر بعـين الريبـة إلـى         

  .األوروبية غيرالشعوب 
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 ومن أجل إحكام السيطرة الصهيونية على وسائل       

ارتفعت نسبة العاملين فـي   فقداإلعالم األمريكية، 

  .هذا القطاع

  ويملك الصهاينة صحفاً خاصـة بهـم، فوكالـة   

 ١٤٠الصحافة اليهودية األمريكية تصدر ما يقارب       

التقليـدي   صحيفة تركز اهتمامها على تبني الـدين 

لوطن القديم، تنفيذاً لخطـة الـصهيونية       والتذكير با 

  .وأهدافها

صـحيفة   تبين أن ١٩٢٣نشرت عام   وفي دراسة

، عبرية واحدة فقط في نيويورك لم تكن صهيونية       

الصحف العبرية كانت موجهـة مـن قبـل     وباقي

الحركة الصهيونية، وكانت هذه الصحف تدخل كل       

  .)١(لترويج الفكر الصهيوني بيت

 صهيونية نفسها على إصـدار وعملت المنظمات ال

نشرة إنكليزية باإلضافة إلى المنشورات العائدة  ٢٧

معينـة فـي    للمنظمات التي كانت تقـدم لجهـات  

فلسطين، وأن النشرات على المـستويين الـوطني        

عائلة عام  ٣٠٠,٠٠٠  والمحلي كانت توزع على

، كمـا   ١٩٤٥ عائلة عام    ٦٠٠,٠٠٠ وعلى   ١٩٤٠

المجـالت   ك في ألف مشتر٢٥٠أضيف أكثر من 

التي كانت عادة تدافع عن الخطـط التـي كانـت           

في نشرها فـي   الحركة الصهيونية تقوم بها وتسهم

  .أمريكا

 لقد حافظت دائرة العالقـات العامـة للمنظمـات         

عالقـات معينـة بالمراسـلين     الصهيونية علـى 

، وبمكاتـب الـصحف     المرموقين في واشـنطن   

عقـد  وكثيراً مـا كانـت ت   الخاصة في نيويورك،

  .مؤتمرات صحفية ضخمة في نيويورك وواشنطن

الصهيونية معنيـة بـصورة     كما كانت المنظمات

، فالمنظمـة   بتوزيع النـشرات والكتـب    مستمرة  

مليـون نـشرة   توزيع أكثر من  الصهيونية سجلت

 على المكتبات العامة والمراكز     ١٩٤٤ في   وكتيب

المحلية والمثقفين والكتَّاب وغيـرهم ممـن    الثقافية

إلـى   تطيعون دعم األهداف الصهيونية باإلضافةيس

ذلك، فقد قامت األوساط الصهيونية بتمويل الكتـب     

تخدم الفكـر   التي كتبها أشخاص غير يهود والتي

  :الصهيوني فعلى سبيل المثال

إزاء  السياسة األمريكيـة  ( كارل ج فريديك كتاب 

، )لمن فلسطين   (  ، كتاب فرانك جرفازي   )فلسطين  

فلـسطين أرض   ( والتـر كـالي  تور وكتاب الدك

  .)الميعاد

فتجري كل هذه   :  أما في مجال الدراسات والبحث    

والدراسات بكثرة، ويشارك فيها عدد مـن   البحوث

المتحـدة   الباحثين اليهود المعروفين في الواليـات 

 المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي    و. األمريكية

مؤلف من جماعـة   ، وهو١٩٧٧الذي تأسس عام 

 المؤيدين إلسـرائيل،    المحللين اإلستراتيجيين  من

تقديم الدراسـات واالقتراحـات    ومهمة هذا المعهد

حول سياسة وزارة الدفاع األمريكية فيمـا يتعلـق         

. االستراتيجية الخاصة بالشرق األوسـط  بالقضايا

المؤيد  حلقة الوصل بين اللوبيويعتبر هذا المعهد 

ــدفاع ــرائيل ووزارة ال ــارإلس ــيم زي ات  وتنظ

 .إلسرائيل العسكريين األمريكيين المتقاعدين

 في مجال انتخابات الرئاسة األمريكية والكونغرس      

الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية  إن النفوذ

 األمريكيـة  يؤثر بشكل فعَّال على نظام االنتخابات

المختلفة ومن ضمنها انتخابـات الرئاسـة للبيـت         

 :كثيرة منها األبيض، وأسباب ذلك التأثير
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فعالية اليهود بالمشاركة في االنتخابات على كافة  • 

بالمشاركة الجدية وبنسب مرتفعة  مستوياتها سواءاً

 وملتزمة أكثر من األمريكيين أنفسهم وأكثر مـن 

  .الجاليات األخرى

النسبة المئوية لليهود في واليـات      ): ١(الجدول  

  ناخبيهم منتقاة ومجموع

  الوالية

ــسبة  النــ

ــ ة المئويــ

لليهود مـن   

  عدد السكان

النسبة المئوية  

ــن   ــود م لليه

 مجمـــوع

  الناخبين

  ١٨,٣  ٩  نيويورك 

  ٩,٩  ٥,٥  نيوجرسي 

  ٨,٢  ٤,٧  فلوريدا 

  ٨,٣  ٤,٥ ماساتشوستس

  ٨,١  ٤,٣  ميريلند  

  ٦,٢  ٣  كونكتيكت

  ٥,٨  ٣  كاليفورنيا

  ٤,٩  ٢,٧   بنسلفانيا

  ٣,٩  ٢,٣  إيلينوي 

 المؤسسة اليهوديةالقوة اليهودية داخل : المصدر

خالـد  : غولدبرغ، ترجمة .ج.ج: األمريكية، تأليف 

 ٥٦ص حداد،

ماكينـة االنتخابـات    تغلغل اليهـود فـي إدارة    •

بواسطة اللوبي الصهيوني الذي يخطط لضمان فوز 

إلسرائيل وللسياسة الـصهيونية   العناصر الموالية

 .والتي سوف تمتلك سلطة اتخاذ القرارات

الطائلة لدعم العناصر فـي  األموال  تخصيص  • 

 .الحمالت االنتخابية

بالمرشـحين الـذين ال    القيام بحمالت للتـشهير  • 

 .يلتزمون بالمخطط الصهيوني

انخـراطهم فـي    تكتل اليهود في أمريكا وعدم  • 

، )الجمهوري أو الـديمقراطي     ( تنظيم أي حزب    

       المعـارك االنتخابيـة    لذلك فإن المتنافـسين فـي  

 أو مجلس النواب أو الكونغرس أو على        المحلية( 

يتسابقون لكسب أصوات اليهـود،   ) البيت األبيض

 فيقدمون الوعود ويعبروا سلفاً عن التزامهم بمخطط

الصهيونية، ويتعهدون بالتزام السياسة األمريكيـة      

المـادي   بمصالح إسرائيل عن طريق تقديم الـدعم 

ئات والمعنوي والدفاع عنها في كافة المحافل والهي      

  .الدولية

فإن تواجد اليهود في مختلـف    ومن ناحية أخرى

ــة  ــة األمريكي المفاصــل االقتــصادية واإلعالمي

سياسة اللوبي الصهيوني، يـساهم   والتزامهم بوحي

 إلى حد كبير في التأثير على مجرى االنتخابات في

  .الواليات المتحدة األمريكية

 ويساهم أغنياء اليهود بـسخاء فـي الحمـالت         

ألنهم بذلك سـوف يقبـضون الـثمن     ،تخابيةاالن

أضعافاً مضاعفة على الصعيد الشخصي، أو مـن        

تحصل عليه إسرائيل من معونـات   خالل ما سوف

  .وهبات من الخزينة األمريكية

دلـيالً علـى التـزام      ونذكر على سبيل المثـال 

مرشحي البيت األبيض بدولة الكيان الصهيوني ما       

لته االنتخابية في عام أثناء حم قاله رونالد ريغان،

١٩٨٠:  
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مساعدة  إن إسرائيل هي البلد الوحيد القادر على  (

أمريكا على الصعيد االستراتيجي، إنه لدى إسرائيل       

والمقـدرة التكنولوجيـة    العزيمة والتنامي القومي

والعسكرية للوقوف إلى جانب الواليـات المتحـدة        

  .) وحليف يمكن الوثوق به األمريكية كصديق

يـستخدم  ة إلى ذلك فإن اللوبي الـصهيوني         إضاف

 تقـام علـى شـرف الرسـميين     الـوالئم التـي  

اإلسرائيليين الذين يزورون الواليـات المتحـدة،       

قادة المنظمات اليهوديـة األمريكيـة    ويدعو إليها

    .الكبرى، وكبار موظفي اإلدارة األمريكية

عـضواً  ١٣٠نالحظ من الجدول التالي أنه من بين        

عشرة قد  يوخ جرى استجوابهم، كانفي مجلس الش

تلقوا عشرة بالمئة أو أكثر من التمويل اإلجمـالي         

أي من لجان العمـل   ،لحملتهم من مصادر يهودية

وهؤالء العشرة صوتوا   . السياسي المؤيدة إلسرائيل  

 بالمئـة  ٩٥بشكل متوسط، بنسبة  لصالح إسرائيل،

 وبالمقابل، صَّوت األعضاء الثالثـة . من الحاالت

 بالمئة من تمويلهم    ٢خمسون الذين تلقوا أقل من      وال

 ٥٣بنـسبة   من مصادر يهودية لصالح إلسـرائيل 

    .بالمئة من الحاالت

 التصويت فـي  الهيئات اليهودية وأرقام): ٢(الجدول 

  ١٩٨٢-١٩٧٠مجلس الشيوخ 

النسبة المئوية 

لإلسهامات اليهودية 

  من اإلجمالي

 عدد أعضاء

مجلس 

  الشيوخ

 أرقام التصويت

المؤيد 

  إلسرائيل

  ٥٣  ٥٣  %٢أقل من 

٧٠,٧  ٣٦  %٥- ٢  

٨٥,١  ٢٣  %١٠- ٥  

٨٨,١  ٨   %١٥ -١٠  

  ٩٥  ١٠  %١٥أكثر من 

  ٦٩  ١٣٠  اإلجمالي

القوة اليهودية داخل المؤسسة اليهودية     : المصدر

خالـد  : غولدبرغ، ترجمة.ج.ج :األمريكية، تأليف

  ٣٠١حداد، ص

 األصـوات اليهوديـة، االنتخابـات   ): ٣(جدول 

  ١٩٩٢-١٩١٦لرئاسية األمريكية ا

من أصوات %   السنة

  اليهود

من مجموع % 

  األصوات

١٩١٦      

 )د(ولسون

  )ج(هيوز

٥٥ 

٥١  

٤٥ 

٤٨  

١٩٥٦      

 )د(ستيفنسون

  )ج(أيزنهاور

٦٠  

٤٢  

٤٠  

٥٧  

١٩٢٠      

 )د( كوكس

 )ج( هاردنغ

  )اشتراكي(ديبز

١٩ 

٣٨  

٦١  

٤٣ 

٣٥ 

٣,٥  

١٩٦٠      

 )د( كندي

  )ج( نيكسون

٨٢ 

٥٠  

١٨  

٤٩  

١٩٢٤      

 )د(ديفيز

 )ج(كولدج

  )تقدمي(الفوليت

٥١ 

٢٢  

٥٤  

٢٧ 

٢٩ 

١٦  

١٩٦٤      

 )د(جونسون

  )ج(غولدووتر

٩٠ 

٦١  

١٠  

٣٨  
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١٩٢٨      

 )د(سميث

  )ج(هوفر

٧٢ 

٤١  

٢٨  

٥٨  

١٩٦٨      

 )د(همفري

 )ج(نيكسون

  )مستقل(واالس

٨١ 

٢ 

٤٣  

١٧ 

٤٢ 

١٣,٥  

١٩٣٢      

 )د( روزفلت

  )ج(هوفر

٨٢ 

٥٩  

١٨  

٤٠  

١٩٧٢      

 )د(ماكغوفرن

  )ج(دنيكسون

٦٥ 

٣٨  

٣٥  

٦١  

١٩٣٦      

 )د(روزفلت

  )ج(الندن

٨٥  

٦٢  

١٥  

٣٧  

١٩٧٦      

 )د(كارتر

  )ج(فورد

٦٤ 

٥٠  

٣٤ 

٤٨  

١٩٤٠      

 )د(روزفلت

  )ج(ويلكي

٩٠ 

٥٤  

١٠  

٤٥  

١٩٨٠      

 )د(كارتر

 )ج(ريغان

  )مستقل(أندرسن

٤٥ 

١٥ 

٥١  

٣٩ 

٤١ 

٧  

١٩٤٤      

 )د(روزفلت

  )ج(ديوي

٩٠ 

٥٣  

١٠  

٤٦  

١٩٨٤      

 )د( مونديل

  )ج( ريغان

٦٧ 

٤٠  

٣٣  

٥٩  

١٩٤٨      

 )د(ترومان

 )ج(ديوي

 )تقدمي(واالس
  )دجنوبي(ثورموند

٧٥ 

١٥ 

٤٩ 

٢  

١٠ 
-  
٤٥ 

٢  

١٩٨٨      

 )د( دوكاكيس

  )ج( بوش

٦٤ 

٤٥  

٣٥  

٥٣  

١٩٥٢      

 )د(ستيفنسون

  )ج(أيزنهاور

٦٤ 

٤٤  

٣٦ 

٥٥  

١٩٩٢      

 )د(كلينتون

  )ج(بوش

  )مستقل(بروت

٧٨ 

١٠ 

٣٨  

١٢ 

٤٣ 

١٩  
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خالـد  : غولدبرغ، ترجمة.ج.ج: تأليف األمريكية،

  ٥٩حــــــــــــــداد، ص 

  في المجال االقتصادي

القرن التاسع عشر امتلكت البرجوازيـة   منذ نهاية

للواليات  اليهودية مواقع ثابتة في الحياة االقتصادية

 معزولـة   المتحدة األمريكية، وهي ليـست كتلـة      

جزءاً ال يتجـزأ   تؤلفومنطوية على نفسها، وإنما 

، وبهـذا   من البرجوازية االحتكاريـة األمريكيـة     

الرأسماليين اليهـود الكبـار مـع     تتداخل مصالح

  تداخالً وثيقاً جـداً، مصالح الرأسماليين األمريكان

والخاصـية  . وتصبح أهدافهم بالتالي أهدافاً واحدة    
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والؤهـا   هـي يكيـة،  األساسية للـصهيونية األمر 

