
   في الوالیات المتحدة األمریكیةاللوبي الیھودي
  ًاللجنة الیھودیة األمریكیة إنموذجا

  (*)المدرس ولید حسن محمد
  :الملخص

¥   شكل اللويب اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية، نفوذا إسرائيليا قويا، وهيمنة فكرية، وسطوة بارزة على املشرعني  Á ¹
   وحقــق اللــويب اإلســرائيلي، وبواســطة منظماتــه العديــدة، مكاســب كبــرية ¹دارة األمريكيــةوصــانعي القــرار الــسياسي يف اإل
وقـد تعـاظم دور منظمـات اللـويب اليهـودي، واسـتطاعت أن حتقـق اجنازاᄳـا وتأثريهـا يف . واجنازات مهمة ملـصلحة إسـرائيل

 األفــــراد واملــــشرعني واملــــسئولني يف اإلدارة ¹القــــرار األمريكــــي إنطالقــــا مــــن ســــطوᄳا وضــــغوطها وقــــدرᄳا بالتــــأثري املباشــــر يف
األمريكية وا¹تمع األمريكي، ومت تناول مكونات اللويب اليهودي الرئيـسة، وإبـراز دور اللجنـة اليهوديـة األمريكيـة، لكو�ـا 

وأل�ـــا تقـــوم بالـــضغط ملـــصلحة إســـرائيل عـــن طريـــق العمـــل اهلـــادئ، واإلتـــصال الفعـــال . مـــن أقـــدم منظمـــات هـــذا اللـــويب
  .الشخصيات البارزة وا¹موعات املهمة يف ا¹تمع األمريكي، وتعتمد يف ذلك على ثقل ونفوذ أعضائهاب

  :المقدمة
شغل موضوع اللويب اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية، اهتمام الكثـري مـن املهتمـني واملتـابعني لـشئون العالقـات    

   إســرائيليا قويــا، وهيمنــة فكريــة، وســطوة بــارزة علــى املــشرعني وصــانعي القــرار :اإلســرائيلية ـــــ األمريكيــة، لكونــه شــكل نفــوذا
وحقق .  السياسي يف اإلدارة األمريكية، فضال عن تأثريه املباشر يف نطاقات واسعة من احلياة العامة يف ا¹تمع األمريكي

 العديــدة، مكاســب كبــرية واجنــازات مهمــة ، وبواســطة منظماتــه)اللــويب اإلســرائيلي(اللــويب اليهــودي، او مــا يطلــق عليــه بـــ 
  .ملصلحة إسرائيل

جــون (، والربوفيــسور )هــارفرد(مــن جامعــة ) ســتيفن والــت(الربوفيــسور :    وكــان للبحــث املــشرتك الــذي أعــداه كــل مــن
فـضح ، األثـر الكبـري يف )اللويب اإلسرائيلي والـسياسة اخلارجيـة األمريكيـة: (، حتت عنوان)شيكاغو(من جامعة ) مريشاير

وكشف جوهر الدور الذي يلعبه هـذا اللـويب بالتـأثري يف القـرار الـسياسي األمريكـي، والسـيما فيمـا يتعلـق بـدعم إسـرائيل، 
وتقـــدمي املـــساعدات هلـــا، وكـــل مـــا يتعلـــق بأمنهـــا، وعالقاᄳـــا مـــع الواليـــات املتحـــدة، والـــدور األمريكـــي الـــداعم واملـــساند 

  .اإلسرائيلي_ لق بالصراع العريب للسياسة اإلسرائيلية وتوجهاᄳا فيما يتع
   ويــدرك قــادة إســرائيل مــدى النفــوذ والــسطوة الــيت يتمتــع 샀ــا اللــويب اليهــودي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف حتديــد 

_متفاخرا ) آريل شارون: (السياسة األمريكية الشرق أوسطية، وهنا ميكننا اإلشارة اىل قول لرئيس وزراء إسرائيلي سابق هو
  ).الواليات املتحدة حتت سيطرتنا: ( بقوله) جورج بوش(دى تأثريه يف الرئيس األمريكي _

  وتكمن أمهية هذا البحث بتسليطه الضوء على مديات تعاظم دور اللويب اليهودي يف الواليات املتحـدة األمريكيـة، إذ 
ازاᄳــا وتأثريهــا يف القــرار األمريكــي لــوال منظمــات اللــويب اليهــودي مــا كــان هلــا ان حتقــق اجن: تقــوم فرضــية البحــث علــى ان

سـطوᄳا وضـغوطها وقـدرᄳا بالتـأثري املباشـر يف األفـراد واملـشرعني واملـسئولني يف اإلدارة األمريكيـة وا¹تمـع األمريكـي، وقــد 
 اللـويب، مت تناول أحد مكونات اللويب اليهودي الرئيسة، وهي اللجنة اليهودية األمريكية، لكو�ا من أقـدم منظمـات هـذا

  :ومت تناول هذا املوضوع بواسطة حماور عدة هي
  .ـ اللويب اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية:   

                                                           
  مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد(*)



  .ـ مكونات اللويب اليهودي     
  .ـ اليهود وا¹تمع األمريكي.   
  .ـ وسائل عمل اللويب اليهودي.   
نشأة اللجنة وأهدافها وأبرز أعماهلا وأدوارها علـى : ل مواضيعوقد مت يف هذا احملور تناو. ـ اللجنة اليهودية األمريكية.   

 . الساحة األمريكية
   :اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة األمريكية  : أوال

، وتكون عادة قبالة مكتب )الردهة األمامية يف فندق:(� _à)الرواق: (كلمة انكليزية تعين " Lobby " :تعريف اللوبي
يف جملــس العمــوم الربيطــاين، وعلــى الردهــة ) الــصالة الكــربى (هــذه الكلمــة علــى الردهــة الكــربى  االســتقبال، وأطلقــت 

الكــربى يف جملــس الــشيوخ األمريكــي، ويف هــذه الردهــة يــستطيع أعــضاء ا¹لــس مقابلــة األفــراد، وفيهــا يــتم تبـــادل اآلراء 
  .١واملصاحل املشرتكة، وعقد الصفقات، وإدارة املناورات واملشاورات

 يف األدبيات السياسة، منها ما عرفته املوسوعة الربيطانية، بأنه ( Lobby )   ووردت تعريفات عدة ملصطلح اللويب   
جمموعـــة مـــن العمـــالء النـــشطاء الـــذين هلـــم مـــصاحل خاصـــة، وميارســـون الـــضغوط علـــى املـــوظفني الـــرمسيني، وخــــصوصا :(

)عرفت الطبعة الدولية من قاموس » �)املشرعني، وذلك للتأثري فيهم يف أثناء ممارسة عملهم  : ( ، املصطلح بأنه )ويبسرت()
أشـــخاص يـــرتددون علـــى ردهـــة ا¹لـــس، أو أشـــخاص ليـــسوا أعـــضاء يف ا¹لـــس التـــشريعي، وال حيملـــون صـــفة رمسيـــة، او 
يشغلون مناصب حكومية، حياولون التأثري يف املشرعني، أو الشخصيات العامة بواسطة الصالت اخلاصة، وذلك 샀دف 

جمموعة من النـاس حتـاول الـضغط علـى احلكومـة : ()، ويعرفه قاموس أكسفورد بأنه)تشريع معني، أو اختاذ قرارات حمددة 
تطلـــق علـــى مجاعـــات ) املـــصطلح ( ، وباتـــت هـــذه الكلمـــة ٢)لعمـــل شـــيء مـــا، أو منـــع القيـــام بعمـــل مـــا، أي إجهاضـــه

يف أعضاء هيأة تشريعية، وبواسطة استخدام نفوذ ما مستمد الضغط، واليت عادة جيلس ممثلوها يف الصالة الكربى للتأثري 
  .من ثروة، أو مكانة، أو مركز قوة

.   وتعد هذه اجلماعات املشرعني باألصوات او الدعم املايل حلمالᄳم االنتخابية، أو باالنتشار االعالمي ان هم ساندوا 
 حجـب األصـوات عـنهم إن هـم أحجمـوا عـن مطالبهم، وساعدوا على حتقيقها، او ᄳديـدهم بـشن محـالت ضـدهم، او

  .ذلك
النظـــام الـــسياسي األمريكــي الـــذي يعـــرتف بوجـــود :    وتعــد مجاعـــات الـــضغط ظــاهرة مميـــزة لألنظمـــة الدميقراطيـــة، ومنهــا

املــصاحل اإلقتــصادية، كمــا هنالــك مجاعــات تنــتظم حــول بعــض : مجاعــات تنظــيم حــول بعــض املــصاحل املــشرتكة، ومنهــا
مجاعــات : ، كمــا يطلــق عليهــا أمســاء أخــرى، مثــل)مجاعــات املــصاحل العامــة(.لعامــة، وتعــرف بإســم األهــداف والقــضايا ا

إن اللـويب عبـارة ): يل أوبـرين(، ويـرى Case groups)(، أو مجاعـات القـضايا Citizens groups)(املـواطنني 
  .٣ه يتفق مع أهدافهاعن جمموعة مصلحية خاصة تعمل ضمن النظام السياسي لكي تؤثر يف وضع السياسات على وج

   ويعمــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أكثــر مــن لــويب أو مجاعــة ضــغط متــارس أنــشطتها يف العلــن بــشكل مــشروع، 
اللــويب اليونــاين، أو اللــويب اإليرلنــدي، كمــا يوجــد اآلن لــويب عــريب، وهنالــك أيــضا :فهنالــك مجاعــات ضــغط أثنيــة، مثــل

                                                           
: ( /www.dorar.net/enc/adyan: بكة األنترنيت، على ش: ( /// .موسوعة الملل واألديان، اللوبي اليهودي والصهيوني، قي  .  . 