لأليديولوجية الصهيونية وللمـصالح اإلمبرياليـة      

  .األمريكية في وقت واحد

أكبر كتلة عددية من الرأسماليين اليهود فـي    إن

 األمريكيـة،  العالم، موجودةٌ في الواليات المتحدة

% ٢٠ حيث يشكل أصحاب الماليين اليهود حوالي     

، وهـم  األمريكـان  من مجموع أصحاب الماليين

هيمنون على الكثير من المراكز المالية الهامـة،        ي

والمصارف، وصناعات الـذهب   كشركات الضمان

 كما يسيطرون على    واأللماس واللحوم ومشتقاتها،  

الكثير من الشركات الهامة وعلى أرباحها،  إدارات

 فنسبة عدد اليهود بين مديري شركات البتـرول 

من األربعة الهامة في أميركا، وما يحصلون عليه        

   :أرباحها هي

مـديرون  % ٣٧ كاليفورنيـا  ستاندرد أويلشركة 

  .%٦٠ونسبة األرباح 

مـديرون    % ٣٠ ستاندرد أويل نيوجرسيشركة 

  .%٥٥ونسبة األرباح 

مـديرون ونـسبة    % ٤٠ تكساس للبترول شركة  

  .%٦٣ األرباح

  .%٧٠مديرون ونسبة األرباح % ٥٥ موبيلشركة 

إلحـصائية  هذه ا ،١٩٥٠وهناك إحصائية منذ عام 

مدى تغلغل اليهود في    تعطينا صورة باألرقام عن     

 :عن غيرها  المهمة وعزوفهماألعمال

ــامون •  ــود و% ٧٠ -المح ــشعب % ٣٠يه لل

 .األمريكي

 .للشعب األمريكي% ٣١و يهود% ٦٩ -األطباء • 

 .للشعب األمريكي% ٢٣يهود و% ٧٧ -التجار • 

للـشعب  % ٥٧يهود و% ٤٣ -الصناعة رجال  • 

 .كياألمري

 للـشعب % ٦٢يهود و% ٣٨ - الدولةاموظفو  • 

 .األمريكي

للـشعب  % ٩٩,٩يهـود و % ٠,١ -المزارعون • 

 .األمريكي

للشعب % ٩٨يهود و% ٢ -الصناعيون العمال  • 

 .األمريكي

 %100 العمال الكادحون والعاطلون عن العمل  • 

  .)١(للشعب األمريكي

ـ          داً  وهذا أمر مذهل إذا علمنا أن نسبتهم ضئيلة ج

 .%٣,٣بالنسبة للشعب األمريكي، حوالي  جداً

ـ   أمريكيـة    إدارةةباإلضافة إلى أنه عند تشكيل أي

، فالرئيس جيمي   يكون لليهود حصة كبيرة داخلها    

، وزراء يهـود  ثـالث كارتر عين فـي حكومتـه   

 وهكذا بالنسبة إلى كل     أربعة يهود ورونالد ريغان   

 بـد أن  المتحدة تقريباً فإنـه ال  حكومات الواليات

  ..يكون لليهود حصة في الحكومة

السفراء الذين يختارون من قبـل    وكذلك في هيئة

 سـفيراً  ١٤٩رئيس البيت األبيض يوجد من بـين      

  سـفيراً يهوديـاً،  ٢٠في أنحـاء العـالم    أمريكياً

  .موزعين على أهم دول العالم

القوة التي تتمتع بها الصهيونية داخل   ونتيجة لهذه

 تمارس ضـغوطاً علـى اإلدارة  الجسم األمريكي 

 لكي تكون سياستها الخارجية في خدمتها       األمريكية

  .األولى وخدمة إسرائيل بالدرجة

 تدافع عن إسرائل في كـل مـا تفعـل             فأمريكا

خارج المساءلة  وتمارس حق الفيتو لتبقي إسرائيل
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رأيناه دائماً ونراه اليـوم تحديـداً،        وهذا ما .الدولية

سرائلية بـذبح الفلـسطينيين   اإل حيث تقوم الحكومة

ومع ذلك فإنها تتلقى كامل الدعم مـن الواليـات          

األمريكية، التي تضع اللوم على ما يجري  المتحدة

 على الفلسطينيين، والـرئيس األمريكـي يـصف   

   .شارون المجرم برجل السالم

  النتائج والمقترحات
وعميق الجذور فـي   اللوبي اليهودي لوبي قوي • 

وبالتـالي مـن    حياة األمريكيـة،    جميع مجاالت ال  

منافس له داخل الواليـات   الصعوبة تشكيل لوبي

 .المتحدة األمريكية

علـى   سيطرة اللوبي الـصهيوني ال يقتـصر    • 

المجاالت التي ذكرت إنما على كل شـيء يـدخل          

رؤوس  – االســتثمارات(  الواليــات المتحــدة 

وهذا يعني أنه قادر على امتصاص أيـة        ). األموال

 .المتحدة األمريكية ة تواجهه داخل الوالياتمنافس

اللوبي الصهيوني يسيطر على أمريكا ليس عن  • 

بالدرجة األولى، بل بالسيطرة علـى   طريق الشعب

القرار السياسي واالقتصادي، ومن خـالل ذلـك        

  .على الرأي العام األمريكي السيطرة

 بناًء على ذلك يجب على العرب لمواجهـة هـذا          

 :يلي الواقع ما

تقوية الوضع الداخلي للدول العربية نحو تحقيق   • 

ــة مجــاالت ــي كاف ــة شــاملة ف ــاة تنمي  .الحي

تقوية الروابط العربية العربية، بحيـث يـشكل    • 

قادر على مواجهة  العرب تكتل اقتصادي وسياسي

 .النفوذ الصهيوني في المجال االقتصادي العالمي

دات باالقتصادات العربية مـن اقتـصا   االنتقال • 

 ريعية غير منتجة تعود بالفائدة علـى االقتـصاد  

األمريكي إلى اقتصادات منتجة قـادرة أوالً علـى         

 .المنافسة االعتماد على النفس ومن ثم

 شخصاً عربياً يملكون في ٨٠الغريب أنه يوجد  • 

مليـار دوالر   ٧٨٠ الواليـات المتحـدة حـوالي   

 يستثمرونها في القطاعات األمريكية المختلفـة، أي      

وبالتـالي علـى   . قبل اليهـود  يتم التحكم بها من

االمتنـاع عـن نقـل      السياسيين واألثرياء العرب    

الواليـات المتحـدة ألنهـا بالنهايـة       إلىأموالهم

ستوظف ضد بلدانهم، والعمل على استثمار هـذه        

 .في خدمة االقتصادات العربية األموال

بما أنه ال يمكن للعرب تشكيل لـوبي عربـي     • 

لوبي الصهيوني، فمن األجدر التركيز على ل منافس

منافـساً   التكتالت الكبرى التي يحتمـل أن تـشكل  

حقيقياً للواليات المتحدة في زعامة العالم وخاصـةً        

خالل تـشكيل لـوبي    وذلك من. أوروبا والصين

عربي داخل هذه التكتالت يعتمد بالدرجة األولـى        

ت االقتصادية الممكنة في هذه التكتال على السيطرة

 واستغالل الرأي الشعبي المؤيد نـسبياً للقـضايا  

العربية، وبالتالي السيطرة على القـرار الـسياسي        

 .لهذه التكتالت

 مليـون  ٣الواليات المتحدة األمريكية  يوجد في • 

  مليون مسلم، هذا العدد يساوي تقريبا٦ًعربي و 

عدد اليهود، وبالتالي مـسؤولية العـرب جميعـاً         

لتكـون   ه الجالية بكل الوسـائل والمسلمين دعم هذ

موطئ قدم في الحياة االقتصادية األمريكية، والعمل 

الجالية وتوجيهها مـن أجـل    على تنمية ثقافة هذه

تغيير الصورة المشوهة التـي اكتـسبها الـشعب         

العرب والمسلمين بعد أحداث الحادي  األمريكي عن

 .عشر من أيلول
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ة عشر صـحيف  خمسمن خالل عينة مؤلفة من  • 

     صادرة في الواليات المتحـدة األمريكيـة        عربية

الصراط المستقيم  –  عرب تايمز–آخر األخبار ( 

 – المنـار الجديـد      – العراقي   – صوت األسير    –

 صـوت  -رسالة العراق –  بيروت تايمز–الوطن 

 – الـدبور    – عرب سـتار     – التحدي   –العروبة  

  )  فلسطين–عراق برس 

هة نحو خلق الفتن    موج نالحظ بأن هذه الصحف     

إلظهـار    بدالً من أن تكـون موجهـة  بين العرب

اإلجرام اإلسرائيلي، هذه الصحف موجهة للقـارئ       

الواليات المتحدة  العربي وليس لها أي نشاط داخل

   .بالرغم من أنها تصدر داخل الواليات المتحدة

صحف الوطن والدبور وعرب نيوز، بدالً من  فمثالً

اإلجـرام   مريكي إليـضاح التوجه إلى الشارع األ

  .اإلسرائيلي تقوم بمهاجمة األنظمة العربية

إال بتغطية أخبـار   ال تهتم:  صحيفة آخر األخبار

  .الحزب الشيوعي العراقي وتلميع صورته

ال تهتم إلـى  : المستقيم  جريدتا اإلسالم والصراط

بنشر الفكر األصولي الهدام، الذي يزيد في تعميق        

  .واإلسالم في أمريكاالمشوهة للعرب  الصورة

إلى الواليات " إسرائيل"بوابة .. »اإليباك«

  المتحدة األمريكية

صحيفة أخبار /مركز الخليج للدراسات االستراتيجية

  ٣٠/٦/٢٠٠٥الخليج البحرينية 

 اإلسرائيلية للشؤون   -يبدو أن اللجنة األمريكية     

، لـم   »اإليباك«العامة، والمعروفة اختصاًرا بـ     

 وأهم أذرع اللوبي اليهودي داخل تعد مجرد أبرز 

الواليات المتحدة فحسب، بل باتت توصف بأنها       

اختطفـت النظـام     بعـد أن     »دولة داخل دولة  «

 من خالل دفع شخصيات مثل      السياسي األمريكي 

دوجـالس  «و» دينس روس «و» مارتن إنديك «

ــث ــان «و» في ــف ليبرم ــوت «و» جوزي ني

 مواقع صنع القرار  وغيرهم إلى   ... »جنجريتش

اخل اإلدارة األمريكية وداخل الكونجرس بصفة      د

تمتلك القـدرة   خاصة، حتى باتت هذه المنظمة      

على التحكم في مجريـات الحيـاة الـسياسية         

، رغم كل األمريكية بما يخدم توجهاتها وأهدافها

ما يثار من شكوك واتهامات حـول عالقاتهـا         

ـ  ، التي أكدتها سلسلة مـن      "إسرائيل"المشبوهة ب

الري «قـضية اعتقـال     : ن آخرها الفضائح، كا 

 المحلل بالبنتاجون الذي نقل معلومات      »فرانكلين

مهمة وخطيرة عن موقف القوات األمريكية في       

  . العراق إلسرائيل عبر مسؤولين بمنظمة اإليباك

ففي مشهد استعراضي للقوة والنفـوذ، نجـح        

 حشد أكثر   القائمون على المنظمة المذكورة في    

 يتقـدمهم رئـيس     ئيل آالف مؤيد إلسرا   ٥من  

ووزيـرة  » أرييل شارون «الوزراء اإلسرائيلي   

» كونــداليزا رايــس«الخارجيــة األمريكيــة 

والعشرات من أعضاء الكـونجرس لحـضور       

المؤتمر السنوي للمنظمة المنعقد في الثالـث       

 وهو أكبـر    م٢٠٠٥والعشرين من شهر مايو     

عدد لحضور مؤتمرات تلـك المنظمـة التـي         

رغم األزمة الـسياسية    و. م١٩٥١تأسست عام   

 تمر بهـا العالقـات      - وال تزال    –التي كانت   

عمليــات  األمريكيــة بــسبب -اإلســرائيلية 

 التي تكتشف من وقت آلخـر علـى         التجسس

، "إسـرائيل "الواليات المتحـدة مـن جانـب        

والخالف بين تـل أبيـب وواشـنطن حـول          
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الصفقات العسكرية اإلسرائيلية لكل من الصين      

اركين في المـؤتمر تـسابقوا      ، فإن المش  والهند

واللوبي اليهودي مـن    » إيباك«على كسب ود    

، والتعهد  إبداء دعمهم المطلق إلسرائيل   : خالل

بضمان تفوقها النوعي في شتى المجاالت على       

كل جيرانها مجتمعين، والعمل علـى احتـواء        

والسعي الدؤوب إلسقاطهم أو    " إسرائيل"أعداء  

اتهم، وكأن لسان تبديل أيديولوجياتهم واستراتيجي

 -إن العالقات األمريكيـة     : حال المؤتمر يقول  

اإلسرائيلية أكبر من أي اعتبارات أخرى حتى       

  .إن كانت المصلحة الوطنية األمريكية ذاتها

وضمن هذا السياق، اختار شارون هذا المؤتمر       

اإلسرائيلية » هاآرتس« الذي اعتبرته صحيفة     -

اليهـود  أكبر منتديات   «م أنه   ٢٢/٥/٢٠٠٥يوم  

 ليعلن فيه رؤيته أو     -» في العاصمة األمريكية  

السيناريو الكامل الـذي سـيقوم بتنفيـذه فـي          

المرحلة القادمة والمتعلق بالجانب الفلـسطيني،      

وهو السيناريو الذي يختلف كلًيا مـع الطـرح         

األمريكي وال يتفق معه سـوى فيمـا يتـصل          

بتطبيق الوعود األمريكية التي منحها الـرئيس       

شارون في زيارته خالل العام الماضـي       بوش ل 

، يقوم علـى الءات عـدة     م، خاصة أنه    ٢٠٠٤

ال للتفاوض حـول القـدس، ال لتفكيـك         : هي

المستوطنات الكبرى في الـضفة الغربيـة، ال        

لعودة الالجئين الفلسطينيين، ال لالنسحاب إلى      

األمـر  . م١٩٦٧حدود الرابع من يونيو عام      

ستفهام حـول   الذي أثار العديد من عالمات اال     

التـي اختارهـا    » إيبـاك «هوية تلك المنظمة    

شارون ليعلن فيها وبـين أعـضائها تحديـه         

  .للمطالب األمريكية ذاتها

وبنظرة سريعة على تاريخ عمل تلك المنظمـة        

واحـدة  بأنها  » فورتشن« التي وصفتها مجلة     -

 من أهم خمس جماعات ضغط في أمريكا كلها       

نفـوذ الـذي     سنصل إلى نتيجة مفادها أن ال      -

تمتلكه إيباك داخل الحياة السياسية األمريكية لم       

يكن ألنها مجرد جماعة ضغط صهيونية فاعلة       

العمـود  داخل الواليات المتحدة، وإنما لكونها      

الفقري والقطب المركزي لجميـع المنظمـات       

 والناشـطة   الصهيونية الموجودة في هذا البلد    

في مختلف المجاالت، االقتصادية واالجتماعية     

والسياسية والعسكرية، التـي تتحـرك وفـق        

األولويات واألدوار التي تحـددها وترسـمها       

: لتحقيق عدة أهداف رئيـسية، هـي      » إيباك«

ضمان تقديم مساعدات مالية أمريكية إلسرائيل      

تفوق أي مساعدات تقدم لدول أخرى، وتوفير       

اسية غير مشروطة لتل أبيب في      حماية دبلوم 

األمم المتحدة والمحافـل الدوليـة األخـرى،        

والدفاع عنها ضد التهديـدات فـي الحـروب         

المستقبلية، وإعداد أجيـال أمريكيـة جديـدة        

  .تؤيدها في المستقبل

ولم يأت هذا الدور المركزي والمهـيمن لــ         

من فراغ، وإنما نتيجة لتفاعل وتشابك      » إيباك«

اإلمكانات : وعية، لعل أبرزها  عدة عوامل موض  

الماديــة والمعنويــة التــي يمتلكهــا التيــار 

 داخل المجتمع األمريكـي مقابـل       الصهيوني

غياب أو ضعف التأثير العربـي واإلسـالمي،        

األمريكية، والحرية الممنوحة لجماعات الضغط 

والواليـات  " إسرائيل" بين   والمصالح المشتركة 

 المـؤثر فـي     البعد الديني المتحدة، إضافة إلى    

تركيبة المجتمع األمريكي والمتمثل فيما بـات       
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التي يمثلها  » الصهيونية المسيحية «يعرف باسم   

تـشكل ثلـث    التي -بعض الطوائف المسيحية   

 التي ترى في دعـم      - سكان الواليات المتحدة  

وضمان قوتها جزًءا أساسـًيا مـن       " إسرائيل"