 .OXFORD World power;oxford university; UK; pageenc.  
محمـــــــد ناصـــــــر الخوالـــــــدة، المؤســـــــسات اليهوديـــــــة المهيمنـــــــة علـــــــى وســـــــائل اإلعـــــــالم األمريكيـــــــة، منتـــــــديات القـــــــضية الفلـــــــسطينية علـــــــى شـــــــبكة  .  

www.palissue.com/vb/palestinevb/issu/issu:اإلنترنيت . 



:  يب الكاثوليكي، وآخر علماين، وهنالك أيضا مجاعات ضغط مهنية وإقتصادية مثلاللو: مجاعات الضغط الدينية، مثل
. ..لويب املصاحل النفطية، وآخر ملنتجي األلبان، وثالث ملنتجي البيض، ورابع ملزارعي البطاطـا، وخـامس لنقابـات العمـال

: ( سياسي األمريكـي يـسمى   بــــ فضال عن أعـداد أخـرى مـن اللوبيـات الـيت تـدافع عـن قـيم معينـة، حـىت بـات النظـام الـ
، وأصبح النظام يعرب عـن مقـادير الـضغوط الـيت تـستطيع مجاعـات الـضغط ان متارسـها علـى )دميقراطية مجاعات الضغط 

املشرعني لتحديد قرارهم بشأن قضية ما، إلصدار قوانني معينة أو حجب أو تعديل أخرى
(

٤.  
  :اللوبي اليهودي 

 The(اللويب اإلسرائيلي : د إلسرائيل يف الواليات املتحدة األمريكية، تسميات عدة،  مثليطلق على اللويب املؤي     
Israel lobby( أو اللــويب اليهـودي ،)(Jewish lobby أو اللـويب الـصهيوين ،)(Zionist lobby وهــذا ،

علــى توجيــه الــسياسة املــصطلح أو التعبــري يــسمح لوصــف جمــاميع مــن األفــراد واملؤســسات واملنظمــات الــيت تعمــل بنــشاط 
اخلارجية األمريكية، ومبا حيقق مصاحل دولة إسرائيل، كمـا ميكـن القـول بأنـه إئـتالف فـضاض مـن األفـراد واجلماعـات الـيت 

  .٥“تعمل علنا يف النظام السياسي األمريكي لتعزيز العالقات اإلسرائيلية ـــ األمريكية
متع مبرجعية واحدة، أو قيادة مركزية، واألفراد أو املنظمـات الـيت تـشكله    واللويب اليهودي 샀ذا املعىن ليس حركة واحدة تت

العمل السياسي املنظم لليهود األمريكيني، :( قد خيتلفون أحيانا فيما بينهم على مسائل أساسية عدة، ويعرفه البعض بأنه 
، وعلــى هــذا ٦)اليـة إلســرائيل وترقيتهــاواملوجـه باجتــاه صــانعي القــرار األمــريكيني، 샀ـدف محلهــم للمحافظــة علــى الــسياسة املو

)األسـاس، فإنــه ال ميكـن عــد أو إدراج األنـشطة اإلجتماعيــة والتنظيميــة اليهوديـة، وال مــا يقدمـه اليهــود األمـريكيني مــن دعــم  (
  .مباشر إلسرائيل ضمن مفردات نشاط اللويب اإلسرائيلي، حىت لو كانا عاملني مهمني يف ذلك

للتعبــري عــن القبــضة املتحالفــة إلحتــاد يعــرب عــن منظمــات وأفــراد يعملــون ) للــويب اإلســرائيلي((   ويــستخدم آخــرون مــصطلح 
بنــشاط وفاعليــة حلــرف وتوجيــه الــسياسة األمريكيــة، وجعلهــا تعمــل يف اجتــاه خدمــة املــصاحل اإلســرائيلية، وتــضم نــواة اللــويب 

(ودا مهمة يوميا يف حياᄳم، من أجـل حتويـل الـسياسة اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة األمريكية، يهود أمريكيني يبذلون جه )
اخلارجيـة األمريكيـة اىل مـا حيقـق مــصاحل إسـرائيل، وتتجـاوز جهـود هـؤالء اليهــود مـن جمـرد التـصويت للمرشـحني األمــريكيني 

  .٧املدافعني عن إسرائيل اىل كتابة اخلطابات، ومجع التربعات املالية، ودعم املنظمات املدافعة عن إسرائيل
منظمــة يهوديــة ) : (جممــوع مــا يقــارب : بأنــه " اللــويب اليهــودي " يف قــاموس الــسياسة، ) والــرت جــون رميونــد(   ويعــرف 

سياسية يف الواليات املتحدة األمريكية، تقوم بأعمال منفردة ومشرتكة من أجل مصاحلها داخل الواليات املتحدة املتحدة، 
ان اللـويب اليهـودي يف الواليـات املتحـدة، ) : لومونـد ديبلوماتيـك(يف جملة ) ) دومينيك فيد(ومصاحل دولة إسرائيل، ويقول 

(يعد واحدا من الكثري من ا¹موعات املؤثرة ذات املكانة الرمسية يف املؤسسات والسلطات، واللويب اليهودي األمريكي، هـو  )
(كـي، والـيت تعـد مـن أنـشط مجاعـات الـضغط يف احلقيقة أكثر من جمرد عشرات منظمات الضغط اليهودية يف ا¹تمـع األمري

ماليني نسمة، وبنـسبة التتعـدى ) (( ) سياسيا واجتماعيا، وعلى الرغم من ان عدد اليهود األمريكيني الفعلي  اليتجاوز الـ 
من حجم السكان، إال ان تأثريهم يف الرأي العام األمريكي يتعدى بكثري حقيقة نـسبة أصـواᄳم اإلنتخابيـة،  ومـن %) ((

                                                           
 . موسوعة الملل واألديان، مصدر سبق ذكره، ص .  
) : =?www.pij.org/details.php: اللوبي اإلسرائيلي، مجلة فلسطين وإسرائيل على شبكة اإلنترنيت .   . 
) : ) : سـات الفلـسطينية، بيـروت، مؤسـسة الدرا/: ::نـصيرة مـروة، ط:كميل منصور ، الواليات المتحدة األمريكية وإسـرائيل، العـروة الـوثقى، ترجمـة .  

 . . 
، دار جــوران للطباعــة والنــشر،  جــون ميرشــامير ،وســتيفن وولــت، اللــوبي اإلســرائيلي والــسياسة الخارجيــة األمريكيــة، ترجمــة يوســف ابــراهيم الجهمــاني،ط .  

 .: ) : ) : دمشق، 



بـأن اللـويب اليهـودي يطبـق خبناقـه علـى الـسياسة اخلارجيـة األمريكيـة، وتأسيـسا علـى ذلـك يؤكـد : هذا املنطلـق يؤكـد الـبعض
على ان اللويب اليهودي اصبح عدواين ومهيمن ومؤيد إلسرائيل يف املقام األول، ومؤثر يف )اللويب( يف كتابه ) أدوارد تيفنان(

قد سجلت اجلماعات املوالية السرائيل جناحاᄳا يف معظم االحيان على حساب املصاحل املسائل املتعلقة بالشرق األوسط و
  .  االمريكية يف الشرق االوسط، واستطاعت اخضاع توجهات امريكية خلدمة اسرائيل

ة جلنـة الـشئون العامـ: إن اللويب اليهودي اليـضم منظمـات وجلـان يهوديـة فقـط، تقـف يف مقـدمتها :    ومن اجلدير بالذكر
، ومؤمتر روءساء املنظمات اليهودية األمريكية الكربى، واللجنة اليهوديـة ــــ األمريكيـة، ورابطـة )إيباك(اإلسرائيلية ــ األمريكية 

)مكافحة التشهري، واملنظمة الصهيونية ألمريكا، وغريها، بل يضم أيضا جمموعات أخرى من غـري اليهـود، مـنهم املـسيحيون 
ة من اليمني املسيحي ذي التوجه السياسي األوسع، ومن بني األعضاء البارزين يف هذه اجلماعة، الصهاينة، وهم فئة متفرع

اجلمهـــوري تـــوم ديـــالي،  : (شخـــصيات دينيـــة وسياســـية، يقـــف يف مقـــدمتهم زعمـــاء األغلبيـــة الـــسابقني يف جملـــس النـــواب
د هـؤالء وآخـرون، شـريك مهـم ملختلـف ، ويعـ)واجلمهوري ريتشارد آرمي، وكالمها عن تكـساس، والـسيناتور جـيمس إ�ـويف

املــسيحيني :  ، فــضال عــن جمموعــات مــسيحية أخــرى، مثــل ٩ ا¹موعــات املواليــة إلســرائيل يف الطائفــة اليهوديــة األمريكيــة
معهـد واشـنطن لـسياسات الـشرق : املتحدين من أجل إسرائيل، كما يضم مفكرين ومعاهد متخصصة، ومراكز حبثية، مثـل

بــأن اللــويب : كمــا ميكننــا القــول) .  كــومنرتي(، وجملــة )ويكلــي ســتاندراد(جملــة : نــشورات دوريــة، مثــلاألدىن، وجمــالت وم
اطــار تنظيمــي عــام يعمــل بداخلــه عــدد كبــري مــن اجلمعيــات والتنظيمــات واهليئــات : بــاملعىن العــام الــشائع للمــصطلح هــو 

 قـــضايا واســـعة، فـــضال عـــن تالقيهـــا وتوحـــدها جتـــاه اليهوديـــة والـــصهيونية تنـــسق فيمـــا بينهـــا، كمـــا موجـــود بينهـــا توافـــق جتـــاه
سياســات وأهــداف حمــددة عــادة ختــدم إســرائيل، ويالحــظ علــى معظــم املنتمــني هلــذه اجلمعيــات والتنظيمــات واجلماعــات، 
كو�م من الليرباليني، والعلمانيني، وعلى الرغم من أن مجاعات الضغط اليهودية هذه ليست كبرية، ولكنها تتميز بفعاليتها 

ويف كــل منظمــة يهوديــة تــربز .  وتأثريهــا، الســيما بالنــسبة للقــضايا الــيت تتعلــق بإســرائيل، وبالعالقــات بــني الكنيــسة والدولــة
عـــضو اللجنـــة اليهوديـــة األمريكيـــة، ) هاميـــان بوكـــسبنيدر: (جمموعــة مـــن األفـــراد لـــدائرة الـــضغط اخلاصـــة 샀ـــا، ويـــشار هنـــا اىل

: ؤثر والفعال، كما يتغلغل أفراد من اللويب اليهودي يف منظمـات أمريكيـة، ومنهـاكإمنوذج أسطوري لرجل الضغط الديين امل
(منظمة اإلحتاد األمريكي للحريات املدنية، وهي منظمة علمانية، إال ان اليهود يشكلون نسبة جوهرية من بني أعضائها )١٠.  