  .معتقداتها الدينية

قـدرات  » بـاك إي«وقبل هـذا وذاك، امـتالك       

وإمكانات لم تتـوافر لغيرهـا مـن المنظمـات          

بمليـارات  الصهيونية األخرى، فميزانيتها تقـدر     

 ألـف   ٦٥ ، ويتجاوز عدد أعـضائها    الدوالرات

 غالبيتهم من العناصر السياسية الفعالة في       شخص

مختلف الواليات الخمسين في أمريكا، كما ترتبط       

 إدارتها بشبكة واسعة ومعقـدة مـن العالقـات        

المئات من أعـضاء الكـونجرس      والمصالح مع   

األمريكي واإلدارة األمريكية ومجالس المحافظات 

ــوى  ــة واألحــزاب والق والشخــصيات المحلي

 التـي   والمنظمات واألفراد والجماعات األخـرى    

يتشكل منها النسيج االجتماعي األمريكي، حتـى       

 فـي كـل     مركز لصياغة القرارات  تحولت إلى   

ومنطقـة الـشرق    " سرائيلإ"القضايا التي تخص    

  .األوسط في السياسة الخارجية األمريكية

شبكة واسـعة مـن لجـان    » إيباك«كما تمتلك   

العمل السياسية المحلية، التي بلغ عددها حتـى        

 في مختلـف     لجنة ١٢٦م أكثر من    ٢٠٠٢عام  

الواليات األمريكية، ومهمتها األساسية تتمثـل      

 في تنسيق الجهود لدعم المرشـحين المؤيـدين       

إلسرائيل في االنتخابات الفيدرالية، كما تمتلـك       

 تمـنح    لجنة عمل سياسـي    ٥٠ما ال يقل عن     

المرشحين الذين يواجهون تحديات انتخابية في      

 نصف مليـون دوالر   دوائرهم أمواالً تبلغ نحو     

بما يكفي المرشح لتغطية نفقات أوقات الدعاية       

االنتخابية التليفزيونية، وتكفي اإلشارة في هـذا       

م ٢٠٠٢صدد إلى أنه فـي انتخابـات عـام          ال

 ماليـين دوالر    ٦,٥جمع  في  » إيباك«ساعدت  

لمساعدة المرشحين المفـضلين لـديها مـن        

  .الحزبين الجمهوري والديمقراطي

وال يتوقف األمر عند هذا الحد، بل يمتد أيًضا         

، حيـث تـولي     مجاالت التنشئة السياسية  إلى  

ـ  بشباب الجامعات أهمية خاصة   « إيباك« ة  بغي

إيجاد جيل جديد مـن الناشـطين الـسياسيين         

الموالين إلسرائيل والمعادين للعرب والمسلمين، 

صحيفة «وذلك من خالل االهتمام بما يكتب في        

، وتنظيم الدورات التدريبية والتعليميـة      »الطلبة

التي تستهدف هذه الفئة من المجتمع األمريكي،       

برنــامج تنميــة الزعامــة «: ومــن أبرزهــا

م واسـتقطب   ١٩٨٠ الذي بدأ عـام      »السياسية

، ويتـضمن    آالف طالب وطالبـة    ٥ أكثر من 

تنظيم العديد من الدورات التدريبية في جامعات       

. وكليات أمريكية تتوزع على خمـسين واليـة       

 المعسكر الصيفي لطالب الجامعاتوهناك أيًضا 

والمدارس العليا الذي تنظمـه إيبـاك سـنوًيا،         

الطـالب  وتستقطب من خالله العشرات مـن       

الذين يتحولون في المستقبل إلى مدافعين عـن        

السياسات اإلسرائيلية داخل أمريكا وخارجهـا      

بعد أن تم تلقيـنهم كـل المعلومـات بـشأن           

وصراعها مع العرب مـن وجهـة       " إسرائيل"

النظر اإلسرائيلية، األمـر الـذي جعـل مـن          

قضية أمريكيـة داخليـة تحظـى       » إسرائيل«

  .ب األمريكيباهتمام ودعم غالبية الشع

عند إيصال مرشحيها   » إيباك«وال يتوقف طموح    

إلى الكونجرس أو اإلدارة األمريكية، بل يتـسع        
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ليشمل أيًضا التحرك داخل مؤسـسات الدولـة        

المختلفة لكسب أصدقاء ومؤيدين جدد من خالل       

شرح وجهة النظر اإلسرائيلية وتحسين صـورة       

م تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى قيا      . تل أبيب 

بتنظـيم جـوالت    إيباك والمؤسسات التابعة لها     

سنوية ألعضاء الكـونجرس ومـوظفيهم إلـى        

بهدف تعزيز العالقات بين الزعمـاء      " إسرائيل"

  .السياسيين في كال البلدين

أساليب شتى فـي    » إيباك«وفي المقابل، تستخدم    

 في ذلك   تشويه الخصوم والضغط عليهم مستغلة    

ـ سيطرة اللوبي اليهودي على      زة اإلعـالم   أجه

 التي عادة ما تشكل توجهـات الـرأي         األمريكية

العام داخل الواليات المتحدة، ولذا فإنها تكـرس        

جانًبا مهًما من نـشاطها لرصـد جميـع اآلراء          

والحمــالت المــضادة لالحــتالل اإلســرائيلي 

وسياساته واإلسراع في الرد عليها، وذلك علـى        

  :ثالثة محاور رئيسية

، وهـم أكثـر تـأثًرا       سأعضاء الكونجر : أولها

بالضغط الجماهيري واإلعالمي الداخلي، ولـذا      

 اإلسرائيلية للـشؤون    -تفضل اللجنة األمريكية    

العامة أن تمارس ضغوطها علـى الكـونجرس        

باعتباره أقصر وأسرع الطرائـق الستـصدار       

التشريعات والقوانين المعادية للعرب والمؤيـدة      

عليهـا  إلسرائيل، فهناك قاعدة سياسية متعارف      

: داخل دوائر صنع القرار في واشنطن مفادهـا       

أن المساندة من جانب اللوبي اليهودي تمثـل        «

عنصًرا ضرورًيا للنجـاح فـي أي انتخابـات         

 بينما المعارضـة العلنيـة      رئاسية أو تشريعية،  

، لهذا تسعى   »إلسرائيل تساوي االنتحار السياسي   

كل إدارة أمريكية إلى خطب ود اللوبي اليهودي        

ى رأسه منظمة إيباك وتنفيذ مطالبه التي هي        وعل

، األمر الذي يفسر    "إسرائيل"في األساس مطالب    

نجاح تل أبيب في فرض أجندتها السياسية على        

واشنطن وضمان حـصولها علـى مـساعدات        

  .بثالثة مليارات دوالرأمريكية سنوية تقدر 

، حيـث تخـصص     مجال العمل الصحفي  : ثانيها

ء والـصحفيين وكتـاب     إيباك العديد من الخبرا   

المقاالت لمراجعة المئات من المجالت والصحف 

والخطب والتقارير اليومية التي ترد من الواليات   

الخمسين في أمريكا لتحليل األحداث واالتجاهات      

واآلراء، ومن ثم الرد والتشهير ومالحقة كل من        

  ".إسرائيل"يكتب أمًرا ضد 

 باهتمام  ، التي تحظى  الجامعات األمريكية : ثالثها

خاص من إيباك ليس بهدف اسـتقطاب كـوادر         

شابة جديدة فحسب وإنما لوأد أي ميول جديـدة         

معادية للسياسات اإلسرائيلية قد تنشأ في األوساط     

الجامعية، سواء على مـستوى المحاضـرين أو        

الطلبة، مستخدمة في ذلك العديد مـن الوسـائل         

  .غير المشروعة من قبيل الترهيب أو الترغيب

فة عامـة، أحـدث استـسالم المـسؤولين         وبص

األمريكيين إلغراءات وتهديدات اللوبي اليهودي     

تحوالً خطيًرا في طبيعة العالقة بـين واشـنطن         

 -وتل أبيب، فبعد أن كانت اللجنة اإلسـرائيلية         

بمثابة بوابـة   » إيباك«األمريكية للشؤون العامة    

الرئيسية للنفاذ إلى الواليات المتحـدة،      " إسرائيل"

اتت اليوم بوابة األمريكيين الرئيسية للدخول إلى ب

  .البيت األبيض أو الكابيتول
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 اليهود في أمريكا
دورهم في تأييد الكيان الصهيوني   وتاريخهم

   منظماتهمو

  حامد بن عبداهللا العلي 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا        

الكريم محمد بن عبـد اهللا وعلـى آلـه وصـحبه            

  :عين،، وبعد أجم

لَتَِجَدنَّ َأشَدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَّـِذيَن      (فقد قال اهللا تعالى     

   .٨٢المائدة ) آَمنُوا الَْيهوَد َوالَِّذيَن َأشَْركُوا

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخـذُوا  (عز من قائل  وقال 

ِلَياء َبْعٍض َوَمْن   الَْيهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعضهْم َأوْ    

َيتََولَّهْم ِمنْكُْم فَِإنَّه ِمنْهْم ِإنَّ اللَّـَه ال َيْهـِدي الْقَـْوَم            

الظَّاِلِميَن فَتََرى الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهْم َمَرٌض يـَساِرعوَن        

ِفيِهم َيقُولُوَن نَخْشَى َأْن تُِصيَبنَا َداِئَرةٌ فََعَسى اللَّه َأْن         

تِْح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعنِْدِه فَيْصِبحوا َعلَـى َمـا          َيْأِتَي ِبالْفَ 

  .٥١،٥٢المائدة ) َأَسرُّوا ِفي َأنفُِسِهْم نَاِدِميَن

تتعـرض   ولم يعد خافيا أن األمة اإلسالمية لم تزل

لمعاول الهدم فـي بنيانهـا العقائـدي والثقـافي          

وفي وحدتها وقوتها ، منـذ   واألخالقي والسياسي ،

 ألمم في عصر االحتالل األوربيتداعت عليها اأن 

الصليبي للبالد اإلسالمية ، ومنذ أن زرع أعداؤها        

 ، الـصهيوني فـي قلبهـا    الكيانالصليبيون هذا 

 بتواطؤ بينهم واليهود، وذلـك ليطفئـوا نـور اهللا   

بأفواههم ، متمنين أن يقضوا على دين اإلسـالم ،          

اهللا تعالى وعد ووعده  فيصبح نسيا منسيا ، غير أن

ق ، أن يحفظ هذا الدين حتى يظهره على الدين          الح

وأن تبقى عليه طائفة مـن النـاس تجاهـد     كله ،

خـالفهم ،   لظهوره ال يضرهم من خذلهم وال مـن 

حتى ينصره فيظهره على الدين كله ، متى شـاء          

بالتمكيــــن التام له في  سبحانه ، وحتى يأذن

ــان   ــر الزمــــ   .األرض آخــــ

اهد اليهود وأوليـاءهم  اإلسالمية تج وقد بقيت األمة

العداء  من عبدة الصليب الذين لم يجمعهم بعد طول

فيما بينهم إال حقدهم على أمـة اإلسـالم ، بقيـت           

المغتصبين لفلسطين أكثر من نصف  اليهودتجاهد 

  ، والزالت المـؤامرات تحـاك  قرن من الزمان

ضدها بغية إكمال المخطـط الـصليبي اليهـودي         

  .الكاملة عليهـا  سيطرةللقضاء على هذه األمة وال

 وفي هذه الرسالة المختصرة محاولة إللقاء الضوء

دور اليهود في الواليات المتحدة األمريكيـة       على  

ودور رؤسـاء    ،في دعـم الكيـان الـصهيوني   

الواليات المتحدة األمريكية في االستجابة لـضغط       

 ، مـع بيـان أهـم    اليهودية األمريكية المنظمات

هذه  ، والهدف من تأليفمنظماتهم واختصاصاتها 

الرسالة المختصرة ، هو إيقاف القارئ المسلم على        

الوثيقة بـين اليهـود والواليـات     المواالةحقيقة 

مـن    ، وما تشكله تلك المـواالة المتحدة األمريكية

ــالمية    ــة اإلس ــى األم ــيم عل ــر عظ   .خط

وقد قسمت البحث إلى مقدمـة و ثالثـة فـصول           

   :وخاتمة 

   تاريخية عن يهـود أمريكـا  نبذة: الفصل األول 

دورهم في تأييد الكيان الصهيوني     : الفصل الثاني   

  بالتـــأثير علـــى اإلدارة األمريكيـــة   

  أهم المنظمات اليهودية في أمريكا : الفصل الثالث 

  الفصل األول

  نبذة تاريخية عن يهود أمريكا

ثـالث  اليهود إلى الواليات المتحـدة عبـر    هاجر

 الـسفارديم  هجرة اليهودلى المرحلة األو : مراحل
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 هجرة اليهود األلمانمن أسبانيا والبرتغال، والثانية 

الهجـرة الكبـرى مـن أوربـا     ثم  ، م١٨٤٠بعد 

 م ، ثم تكاثر اليهود حتى١٨٨٠ بعد عام الشرقية

ثالثـة  م ، إلـى     ١٩٢٠وصل عددهم بحلول عام     

الوقـت بـدأ     ، ومنذ ذلكماليين ونصف المليون

يـات األخويـة والوكـاالت      اليهود بتأسيس الجمع  

والمدارس وقـاموا بتطـوير    االجتماعية والمعابد

 المنظمات الصهيونية من أجل السعي لتحقيق الحلم

، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين     الصهيوني  

الصهيونية الـسياسية   ولعبوا دورا أساسيا في تغذية

  .منذ ظهورها 

مؤتمر صـهيوني   أولومماال يعلمه الكثيرون أن 

إنما عقد في مدينة كاتوويتز بالقرب من الحـدود         

م ، وقـرر المجتمعـون   ٦/١١/١٨٨٤  ،الروسية

 مؤتمر بال ، لكن استعمار فلسطين بفالحين يهود

م ، كان االنطالقـة     ١٨٩٧أو بازل بسويسرا عام     

ممثلون عن يهود  الحقيقية ، وقد حضر المؤتمرين

  .أمريكا 

    يسمىحرص اليهود في أمريكا على تأسيس ما 

ذوو الثـراء  ( ويقـصد بـه    ) البالط اليهودي ( 

كما فعلـوا فـي    ،  )والنفوذ الذين لهم تأثير كبير

 ، وليس بمـستغرب إذن أن يوافـق         أوربا من قبل  

 وعـد بلفـور   م على   ٢٠/٦/١٩٢٢الكونغرس في 

إن الواليـات المتحـدة تفـضل    ( وجاء في قراره   

  ) .وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي إقامة

الواليات المتحـدة   وإلحساس زعماء الصهاينة بأن

 بعـد الحـرب     سوف تكون القوة الجديدة القوية    

الثانية اتجه اهتمامهم البالغ إليها ، ولهـذا   العالمية

يكـون  ضرورة أن  السبب قرر المؤتمر الصهيوني

من األعضاء المشتركين في المجلس     % ٤٠هناك  

ــن  ــصهيوني م ــدة  ال ــات المتح    .الوالي

مجلـس  عجب أن المـؤتمر الـذي عقـده         ومن ال 

    التابع للمنظمة الصهيونية فـي أمريكـا   الطوارئ

 ثمانيـة م صـدر عنـه   ١٩٤٣عام ) نيويورك ( 

ضـرورة االعتـراف بعالقـة      :  أخطرها   قرارات

واالعتراف   ،الشعب اليهودي التاريخية بفلسطين

عـدم  بحقهم في الدفاع عنها ، والقرار الثالث هو         

العالم الجديد على أسس الـسالم   إمكان قيام نظام

 والعدالة والمـساواة إال بحـل مـشكلة التـشرد    

  .اليهودي حال نهائيا 

 ربط مـصير النظـام العـالمي   واستطاع اليهود 

 ، فقـد    وتحقق لهم ذلـك   ،  بقضيتهم بمكر عجيب    

وتم اإلقـرار    من عصبة األممقرار التقسيمصدر 

ا عالميا بحق اليهود في جزء من فلسطين، وانطلقو       

وأعلـن   .إلى أطماعهم األخـرى   من هذه النقطة

 ) جولد ستير (رئيس المنظمة الصهيونية الحاخام 

ن فصاعدا  آلابأن مهمة الحركة الصهيونية من      ( 

الحكومة األمريكية والـشعب   هي اكتساب موافقة

األمريكي على البرنـامج الـصهيـوني الخـاص        

  )بفلسطين

ـ         ال أحـد   وعندما تم إعالن قيام دولة إسـرائيل ق

المسؤولة عن التمويل اليهودي في  أعضاء المنظمة

مـن    عما تطلبه إسرائيلبن غوريونأمريكا سائال 

الدولـة الجديـدة    : يهود أمريكا ، فأجاب األخير      

المتحـدة لتـستطيع    سوف تحتاج عون الواليات

  .البقاء 

سـتمر الـدعم األمريكـي الالمحـدود        ومن ثم ا  

  .إلسرائيل
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 جامعـة  ةم السياسية طبع المصدر موسوعة العلو 

  .الكويت 

 وهو متخصص في هذا الـشأن ،  بول جيكبز كتب

النكـسة   م ، أي قبل١٩٦٥كتب في مذكراته عام 

مـدى تـأثير    بعامين ، واصفا بطريقـة خياليـة        

    ، فقـال في أمريكا مجموعات المنظمات اليهودية

ثمة طريقة خيالية لوصف عمل هذه المجموعات       ( 

ل مرحاض إحدى حانـات  ما يدخ وهي أن شخصا

 الجادة الثالثة في نيويورك ، وبينما هو واقف عند

) انكحوا اليهود (المبولة ،يالحظ أن أحدا ما قد كتب        

ويجرى اتـصاال هاتفيـا    على جدار المرحاض ،

عصبة التحالف  ويندفع رجل مــــن     سريعا ، 

وهـي منظمـة يهوديـة     ( ADL ضد االفتـراء 

جدار للحـصول   نحو الحانة كي يرى ال    ) مشهورة

 ، وتدقق عـصبة التحـالف   بصمات األصابع على

المعـروفين   البصمات ضمن ملفاتها عن المليونين

 ، ثم تنشر صورة للجدار في       المعادين للسامية من  

إن هذا يبين أن معاداة السامية : قائلة  نشرتها التالية

منظمـة  إلـى   تتزايد وأن على الجميع أن ينضموا

 الوصول سيكون ممثـل      ، والتالي في   بناي بريت 

والذي سيلتف   (AJC)   اليهودية اللجنة األمريكية

 دراسـة أكاديميـة  حوله ثم يعلن خططا من اجل 

 المعادية للـسامية ،     رئيسية عن الكتابة الجدارية   

يهوديـا هـو الـذي     وستنشر أيضا كتيبا يثبت أن

، كي يجري توزيعـه فـي       ) المارتيني  ( اخترع  

س اليهودي األمريكي ، سيصل المجل الحانات ، ثم

 ويضع حاجزا خارج الحانة ، ويقدم عريضة إلى

المحكمة العليا ، كي تمنع بيع المشروبات الكحولية        

انتهـى  ) معاد للسامية  إلى أي شخص يقوم بتعليق

ــأليف   ــة ت ــوة اليهودي ــاب الق ــن كت ــال ع نق

  .غولدبرغ .ج.ج

تعبيـر خيـالي لطيـف    يكن هذا الكالم سـوى   لم

 ، أمريكا منظمات اليهودية فييصـــور عمل ال

ومما يدعو للتعجب أن سرعة االنتـشار وتنـامي         

التأثير اليهودي فـي أمريكـا    وازدياد القدرة على

ــشبه األســطورة  ــي ي ــدل زمن    .حــصل بمع

 منظمـة  ٣٢م اجتمع وفـود مـن   ١٩٤٣عام  ففي

سـتقوم بـه    يهودية في أمريكا لتقرير الدور الذي

قامـة الدولـة فـي      الجماعة اليهودية األمريكية إل   

تكـوين  االجتمـاع عـن    وتمخض هذا فلسطين ،

 منظمة ٤٦ المتكون من المؤتمر اليهودي األمريكي

مليـــون ونصف المليون يهودي تضم  يهودية

  .الكويتية نقال عن الموسوعة السياسية ، أمريكي

ـ    ١٩٩١ولم يأت أيلول عام      ل القـوى   م ، حتى مثّ

ـ  التي تواجه  اليهودية  وش األبالرئيس جـورج ب

 عندما قرر تأخير ضمانات القـروض التجاريـة  

 مليـارات دوالر ،     ١٠الممنوحة إلسرائيل البالغة      

قائد لمنظمات يهوديـة    ألف وثالثمائة١٣٠٠مثلها 

محلية على امتداد أمريكا ، من خامـات ومعلمـي          

ومحامين وعمـال اجتمـاعيين ورجـال     مدارس

 أعمال، والمنظمات هي جمعيات دينيـة يهوديـة  

ووكاالت حقوق مدنية وصناديق إنعاش وجمعيات      

ــة  ــخ ...أخويــــــ   .الــــــ

اتحاد التجمعـات  نائب  ) ديفيد لوتشنز( عبر  وقد

والمـساعد   األرثوذكسية اليهوديـة فـي أمريكـا   

الرئيسي لنائب نيويورك في مجلس الشيوخ عـن        

إن ( النجاح القياسي قـائال   شعوره بالزهو من هذا

أننا  هود األمريكيينجزءا من األساطير الجديدة للي

 ، إننا   لم نعد أقلية ، لقد أصبحنا جزءا من األكثرية        
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ولدينا نمو ورئيس الواليات المتحـدة   مقبولون اآلن

ثمة أمـر   ، يجتمع بشكل منتظم مع القيادة اليهودية

ال يصدق ، فأنت تتذكر الخمـسة والعـشرين أو          

وعليك أن تقف في خـشوع   الثالثين سنة الماضية

 حدث فعال في حياتي ، لقد حدث فعال ،          ألن هذا قد  

. ج.كتاب القوة اليهوديـة تـأليف ج  ) وصلنا  لقد

   .٢٦غولــــــــــــدبرغ ص 

أن له أن يشعر بالزهو والفرحة الغـامرة   وال ريب

الخارجيـة   مـساعدات السيما إذا علمنا أن حجم ال

مليـارات  ثالثة  تبلغ  المرسلة كل سنة إلى إسرائيل      

) الخمس ( ي يدفع األمريك  ، أي أن الشعبدوالر

من المساعدة الخارجية فقـط إلسـرائيل التـي ال          

  .ماليـــين نـــسمة خمـــسة  تتجـــاوز

  الفصل الثاني

ــا   ــاء أمريك ــود رؤس ــي عه ــود ف   اليه
ــان  .  ١ ــد ترومـ ــي عهـ ــود فـ   اليهـ

: تأثير اليهود في السياسة األمريكية عن طريقين يتم

 ، اإلدارة األمريكيـة  وجود يهـود فـي  : أحدهما 

التأثير على شخص الرئيس مـن      ثاني  والطريق ال 

وقد جرت العادة ابتـداء  ،  انتخابات الرئاسة خالل

على أن يعـيش   ،الرئيس روزفلت إلى جونسنمن 

بالقرب من كل رئيس شـخص ذو وزن سياسـي          

ومهمتـه التـصدي للخـط     غالبا ما يكون يهوديا

السياسي الذي يتبناه المتعاطفون مع العـرب فـي         

ن هـذا الـشخص حلقـة    الخارجية ، ويكو وزارة

الجاليـة   اتصال بين الرئيس األمريكـي وزعمـاء  

حامـل  ( اليهودية األمريكية ويطلق عليـه لقـب        

 هـو  ترومـان ويعتبر عهـد   ، )الحقيبة اليهودية 

  من أجل إسرائيل،داية الضغط اليهودي المباشرب

م إنـشاء   ١٩٤٧ مبدئيا عام    ترومانفعندما عارض   

هود بحملة إعالميـة  الي دولة لليهود في فلسطين قام

كان من نتيجتها تبني النواب والـشيوخ قـرارات         

 إلـى تأييـد إقامـة الدولـة     ترومانالرئيس  تدعو

إدارة ترومان  اليهودية ، وتمثلت مشاركة اليهود في

 مساعد وزير الخارجية ،      ليوبافوسكي في كل من  

وبرنـارد  سكرتير وزيـر الـدفاع ،    وماكس ليفا

اإلنتاج   مديروفلنجمان رئيس لجنة الذرة ، باروح

.  المستشار الخاص لترومان     وسام برجر الحربي،  

 جامعة ةالعلوم السياسية طبع موسوعة: المصدر 

  .الكويت

  عهد كينيدي. ٢

المراكـز   فكان اليهـود فـي   كينديفي عهد  وأما

صـندوق    كـابلن رئـيس  مورتيمل مثل الحساسة

 السكرتير الصحفي   وبيير سالينجر الدخل القومي ،    

وويالرد  وزير العدل ، جولدبرج وآرثرلرئيس ، ل

  ،جولـدبرج  الذي جاء وزيرا للعمل بعـد  ويلتز

 رئيس لجنة االتصاالت الفيدراليـة ،       ويوتي وينو 

المصدر .والتعليم   وزير الصحةوابراهام وبيبكوف

  .السابق 

  عهد جونسون. ٣

 في اإلدارة جونسون زاد النفوذ اليهوديعهد  وفي

جونـسون مـع    تعاطفلي ذلك في األمريكية وتج

 ، وقد ضم جونسون إلى إدارته كال مـن          إسرائيل

اللجنة التنفيذية ، والمستـشار    رئيسأبدوين ويزل

  وزيـر وويلير كـوهين المالي الخاص لجونسون 

 رئـيس المحكمـة العليـا ،        وأب فورتاس الصحة  

للشؤون الخارجية ،   المستشار األولوالت روستوو

 .المصدر السابق 
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  عهد نيكسون. ٤

، وعنـدما  نيكسون زاد التأييد إلسرائيل عهد  وفي

المتحدة فـي فبرايـر     الوالياتغولدا مائيرزارت 

وأوضـحت أن    م ، أكدت هـذا المعنـى ،       ١٩٧٣

خـط الـدفاع األول عـن    هو  الجيش اإلسرائيلي

 نيكـسون  ، مما حدا بالرئيس      المصالح األمريكية 

ضع إسرائيل ووتبني فكرة المشاركين المحليين  إلى

 كسينجردور   ، وكانفي موضع استراتيجي شامل

مكمال ومنفذا لهذا المبدأ من خالل موقعه كـصانع         

الخارجية األمريكية خالل الفترة من عـام   للسياسة

 لعبـت  ذلك م ، وبناء على١٩٦٧م إلى عام ١٩٦٩

الجماعة اليهودية دورا كبيرا في إعادة انتخابـات        

جع الفضل في ذلك إلى  ، ويرالثانية نيكسون للمرة

رئاسـته    ، ألن الرئيس في فتـرة هنري كيسنجر

 ١١٧٨ بلغـت          منح إسرائيل مساعدات  األولى  

يفوق ما حصلت عليـه   مليون دوالر ، وهذا الرقم

إسرائيل في تسع سنوات سابقة ، وبعد فوزه للمرة         

قام بتعيين عدد من اليهود فـي المناصـب    الثانية

 أربع أسـراب   على بيع ، ووافقالمهمة في الدولة

ــة   ــائرات مقاتلـــ ــن طـــ   .مـــ

تـدرج   هذا يهـودي صـهيوني  هنري كيسنجر و

بسرعة فـي المناصـب الحـساسة فـي اإلدارة          

وزارة حقيبـة   األمريكية حتى وصل إلـى تـولي  

م ، باإلضافة إلـى    ١٩٧٣في أغسطس   الخارجيـة   

 ، وصـارت لـه   القـومي  مستشارا لألمنكونه 

ا فـي الـشرق     السيطرة التامة على سياسة أمريك    

إنقـاذ الكيـان   لعب دورا مهما في  األوسط، ولقد

تربو   من هزيمته التي تكبد فيها خسائرالصهيوني

 جندي إلى جانب خسائر مدمرة فـي        ٢٦٠٠على  

الثالثة التي باغتـت   األراضي في حرب األسابيع

يـوم  فيها مصر وسوريا إسرائيل في يوم الـسبت         

كمـا   كيسنجرم، لقد سارع    ٦/١٠/١٩٧٣ الغفران

      م ،  ١٩٨٢ذكر في مذكراته التـي نـشرت عـام          

أنه طلب المسارعة في  ) سنوات من االضطراب (

من األسلحة  بجسر جـوي تموين الكيان الصهيوني 

 ، ثم لعب بعد     ١٩٧٣ / ١٠/ ٧الالزمة يوم األحد    

في إنطالق المفاوضـات التـي    ذلك دورا أساسيا

ــو  ــذ مفاوضــات الكيل ــسلت من ــوم١٠١تسل           ي

 فـي  مؤتمر جنيـف للـسالم  ثم  ، م٧٣/ ١٠ /٢٨

 ، م ، ثم اتفاقات فك االرتباط في سيناء٧٣ديسمبر 

ثم سعية المتواصل الذي أدى بعـد سـنوات إلـى           

ما نحن فيـه اآلن    التي أثمرتاتفاقية كامب ديفيد

من الضعف والهوان ، ويمكن للقارئ التوسع فـي         

ية موسوعة العلوم الـسياس بالرجوع إلى  الدراسة

القـوة    جامعة الكويت ، باإلضافة إلى كتابةطبع

ــه ج ــة لمؤلفـ ــدبرغ . ج.اليهوديـ   .غولـ

يهـود أمريكـا ال    وفي تصوري أن المتابع لقصة

يستطيع أن يصرف النظر عن اعتبار فترة الرئيس        

خارجيته كيسنجر هي أحد أكبـر   نيكسون ووزير

ومع   ،فترات التأثير اليهودي في اإلدارة األمريكية

القـوة  (  فـي كتابـه      غولدبرغ. ج.جلكاتب  أن ا 

لم يكن يثـق  نيكسون  يقرر أن الرئيس) اليهودية 

 ، غير أنه يؤكد أن نيكسون قـد كـان           في اليهود 

 األول للنفوذ اليهودي الواسع في إدارته لمسؤولا

رئـيس منـذ    ومع ذلك ما من ( غولدبرغ، يقول 

 كان صاخبا في نزاعه مع اليهـود        جيمس بوكانن 

 ، ريتشارد نيكسونأكثر من  يين كمجموعةاألمريك

 وكان الرئيس مستاء بعنف من حقيقة أن لليهـود 

تمثيال ضخما بين خصومة فـي حركـة مقاومـة          

بـاليهود عـن    الحرب ، ومع أنه أخفى عدم ثقتـه 
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الجمهور ، فإنها كانت تظهر سرا بصورة دائمة ،         

قائمـة  أحد معاونيه كي يـضع   وقد أمر ذات مرة

 القتناعه بأن  في وزارة العمل ،ودبالموظفين اليه

نتيجة مؤامرة  خططها االقتصادية المتشائمه كانت     

كـان  كسون ينإذاً أن  وربما يدعو للسخرية(....) 

المسؤول األول أكثر من أي شخص آخر ، عـن          

اليهودي إلى موقف الالعب الرئيـسي   دفع اللوبي

تحول   ، وبأسلوب واشنطن سرعان مافي واشنطن

ة إسرائيل ذو المليارات العديدة إلى      صندوق مساعد 

إسرائيل وشؤونها قـضية   وأصبحتحق مكتسب 

 ووزيـر   نيكـسون  ، وبفضل    ضخمة في واشنطن  

أفراد اللوبي اليهودي ، بصفتهم  خارجيته ، أصبح

هـامين   أكثر مؤيدي إسرائيل المرئيين ، أشخاصا

  ٢٨٣المــــصدر الــــسابق ) فجــــأة 

ما تلقى عند م خطيبا١٩٩٢ عام  كيسنجروقد وقف

عـن  ) إيلي فيسل (جائزة المنظمة السنوية لذكري     

هذه الكلمات التي تعبر بوضـوح   المحرقة ، فقال

وزيـرا   عن دوافع دوره المؤّيد لليهود عندما كان

لقد كنت بصفتي يهوديـا ، فـي        (  قال   للخارجية ، 

ولـم  الخارجية لقوة عظمى ،  موقع إدارة السياسة

ردا من أسرتي أحجب مطلقا حقيقة أن اثني عشر ف

 ، وأن مـصير الـشعب   ماتوا فـي المحرقـة   قد

اهتمام عميق  اليهودي نتيجة ذلك كان دائما موضع

ــي   ــسبة ل ــسابق   .)بالن ــصدر ال   ٢٨٤الم

  عهد فورد. ٥

 تحيز أمريكا المطلق ظهرفورد عهد الرئيس  وفي

بـشدة أي    ، فقد عـارض الـرئيس  تجاه إسرائيل

 فـي أي    انسحاب إسرائيلي من األراضي العربيـة     

وليـام  العرب ، كما اختـار   مفاوضات بينها وبين

  وهو يهودي مندوبا للواليات المتحدة فيسكرانتون

 فـي   كيسنجراألمم المتحدة ، ووافق على استمرار       

وعنـدما أعلـن    ، منصبه في مجلس األمن القومي

م ، إعادة تقييم    ١٩٧٥ في مارس عام     فوردالرئيس  

تأجيـل  فـي الـشرق األوسـط و    لسياسة أمريكا

 المساعدات األمريكية المالية والعسكرية إلسرائيل

قام اللوبي الموالي إلسرائيل بتوجيه رسالة إلـى        

أعـضاء مجلـس     مـن ٧٦ بتوقيع الرئيس فورد

الشيوخ يطلبون فيها التجاوب مع المطالب السياسية       

إلسرائيل ، وقد وجه اللوبي انتقـادات   والعسكرية

مجلـس   عضاءشديدة اللهجة وهجوما شرسا على أ

الشيوخ الذين رفضوا التوقيع على الرسالة ومـن        

 شيكاغو والتي عن تشارلز بيرسمن السناتوربينهم 

 أدت الحملة اليهودية ضده إلى عدم نجاحـه فـي  

، فال عجب إذن أن تبلغ مـا        ١٩٤٨انتخابات عام   

مـساعــدات خـالل    حصلت عليه إسرائيل من

ما  ، وكالهما جمهوري ، نيكسون وفـورد  إدارتي  

يفوق كل ما حـصلت   ١٩٧٦ -١٩٦٩بين عامي 

عليه من مساعدات أمريكية منذ قيامها وحتى عام         

أي ما يربو على عـشرين عامـا منـذ     ، ١٩٦٩

لحضانة  نقال عن كتاب الجذور الذهبيةتأسيسها ، 

الغرب وأمريكا إلسرائيل تأليف حمدان حمدان ص       

ــة١٣٤ ــديث بقيـــــ   .، للحـــــ

  عهد كارتر. ٦

يث إلى نفوذ يهود أمريكـا فـي   وصل بنا الحد وقد

لقد ( المشهورة   صاحب المقولةكارترفترة الرئيس 

آمن وأظهر سبعة من رؤساء أمريكا ، أن عالقـة          

بإسرائيل أكثر من مجرد عالقة خاصة ، لقد  أمريكا

عالقة ال يمكن  كانت وال تزال عالقة فريدة ، وهي

تقويضها ، ألنها متأصلة في وجدان وأخالق وديانة        

الشعب األمريكي نفسه، لقد أقام الـرواد   تقداتومع
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إسـرائيل   :وأقوام تجمعوا فـي كـال الـشعبين    