املني يف السفارة اإلسرائيلية  بواشنطن، فضال    وينسق اللويب اليهودي مع احلركة الصهيونية، كماأن له اتصال وثيق مع الع
  .عن املستويات العليا يف احلكومة اإلسرائيلية

   : مكونات اللوبي اليهودي : .ثانيا
     يتــألف معظــم اللــويب مــن يهــود أمــريكيني ملتــزمني بالعمــل والــضغط مــن أجــل دفــع اإلدارة األمريكيــة علــى تبــين سياســة 

لـيس ألي جمموعـة : ( بقولـه) أورفـسكي.ملفـن آي(يل وقد عرب عن ذلـك املـؤرخ األمريكـي خارجية تتوافق مع مصاحل إسرائ
: .مؤيدا هلذا الرأي بقولـه) روزنتال.ستيفن ت(، وكتب )إثنية أخرى يف التاريخ األمريكي، مثل هذا اإلخنراط مع دولة أجنبية

اح دولـة أخـرى، مثلمـا هـم اليهـود األمريكيـون ، مل يكن هنالك أي دولة أخرى يلتزم مواطنوها بنجـ: ( انه منذ العام ( 
                                                           

حـسن عبـد ربـه ، المجلـس االعلـى للكتـاب، قـراءة فـي الكتـاب، عـدنان : ريكيـة، ترجمـة ، ادوارد تيفنان، القـوة الـسياسية الـصهيونية والـسياسة الخارجيـة االم 
§http://www.annabaa.org/nbanews/�¹à“/§ô/_Ë: عباس، شبكة النبأ المعلوماتية، على الرابط .htm  

،شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنـشر، .انطـوان باسـيل، ط:  وولت ، اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األمريكية، ترجمة.ميرشامير، وستيفن م. جون ج . .
 .« �-« �« �httpبيروت، 

لقــاهرة، ، مكتبــة الــشروق الدوليــة، مــصر، ا عــصام فــايز، ط: مايكــل كوربــت ،وجوليــا ميتــشل كوربــت، الــدين والــسياسة فــي الواليــات المتحــدة، ترجمــة . : 
http t p . - . . 



مؤلـف مـن : (، اللـويب املـوايل إلسـرائيل بأنـه )تـرايس.روبـرت ه(، وصف عـامل الـسياسة t p ، ويف العام )حيال إسرائيل 
منظمـــــة منفـــــصلة ــــــــمعظمها يهوديـــــة ــــــــ تـــــدعم بنـــــشاط كـــــل ممارســـــات احلكومـــــة اإلســـــرائيلية ومواقفهـــــا " : "علـــــى األقـــــل 

   .١١)السياسية
  ويتوىل عمل اللويب عدد من اجلمعيات واملنظمات واهليئات اليهودية والصهيونية، واليت استفادت واعتمدت على القانون 

، والـــذي أعطـــى احلـــق للجماعـــات املختلفـــة بتـــشكيل جمموعـــة ضـــغط، 샀ـــدف ضـــمان t p األمريكـــي الـــصادر يف العـــام 
  ١٢: يتمصاحلها بواسطة اسرتاتيجيات وتكتيكات عدة منها اآل

  .ــ التأثري املباشر، مثل االتصال بالسلطتني التنفيذية والتشريعية)   
  .تعبئة الرأي العام، وخلق اجتاه عام يؤثر يف    صانعي القرار إلقناعهم بقرار مصلحتهم: ــــ التأثري غري املباشر، مثل.   

تكـــوين لـــويب صـــهيوين يف الواليـــات املتحـــدة عـــضو املـــؤمتر الـــصهيوين األمريكـــي ) أشـــعيا كفـــن(، قـــرر Í¹¹“   ويف العـــام 
  .١٣)أبا إيبان، وموشبه شاريت، وتيدي كولك : ( األمريكية، وبعد اخذ رأي بعض الزعماء اإلسرائيليني آنذاك، مثل 

  ) :اللويب اليهودي(     وفيما يلي نتعرف إىل أهم منظمات الضغط اليهودية األمريكية 
  ):إيباك ( للشئون العامة اللجنة اإلسرائيلية ــــ األمريكية  ).

، ومتيـزت بتــسجيلها يف الكـونغرس األمريكـي كواحـدة مـن مجاعـات الــضغط : (    تأسـست هـذه اللجنـة يف العـام 
 األمريكية املـصرح هلـا بابـداء وجهـة نظرهـا قبالـة الكـونغرس رمسيـا، وكانـت تعـد يف البدايـة خادمـة اجلاليـة اليهوديـة لـدى 

، وعلى حساب املنظمات اليهوديـة األمريكيـة األخـرى، والسـيما )رأس حربتها( اآلن كــ الكونغرس، وبات ينظر اليها 
  .١٤اللجنة اليهودية األمريكية، ومنظمة بناي بريت 

أن وجود إسرائيل له أمهية حيويـة ألمريكـا، وأن أمريكـا ذات أمهيـة بالغـة إلسـرائيل، : (على فلسفة مفادها ) إيباك(   وتقوم 
اه على وفق أهداف مرحلية حتددها مؤمتراᄳا السنوية واملوسعة، ومـن أهـم أعمـال هـذه اللجنـة ومهامهـا وتعمل يف هذا اإلجت

  ١٥: ما يلي 
  .   ــــ مساندة املواقف اإلسرائيلية

  ..   ــــ حماربة أي حتالف أمريكي مع العامل العريب قد يؤثر سلبا يف إسرائيل
  .ل ألمريكا، وجدوى التحالف معها   ــــ اقناع أعضاء الكونغرس بأمهية إسرائي

  .   ــــ تعزيز قدرة إسرائيل على خدمة املصاحل األمريكية
  .   ـــــ قيادة احلمالت اإلعالمية املعادية للعرب

  ...   ـــــ منع ومعارضة مد العرب بالسالح املتطور
موعـة ضـغط مـؤثرة يف صـنع القـرار يف واشـنطن، ، مـن أهـم جم)إيبـاك(   وتعد اللجنة اإلسرائيلية ـــ األمريكية للـشئون العامـة 

، وهي تكرس جهودها بأكملها لدعم دولة إسرائيل، وهلا عالقات واسعة ومؤثرة مبعظم )نيويورك تاميز(ôوفقا لتقدير صحيفة 
 صـــناع القـــرار يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، والســـيما الروءســـاء وأعـــضاء الكـــونغرس، ورجـــاالت األحـــزاب واملتنفـــذين يف

                                                           
  .) :وولت ، مصدر سبق ذكره، ص . ميرشامير وستيفن م. جون ج .  
: نبيـــــــل محمـــــــود الـــــــسهيلي، اللـــــــوبي اليهـــــــودي قـــــــي الواليـــــــات المتحـــــــدة وآليـــــــات عملـــــــه، صـــــــحيفة الـــــــشعب المـــــــصرية علـــــــى شـــــــبكة اإلنترنيـــــــت .  .

www.elshaab.org/thread;php?ID= ) : . 
ID .  ( ، بيروت، تموز )...(جي ستريت، تباين في األسلوب واتفاق على الهدف ، مجلة الوحدة اإلسالمية، العدد ...جنان علي ، إيباك :.  
 . . كميل منصور، مصدر سبق ذكره، ص  .   
 جنان علي، مصدر سبق ذكره، .   



كمـــا ميكننـــا اإلشـــارة اىل أن .  اإلدارة األمريكيـــة، ويف خمتلـــف القطاعـــات احلكوميـــة واإلقتـــصادية ووســـائل اإلعـــالم املختلفـــة
هي أحد أهم شرايني احلياة اليت تعتاش عليها إسرائيل، فهي صاحبة الكلمة الفصل يف الـسياسة األمريكيـة املتعلقـة ) إيباك(

صاحية اليد الطوىل يف تقرير املساعدات األمريكيـة بأنواعهـا املختلفـة الـيت تقـدم اىل إسـرائيل، بالصراع العريب ــ اإلسرائيلي، و
  .١٦فضال عن كو�ا صاحبة الصوت األعلى يف الكونغرس والبيت األبيض وغريها من مؤسسات اإلدارة األمريكية 

ار األمريكـي، واصـبحت علـى جانـب    ويف استطاعت هذه اللجنة صناعة جنوم السياسة، ووضعهم فوق مقاعد صنع القر
كبـري مــن القــوة حبــث ميكنهـا التــأثري يف اختيــار املرشــح الرئاسـي، وأركــان إدارتــه وفريــق عملـه، فــضال عــن قــدرᄳا بالتوســط يف 

  ، واجليش اإلسرائيلي، وتقـدمي االستـشارات اىل وزار)البتاغون(اقامة العالقات العسكرية الوثيقة بني وزارة الدفاع األمريكية 
  .١٧اخلارجية وأعضاء الكونغرس، وقادة اجليش، وصانعو سياسة البيت األبيض

  
  
  :مؤتمر روءساء المنظمات اليهودية األمريكية الكبرى ) .

) ايز�ـــاور( ، بـــدأت جهـــود مـــن قبـــل عـــدد مـــن املنظمــات اليهوديـــة بالتنـــافس ملقابلـــة الـــرئيس األمريكـــي ôà)=   يف العــام 
الــذي أصــبح أول رئــيس  _*)نــاحوم غولــدمان(اسة األمريكيــة يف الــشرق األوســط، وبــادر للبحــث يف قــضية اســرائيل والــسي

منظمة، ميثل كل منها رئيسها أو مديرها، مث انضم اىل هذه ا¹موعة عدد ) _ (بدعوة جمموعة عمل مكونة من _ للمؤمتر
ôà ô)=س بصورة رمسية يف العام منظمة، انضمت اىل املؤمتر الذي تأس) ) (آخر من املنظمات اليهودية ليصبح عددها 

) )) (بوالية نيويورك، ويرأس هذا املؤمتر يف كل عامني، رئيس إلحدى املنظمات اليهودية الــ) بارك أفنيو(وشغل موقعه يف 
  . ١٨والذي يرشحه جملس مؤلف من مثانية أعضاء

امجاع املنظمـات الـيت يتـألف منهـا، وتتجلـى مهـام    ويعد املؤمتر اهليأة الدبلوماسية ملنظمة إيباك، ويتمثل نفوذه يف انه ميثل 
  :١٩املؤمتر باآليت

  .ـــ شرح وتبليغ موقف اليهود األمريكيني اىل احلكومة األمريكية، وصانعي القرار، ووسائل اإلعالم:    
  .ــــ شرح وتبليغ موقف اإلدارة األمريكية والشعب األمريكي اىل احلكومة اإلسرائيلية.   
  .وقف اإلسرائيلي على اإلدارة األمريكية، واليهود األمريكينيـــ عرض امل.   

  وبذلك يعد املؤمتر رابطة السياسة اخلارجية للمنظمات اليهودية األمريكية، واملنسق بينها، وبني اإلدارة األمريكية، إذ يعقد 
ارجيـة، ووزيـر الـدفاع، ومستـشاري رئيس املؤمتر لقاءات بالرئيس األمريكي، فضال عن عقـد اجتماعـات مـع نائبـه، ووزيـر اخل

  .الرئيس لنقل وجهات النظر اخلاصة بالقضايا اليت ᄳم ومتس إسرائيل
  

                                                           
 .)        ، دمشق، ) .  (مأمون الحسيني، يهود أمريكا ومعضالت الديمغرافيا واإلنتماء، صحيفة الوطن السورية ، العدد .   
 . .  .  .         ، شركة الطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، :محمود يوسف زايد، ط:بول فندلي، الخداع ، ترجمة .  (
ودي العـالمي َّ، تـولى رئاسـة المـؤتمر  اليهـ    مؤسس المؤتمر اليهودي العـالمي، حـضر جميـع المـؤتمرات الـصهيونية منـذ العـام : زعيم هصهيوني، وهو . *

: ، وللمزيـد ينظـر    ، تـوفي فـي العـام      وحتـى العـام     ، كمـا تـولى رئاسـة المنظمـة الـصهيونية العالميـة منـذ العـام           بـين العـامي 
  .المجلد السادس، الجزء الثاني: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

ســـــــسات اليهوديـــــــة المهيمنـــــــة علـــــــى وســـــــائل االعـــــــالم األمريكيـــــــة، منتـــــــديات القـــــــضية الفلـــــــسطينية، علـــــــى شـــــــبكة محمـــــــد ناصـــــــر الخوالـــــــدة، المؤ .   
www.palissue.com/vid/palestine  /issue/vid:األنترنيت        . 

  .محمد ناصر خوالدة، مصدر سبق ذكره .   



  :اللجنة اليهودية األمريكية) .
، يف نيويـورك، وكـان هـدفها ƒGGG   وهي من أقدم املنظمات اليهودية يف الواليات املتحدة األمريكية، تأسست يف العـام 

وق املدنيـة والدينيـة لليهــود يف أمريكـا وخارجهــا، كمـا عملـت علــى دعـم إســرائيل منـذ نــشأᄳا يف املعلـن هـو الــدفاع عـن احلقــ
فــضية انكــار احملرقــة التارخييــة : ، وᄳــتم بــشكل خــاص بعــدد مــن القــضايا، وتــشن محــالت اعالميــة حوهلــا مثــل ƒGGGالعــام 

)املتحــــدة الــــذي عــــد الــــصهيونية حركــــة ، وكانــــت اول منظمــــة يهوديــــة  تــــشن محلــــة ضــــد قــــرار األمــــم )اهلولوكــــست(لليهــــود 
  .٢٠عنصرية

  :المنظمة الصهيونية العالمية ـــ القسم األمريكي ــــ ) .
   بعد ظهور احلركة الصهيونية يف العقد األخري من القرن التاسع عشر بقصد حشد وتعبئة يهود العامل من أجل اإلستيالء 

، حلـشد أنـشطة ƒGGG، تأسـس القـسم األمريكـي يف العـام ٢١يهاعلى فلسطني واسـتعمارها إلقامـة دولـة يهوديـة فـوق أراضـ
وجهـــود اليهـــود األمـــريكيني لكـــسب تأييـــد الـــرأي العـــام األمريكـــي والتـــأثري يف مواقـــف وقـــرارات الكـــونغرس والبيـــت األبـــيض 
ومكاتـــب احلكومــــة األمريكيـــة، ويعمــــل هـــذا القــــسم علـــى نــــشر املخططـــات اإلســــرتاتيجية للحركـــة الــــصهيونية والتوجهــــات 
اإلسرائيلية والربامج اليت تسعى خلدمة وإدامة دولة إسرائيل، لكو�ا دولة غاصبة زرعت يف قلب الوطن العريب بدعم وإسناد 

الواليات املتحدة األمريكية، فضال عن اصدارها الدليل الـسنوي للـربامج اإلسـرائيلية، كمـا : من الدول الغربية، ويف مقدمتها
  .م خمتلفة تسخرها خلدمة أهدافهامتتلك وكالة أنباء ووسائل اعال

   ) :J. street( منظمة جي ستريت ) .
Jظهـرت هـذه املنظمــة مـؤخرا كوسـيلة جديــدة لـدعم دولــة إسـرائيل، ولتنـشيط وتعبئــة الـشارع اليهـودي األمريكــي لـدعم مــا    

 حــول الــشرق األوســط وإيــران، ))بــاراك أوبامــا(Jتــسميه الــصراع العــريب ـــــ اإلســرائيلي ســلميا، ولــدعم سياســة الــرئيس املريكــي 
ومنح فرصـة التعبـري لغالبيـة اليهـود األمـريكيني الليرباليـني املنفتحـني الـذين يعارضـون احلـرب يف العـراق، واحلـرب احملتملـة علـى 

ين إيران، والداعني اىل قيادات أمريكية تأخذ على عاتقها إ�اء الصراع العريب ــ اإلسرائيلي بسالم ودبلوماسية، فضال عن تب
إسـرائيلية وفلـسطينية، وينتــسب : العمــل للتوصـل اىل حـل مبــين علـى أسـاس دولتـني مــستقلتني: مواقـف جديـدة يف مقـدمتها

من احلاخات االيهود، كمـا وأ�ـا جنحـت يف جـذب أكثـر ) ألف(ألف عضو، كما تعتمد على حنو ) : (هلذه املنظمة حنو 
   .٢٢ فضال عن عدد من الشخصيات اإلسرائيليةألف شخصية أمريكية حلضور مؤمترها السنوي،) “�6(من 

   ونــود اإلشــارة اىل أن اللــويب اليهــودي يتكــون مــن شــبكة واســعة مــن املنظمــات واجلمعيــات واللجــان واإلحتــادات، يقــدرها 
جملس كنس : حمفل ومعبد، ومنها) Íô«(احتاد حملي وصندوق للرعاية، وأكثر من ) ¹¹q(، منظمة و)¹¹q(العض بنحو 

، ومجاعـة )بريرا(، ومنظمة البديل )بناي بريث(مجعية الدعوة اليهودية املوحدة، والرابطة اليهودية األمريكية، ومجعيةأمريكا، و
   .٢٣..التيكون، واملنتدى السياسي اإلسرائيلي، وصندوق مال إسرائيل اجلديدة

  :اليهود والمجتمع األمريكي :  �ثالثا 

                                                           
، وعلــــــــى  رابــــــــط “ôÍ:،حزيــــــــران )  ( واشــــــــنطن، العــــــــدد أيمــــــــن حــــــــسونة، اللجنــــــــة  اليهوديــــــــة األمريكيــــــــة، التعلــــــــيم ضــــــــمان التفــــــــوق، تقريــــــــر .   