إن شـعبي األمريكـي أمـة       والواليات المتحدة ،    

نتقاسـم معـا ميـراث     اننا..مهاجرين والجئين 

 .اإلنجيليون المتجددون ـ الرئيس كارتر ) التوراة
 
ح بالرغم من كونه قد أيد في البداية مـن كارتر  أما

بعد توليه الرئاسة  وطن لالجئين الفلسطينيين وذلك

بشهرين ، غير أن اللوبي الـصهيوني المناصـر         

بتعبئة الرأي العام األمريكي ضد هذا  قامإلسرائيل 

 ينـدد  كارتر  وتدفق سيل من البرقيات علىالقرار

بسياسته مما جعله يتراجع عـن قولـه الـسابق ،           

لـون   زعيمـا يمث ٥٣مـع   وأعلن في اجتماع لـه 

المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة أنه يتعين       

جميع الدول العربية إقامة عالقات دبلوماسية  على

شـاملة فـي    جزء من تسويةككاملة مع إسرائيل 

 على منح   كارترمنطقة الشرق األوسط ، كما وافق       

مليون دوالر لمساعدة إسـرائيل  ١٠٦ إسرائيل مبلغ

ـ   إسرائيل وتزويدالدبابة شاريوتفي إنتاج   ١٨بـ

 المقاتلة  ١٦طائرة مروحية وعدد من طائرات إف       

علـى كـارتر إلقالـة     وضغط اللوبيالمتطورة ، 

 ، سفير الواليات المتحـدة فـي األمـم          اندرويونغ

الجتماعه مـع ممثـل منظمـة التحريـر      المتحدة

ــسطينية  ــرزيالفلــ ــدي الطــ    .زهــ

صدور البيان األمريكي الـسوفيتي متـضمنا    وبعد

ظهر احتجاج  مشروعة للشعب الفلسطينيالحقوق ال

قوي بين الجماعات اليهودية نتيجة لهذه الـضغوط        

إلسرائيل في الكونغرس األمريكي  من المناصرين

 تراجعت إدارة كـارتر عـن البيـان األمريكـي    

  .السوفيتي ولم يعد أساسا لعقد مـؤتمر جنيـف   

     فـي كتابـه   إسرائيل شاحاك ودعونا نقرأ ما قاله

 فقـد كـان وصـفه       ٨٦ص   ) كـشوفة أسرار م (

 أدق كارترمارسها اليهود على إدارة  للضغوط التي

سياسـات ال   ذلك أن إسرائيل اتبعت:( وصف قال 

تتفق مع المصالح األمريكية وفضال عـن ذلـك ،          

استغالل نفوذها في الكونغرس  تمكنت إسرائيل من

األمريكية  ووسائل اإلعالم األمريكية إلجبار اإلدارة

 ،   وآخر على عكس سياسـاتها تمامـا       بين وقت 

 وفاقهـا مـع   كـارتر الرئيس  فعندما أعلنت إدارة

 االتحاد السوفيتي ، كبرنامج لسياساتها في الشرق

 التي لم تستـسغ هـذا       حكومة بيغن األوسط قامت   

موشـيه  آنـذاك   الموقف بإرسال وزير خارجيتها

 إلى الواليات المتحدة حيث نجح في ثالثة أيام دايان

 بـصورة  نقض نفسها على كارترإدارة  في حمل

للقدس  زيارة الساداتمخزية ويمكننا أن ننظر إلى 

 ومعاهدة السالم اإلسرائيلية    كمب ديفيد ومفاوضات  

م ، علـى  ١٩٨٢لبنان في العام  المصرية واجتياح

في  إذالل دايان لكارترأنها أحداث ناجمة كلها عن 

  . )تلك القضية 

 من) سرار مكشوفة أ( هذا إسرائيل شاحاك وكتاب 

أهم الكتب التي تتناول سياسة الكيـان الـصهيوني         

 ، وقد بتلك السياسة بواسطة كاتب يهودي متمرس

م الطبعـة األولـى فـي       ١٩٩٨طبع مترجما عام    

محليا ، وقد جمع المؤلـف مـادة    بيروت ومتوفر

خطابها  الكتاب مما نشره قادة الكيان الصهيوني في

 في مقدمـة الكتـاب          وهو يقول للنخبة اليهودية ،    

دولة إسرائيل وسابقتها الحركة  وأعتقد أن أهداف(

القيادات  بحسب ما تقولهالصهيونية يجب أن تفهم 

للنخبـة   ، وبحسب ما تقولـه       اإلسرائيلية ألتباعها 

خاصة ، ذلك أن هذه األهـداف ال    بصفةاليهودية

 يمكن أن تفهم على أساس مـا يقولونـه للعـالم   
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ــارجي    ١٣ص ) الخـــــــــ

  عهد ريغن. ٧

حرص ريغـان  اليهودية  في سعيه لكسب األصوات

 على زيادة الروابط مـع المؤسـسات اليهوديـة        

الواليـات المتحـدة قبـل موعـد      الصهيونية في

اليهـودي   االنتخابات الرئاسية ، وقام ريغان بتعيين

 مسؤوال عن التنسيق بـين لجنـة        مارشال بيرغر 

فـي  والمجموعـات اليهوديـة    الحملة االنتخابيـة 

 ألبـرت شـبيغل   الواليات المتحدة وعين اليهودي     

 يعـرض  شـبيغل لحملته االنتخابية ، وأخذ  رئيسا

ومنهـا   لليهود سجل ريغان المؤيـد إلسـرائيل ،  

حضور ريغان تجمعات مؤيدة إلسـرائيل خـالل        

م ، عندما كـان  ١٩٦٧ حرب األيام الستة في عام

ــا  ــا لكاليفورنيـــــ    .حاكمـــــ

 المنظمـة  ريغـن زار  وخالل حملتـه االنتخابيـة  

أيلـول  ٣ فـي واشـنطن فـي       بناي برث اليهودية  

إن إسرائيل ليست خطابا قال فيه  م ، وألقى١٩٨٠

         أمة فقط بل هي رمز ففـي دفاعنـا عـن حـق            

في الوجود إنما ندافع عن ذات القـيم        ) إسرائيل  (

ــا    ــها أمتن ــى أساس ــت عل ــي بني   . الت

يكية وبعد سقوط الشاه وقبل انتخابات الرئاسة األمر      

بتصريح إلى الواشـنطن بوسـت فـي     ريغنأدلى 

 إن أي منظمـة  : (م ، جـاء فيـه   ١٥/٨/١٩٧٩

إقليمية مؤيدة للغرب لن تكون لهـا أيـة قيمـة           

إسـرائيل فيهـا    عسكرية حقيقية دون أن تشترك

ــآخر  ــشكل أو بـــــ    ) .بـــــ

االنتخابية للمرشـح   وكان أهم موضوع في الحملة

 تقـدير    فـي  كارتر هو مزاعمه بعجز إدارة      ريغن

كرصيد اسـتراتيجي للواليـات   ) إسرائيل  (أهمية 

لـه فـي     في الشرق األوسط ، ففي مقالةالمتحدة

ذكر بأن وضع الواليات المتحدة      الواشنطن بوست 

بـدون األرصـدة    سيكون أضعف فـي المنطقـة  

السياسية والعسكرية التي توفرها إسرائيل كقـوة       

ــرادع ــستقرة وك ــة  م ــة الراديكالي   .للهيمن

صـفقة طـائرات    ا قررت السعودية عقـد      وعندم

قام اللوبي اليهودي في أمريكا بضغوط        ، الواكسا

أخيرا إلى تقليـل   كبيرة إلفشال الصفقة ، وتوصلوا

فعالية الطائرات إلى أقل حد ممكن حـد صـرح          

 للمراسـلين  ريتشارد آلـن القومي  مستشار األمن

 الصحفيين بأن الطائرات غير قادرة على التقـاط 

تجسسية أو تحديد األهداف األرضية كما      الصورة ال 

جاهزين لتنـسيق هجـوم    أن السعوديين لم يكونوا

عربي جوي تشترك به جميع الدول العربية ضـد         

خالية من المعدات االواكس ستكون   ألن،إسرائيل

  التـي تحملهـا معـدات إلكترونيـة وإن    المعقدة

اإلسرائيليين يستطيعون التـشويش علـى أجهـزة        

وافقوا على عـدم   كما أن السعوديين ،الرادار فيها

إرسال االواكس فوق سوريا واألردن ، وقد ضحك        

إذا كانت الطائرات عارية إلـى  ( قائلين  المراسلون

 ).يريدون شراؤها هذا الحد فلماذا كان السعوديون
 

 غير أن اإلدارة األمريكية مع ذلك وافقـت علـى  

 ٩استخدام الفنيين اإلسرائيليين للطـائرات لمـدة        

مـن قـدرتها    اعات لغرض فحـصها والتأكـد  س

 ، ولكن اإلسرائيليين كـانوا قلقـين ألن         العدوانية

هو بتحقيق ضربة جوية مفاجئـة   أفضل دفاعاتهم

  مزودة براداراالواكسعلى ارتفاع منخفض والن 

يتجه لألسفل قد عمل بصورة جيدة أثنـاء الغـارة          

الذي يعني إلغاء أهم  اإلسرائيلية على العراق األمر

  .التكتيكات فعالية 
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 السفير الجديد ريتشارد مورفي ولهذا الغرض سافر

 في السعودية وطلب تنازالت أخرى من السعوديين

تنفـذ  وذلك بجعل مهامات الطـائرات االواكـس        

 ، والسعوديين بصورة مشتركة من قبل األمريكيين

ووافق السعوديين على هـذا األمـر لغايـة عـام           

رس بـأن هـذه   الكـونغ  ريغـن م ، وأبلغ ١٩٩٠

ــ  ١٠٠الطائرات سوف ال تقتـرب أكثـر مـن     

السياسية ، ويقصد بذلك حدود  ميال من الحدود١٥٠

 إسرائيل وذكر المدافعون عن الصفقة بأن مجـال 

العمليات لطائرة االواكس السعودية سيقتصر على      

 مع توسيع وموانئ الخليج حقول البترول الشرقية

 ارات تقومنطاق العمل جنوبا لحماية البالد من غ

ــا   ــة أو أثيوبيـ ــيمن الجنوبيـ ــا الـ   .بهـ

مارسها اليهـود فـي    وبهذا يعلم أن الضغوط التي

عهد ريغن في قضية صفقة طائرات االواكـس ،         

ومؤثرة إلى درجة أفقدت هذه الصفقة  كانت كبيرة

ــرائيل   ــد إسـ ــا ضـ ــة لهـ   .أي فعاليـ

عهد ريغن قامت إسرائيل بغزو جنوب لبنان ،  وفي

بأن مجـزرة   م ،١٨/٩/١٩٨٢ي وانتشرت أخبار ف

صـبرا وشـاتيال فـي      مروعة حدثت في مخيمي     

األبريـاء فـي تلـك      ، وذبـح آالف جنوب لبنان

تشويه المجزرة ، وأثر هذا الخبر تأثيرا كبيرا في         

، حيث نقلت صورة من إسرائيل في أمريكا  صورة

  . المجـزرة فـي وسـائل اإلعـالم األمريكيـة     

يلي ينص علـى    ورغم أن األمر العسكري اإلسرائ    

وشاتيال وعلى أن يقـوم   عدم دخول مخيمي صبرا

 بذلك ، غيـر أن رئـيس األركـان          جيش الكتائب 

أبلغ قياديي الكتائب عند دخول الجـيش   اإلسرائيلي

أيلـول  ١٥ اإلسرائيلي إلى بيروت الغربيـة فـي  

م بأن جيش الدفاع سوف يدخل أيضا إلـى         ١٩٨٢

ــبرا   ــين ص ــات الالجئ ــاتيال  مخيم   .وش

ر الرئيس ريغن اسـتياءه ممـا فعلتـه         وقد أظه 

 قد ضلله بيغن ، وقال إن جنوب لبنان إسرائيل في

بيروت  في موضوع دخول القوات اإلسرائيلية إلى

بحظـر صـفقة    الغربية ، ثم قام الرئيس األمريكي       

كان من المقرر تـسليمها   ، والتي١٦طائرات إف 

 اسـتنفر يهـود أمريكـا     إلى إسرائيل ، وبعد ذلك      

ر العالقات األمريكية اإلسرائيلية كمـا  تدهو لوقف

وعلى الصهيوني ،   مدير اللوبيتوماس داينعبر 

إثر ذلك قامت إسرائيل بعدة خطوات وباالسـتعانة        

اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة ألجل  بنفوذ

الواليـات   المحافظة على صورة إسـرائيل فـي  

المتحدة األمريكية كضامن للمصالح األمريكية في      

ــط من ــشرق األوســ ــق الــ   . طــ

 ،  قضية إيران غيـت   وكان من نتائج هذا التحرك      

التي نقلتها إسـرائيل إلـى    وهي مبيعات األسلحة

 إيران وتمويل قسم من أرباح الصفقة إلى معارضة

  ) .قـوات الكـونترا   ( نظام الحكم في ساندينستا 

اللجنة األمريكيـة اإلسـرائيلية     (االيباككما قامت 

  فـي وى لوبي صهيوني وهو أق)للشؤون العامة 

الكونغرس متخصص في التشريعات التـي تمـس        

تؤكـد   قامت بنشر مجموعة دراسـات إسرائيل ، 

على القيمة االسـتراتيجية اإلسـرائيلية بالنـسبة      

مدير بحـوث   ونشر األمريكية ، للواليات المتحدة

  مقاالت أحادية الموضوع تحـت عنـوان  االيباك

أن تقـدم    علـى  لالقيمة اإلسـتراتيجية إلسـرائي    

  :ة وهـي  يرئيـس  للواليات المتحدة أربع مزايـا 

 في منتصف الطريق بين     موقعها الجغرافي  :أوال  

والخليج العربي مما يجعل الواليات المتحـدة   أوربا

مـسارح لعمليـات    قادرة على التحرك على ثالث
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الخليج العربـي والبحـر األبـيض المتوسـط ،          