//www.taqrir.org/index.cfm?pageied:األنترنيت /ld.cfm/title  
ld . المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسة،ط ،:ôÍ“ld . .  
ـــــــــــى شـــــــــــ(يوســـــــــــف شـــــــــــلبي، جـــــــــــي ســـــــــــتريت  .    ـــــــــــة العـــــــــــصر عل ـــــــــــت فـــــــــــي تهـــــــــــدد عـــــــــــرش إيبـــــــــــاك، مجل ـــــــــــى “ôÍ:/  /  بكة اإلنترني ، وعل

        .www.alasr.ws/index.cfm?metod=home.con&contented=metod:الرابط
ws .  ستيفن والت، وجون ميرشايمر، مصدر سبق ذكره، ص .  _ . . 



home* et dيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بعــد املــسيحيني حــىت العــام    كــان اليهــود يــشكلون ثــاين أكــرب مجاعــة دين
من جمموع الشعب األمريكـي، %) ((االف نسمة ،  وميثلون نسبة تقارب الـ )  . (ماليني، و) ((يقدر عددهم بنحو 

   .٢٤أغلبيتهم الساحقة من اليهود األشكناز القادمني من شرق أوربا
 اىل فئـات آثنيـة وإصـالحية وحمافظـة ومتدينـة وعلمانيـة، وهـم خيتلفـون مـع بعـضهم يف مـسائل    وينقسم اليهود األمـريكيني

وقضايا أمريكية داخلية عدة، ويعانون من تزايد معدالت ذوبا�م وإندماجهم يف ا¹تمع األمريكي، بواسطة الزواج املختلط 
تفشي قـيم املنفعـة واللـذة واألنانيـة، وتزايـد أعـداد ، كما يعانون من %)  (من غري اليهود، وبدرجة تصل اىل ما يزيد عن 

(الشاذين جنـسيا فيمـا بيـنهم، وعلـى الـرغم مـن ذلـك اسـتطاعوا حتقيـق درجـات عاليـة مـن التـأثري يف ا¹تمـع األمريكـي تفـوق 
  .٢٥أضعاف حجمهم السكاين

فهــم النظــام الــسياسي األمريكــي،    لقــد أدرك اليهــود، ومنــذ البدايــة طبيعــة ا¹تمــع األمريكــي وخصائــصه، كمــا اســتطاعوا 
واستوعبوا اإلطار العام للحركة السياسية يف ا¹تمع األمريكي، وسـخروه لتحقيـق أغراضـهم الدينيـة والـسياسية واالقتـصادية، 

 *)البيوريتـان( واستغلوا تعاطف األمريكيني مع األقليات الدينية املضطهدة، السيما وأن املهاجرين األوائل اىل أمريكـا كـانوا 
 املـــضطهدين يف أوربـــا، إذ كانـــت احلريـــة الدينيـــة والـــسياسية مطلبـــا للمهـــاجرين الـــذين اســـتقروا يف أمريكـــا، فـــضال عـــن حـــافز 

  .٢٦البحث عن الثراء واملنصب الذي كان احملرك األساس جلميع املهاجرين
  ٢٧:لعناصر اآلتية   واعتمد اليهود إسرتاتيجية خاصة يف التعامل مع متغريات ا¹تمع األمريكي متثلت با

ــــــ إســـتغالل العاطفـــة الدينيــة لـــدى الـــشعب األمريكــي، فـــضال عـــن العمــل للحيلولـــة دون ربـــط الــدين بالدولـــة، أو ســـيطرة :
  .املبادئ األصولية

  .ـــ استغالل الرتكيب املميز للمجتمع األمريكي القائم على جتمع عدد من األقليات.

  .                                  على الوصول إىل مراكز التأثريـــ استغالل الروح الرأمسالية اليت تشجع.
   ففي العنـصر األول سـعى اليهـود إىل تأكيـد الـرتاث الـديين املـشرتك بـني اليهـود واملـسيحيني، والسـيما الربوتـستات مـنهم، 

، ونبوءة عـودة اليهـود اىل )حلم الرب(ه بـ.والذين كانوا األكثر تأثرا بروح التوراة القتالية، ودعوᄳا الكفاحية لتحقيق ما يسمو
الثانية اليت ينتظرها املسيحيني،  وقد ) عليه السالم(عودة السيد املسيح : )، واليت تعين أيضا يف الوقت ذاته)اورشليم(القدس 

  .وداستهدف اليهود من وراء ذلك استعطاف املسيحيني األمريكيني، وكسب مساندᄳم وتأييدهم إلقامة وطن قومي لليه
م، على الفصل التـام بـني home   وعلى الصعيد الشعيب أيد اليهود، وبواسطة منظماᄳم ومجعياᄳم اليت ظهرت منذ العام 

الكنيسة والدولة، والسياسات الليرباليـة االجتماعيـة، واإلقتـصادية، واحلريـات املدنيـة، وقـاموا بـاإلئتالف مـع مجاعـات أخـرى 
   .٢٨...حقوق املرأة، واملساواة العنصرية، وحقوق اإلجهاض للنساء، ومساعدة الفقراء : بتأييد القضايا التحررية، مثل 

                                                           
 .ماليين نسمة متقدمين على اليهود) ((، أصبح المسلمون ثاني أكبرجماعة دينية فيى الواليات المتحدة، إذ بلغ عددهم نحو homeمنذ العام  . *

�GGô G ô، الهيئــة العامــة الــسورية للكتــاب، دمــشق، home أيلــول  .شـاهر اســماعيل الــشاهر، أولويــات الــسياسة الخارجيــة األمريكيــة بعــد أحــداث  .) 
. . 
 . .المصدر نفسه، ص  .  .
 .اقاموا كنيسة خاصة بهمهم البرتستانت الذين أرادوا تطهير الكنيسة، وهاجروا الى أمريكا و . *

  : عبد العزيز صقر، المجتمع األمريكي والنفوذ اليهودي، موقع المختار اإلسالمي على شبكة اإلنترنيت على الرابط . «`
www.Islamse;eet.net/mat/ et d   . 

 .المصدر  نفسه .   
 .MÚ-ليا ميتشل كوربت، مصدر سبق ذكره، ص مايكل كوربت ،وجو .   



      كما ركز اليهود يف وحدة الثقافة التوراتية بني اليهود واملسيحيني، ودور التقاليد املشرتكة بينهم يف بناء احلضارة الغربية، 
  .  القادم من الشرق على هذه احلضارة)اخلطر اإلسالمي(ودعواᄳم للتوحد يف مواجهة ما يدعوه بـ 

   ويف العنـصر الثــاين لإلسـرتاتيجية الــيت اعتمـدها اليهــود يف التعامــل مـع ا¹تمــع األمريكـي، وبإســتغالل الدعايـة الــيت نــشرᄳا 
ا¹تمع، إذ التعامل مع الرتكيب املميز للمجتمع األمريكي، والقبول العام مبنطق األقليات السائد يف : احلركة الصهيونية، هو

صورت الدعاية الصهيونية النزاع بـني إسـرائيل والعـرب علـى أنـه نـزاع بـني أقليـة دينيـة مستـضعفة ترغـب يف احليـاة بـسالم مـع 
أغلبيــة دينيـــة معارضـــة تــضطهد اليهـــود، فـــضال عــن تأكيـــد حـــق اليهـــود يف الواليــات املتحـــدة األمريكيـــة ـــــــ مثـــل غـــريهم مـــن 

قـضايا جمـتمعهم القـومي، واملـشاركة يف كـل مـا مـن شـأنه دعـم موقـف اليهـود، وربـط مـستقبلهم يف األقليات ــــ يف االهتمـام ب
أمريكا مبستقبل العالقات األمريكية معهم، وعد هذا املوضوع مسألة حمورية بالنسبة لليهود األمريكيني، واسـتغالل تعـاطف 

  .٢٩) الالسامية العربية ( : الرأي العام األمريكي للحصول على الدعم الالزم ملواجهة ما يسمى ب
  ويف العنصر الثالث استغل اليهود الروح الرأمسالية السائدة يف ا¹تمع األمريكي للوصول إىل مراكز املـال واملـصارف للتـأثري 
يف ا¹تمع لتعويض ضعف نفوذهم العددي، وبالفعل متكن اليهود من احتالل املرتبة األوىل يف الصدارة اإلجتماعية، حيث 

مــن اإلقتــصاد األمريكــي، كمــا تكمــن %)   (. ثــراءا يف العــامل، وبــاتوا يــسيطرون علــى حنــو   بحوا أكثر األقلياتأص
  قوᄳم يف استثمار ثرواᄳم بطريقة مؤثرة سياسيا وإعالميا، اىل جانب حـضورهم وتـأثريهم العلمـي والثقـايف، حيـث أن أغلبيـة 

قيـادي ) ): (إنـه مـن بـني كـل ): ينروبنـشتا(  وتـذكر دراسـة للربوفيـسور اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية جـامعيون،
، ومنهم %)) (يهوديا، فيما تبلغ نسبتهم يف قيادة اإلعالم حنو ) ) (على مستوى الواليات املتحدة األمريكية، هنالك 

مــن %) %)(، وحنــو %)%)(مــن أبــرز كبــار املثقفــني واملفكــرين، وتــصل نــسبتهم بــني علمــاء االجتمــاع حنــو %) %)(حنــو 
  .٣٠انية، فضال عن مسامهتهم يف توجيه الرأي العام، ومناهج الرتبية والتعليمعلماء العلوم اإلنس

    :وسائل عمل اللوبي اليهودي :  .رابعا
تعرفنا يف الفقرات السابقة من هذا البحث على املعىن العام والشائع للويب اليهودي، أو اإلسرائيلي ، والذي يعمل حبرية    

:يـــة، إنطالقـــا مـــن طبيعـــة النظـــام الـــسياسي األمريكـــي ، وطبيعـــة ا¹تمـــع األمريكـــي اللتـــني تامـــة يف الواليـــات املتحـــدة األمريك
وقـد عملـت احلركـة الـصهيونية علـى تأسـيس وإنـشاء . تسمحان جلماعـات الـضغط بالعمـل حبريـة يكفلهـا القـانون األمريكـي

ت املتحدة األمريكية، كي تعمـل علـى خدمـة العديد من املنظمات واجلمعيات والنوادي بني أفراد اجلالية اليهودية يف الواليا
التوجهات الصهيونية، ودعم سياسات وخطوات وممارسات دولة إسرائيل يف املنطقة العربية، وبفضل عوامل عدة، وامـتالك 

ع التنفيذي    مقومات القوة الرأمسالية واإلعالمية بات للويب اليهودي نفوذا وتأثريا مباشرا يف ا¹تمع األمريكي، السيما يف الفر
  .٣١والفرع التشريعي لإلدارة األمريكية، ومبا خيدم منهجية دولة إسرائيل، وعالقاᄳا مع اإلدارة األمريكية

.التـــشريعية والتنفيذيـــة ومحلهمـــا علـــى دعـــم إســـرائيل دعمـــا غـــري مـــشروط، فأنـــه :    ولكـــي ميـــارس اللـــويب تـــأثريه يف الـــسلطتني
  :٣٢لييستخدم وسائل وآليات ميكن إجيازها مبا ي

، ويف )الـشيوخ، والنـواب  ( :ريكيـة، وأعـضاء الكـونغرس مبجلـسيهـــ احملافظة على اإلتـصاالت اليوميـة مـع أفـراد اإلدارة األم:
  ..الشئون اخلارجية، والقوات املسلحة، وامليزانية، وغريها: أعضاء يف جلان : مقدمتهم

                                                           
 . عبد العزيز صقر ، مصدر سبق ذكره..   
 ..  . . شاهر اسماعيل الشاهر، مصدر سبق ذكره، ص  . . 

  ..: -:  . MÍ)�غسان البستاني، الدار العربية للعلوم، القاهرة،: جايمس بتراس، سطوة إلسرائيل في الواليات المتحدة، ترجمة. . 
  . _ . صور، مصدر سبق ذكره، ص كميل من.    



عدة ألن تكون ذات قيمة قصوى بالنسبة ألعضاء الكونغرس، واليت ـــ توفري املعلومات املشذبة املهذبة واملعروضة بعناية وامل
تسهم يف توفري كل ما حيتاجه املشرع وصانع القرار إلختاذ موقف بـشأن  القـضايا املطروحـة، والـيت ختـص إسـرائيل وعالقاᄳـا 

  .رائيلمع الواليات املتحدة األمريكية، فضال عن تنظيم الزيارات ألعضاء الكونغرس ومعانيهم اىل إس
صــديق : (إطــالق ألقــاب اجيابيــة مثــل: ـــــ القيــام بــإطالق أحكــام قيميــة علــى األفــراد وا¹موعــات األمريكيــة وغريهــا، ومنهــا.

( )معــاد لليهــود(e � )أســوأ خــصم إلســرائيل يف الكــونغرس( ) ) عــدو إســرائيل: (، أو ألقــاب ســلبية، مثــل)إســرائيل الكبــري
ت سـالح جبـار يـسرف ويتمـادى اللـويب يف إسـتعماله أحيانـا، بواسـطة نـشر الكتـب، )وعد إطالق األلقاب والصفا. وغريها

املعاديـــة إلســـرائيل، ) املعـــدودة(بالشخـــصيات واملنظمـــات األمريكيـــة ) الئحـــة ســـوداء(واملقــاالت، واحلمـــالت املنظمـــة لنـــشر 
، حـول اللـويب اليهـودي، والـيت )لـتسـتيفن وو(:) جـون مريشـامير: (ونشري هنا اىل الدراسة اليت نـشرها األسـتاذين اجلـامعيني

  .٣٣اᄳما على إثرها مبعاداة السامية، وأثارت ردود فعل غاضبة يف أوساط اللويب الصهيوين
ـــ ممارســة الــضغط املــنظم علــى أعــضاء يف جملــس الــشيوخ، أو جملــس النــواب، صــوتوا، أو تــرددوا يف دعــم دولــة إســرائيل، . ـــ

قيـات، أو املكاملـات اهلاتفيـة، أو القيـام بزيـارات مـن قبـل نـاخبني مهمـني، 샀ـدف بواسطة إرسال هلم سـيل مـن الرسـائل والرب
. التأثري يف مواقفهم بشأن قضايا، أو موضوع ما خيص إسرائيل أو أمنها، و السيما موضوع صفقات السالح للدول العربية

ألمريكــي الــذين حــاولوا الوقــوف اىل وقــد اســتطاع اللــويب اليهــودي علــى مــدار األعــوام املاضــية، حماربــة أعــضاء الكــونغرس ا
جانـــب احلـــق العـــريب يف فلـــسطني، إذ ألـــصق 샀ـــم ᄳمـــة معـــاداة الـــسامية، ومناهـــضة إســـرائيل، كمـــا جنـــح يف إبعـــاد املـــشرعني 

  .٣٤األمريكيني عن زيارة لبلدان العربية
ت العدوانيـــــة ضـــــد   ويف اجلانـــــب اآلخـــــر جنـــــح يف عـــــرض وجهـــــات النظـــــر اإلســـــرائيلية فيمـــــا يتعلـــــق باألحـــــداث واملمارســـــا

الفلسطينيني، كما استطاع الضغط على اإلدارات األمريكية لإلبقاء علـى املـساعدات األمريكيـة وزيادᄳـا، والـيت قـدرت منـذ 
منهــا علــى شــكل مــساعدات %) ô¾(مليــار دوالر، كانــت ) : ((مخــسينات القــرن املاضــي، وحــىت العقــد األخــري، بنحــو 

ـــ قيادة احلمالت اإلعالمية املعادية للعـرب، (                                       .                          ٣٥عسكرية
وحماربـة أي حتـالف أمريكــي مـع البلــدان العربيـة قــد يـؤثر ســلبا يف إسـرائيل، فــضال عـن معارضــة بيـع وتزويــد العـرب بالــسالح 

فـشال صـفقات الـسالح الـيت تعقـد مـع أطـراف املتطور، واحلرص للحصول على املعلومات السرية والتجـسس والتـدخل يف إ
صـــفقات بيـــع الـــسعودية : ، إذ أجهـــضت صـــفقات ســـالح أمريكيـــة، مثـــل158-عربيـــة، ومثـــال ذلـــك مـــا حـــدث يف العـــام 

 .٣٦بليون دوالر على مدى عشرة   أعوام) : (، وهو ما كلف امليزان التجاري األمريكي ):  -: (واألردن مقاتالت 
 السيطرة على الصحف وا¹الت الرئيسة وحمطات التلفـزة، حيـث عملـت احلركـة الـصهيونية علـى ـــ التالعب باإلعالم عرب 

حث اليهود األثرياء لتأسيس وشـراء عـدد كبـري مـن املؤسـسات اإلعالميـة، فـضال عـن كـسب الكتـاب واحملللـني واإلعالميـني 
  .٣٧ املصاحل اإلسرائيلية وتوجهاᄳاإلستخدامهم يف توجيه الرأي العام األمريكي، والسياسة األمريكية مبا خيدم

                                                           
   :وماهيتها، موقع الركن األخضر" إلسرائيل"هشام منور،طبيعة المساعدات العسكرية األمريكية  .  
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O ـــ السيطرة على مراكز الدراسات والبحوث، فضال عن إنشاء مراكز دراسـات خاصـة يف العقـود األخـرية وصـلت إىل عـدد
كبري من املراكز الداعمة إلسرائيل اليت تعمل على تطوير العالقات األمريكية ـــ اإلسرائيلية، وتسويغ الدعم األمريكي املقدم 

Oىل إسرائيل . 
ـــ تأهيــل أبنــاء اجلماعــات اليهوديــة دراســيا ليكــون هلــم مكــان يف قمــة القــرار الــسياسي، فــضال عــن قــوة املــال واألصــدقاء،   ــ

ومراقبة األكادمييني، واإلنفاق عليهم وعلى برامج مراقبة األنشطة اجلامعية، وتـدريب الـشباب املخلـصني إلسـرائيل بـسخاء، 
  . ا¹تمعات األكادمييةلكي يكونوا سند هلا داخل

  ـــ متويل احلمالت اإلنتخابية للمرشـحني املفـضلني، إذ يظهـر اليهـود األمـريكيني كرمـا ملحوظـا يف متويـل محـالت املرشـحني .
املــوالني إلســرائيل، وقــد أشــارت مــصادر عــدة اىل أن أغلبيــة أمــوال احلــزب الــدميقراطي، وحنــو ثلــث أمــوال احلــزب اجلمهــوري 

 . مليون دوالر//¹إن ايباك مجعت يف االنتخابات التشريعية مبفردها : ¹، ويذكر  در يهوديةيأتيان من مصا
  ):American Jewish Committee(اللجنة اليهودية األمريكية : خامسا

   تعرفنـــا يف الفقـــرات الـــسابقة مـــن البحـــث اىل عـــدد مـــن املنظمـــات واجلمعيـــات واللجـــان، الـــيت أنـــشأᄳا احلركـــة الـــصهيونية 
لغــل يف ا¹تمــع األمريكــي مــن أجــل اســتيعاب حركتــه والتــأثري فيــه ملــصلحة اإلســرتاتيجية الــصهيونية، وانتقلــت اجلماعــة للتغ

اليهودية بذلك من مجاعة غري سياسية تعيش يف عزلة، وتعاين من اإلضطهاد إىل مجاعة نشطة تتمتع بنفوذ واسع، وتشارك 
  .ها العددييف احلياة السياسية، وتؤثر فيها بشكل يفوق حجم

، رأس حربـة اللـويب اإلسـرائيلي، والسـيما يف الكـونغرس )AIPAC(اإلسـرائيلية _    وملا كانت جلنة العالقات األمريكيـة 
)األمريكية، تعد األقدم تأسيسا، واألكثر انتشارا بني أوساط اليهود األمريكيني_ األمريكي، إال أن اللجنة اليهودية (.  