  .النـاتو والجنوبيـة لحلـف    والجبهتين الوسطى

كونها غيـر معرضـة     االستقرار السياسي    :ثانيا  

ــورات   ــات والثــــ   .لالنقالبــــ

  . أنها حليف مضمون واالعتماد السياسي :ثالثا 

 على أن إسرائيل البلـد      التقدم التكنولوجي  :رابعا  

الوحيد المتقدم تكنولوجيا وأن تكنلوجيتها مـشابهة       

  .لتكنولوجيـــة الواليـــات المتحـــدة   

لس االستـشاري لعالقـات الطائفـة    لمجقام ا كما

مـشتركة    ، بنشر خطة عمـل اليهودية األمريكي

موجهة إلى جميع يهود الواليات المتحدة ألجل دعم        

في غزو لبنان الذي يعتبر أمرا  إسرائيل ومساندتها

مــشروعا وقــد شــملت خطــة برنــامج عــام 

  :التوصــيات التاليــة   م١٩٨٣ـــ١٩٨٢

ـ     ببرامج تفسيرية ـ نوصي   1 صالح  تؤكـد أن م

والعالم الحر سوف تشمل تناقـضا داخليـا    أمريكا

االعتراف  قاتال إن لم تتضمن فرضية أساسية وهي

 بوصفها حيويـة المـصالح      بإسرائيل قوية وآمنة  

هذا االعتراف يتطلب مـا   للواليات المتحدة ومثل

  :يلي 

المــساعدة  أن تواصــل الواليــات المتحــدة · 

ائيل بينمـا    للدفاع عن إسر   االقتصادية والعسكرية 

لتنفيذ التعاون االسـتراتيجي   تتخذ خطوات ملموسة

  .بــين الواليــات المتحــدة وإســرائيل    

 علىأن تقدم الواليات المتحدة مثل تلك المساعدة   ·

يبقى منه إلى منحـه    قد تحول إلى ماشكل قروض

ويأخذ بعين االعتبار حاجات االقتصاد اإلسرائيلي      

من سيناء والنحو التي تولدت من االنسحاب  المجهد

العرب الذين قـد   المتفجر لألسلحة على أن يتخلى

يصبحون شركاء بالمصداقية عن أية نية لتـدمير        

  .إسرائيل 

لبعض الدول بيع األسلحة األمريكية توصي بأن  · 

العربية تؤدي إلى تحطيم أمن إسـرائيل تـدريجيا         

  .وأنها تغذي التطرف أكثـر ممـا تخفـف منـه    

أمام هذا التحرك ونشاط اللوبي هذه الضغوط و وبعد

فـي الواليـات    الصهيوني والمنظمات الصهيونية

المتحدة خفف الناطق الرسمي باسم البيت األبيض       

ليس ثمة نتائج رسمية ( الرئيس فقال  من حدة قرار

قـانون   محددة في أن إسرائيــل انتهكت شروط

  ) .تــصدير األســلحة عبــر غزوهــا لبنــان 

األمريكـي موقفـا ضـد     ثم اتخذ الموقف الرسمي

مشروع تقدمت بـه فرنـسا لمطالبـة إسـرائيل          

مـن لبنـان، وطالـب الموقـف      باالنسحاب كامل

 األمريكي بإزالة الوجود الفلسطيني المـسلح مـن  

بيروت وغيرها ، غير أن مجلس األمـن صـوت          

ــم  ــا، ٥٠٩، و٥٠٨بقــرار رق إســرائيل  مطالب

 ووقف العلميات العـسكرية ،      باالنسحاب من لبنان  

بمشروع قرار إلدانة إسرائيل لعدم  قدمت أسبانياوت

المتحـدة   غيـر أن الواليـات  تطبيقها القـرارين،  

وفـي عـام    .المشروعضد استخدمت حق الفيتو 

 بمـشاركة األقليـة   ريغـان الرئيس  م ، قام١٩٨٣

يعتبر   ، وألقى خطاباالهونوكاهاليهودية في عيدهم 

إن  (  ، قال فيـه  أقوى البيانات تأييدا إلسرائيل   من  

األمريكي واإلسرائيلي تنمـو   الروابط بين الشعب

 وإذا مـا  ، اآلن بقوة ويجب أن ال تتقـوض أبـدا  

أجبرت إسرائيل على مغادرة األمم المتحدة فـان        

  ) .أيــضا  أمريكــا ســتغادرها مــع إســرائيل

وينبغي التأكيد على أن من األسباب الرئيسية التي        

هـود  على أن يكون عهده من أهم العريغن  حملت
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إسرائيل ، هي  التي استفاد منها يهود أمريكا لصالح

كما عبر عنها بقوله لرئيس اللـوبي الـصهيوني         

أنت تعـرف        (  ريغنقال  حيثتوماس داين

 بأني ألجأ إلى أنبيائكم القدماء في العهد القـديم ، 

ـ توإلى العالقات التي     وأجـد  ) أرمجدون( تكهن ب

ل الذي سيـشهد  الجي نفسي أتساءل ما إذا كنا نحن

حدوث ذلك ، وأعرف إذا كنت قد الحظـت هـذه           

ولكن صدقني ، أنها تـشير إلـى    النبوءات مؤخرا

  ).الوقــــت الــــذي نمــــر فيــــه 

ما يكشف دور يهود أمريكا فـي عهـد    هذا بعض

 كتاب جماعات الـضغط  ، نقال عن ريغنالرئيس 

اليهودية في أربع إدارات أمريكية ، أنمار لطيـف         

فيه إلى كل  ، وقد أحال ٢٢٨ـ ١٧٤نصيف ص 

  .المصادر األصلية 

  عهد جورج بوش. ٨

دور يهود أمريكا في التأثير في عهـد   مما يوضح

تراجـع   حتى أدى ذلك الدور إلـى  ، جورج بوش

 ، ثم فـشله فـي       احتماالت نجاحه في فترة جديدة    

فعله اليهود عنـدما قـرر    االنتخابات بالفعل ، ما

ـ       بوش  ١٠ة  رفض منح ضمانات القـروض بقيم

للكيان الصهيوني من أجل توطين   ،مليارات دوالر

بالتدفق  المهاجرين اليهود السوفييتي ، الذين بدءوا

 بعد الفوضى التي حلت فيهـا إثـر         ،خارج روسيا 

ــسوفيتي    ــاد الــ ــقوط االتحــ   .ســ

 يريد أن يضغط علـى الكيـان        جورج بوش كان  

مـشروعه الجديـد    الصهيوني من أجل أن يمضي

األوسط ، فـرفض أن يمـنح       بحل مشكلة الشرق    

ليبرهن علـى صـدق نوايـا     ضمانات القروض ،

 الواليات المتحدة األمريكية فـي حـل المـشكلة   

الفلسطينية ، لكنه لقي ضغطا هائال من جماعـات         

كتـاب  ولعل مؤلف  ،الضغط اليهودية في أمريكا 

 ، وصف الحادثـة     غولدبرغ. ج.ج القوة اليهودية 

هذا الفصل عـن  فلندعه يتحدث في  وصفا دقيقا ،

  :هذا الموضوع 

السياسية التي تواجه الرئيس في تلك  كانت القوى (

لمنظمـات   لف وثالثمائـة قائـد  اللحظة ، حوالي أ

 على امتداد البالد ، مجموعة مـن        يهودية محلية 

المـدارس ، والمحـامين ،    الحاخامات ومعلمـي 

 والعمال االجتماعيين ، ورجال األعمال ، كانوا قد

اشنطن في ذلك اليوم لمناقشة ضـمانات       أتوا إلى و  

وبـشكل منتـشر    ، القروض مع ممثليهم المنتخبين

 جماعات  اخارجا عبر قبة الكابيتول ، كان مواطنو      

 :الكونغرس برسالة انفعالية وحيدة  الضغط يغطون

اليهـود   يجب أن ال يحتجز السبب الخير لحريـة 

السوفييت رهينة للتقلبات السياسية فـي عمليـة        

  .شرق األوســـــط ســـــالم الـــــ

بدا أن الكونغرس ينحاز بقوة إلى جماعـات   ولكن

هجـوم   ، وكان هجــوم اليوم ـ يعنـي  الضغط 

القـوى   في مؤتمر صحفي على ما أسـماه         بوش

أربعة أشهر مـن    ـ ذروة حملة السياسية الفعالة

الضغط سعيا وراء ضمانات القرض، التي اكتسبت       

 كافيـا  لدفع مجلسي الكونغرس كليهما ، دعما كافيا

لتهديد ولكن  في الحقيقة ، ليس فقط لدفع الكونغرس

، إذا اختـار    بوش بأول نقض للفيتو في رئاسته       

كان بوش وبدال عن ذلك ،  ، اإلصرار على األمر

 يتجاوز الكونغرس مباشرة إلى الشعب األمريكي ،

متذمرا من القوى السياسية الفعالة المنحازة ضد       

  . األبـيض  البيـت  الفتى الصغير الوحيـد فـي  

وكان النفجاره تـأثيره المطلـوب ـ أي اتهامـه     

السياسية الفعالة التي فهم منها أنه يعنـي   للقوى
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ـ    وتالشـى دعـم    اللوبي اليهودي فـي أمريكـا 

الكونغرس لضمانات القرض بين عشية وضحاها،      

كال المجلسين على قرار بوش  ووافقت القيادة في

 اسي لـم بالتأجيل أربعة أشهر ، لكن النصر الرئ

ــن   ــدون ثمـــ ــق بـــ   .يتحقـــ

 يحرز نجاحا في بدايـة أيلـول        جورج بوش كان  

وعلى الرغم من االقتصاد الراكد ، كان  ، م١٩٩١

% ٧٠حـوالي   تقدير الموافقة عليه في االسـتفتاء 

بالمائة ، وهو أعلى من أي رئيس في الذاكرة عند          

  .نفـسها فـي فترتـه األولـى      هـذه المرحلـة  

مظهرا  هر الرئيس يبدووعلى صعيد العالم كان مظ

بطوليا ، فقد تركه انهيار اإلمبراطورية الـسوفيتية        

الفائتة المنتصر المفترض في  خالل السنة والنصف

 الحرب الباردة ، زعيم القـوة العالميـة الوحيـدة   

المتبقية ، ومنذ ثمانية أشهر فقط ، كـان قـد قـاد     

المتحدة في حرب منتـصرة   القوى المتحالفة لألمم

ــديكتضــد ا ــي صــدام حــسينل   .اتور العراق

أصبح بوش مستعدا لتثبيت مكانته التاريخية  واآلن

الـسياسة   بالسعي وراء الفرصـة الطيبـة فـي   

العالمية، وهي حل الصراع العربـي اإلسـرائيلي        

وقد أصبح الوقت مناسبا لذلك ،   ،غير القابل للحل

 كان العرب منقسمين ومشوشين من مغامرة صدام

لك أنهم لم يعد لـديهم دعـم        حسين ، واالهم من ذ    

العنيد إلسرائيل الذي  االتحاد السوفيتي في رفضهم

 وآمن بوش بأنهم يمكن إقناعهمدام أربعين سنة ، 

بإحالل السالم ، إذا وافقت إسرائيل على تلطيـف         

المحتلة المتنـازع عليهـا    االتفاق بإعادة المناطق

 التي استولت عليها حرب األيام الستة في حزيران

١٩٦٧.   

ولسوء الحظ كانت إسرائيل ال تتـصرف بحـسب         

 أن ،وأزعج الـرئيس كثيـرا   الخطة الموضوعة ،

رئيس الوزراء إسحاق شامير رفض حتى مناقشة       

 المتـشدد  شامير ، وكان األرض بالسالم مقايضة

كـرس   طول حياته ، والسيء الظن بالعرب والذي

نفسه لرؤيا أرض إسرائيل الكبرى ، ينفق آنـذاك         

المـشدودة الحـزام    مكن من ميزانيتـه كل بنس م

لتوطين المواطنين اإلسـرائيليين فـي المنـاطق        

 . المتنازع عليها

 أن بـوش م ، اعتقـد  ١٩٩١ولكن في خريف عام    

 اكثر مـن األرض  شامير لديه شيئا ما يرغب فيه

فرار الالجئين اليهـود    كان إسرائيل مستغرقة في     

، ومع حلـول عـام   االتحاد السوفيتي  من فوضى

مليـون   م ، كان متوقعا أن يصل التدفق إلى١٩٩٥

شخص ، خمس عدد الـسكان الكلـي الـصغير ،           

العقد التالي مقـدرة   وكانت تكاليف توطينهم خالل

 ، ضعف النـاتج القـومي       ر مليار دوال  ٧٠بمبلغ  

وهكذا لم تكن إسرائيل القومي العالم ،  اإلسرائيلي

بمناقـشة   في ذلك الوقت ، في موضع يسمح لها

  .بوش مـن أجـل ضـمانات القـرض     شروط 

 مـن  ١٢الصحفي يوم   فقد كان مؤتمر بوشنإذ

، بالنسبة لغالبية اليهود، كومضة مبهرة فـي        أيلول

ة اليهود األمـريكيين  يلن تنطفئ ، وحتى غالب الليل

يحـضرون إلـى    المستوعبين ، وأولئك الـذين ال 

الكنيس ، وأولئك الذين تزوجوا بمسيحيين ويربون       

حتى هؤالء علـى العمـوم ،    ، حيينأوالدهم كمسي

        كانوا يتراجعون غريزيـا أمـام عبـارات مثـل          

 .في المواعظ والخطب ) السياسية الفعالة القوى( 
 

واليهود لم يصوتوا مطلقا  وكانت النتيجة غضبا ،

للجمهوريين ـ األكثرية ـ ذكروا بعضهم بعـضا    
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ذلك ، كان اليهود الذين تحولوا إلى قائمـة   بسبب

وريغـان قـد    كسونيجمهوريين خالل سنوات نال

قرروا فجأة إعادة التحول ، وأكثر من كل ذلـك ،           

سياسي ، بكتابـة رسـائل    يهود من كل خطالبدأ 

 احتجاج إلى صحفهم ، وإلى ممثليهم ، وإلى البيت

  .األبيض 

 من أيلـول سـوف      ١٢إن   ( جاكلين ليفين وقالت  

 ، بـرى يوم الخيانة الكالتاريخ اليهودي  يسمى في

لالشمئزاز ، وإذا  إن بيان بوش كان إظهارا مثيرا

لم يكن غرضه معاداة السامية ، فهو قريب جدا من          

  ) .ذلك 

لقـد  (  من لوس أنجلس ي ، وهو مغنإد ايمز وقال

 قد انضم إيمز ولم يكن ) فتح ابن الحرام ذاك عيني

مطلقا إلى منظمة يهودية من قبل ، وفـي أيلـول           

يد أول دفعة مستحقة عليـه  بالبر أرسلم ، ١٩٩١

إلى االيباك ، وأصبح عنصر ضغط متطوعا مـن         

  .إسرائيل  أجل

 البيت األبيض ذلك النمو الـسريع       اوراقب مساعدو 

رئيسة مؤتمر  ( شوشانا كادرينوكررت  برعب ن

) الكبـرى   رؤساء المنظمات األمريكية اليهوديـة 

وافقوا على  : ومؤتمر الرؤساء الرسالة نفسها لهم      

أردتـم معالجـة األمـور ،     ات القرض إذاضمان

ورفض بوش ، لقد كانت ضمانات القرض مرتبطة        

عملية السالم ، ومع سياسـة إسـحاق    بإحكام مع

المنـاطق   شامير المتعلقة بتوطين اإلسرائيليين في

  .المتنــــــــازع عليهــــــــا 

االنفجار   كانت ردود الفعل علىبوشخالل إدارة 

م بوش نفسه ،   مختلطة ، فبعض الرسميين ، بما فيه      

ومهتمين بإيجاد طريقة للقيام بإصالح ،  كانوا قلقين

الـشرق   ومادام ذلك ال يضعف عملية السالم فـي 

األوسط ، وألنه لدغ من االتهامات بمعاداة السامية،        

خالل رحلة جمع الموارد الماليـة   فقد أسرع بوش

أخيـرا   في تشرين الثاني إلى نيويورك ، لالجتماع

ووضـعت   و إقامة الـسالم ،       مع مؤتمر الرؤساء  

المؤيـدة لليهـود ،    خطط لسلسلة من اإليماءات

والتي ستتكشف بسرعة عن نتائج دراماتيكيـة ،        

  .تقريبا  وتاريخية

 ففي كانون األول كانت الجمعية العام لألمم المتحدة

م ، الذي يعادل    ١٩٧٥ستجتمع إللغاء قراراها لعام     

وج صراعا العنصري ، والذي ت الصهيونية بالتمييز

  .دام عقدين مع أصدقاء إسرائيل في الكـونغرس  

م ، بعد سبعة أسابيع من ١٩٩١تشرين الثاني  ٥ في

انطلقت أمريكـا    ،مؤتمر بوش الصحفي المشؤوم

إلى صناديق االقتراع النتخاب فرعـي سـيحمل        

الـسباق المثيـر لالهتمـام     بعض المفاجآت ، كان

ـ         ان صراعا مضمون الفوز في بنسلفانيا، حيـث ك

مجلس الشيوخ قد شغر منذ الربيع الفائت  مقعد في

الشاب الجـذاب    ،لجون هاينتسبالوفاة العرضية 

الجمهوري المعتدل ، وكان المرشـح الجمهـوري        

، وهـو  رتشارد ثورنبيرغ المحبوب  الحاكم السابق

 معتدل وأحد أقرب المناصرين للـرئيس بـوش ،  

قالته النائب العام لدى بوش قبل است     ثورنبيرغ  وكان  

االنتخابات من أجل المقعد  في حزيران كي يخوض

  أستاذاهاريس ووفورد، وكان خصمه الديمقراطي 

 متقـدما بـأربع     ثورنبيرغجامعيا مغمورا ، وكان     

  .األصــوات  وأربعــين نقطــة فــي مجمــوع

 philadelphia  أيلول نشرت صـحيفة ٢٧وفي 

inquirer المذهلة الستفتاء جديد على امتداد  النتائج

أربـع   فجـأة إلـى  ثورنبيرغ لوالية ، لقد تراجع ا

وعشرين نقطة ، وكان مـستمرا فـي الهبـوط ،           
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اآلن لـصالح   وبشكل ال يصدق ، كـان الـسباق  