 اليهوديـــة األمريكيـــة مـــن أقـــدم املنظمـــات اليهوديـــة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، حيـــث .تعـــد اللجنـــة : تأســـيس اللجنـــة
لـويس : ( ، بواسطة خنبة من الربجوازية اليهودية األمريكية املندجمة ذات األصـول األملانيـة، أمثـال G ¹ تأسست يف العام 

، وقـــد انـــصب اهتمـــام اللجنـــة )زنفالـــد مارشـــال، وجـــاكوب شـــيف، وأوســـكار ســـرتاوس، ومـــايري ســـولزبرجر، وجوليـــوس رو
: ومؤســسيها يف األعــوام األوىل علــى مــساعدة مئــات اآلالف مــن اليهــود الفقــراء القــادمني مــن أوربــا الــشرقية، ويف مقــدمتهم

اليهود الروس، والذين تدفقوا على الواليات املتحدة األمريكية، وعملت على استيعا샀م داخل ا¹تمع األمريكي، وتعليمهم 
  .٣٩غهم بالصبغة األمريكيةوصب

، يف تأسيس : (     وشاركت اللجنة يف عمليات غوث اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا والبلقان، وأسهمت يف العام 
جلنة املعونة األمريكية اليهودية، واليت كونت صندوق غوث ضحايا احلـرب اليهـود، كمـا أسـهمت يف جلنـة التوزيـع املـشرتكة، 

، احتجاجا على قيام روسيا بالتمييز : ( األمريكية يف العام _ جتاه إلغاء إتفاقية التجارة الروسية كما مارست الضغط با
، انضمت اىل املؤمتر اليهودي األمريكي من أجل املشاركة بتمثيل _¹Í)ضد اليهود الراغبني باهلجرة اىل أمريكا، ويف العام 

اللجنـة بـشكل فعـال يف ضـمان حقـوق اجلماعـات اليهوديـة، وغريهـا للـسالم، وقـد أسـهم ممثلـو ) فرساي ( اليهود يف مؤمتر 
مــــن األقليــــات يف اتفاقيــــات الــــسالم، كمــــا قــــد أســــهمت اللجنــــة يف احلملــــة الــــيت قادᄳــــا احلركــــة الــــصهيونية ضــــد صــــحيفة 

، لقيامهــــا بنــــشر بروتوكــــوالت حكمــــاء صــــهيون، وروجــــت لفكــــرة املــــؤامرة )هنــــري فــــورد ديربــــورت(لــــصاحبها ) إنديبنــــدنت(

                                                           
  . . كميل منصور، مصدر سبق ذكره، ص  . ) 
  .¹Í_ ¹ô ¹ô)، دار الشروق، القاهرة،  ونية، الجلد السادس، الجزء الثالث، طعبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهي .  .



Ø¹)يف العـام ) هنـري فـورد(الشيوعية ضد الواليات املتحدة، وجنحت هذه احلملة يف انتزاع اعتذار علـين مـن _ ليهوديةÍ_ 
٤٠.  

أبرز منظمة يهودية غري صهيونية، تؤكد على ان اهلوية اليهودية هي هوية دينية، أو هوية ثقافية على :   وعرفت اللجنة بأ�ا
أن مثـل هـذه املقـوالت : ، أو فكـرة إقامـة دولـة يهوديـة، إذ كانـت تـرى)لقوميـة اليهوديـة.:( أقل تقدير، وكانت ترفض مقولـة

وعلى الـرغم مـن ذلـك أيـدت اللجنـة . تثري مسألة ازدواج الوالء بالنسبة لليهود األمريكيني، وتشكك يف انتمائهم األمريكي
) اليدبـشية(د على حتويل جزء مـن هجـرة يهـود )اإلستيطان اليهودي يف فلسطني، كونه ميثل حال  للمسألة اليهودية، ويساع

مـع التأكيـد علــى إن هـذا الوعـد القاضــي ) وعـد بلفــور(¹بعيـدا عـن الواليـات املتحــدة األمريكيـة، لـذلك وافقــت اللجنـة علـى 
  .بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني لن يهدد احلريات اليت يتمتع 샀ا اليهود يف الدول األخرى

(دورا مهمـا يف تأسـيس الوكالـة اليهوديـة املوسـعة، وأســهمت يف ) لــويس مارشـال(للجنـة، والسـيما    كمـا لعـب بعـض قـادة ا )
إرسال املساعدات إىل املـستوطنني الـصهاينة يف فلـسطني،  واختـذت اللجنـة مواقـف متعارضـة مـع التوجهـات الـصهيونية، إذ 

  .:§ô:يف العام  *)بلتيمور(رفضت برنامج 
 مــن املــؤمتر اليهــودي األمريكــي إثــر تــصويتها ضــد إقامــة كومنولــث يهــودي يف فلــسطني، .:§ô:    وانــسحبت يف العــام 

وطالبــت بعــدها بتــأمني مــستقبل اجلماعــات اليهوديــة عــن طريــق االعــرتاف العــاملي بواســطة األمــم املتحــدة حبقــوق اإلنــسان 
ل اجلماعـة اليهوديـة يف األربعينـات، ، وبسبب مواقفها املتعارضة مـع احلركـة الـصهيونية، تقلـص نفـوذ اللجنـة داخـ٤١ومحايتها

إال أ�ا ومع انتهاء احلرب العاملية الثانيـة غـريت موقفهـا مـن احلركـة الـصهيونية، وأعلنـت تأييـدها التـام هلـا، والعمـل مـن أجـل 
اون عن طريق إقامة الدولة الصهيونية، وتأييـد التعـ) املسألة اليهودية( دعم مشروعها بشكل علين، ومؤيدة حل ما يسمى بـ

الصهيوين مع املصاحل األمريكية والغربية، السيما يف إقامـة هـذا الكيـان يف املنطقـة احليويـة مـن املـشرق العـريب، لـذلك أيـدت 
اللجنــة قــرار التقــسيم األممــي، وعملــت علــى تــشجيع اهلجــرة اليهوديــة، ومــساندة العمليــات الدعائيــة الــصهيونية، فــضال عــن 

  .٤٢لوماسي األمريكي إلسرائيلالعمل على كسب الدعم املادي والدب
، إال أ�ـا )إيبـاك ( .   ومن اجلـدير بالـذكر ان اللجنـة اليهوديـة األمريكيـة ليـست مـسجلة رمسيـا بكو�ـا مجاعـة ضـغط أسـوة بــ

تقــوم بالــضغط ملــصلحة إســرائيل عــن طريــق العمــل اهلــادئ، واإلتــصال الفعــال بالشخــصيات البــارزة وا¹موعــات املهمــة يف 
ألف ) ���(يكي، وتعتمد يف ذلك على ثقل ونفوذ أعضائها، وعلى الرغم من أن أعضائها يزيد عددهم عن ا¹تمع األمر

كمــا أ�ــا قريبــة مــن دهــاليز القــوة حبكــم ارتباطــات قياداᄳــا ) خنبــة(() شــخص، وقــد تعــد صــغرية نــسبيا، إال أ�ــا تعــد منظمــة 
  .٤٣دول مهمة على مستوى العامل) ((مدينة ويف ) ) (ووضعهم الطبقي، فضال عن توزع فروعها على 

   وتركز اللجنة نشاطها داخل الذراع التنفيذي لإلدارة األمريكية، والسيما يف البيت األبيض ووزارة اخلارجية، يف حني ترتك 
ـــ اإلســرائيلية للــشئون العامــة   )، ويعــد هــذا تقــسيم غــري رمســي للعمــل بــني)إيبــاك(الكــونغرس األمريكــي إىل اللجنــة األمريكيةــ

  .املنظمتني، ومبا خيدم مصاحل إسرائيل واجلماعات اليهودية

                                                           
 .                                                                                                                                          ���عبد الوها ب المسيري، مصدر سبق ذكره، ص .   
، فهو الـذي تقـرر »وعد بلفور«، في فندق بلتيمور في نيويورك، يعد األخطر بعد _¹ƒôالذي عقد في التاسع من أيار من العام » برنامج مؤتمر بلتيمور»  .*

حـول تاريخيـة فـي عالقـات الحركـة الدوليـة، فتحـول مركزهـا مـن لنـدن إلـى واشـنطن، تنفيذ الوعد البلفوري، وهو األهم للحركة الصهيونية، إذ شكل نقطـة ت: فيه
                                      .»وأصبحت الواليات المتحدة الحاضنة االستعمارية للمشروع الصهيوني بدال من بريطانيا

                                                                                             .                       ôôôعبد الوهاب المسيري، مصدر سبق ذكره،  ص .   
  . المصدر نفسه ، ص  . . 
 . أيمن حسونة، تقرير واشنطن، مصدر سبق ذكره، ص . . 



  :   أهداف اللجنة وأبرز أنشطتها
  ٤٤:   حددت اللجنة، ويف أكثر من مناسبة، ويف بيان رمسي هلا أهدافها مبا يلي

  .ـــ محاية اليهود من انتهاك حقوقهم الدينية واملدنية:
  .ملتحدة األمريكية وإسرائيل وبقية أحناء العاملـــ محاية أمن ورفاهية اليهود يف الواليات ا.
.ــــــ تقويـــة مبـــادئ التعدديـــة حـــول العـــامل، وعـــدها أفـــضل وســـيلة للـــدفاع ضـــد معـــاداة الـــسامية، وخمتلـــف أشـــكال التعـــصب .

  .األخرى
  .ـــ حتسني احلياة اليهودية األمريكية.