   .ووفورد

الحملتين ،  على أي حال ، يقول المطلعون في كلتا

إنه كان ثمة سبب إضافي أكثر دنيوية للهزيمة غير         

بعد مؤتمر النقود ، فخالل أسبوع  المتوقعة ، وهو

جامعوا   من أيلول الصحفي للرئيس بوش ، بدأ١٢

الموارد المالية الجمهوريين والديمقراطيين على حد      

تغيير واضح في التبرعات بعيـدا   سواء بمالحظة

  ، وكانت تصنيفاتعن ثورنبيرغ وباتجاه ووفورد

لجنة االنتخابات الفدرالية أكثر دقة ، فينما أظهـر         

ـ ١٦ في ثورنبيرغتصنيف  تـشرين األول أن   ن م

جمع الموارد المالية ، حتى الـسنة الحاليـة كـان     

عكـس الـديمقراطيون    ، ووفـورد  ضعفي مالدى

نقودا  االتجاه في األسابيع األخيرة للحملة وجمعوا

ــورنبيرغ    ــدم ث ــسبة تق ــعفي ن ــدر ض   .بق

اليهودية الذين جمعوا  كان الواهبون ذوو األلقاب

 ١٦رغ في    بالمائة من تصنيف ثورنبي    ١٠حوالي  

األول، غائبين كليا تقريبـا مـن تقريـره     تشرين

  .النهائي

 ووفورديقدم اندفاع األموال الجديد إلى  وبالتأكيد لم

األولى ، كانت لدى  أي رسالة جديدة ، ولكن للمرة

 وسيلة كي يدلي بقصته إلى الناخبين ، وما         ووفورد

 اليهود الحانقونعلى امتداد البالد ، كان  حدث أنه

) إسـرائيل   عض المسيحيين المتعاطفين مـع وب( 

على صـديقه    ،   يصبون غضبهم من جورج بوش    

المستفيد غير المقـصود   ، وكانرتشارد ثورنبرغ 

هو البروفيسور الذي سيصبح قريبا عضو مجلـس        

ــشيوخ ــرد الــ ــاريس ووفــ    .هــ

بعد خسارة االنتخابـات بوقـت قـصير ، ذهـب           

ألبيض المترنح لمقابلة صديقه في البيت ا ثورنبيرغ

مـع دخـول    ومناقشة ما يعتبره ربما نزعة جديدة

    : البالد سنة انتخابية جديدة ، وقد قال فيمـا بعـد            

حيث نشأت في منـاطق فحـم    قلت للرئيس إنه( 

بنسلفانيا ، اعتاد عمال المناجم على وضع طـائر         

في قفص عند فتحة مـدخل المـنجم ، وإذا    كناري

فسيكون  ، خلكان هناك رشح لغاز الميتان في المد

 ، وكان ذلك إنـذارا لـك        الكناري أول من يموت   

وأخبرته سيدي الرئيس إني  بوجود مشاكل قادمة،

  ، لديك رشح ، وإذا لم تفعل شيئا حيالمثل كنارك

ــضا     ــك أي ــال من ــسوف ين ــك ف   ) .ذل

الدعم اليهودي   باإلشارة إلىثورنبيرغطبعا ، سار 

ـ      وش الذي كان باديا في حملة إعـادة انتخابـات ب

كانت البالد م ، ١٩٩١من عام  خالل ذلك الخريف

 بعد إحـدى عـشرة      قد ملت من حكم الجمهوريين    

  .متواصلة  سنة

 ٤،  ٧كال لم يكن المجتمع اليهودي الذي يؤلـف         

سكان بنسلفانيا ، هو القوة الـسياسية   بالمائة من

بل كان  ، المسيطرة في الوالية خالل ذلك الخريف

ــوى  ــدة قــ ــن عــ ــدا مــ   .واحــ

بصورة ال تقبل  اليهود كانوا قوة سياسية فعالةلكن 

 مخطئا في إيمانـه     جورج بوش الجدل ، ولم يكن     

أيلـول ،  ١٢مؤتمره الصحفي يوم  بذلك حين عقد

 انتهى .كان خطيئة بوش أنه قال ذلك بصوت عال

بتصرف واختصار من كتاب القوة اليهودية داخل       

  ٢٢إلى ١١ص  المؤسسة اليهودية األمريكية من

  هد كلنتونع. ٩

قضاها في البيت األبـيض ،   الثماني التيالسنوات 

 ترومـان وال أذهب بعيدا إذا قلت أنه منذ عهـد  

وتعهده بحماية إسرائيل ودعمها اقتصاديا وعسكريا      

اإلدارات األمريكية المتعاقبة  لم تقدمواستراتيجيا ، 
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بالمالحظة أن  وجدير .مثل ما قدمته إدارة كلنتون

ة ، كانت تدعم الكيان الـصهيوني       اإلدارات السابق 

باضـطرارها الحتـواء نفـوذ االتحـاد      محتجـة 

الـدول   ، الذي بدأ يجد لها موطأ قدم فيالسوفيتي

لم يحظ الكيان الصهيوني برعايـة أكثـر         ،العربية

كلنتون طوال الـسنوات ،   عطاء وحنانا من إدارة

 ولتحجيم الراديكالية العربية اآلخذة فـي االتـساع  

عها من السيطرة على البترول العربي      آنذاك ، ومن  

االستراتيجي للواليـات   الذي يعد المصدر الحيوي

 دخـل البيـت     كلنتـون  ، لكن    المتحدة األمريكية 

ولم يعد ثمـة اتحـاد   م ، ١٩٩٣يناير  األبيض في

 ومـا يـسمى   ، سوفيتي ، وال راديكالية عربيـة 

 التي ابتدعوا منهـا تهديـدا    باألصولية اإلسـالمية  

الشرق األوسط ، ليست  لح الغرب فيجديدا لمصا

سوى جماعات متفرقة صغيرة ال تملك من أمرها        

إبقاءها في حالتهـا  بواألنظمة المحلية كفيلة  شيئا ،

خـوف علـى    بعبارة أخرى ليس ثمـة الراهنة ، 

ومع ذلك فقد    ،   مصالح الواليات المتحدة من شيء    

كل الخطوط ، وألقت بنفسها  تجاوزت إدارة كلنتون

  ، حتىحياء في أحضان الكيان الصهيونيبال است

ـ  إنها تحللت من بعض التحفظات التي التزمت       ا  به

 التي أسـست  مدريد صيغةإدارة بوش األب ، بعد 

على أن األرض مقابل الـسالم ، انـسحاب مـن           

م ، مقابـل سـالم مـن    ٦٧ األرض المحتلة سنة

  .العرب

الصيغة ، قد  الذي أطلقت في عهده هذهبوش األب 

لى إسرائيل عند منحها ضمانات قروض      اشترط ع 

لتموين استيعاب المهاجرين ،  بعشرة باليين دوالر

  ، وهددت١٩٦٧أن ال تستعمل خارج نطاق حدود 

إدارته بخصم أي مبلغ يتجاوز هذا الـشرط مـن          

كلنتون تحللـت   الضمانات ، لكن لما جاءت إدارة

ــه  ــك كلــــ ــن ذلــــ   .مــــ

ـ    أكبر عدد منكلنتونوحشدت إدارة  ي اليهـود ف

مراكز حـساسة فـي مجلـس األمـن القـومي           

والدفاع ، والعجب  واالستخبارات ووزارة الخارجية

 ٤٨أن يتم منح أحدهم الجنسية األمريكيـة وبعـد          

يعين في مجلس األمـن القـومي ، ثـم     ساعة فقط

 يصبح سفيرا للواليات المتحـدة األمريكيـة فـي   

إسرائيل ، مع اتهامه بتسريب معلومـات سـرية         

أمريكية مـع   ضات سرية عن لقاءاتتتعلق بمفاو

ــادة العــــرب    ــض القــ   !!!.بعــ

أن يحـصل    مـن أجـل  كلنتونكما جاهدت إدارة 

الكيان الصهيوني على عالقات مع سـتين دولـة         

الفلـسطينيين حقـوقهم    كانت قد قاطعته حتى يمنح

كاملة ، وقد استغلت اإلدارة مفاوضات السالم التي        

ـ  انقالب أوسـلو،  سميت ك  كورقة ضغط علـى تل

أن  تلك المفاوضات التي تبين بعـد ذلـك  الدول ، 

الكيان الصهيوني لم يدخلها إال بنيـة اسـتغاللها         

 .وقــد فعـــل  بمكر وخبث أطول وقت ممكن
 

       كما لم يتردد سفير أمريكـا فـي األمـم المتحـدة            

في اإلعـالن عـن عزمـه     ) ريتشارد هولبرك (

 تـضم  الضغط على دول المجموعة األوربية لكي

الكيان الصهيوني مما يمكنه من فرص الحـصول        

المتحـدة ووكاالتهـا    على مناصب هامة في األمم

حتى الحصول على مقعد غير دائم في مجلس األمم      

  .دولة احتالل في قرارات األمم المتحدة  ارغم أنه

ها لجامعة الدول ءوزرا  أحدكلنتونوأوفدت إدارة 

 ة االقتصاديةبإلغاء المقاطعالعربية للمطالبة رسميا 

، مع أن المفاوضات لم تنته بعد ولم تسفر         العربية  

أي حق من حقوقهم ،  عن حصول الفلسطينيين على
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وسارعت إدارته بمطالبـة الحكومـة المـصرية        

إلى الكيان الصهيوني لما سـحبته   بإرجاع سفيرها

 مصر احتجاجا على القمع البشع والوحشي الـذي 

الفلـسطينيين ،   يفعله الجنود اليهود في األطفـال       

األمريكيـة للكيـان    وبلغت المعونات العـسكرية 

الصهيوني مستويات غير مسبوقة رغــم إعالن      

ـ ولألسـف ـ أن الـسالم خيـار      الدول العربية

 استراتيجي مع الكيــــان الصهيوني المتفوق

  .نوويا وعسكريا على كل الدول العربية مجتمعة

حث الـذي  هنا مقتطفات من الب ويجدر بنا أن ننقل

 ، للحملة الدولية من أجل القدس) بول فندلي(قدمه 

وضـع  ( م ، في ندوة بعنوان   ١٩٩٦فبراير  ١٥في  

المباحثات القادمـة بـشأن    نهائي أم لعبة نهائية ؟

فقد ذكر حقائق تعد وثيقة مهمة تبـين        ،  ) القدس  

يهود أمريكا على سياسة الواليـات المتحـدة    أثر

خارجية ، خاصة وهو ال األمريكية السيما السياسة

 :قال بول فندلي ، يتحدث في حقبة الرئيس كلنتون
 
لماذا إذن تلعب القوة العظمى الوحيدة في العالم،        (( 

الرسمية بالمدح والثناء على  والتي تتغنى في أقوالها

دور  تلعـب األمور المتعلقة بحكم القانون الدولي ، 

 ؟ الـسبب    فيما يخص قضية القدس    األسد الجبان 

سياسة أمريكا في هذه  إن ما يملي:  ، وهو واضح

 المسألة هو العوامل الداخلية ، وليـست العوامـل  

الخارجية ، فالسيطرة المحكمة وإن كانت تجـري        

محليـة حـسنة    في هدوء هي في أيدي قوة ضغط

التنظيم والتمويل ، ملتزمة التزاما عاطفيـا نحـو         

فإن أعـضاء الكـونغرس وكـل     إسرائيل، وهكذا

 الرئيسية في األجهزة التنفيذية يقفزونالشخصيات 

طوعا ، تماما كما تقفـز كـالب البـودل الذكيـة       

إلـيهم أنـصار    المدربة، داخل أي طـوق يقدمـه  

  .إسرائيل المتعصبون 

نفاق غير رؤية األ كثير من األمريكيين يعانون من

الواضحة التي تحجب الجانب غير المرغوب مـن        

وفي يم القيمة ، اإلسرائيلي ، وكأنه أمر عد الشارع

عـن التعـصب    كثير من األحيان يكون ذلك ناتجا

الديني للمسيحيين األصوليين في أمريكـا البـالغ        

أربعين مليونا ، والذين يعتقدون بأن  عددهم حوالي

اإللهيـة ،   إسرائيل تحتل دورا مهما فـي الخطـة  

وحيث إنهم مقتنعون أن إسـرائيل هـي الوريـث          

سـرائيليين فـي   أعطيت لإل الشرعي لألرض التي

  فإنهم يطلبون إلـى الواليـات   ،العصور القديمة

المتحدة أن تبقى إسرائيل قوية حتى يحين موعـد         

 ، هرمجدونسهل  المعركة التي طال انتظارها في

 ، كمـا    حيث سيتم خالص المسيحيين األصـوليين     

يتحول جميع من يتبقى مـن اليهـود    يعتقدون ، ثم

هـذه   إنلكون ، حاال إلى اعتناق النصرانية أو يه

الكتلة من الرأي األمريكي في خارج نطاق المنطق        

األمر إلى بحـث موضـوع    أو العقل حينما يصل

فعقولهم كما يظهر تكون مقفلة      ،   إسرائيل والقدس 

أما التيار العالم مـن   .بالنسبة لهذه القضية  تماما

التأثير فيه بطريقـة أكثـر فعاليـة     المسيحيين فيتم

يتلونهـا مـن    ونها واآليات التيفالتراتيل التي يغن

اإلنجيل تكون عـادة مليئـة بالتمجيـد إلسـرائيل       

غير وعي بين االثنـين فـي    والقدس، وتربط من

عقول الناس، أما في المنازل فـإنهم يتعرضـون         

إعالمية مبرمجة بغرض جعل الفكرة التـي   لوجبة

اليهـود شـعب    عفا عليها الزمن أبدية ، وهي أن

ور اليهود فقـط كـشعب      مضطهد ، ولكنها ال تص    

ــى   ــطهاد عل ــارس االض ــرين  يم   .اآلخ
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وبصرف النظر عن المسيحيين األصوليين ، فـإن        

المؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدة هـي   القوى

يتمتعون بنفـوذ يتغلغـل    قليلة العدد نسبيا، ولكنهم

 عمقا واتساعا ، وكما هو الحال بالنـسبة التبـاع  

األمريكيين يميلـون   الديانات األخرى ، فإن اليهود      

ديانتهم وأماكنهم المقدسة  إلى الجانب الدفاعي بشأن

 ، كما أن كثيرا منهم يعتقدون أن امتالكهم للقـدس 

وغيرها من مناطق فلسطين هـو حقهـم اإللهـي          

األصـدقاء   المقدس ، وفي الحقيقة فإن عددا مـن 

اليهود قد أوضحوا لـي أن إسـرائيل ، وليـست           

غالبية يهـود أمريكـا    اليهودية ، قد أصبحت دين

ــانيين  ــود العلمــ ــة اليهــ   .وبخاصــ

ذات الكفاءة العاليـة ، يبقـى    عبر وسائل الضغط

يهود أمريكا مسيطرين سـيطرة محكمـة علـى          

وعلى األجهزة التنفيذية وغيرهما مـن   الكونغرس

يتـسم   الجهات الحكومية ، فهم يمارسـون تـأثيرا  

بالتخويف والمراقبة الحثيثة في جميـع قطاعـات        

كثير من المجاالت األخـرى   عالم تقريبا ، وفياإل

  .التي تتعلق بالمجتمع كله على الصعيد األمثـل  

 نائـب وزيـر   جورج بـول أوضح الراحل  وكما

أقوى  إن: الخارجية السابق في مالحظته له قائال 

أدوات التخويف التي يستخدمها اللوبي اإلسرائيلي      

  .بمعــاداة الــسامية  هــي التهمــة الطائــشة

لعوامل التي رسمنا مالمحها ستـساعد علـى        إن ا 

  :تفـــسير الحقـــائق المحزنـــة التاليـــة 

 قلة من األمريكيين يعترفون بالحقيقة الموثقـة        .١

أسـوأ  توثيقا كامال وهي أن إسرائيل مـن بـين          

ــدوليمنتهكــي القــانون ــى المــسرح ال   . عل

 قلة من األمريكيين هم الذين يعترفون بمسؤولية        .٢

ــن   ــومتهم ع ــرائيلية االنتهاحك ــات اإلس  . ك

يتقبل الشعب األمريكي كحقيقة مسلم بهـا مـع    .٣

الموافقـة ،   همهمة نادرة الحدوث تدل على عـدم 

إسرائيل مخولة ولها الحـق     المقولة الخرافية بأن    

  . بكاملهـا عاصـمة لهـا    القـدس  في أن تكون

الواليـات   وبموجب الشروط الواردة فـي قـرار  

 دوالر سـنويا    المتحدة األمريكية بتقديم بليـوني    

وافقت إسرائيل علـى عـدم    كضمانات قروض ،

استخدام أي من هذه األموال في بناء مستوطنات        

 ، في األراضي المحتلة بما فيهـا القـدس   يهودية

حـال   وقد اشترط التشريع الخاص بذلك أنه فـي 

حدوث انتهاك لالتفاق فإن القروض ستحسم بمعدل       

 ، وبـدال  إلخاللها بهذا الشرط دوالر مقابل دوالر

فعليـا   كلنتـون من توبيخ إسرائيل ومعاقبتها ، قام 

بالتخلي عن القانون ، وذلك بتسليمه إسرائيل شيكا        

دوالر كمساعدات ، تعويـضا    مليون٣٠٠بمبلغ  

عن التخفيض في قيمة القرض ، ومع ذلك لم يثـر           

التذلل الرئاسي للدولة الخارجة عن القانون أي  هذا

مرور الكرام ، كما  راحتجاج من الكونغرس بل م

  ))أنه لم يحـظ إال بتغطيـة إعالميـة ضـئيلة     

 أيضا عن قـرار نقـل الـسفارة    بول فندلي وقال

عهد كلنتون ،  األمريكية من تل أبيب إلى القدس في

لم ترتفع سوى احتجاجات واهيـة عنـدما        : ( قال  

باإلجماع تقريبـا فـي    صوت أعضاء الكونغرس

 األمريكية من تـل  تشرين أول أكتوبر لنقل السفارة 

م ، ١٩٩٩إلى القدس في مدة ال تتعدى عـام   أبيب

النواب تحت  وصل مشروع نقل السفارة إلى مجلس

ظروف استثنائية ، لم ينـاقش المـشروع ضـمن          

ولم ينظر في أمر عرضـه   اللجنة المختصة ، بل

 للنقاش، لقد أوقف العمل بجميع القواعد المتبعة في

ة معمول بها منذ مدة     المجلس ، وفي مخالفة التفاقي    
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التي عارضت المشروع  طويلة ، لم تستشر األقلية

عندما حددت زعامة المجلس مدة أربعين دقيقـة ،         

لماذا إمكانية إجراء أية تعديالت عليه ،  واستبعدت

مـن التـذلل    تلك العجلة ؟ ببساطة كان ذلك حالة

، الفاضح أمام المصالح الداخلية في تأييد إسرائيل        

 هاملتونتفسير عضو الكونغرس   فيوحسبما جاء

 ) وهو أحد أكثر أعضاء المجلس تفكيرا واطالعا( 

فإن األعضاء الرئيسيين الـذين تبنـوا المـشروع         

لرئيس وزراء إسرائيل  يريدون ببساطة أن يقدموه

وعمدة القدس عندما يحضرون االحتفال الذي سيقام      

  )).في اليوم التالي تحت قبة مجلس الكونغرس لهما

وهذه المعلومات التي قدمها  عل في هذا كفاية ،ول

اليهودي  بول فندلي ، أدلة دامغة على مدى التأثير

في اإلدارة األمريكية وأنه وصل إلى حد توجيـه         

األمريكية إلى حيث توجـد مـصالح    دفة السياسة

 الكيان الصهيوني ، حتى لو كان ذلك على حساب

  .كيـة  المصالح القومية للواليات المتحدة األمري

  الفصل الثالث

  المنظمات اليهودية

كون اليهود أقلية في أمريكا ، غير انهم أكثر  رغم

اليهود أن ينشروا في  األقليات تنظيما ، وقد استطاع

الواليات المتحدة األمريكية عددا ال يحـصى مـن         

ومراكز الشباب ، ومنظمـات تمويـل ،    ، المعابد

لعالقـات  ل ومجموعات ثقافية وتعليمية ، ووكاالت

الطائفية ، وهيئات خيرية ، وأغلبهـا علمـاني ،          

 .أساس اجتماعي وعرقي لليهود ولكنها تستند إلى

  :ويمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام  

   منظمات طائفية.١

   منظمات صهيونية.٢

   منظمات ذات توجه خاص.٣

   منظمات تمويل.٤

   اللوبي المناصر إلسرائيل.٥

 : قسم من هذه األقساموهذه نبذة مختصرة عن كل

   وهي نوعان: المنظمات الطائفية .١

  منظمات دفاعية: النوع األول 

  اتحادات يهودية: النوع الثاني 

 وهي المنظمات الدفاعية ، فبعد  :النوع األول أما

توسيع عمل هذه  الحرب العالمية الثانية ، تم

المنظمات وأسقطت كلمة دفاعية ، وأعادت تعريف 

وكاالت عالقات الطائفة وانصبت  هانفسها بأن

والحقوق  اهتماماتها على العالقات بين المجموعات

المدنية والحرية الدينية والفصل بين الكنيسة 

اليهود في العالم والعمل لدعم  والدولة وأحوال

اللجنة  وتتمثل المنظمات الدفاعية فيإسرائيل ، 

اليهودية األمريكية والكونغرس اليهودي األمريكي 

  ).بناي بيرث(االفتراء التابعة لـ وعصبة مناهضة

 فهي وكاالت محلية مسؤولة  :وأما النوع الثاني

 ويتم التنسيق بين هذه التمويل والتخطيطعن 

 :االتحادات بواسطة منظمتين مظليتين هما 

المجلس االستشاري لعالقات الطائفة اليهودية  

  القومية

  مجلس االتحادات اليهودية

لمنظمات الطائفية بنوعيها السابقين في     وأما أهم ا  

  :الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فهـــي

  مجلــــس االتحــــادات اليهوديــــة .١

المجلس االستشاري لعالقات الطائفة اليهودية      .٢

 ١١١منظمة قوميـة ، و    ١١وينتظم تحته    ،القومية

      اللجنـة اليهوديـة األمريكيـة    .٣ .منظمة محلية 

 مكتـب   ٢٣ظم تحتهـا    وينت) وهي منظمة نخبة    ( 
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 فرع ، وهي تقـوم بتتبـع مـستمر    ٨٠و ، تنظيم

وإسـرائيل ،   للمواقف األمريكية العامة من اليهود

وإعداد المذكرات والنـشرات المتعلقـة بتفـسير        

لـصانعي الـسياسة األمريكيـة     مواقف إسرائيل

  .ورؤساء األعمال والكنيسة والعمال والعـاملين  

ــي  .٤ ــودي األمريكـ ــونغرس اليهـ   الكـ

ـ   .٥ بنـاي  (عصبة مناهضة االفتراء التابعـة لـ

، ١٨٤٣عـام    أي أبناء العهد ، وقد تأسست)بيرث

فرعا ،  ٥٠دولة ولها في أمريكا ٤٢ولها فروع في 

العالقـات اليهوديـة   علـى   واهتمامهـا ينـصب  

 اليهود، واهتمت مؤخرا بالعالقات بين المسيحية

 ، وقد اكتسبت شرعيتها األدبية ومكانتهـا        والسود

 إلـى  ريغـان الرئيس  لمرموقة إلى الحد الذي دفعا

وضع قرار مشترك في الكونغرس يعلـن فيـه أن          

   .عـصبة مناهـضة االفتـراء    يوم هو ١٢/١١

  : المنظمـــــات الـــــصيهونية  .٢

للتعريف المعاصر للصهيونية الذي ورد عام  وطبقا

السابع والعشرين  م ، عن المؤتمر الصهيوني١٩٦٨

يونية المعاصرة التـي    بالقدس ، فإن أهداف الصه    

  :المنظمــات الــصهيونية هــي  تتمــسك بهــا

وحدة الشعب اليهودي ومركزية إسـرائيل فـي     ·

  .الحياة اليهودية 

تجميع الشعب اليهودي في وطنـه التـاريخي     · 

ــرة    ــق الهج ــن طري ــرائيل ع   .أرض إس

المحافظة على هوية الشعب اليهـودي بتنميـة    · 

 .قيم الروحية والثقافيةالتعليم اليهودي والعبراني وال

  .حماية الحقوق اليهوديـة فـي كـل مكـان      · 

وبناء على هذا فالمنظمات الصهيونية األمريكيـة       

تشجع الهجرة ، وتعليم العبرية وترعى النشاطات       

  .الــسياسية والثقافيــة المناصــرة إلســرائيل 

  :وهي تضم المنظمات التالية 

   الوكالة اليهودية إلسرائيل.١

  مة الصهيونية العالمية المنظ.٢

   االتحاد الصهيوني األمريكي.٣

   منظمة هداسا وتعني الريحان.٤

   المنظمة الصهيونية في أمريكا.٥

   رابطة الصهيونيين اإلصالحيين.٦

  : المنظمـــات ذات التوجـــه الخـــاص .٣

ــة    ــات التاليــ ــضم المنظمــ   :وتــ

   عــصبة الــصداقة اإلســرائيلية األمريكيــة.١

  اب للسالم في الـشرق األوسـط   مؤسسة الشب.٢

 اللجنة القومية للعمال في إسرائيل وهي منظمة        .٣

ــريكيين   ــال األم ــات العم ــة لمجموع   مظلي

ــريكيين   .٤ ــال األم ــاد العم ــس اتح    مجل

ــة.٥ ــون مــن أجــل إســرائيل آمن    األمريكي

ــاة   .٦ ــرائيل الفت ــومي إلس ــس الق    المجل

  : منظمات التمويل .٤

يهود األمريكيين جيدة   وتعتبر جباية األموال من ال    

التنظيم وتقدر بنحو بليون دوالر سنويا ، وتشمل        

ــات  ــن المنظمـــ ــين مـــ   :فئتـــ

ـ فئة تجمع األموال من المساهمات المعفاة من         أ

  :الضرائب 

  النداء اليهودي المستجد · 

  النداء اإلسرائيلي · 

  لجنة التوزيع المشترك اليهودية األمريكية · 

  يهودي في أمريكاالصندوق القومي ال · 

  صندوق قضية إسرائيل · 

  صندوق إسرائيل الجديد · 
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ب ـ فئة تجتـذب االسـتثمارات العالميـة إلـى      

إسرائيل وتضع األموال تحت تـصرف الحكومـة        

  :اإلسرائيلية كي تقترضها بشروط مالئمة ، وهي 

  منظمة سندات دولة إسرائيل · 

  الشركة االقتصادية اإلسرائيلية · 

  ركة األمريكية اإلسرائيليةالش · 

  : اللـــوبي المناصـــر إلســـرائيل   .٥

  :يضم اللوبي المناصر إلسرائيل المنظمات التالية 

     اللجنة األمريكية اإلسـرائيلية للـشؤون العامـة     · 

  ).إيباك ( 

  .إلسـرائيل   لجان العمل الـسياسي المناصـر   · 

مؤتمر رؤساء المنظمات اليهوديـة األمريكيـة    · 

  .برى الك

  .المعهد اليهـودي لـشؤون األمـن القـومي     · 

المنظمة الوحيدة المسجلة رسميا في  ) إيباك ( وتعد

لوبي فيما يخـتص   الكونغرس األمريكي على هيئة

بالتشريعات التي تمس إسرائيل ، وهي غير معفاة        

وال تقبل أي تمويل من الحكومـة   من الضرائب ،

 لعـدل اإلسرائيلية حتى ال تـسجل فـي وزارة ا  

األمريكية على أنها وكالة أجنبية ، ويشغل منصب        

نفوذ ويتمتع بـاحترام   رئيسها عادة رجل ثري وذو

المصدر  .المؤسسة اليهودية األمريكية وينتمي إليها 

  .موسوعة العلوم السياسية طبع جامعة الكويت 

   الخاتمــــة
هذه الجولة في تاريخ يهود أمريكا ودورهم في  بعد

تأثيرهم على رؤساء  ن الصهيوني ومدىتأييد الكيا

ــى اإلدارة   ــة وعل ــدة األمريكي ــات المتح الوالي

وأهم منظماتهم النشطة فـي أمريكـا ،    األمريكية،

 نستخلص أن الضغط الصهيوني فـي الواليـات  

المتحدة األمريكية يرجع إلى الستة ماليين يهـودي        

في مؤسسات المـال   الذين يشغلون مناصب مهمة

م والبنتاغون ووزارة الخارجيـة     واألعمال واإلعال 

وهي جالية قليلة العدد ، لكنها جيـدة   ، والكونغرس

الخارجيـة ،   التنظيم ، مثقفة في مجـال الـسياسة  

  .وثرية 

قـد   كما يرجع إلى أن الرأي العام األمريكي بنفسه

تشبع باعتقادات مردها إلى العقيدة البروتـستانتية       

ية الكيـان  اإليمان بضرورة حما والتي تملي عليه

الصهيوني ألن ذلك عالمة علـى قـرب ظهـور          

  .عليه السالم المسيح

 وإلى أن يهود أمريكا استطاعوا ربط مصير الكيان

الصهيوني بالسياسة الخارجية للواليـات المتحـدة       

الكيان الـصهيوني فـي    األمريكية ، وذلك بوضع

موضع الدفاع عن مصالح أمريكـا فـي الـشرق          

ه الخطـر اإلسـالمي   والوقوف في وج األوسط ،

  .األصولي 

 ، تتحد بين اليهود والصليبيين الوالء الحميموبهذا 

 مواقف الواليات المتحدة األمريكية مـع الكيـان  

الصهيوني ضد مصالح األمة اإلسـالمية ، وبـه         

وتستباح دماء أبناءها ،  تنتهك حرماتها وكرامتها ،

وتغتصب أرضها ، وتسلب حقوقها ، وصـدق اهللا         

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا الَْيهوَد (ذ قال إ العظيم

َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعضهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمْن َيتََولَّهْم       

 )ِمنْكُْم فَِإنَّه ِمنْهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّـاِلِمينَ 

   ٥١المائدة 

هللا المـستعان وهـو     والحمد هللا رب العـالمين وا     

 . حسبنا ونعم الوكيل
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