  :   أبرز نشاطاتها
اليهود األمريكيني، واليهود يف العامل، واحتلت قضية إنكار احملرقة النازية لليهود    ᄳتم اللجنة بالعديد من القضايا املتعلقة ب

�اهتماماᄳــا، فــضال عــن موضــوع معــاداة الــسامية، ولعبــت دورا مهمــا يف التمهيــد إلعــادة العالقــات اليهوديــة ـــــ ) اهلولوكــست( �
، ويف سـبعينات القـرن املاضـي، §_§¹يف العـام ) نيـستورا إيـيت ( املسيحية، طـوال أعـوام عـدة، حـىت إعـالن الكنيـسة وثيقـة 

  .أدت دور رأس احلربة لتمرير تشريع أمريكي يعمل على إجهاض املقاطعة العربية اإلقتصادية إلسرائيل
)، والــذي عــد احلركــة )§_§¹(، كانــت أول منظمــة يهوديــة تــشن محلــة ضــد قــرار األمــم املتحــدة املــرقم §_§¹   ويف العــام 

  :)صرية، فقد أصدرت اللجنة بيانا دعت فيه إىل إشاعة ثالثة مطالب هيالصهيونية حركة عن
   أـــ احلاجة اىل إعادة التأكيد على تقديس قيم العدالة واحلرية واملساواة والتعددية اليت جعلت أمريكا امللجأ بالنسبة لليهود 

  .وجلميع األمريكيني
  .Ðا للحرية والدميقراطية يف مجيع دول العامل  ب ـــ  العمل على استمرار الدور األمريكي، كونه نصري

  .  ج ـــ االعرتاف مبا حققه اليهود األمريكيون على مدار املرحلة السابقة
   ووضعت اللجنة موضوع التعليم يف مقدمة أعماهلا 샀دف رفع مستوى اليهود ومكانتهم يف ا¹تمع، وشنت اللجنة محلة 

، وناشــدت روءســاء اجلامعــات األمريكيــة §_§¹قبــل اجلامعــات الربيطانيــة يف العــام ضــد املقاطعــة األكادمييــة إلســرائيل مــن 
.للتحرك ضد هذه املقاطعة، وعدها انتهاك للحريـة األكادمييـة، وأنـشأت صـندوقا ملـساعدة األفـراد واملؤسـسات الـيت تـضررت 

  . من هذه املقاطعة
.   وتعد اللجنة خزانا فكريا  ، إذ تقـوم بإعـداد الدراسـات، وإجـراء اسـتطالعات ٤٥إلسـرائيلللنـشاط املناصـر ) بوتقة تفكري(.

àالـرأي العــام بــشأن العديــد مــن املوضــوعات،  وخــصوصا  مـايتعلق مبعــاداة اليهــود، وبيــان اجتاهــات الــرأي العــام األمريكــي يف 
ــ: األزمــات والقــضايا اخلالفيــة الــيت متــس إســرائيل وأمنهــا، مثــل ع األســلحة لــدول حــرب لبنــان، واالنتفاضــة الفلــسطينية، وبي

  .عربية
عقـد اللقـاءات مـع املـسئولني يف خمتلـف دول العـامل وزيـارة دول معينـة :    ويتخذ دعم اللجنة إلسرائيل أشكال عدة، منهـا

حلشد الدعم إسرائيل، وتضيف إجتماعاᄳـا ومؤمتراᄳـا شخـصيات أمريكيـة بـارزة تعـدها صـديقة إلسـرائيل، وفيهـا تؤكـد هـذه 
هـــا وإلتـــزام الواليـــات املتحـــدة بـــأمن إســـرائيل ومـــستقبلها، وهنـــا نـــشري اىل حـــضور وزيـــرة اخلارجيـــة الشخـــصيات علـــى اهتمام

أيهـــود (، ملـــؤمتر اللجنـــة، وحبـــضور وزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي ¹)66 نيـــسان مـــن العـــام ) يـــوم ) هـــيالري كلنتـــون(األمريكيـــة 
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،  وللجنــة اليهوديـة األمريكيــة شــبكة ٤٦ئيل ال يتزعـزعالتـزام واشــنطن بـأن أمــن إســرا: ، وتأكيــد الـوزيرة األمريكيــة علــى)بـاراك
: )commentary(جملـة كـومنرتي: واسعة من الصحف وا¹الت واملنشورات واإلصدارات اإلعالمية الدورية، من أمهها

، وهــو )أمريكــان جــويش يريبــوك: () وتــصدر هــذه ا¹لــة كتابــا ســنويا يــسمى) برزنــت تــنس(وهــي مــن أشــهر دورياᄳــا، وجملــة 
_تاب السنوي اليهودي األمريكي،والذي يعد مرجعا جامعا عن حياة اجلماعات اليهودية يف أمريكا الشمالية، فضال عن الك ò

منشورات ومذكرات مرتبطة مبناسبات حمددة تصدرها دوائر اللجنة وأقسامها املختلفة، واليت تربز وتقدم موقـف اللجنـة إزاء 
علـــى وســـائل اإلعـــالم والـــسياسيني واملنظمـــات الـــيت متثـــل األقليـــات وا¹موعـــات األحـــداث والقـــضايا اجلاريـــة، ويـــتم توزيعهـــا 

  . واإلحتادات النسائية والعمالية، فضال عن الكنائس وأعضاء ومناصري اللجنة
، بإنــشاء معهــد ¹)66   وترعــى اللجنــة وᄳــتم بالدراســات العلميــة واإلجتماعيــة الــيت ختــدم إســرائيل، وقــد قامــت يف العــام 

يــد العالقــات بــني اليهــود األمــريكيني واليهــود يف إســرائيل، كمــا تــشارك يف احلــوارات بــني األديــان، وأســهمت يف لــدعم وتوط
   .٤٧تأسيس عدد من املعاهد ومراكز األحباث والدراسات

، بـــرامج وورش تعليميـــة داخـــل إســرائيل يف الـــشئون الـــسياسية والدينيـــة وا¹تمـــع املـــدين ¹)66   وأطلقــت اللجنـــة يف العـــام 
لقيادات من خمتلف أحناء العامل، كما تقوم بتنظيم زيارات إلسرائيل لشخصيات وجمموعات مؤيدة إلسرائيل، ولقيادات من 
األقليات املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية، فضال عن جماميع الصحفيني واإلعالميني، كما ال تدخر اللجنة جهودها 

) ســيديروت(مدينــة : اطق اإلســرائيلية الــيت تتعــرض هلجمــات صــاروخية ومنهــايف مجــع التربعــات ملــصلحة ســكان بعــض املنــ
جنــوب إســرائيل، كمـــا تــربز انطباعاᄳـــا ووجهــات نظرهـــا يف القــضايا الــيت تتعلـــق بعالقــة اإلدارة األمريكيـــة بالــسلطة الوطنيـــة 

يكيــة بــصدد مــساعدات إقتــصادية املــدير التنفيــذي للجنــة اليهوديــة األمر) ديفيــد هــاريس(الفلــسطينية، وكــان منهــا مــا أبــداه 
مليـــون دوالر، والـــيت أقرهــا الكـــونغرس لعـــام ) )  (مليــون دوالر، ومـــساعدات أمنيـــة بقيمــة )  6“�(للفلــسطينيني بقيمـــة 

(، إذ طالب أال تكـون هـذه املـساعدات قـد تـأيت بنتـائج عكـسية تـؤئر سـلبا يف التعـاون األمـين بـني إسـرائيل والـسلطة ¹)66
  .٤٨الفلسطينية

  :مة الخات
استوعب اليهود األمريكيون طبيعة النظام السياسي األمريكـي، وسـخروه لتحقيـق أغراضـهم وأهـدافهم الدينيـة والـسياسية    

واالقتصادية، واستغلت احلركة الصهيونية تعاطف ا¹تمع األمريكي، والقـانون الـسائد املتـسامح مـع األقليـات، ودأبـت علـى 
مــاعي املــنظم لليهــود األمــريكيني بواســطة إنــشاء عــدد كبــري مــن املنظمــات واللجــان توجيــه وتنظــيم العمــل الــسياسي واالجت

   )Lobbyلـويب( واملؤسسات واملراكز البحثية والنوادي اليهودية للتغلغل يف ا¹تمـع األمريكـي، وتكـوين مجاعـات ضـغط 
لكونغرس، ومسئولني يف الفرع التنفيذي مؤثرة وذات نفوذ قوي للتأثري يف صانعي القرار باإلدارة األمريكية من مشرعني يف ا

لــإلدارة األمريكيــة، مــن أجــل محلهــم للمحافظــة علــى الــسياسة األمريكيــة املواليــة إلســرائيل، وترقيتهــا بزيــادة الــدعم واإلســناد 
  .ومبختلف ا¹االت، ويف مقدمتها ما يتعلق بضمان أمن إسرائيل، ومستقبل الدولة الصهيونية

لي، أحد أقوى جمموعات املصاحل يف الواليات املتحدة األمريكية ، إذ أصبح املرشحني إىل املناصب    وبات اللويب اإلسرائي
العليا يف اإلدارة األمريكية يـصغون إىل رغباتـه بعنايـة، فـاألفراد وا¹موعـات الـذين يـشكلون اللـويب يهتمـون بإسـرائيل بـشدة، 
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ن إىل معاملتهـا برعايــة خاصـة، وكأ�ــا جـزء مــن الواليـات املتحــدة واليريـدون مـن الــسياسيني األمـريكيني انتقادهــا، بـل يــسعو
  .األمريكية

   وتعدى تأثري اللويب اإلسرائيلي إىل حماربة ومناهضة كل من ينتقد إسرائيل، أو حياول معارضـة الـسياسة األمريكيـة املؤيـدة 
السياسة اخلارجية األمريكيـة، والسـيما فيمـا واملساندة إلسرائيل، أو من حياول عرض احلقائق عن الدور اإلسرائيلي يف رسم 

يتعلق بالصراع يف الشرق األوسط، فضال عـن اسـتغالل نفـوذه للـضغط علـى اإلدارات األمريكيـة، لإلبقـاء علـى املـساعدات 
  .اليت تقدم إلسرائيل، ويف مقدمتها املساعدات العسكرية

اعتبـارات  ريكـي، وهـو الـذي كمـا هـو واضـح ال ينبـع مـن   لقـد أحكـم اللـويب اليهـودي الـسيطرة علـى القـرار الـسياسي األم
بـني » فريـسة«الدولة العظمـى  إسرتاجتية مستقلة، بل من تغلغل مجاعات الضغط  اليهودية يف مطابخ صناعة القرار لتصبح

     .أنياب املنظمات اليهودية
التــشريعية والتنفيذيــة، : يكــي، والســيما ســلطتيه   لقــد كــان للجنــة اليهوديــة األمريكيــة الــدور البــارز يف التــأثري بــا¹تمع األمر

  .فضال عن التأثري الكبري والواضح يف وسائل اإلعالم املختلفة، واليت يسيطر عليها املال والنفوذ اليهودي
 


