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اإلهداء
إىل كم املخهصني يٍ أثنبء انشعت انعشثً انفهغطٍين ..إىل
انمبثضني عهى اجلًش ..إىل أسًاح انشيذاء ..إىل أعشاَب انجٌاعم..
إىل يٍ كبٌَا يعً عهى دسة اننجبح ًعشد يعيى خطٌح خبطٌح..
إىل يٍ حتهٌا ثبإلخبء ًمتٍضًا ثبنٌفبء ًانعطبء.
إىل ًانذيّ ًًانذتً

ًصًجيت ًأخٌاًَ ًاخٌاتً

ًأصذلبئً األعضاء .....إىل سًح انشيٍذ انمبئذ انشيض ٌبعش عشفبد (أثٌ
عًبس) ..إىل أسًاح شيذاء انثٌسح انفهغطٍنٍخ اجملٍذح إىل كم يٍ لذو
يل ٌذ انعٌٌ ًاملغبعذح ..أىذي ىزا اجليذ املتٌاضع.
انجبحث
أششف انكشَض

ب



شكر وتقدير
﴿لَبلَ تعبىل 0سَةِّ اشْشَحْ نًِ صَذْسِي (ًٌَ )12غِّشْ نًِ أَيْشِي (ًَ )12احْهُمْ عُمْذَحً يٍِْ
نِغَبًَِ (ٌَ )17فْمَيٌُا لٌَْنًِ (﴾)18
احلًذ هلل انزي ثنعًتو تتى انصبحلبد ،أمحذه ًأشكشه أًالً ًآخشًا ،ظبىشاً ًثبطنبًً ،صهٌاد اهلل ًعاليو
عهى عٍذَب حمًذ ،عهٍو أفضم انصالح ًانغالو.
انهيى ىزا يٌلفً ،دعٌتك ًسجٌتك أٌ تهيًين فٍو حغٍ انجٍبًٌ ،فصبحخ
انهغبٌ ،كً أصم ثكهًبتً إىل كم ري حك نذي ،انهيى ًفمين نشكشهً ،انٌفبء
ًنٌ جبضء يٍ حمو عهً.
ٌمٌل اهلل عجحبَو ًتعبىلًَ﴿ 0يٍَ ٌشكشْ فإًََّب ٌشكشُ ننفغِو﴾ً ،لبل سعٌلُ اهلل يٍ ال ٌشكشِ اننبطَ ال
ٌشكشِ اهلل (صذقَ سعٌلُ اهلل).
فبنشكش هلل انزي أكشيين ثبنذكتٌس خمًٍش أثٌ ععذح ً ،انذكتٌس عجذ سثو انعنضي ،يششيف
انكشميبٌ
كًب أتمذو ثعًٍك انشكش ًانتمذٌش نألعتبرٌٍ انكشميني ،االعتبر انذكتٌس ، /عضٌي جلنخ املنبلشخ
عهى تكشييًب انفبضم ثمجٌل ينبلشخ سعبنيت ،داعٍب اهلل عض ًجم أٌ جيضٌيى عين خري اجلضاء
كًب ًأتمذو ثبنشكش ًانتمذٌش هلٍئخ انتذسٌظ يف لغى انعهٌو انغٍبعٍخ ثكهٍخ االلتصبد ًانعهٌو اإلداسٌخ،
يف جبيعخِ األصىش ثغضح ،انزٌٍ أيذًًَ ثبنعهى ًاملعشفخ ،جبصىى اهلل عٍ طهجخ انعهى خري
اجلضاء .كًب أتٌجو ثبنشكش نضًجيت انعضٌضح ،عهى دعًيب ًيغبَذهتب انذائًخ يل.
ًأتٌجو خببنص انشكش ًانتمذٌش نكم يٍ لذو يل ٌذ انعٌٌ ًاملغبعذح ًاملشٌسحً ،اهلل ًىل
انتٌفٍك
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مىاص اسدراية
تناكلت ىذه الدراسة ،تأثير المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤكف العامة "أيباؾ" عمى السياسة
الخارجية األمريكية ،تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،حيث سعت ىذه الدراسة لتحميؿ ظاىرة
المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتطكرىا التاريخي ،كأبرز مرتكزاتيا الفكرية

األيديكلكجية ،كتطكرىا ،داخؿ النظاـ السياسي األمريكي ،كمدل تأثيرىا عميو ،كحاكلت الكشؼ
عف عالقات المكبي الييكدم مع القكل السياسة في أمريكا ،كأساليب عممو ،كأدكات تأثيره عمى

السمطة التنفيذية ،كالتشريعية ،بما يضمف أمف كاستقرار إسرائيؿ .كركزت عمى منظمة "أيباؾ"
باعتبارىا ،الجياز التنفيذم لمكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،فقد قامت الدراسة

بتسمط الضكء عمى منظمة "أيباؾ" ،ككيفية عمميا ،كالكسائؿ التي تتبعيا ،في التأثير عمى
السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط ،كالقضية الفمسطينية ،كأكضحت الدراسة
أشكاؿ الدعـ الذم تيقدمو منظمة "أيباؾ" إلسرائيؿ* ،عمى مختمؼ المستكيات السياسية،
كاالقتصادية ،كالعسكرية ،كالمالية.
كاستخدمت الدراسة المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي كمنيج تحميؿ النظـ ،لدراسة

المدخالت التي تؤثر عمى عممية صناعة السياسة الخارجية األمريكية ،كتكمف أىمية ىذه
الدراسة ،أنيا قدمت خارطة مفصمة ،عف أىـ مكاقؼ منظمة "أيباؾ" كأبرز تحالفاتيا ،كمكاقفيا،
في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتأثيرىا عمى السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه الصراع
الفمسطيني-اإلسرائيمي ،باإلضافة إلى أنيا ،سمطت الضكء عمى الكسائؿ ،كاالستراتيجيات ،التي
تستخدميا منظمة "أيباؾ" في التأثير عمى صانع القرار األمريكي ،بما يضمف أمف ،كاستقرار

إسرائيؿ ،خاصة في كقت األزمات .كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ،كالتكصيات،
كاف أىميا ما يمي:
ميمان ،في تكجيو السياسة الخارجية ،لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه
 يمعب المكبي الييكدم دك انر ٌالمنطقة العربية ،كالقضية الفمسطينية ،كيرجع تأثر المكبي الييكدم عمى السياسة الخارجية
األمريكية ،نظ انر لتحركات ،كأنشطة المكبي الييكدم ،حيث تمكف المكبي المؤيد إلسرائيؿ مف جعؿ

سياستو ،جزنءا مف المصمحة القكمية األمريكية ،فقد استطاع إقناع األمريكييف في كقت كاحد ،بأف
المصالح األمريكية ،كاإلسرائيمية ،متطابقة في جكىرىا.

*

نكد اإلشارة إلى أف ذكر الدراسة لكممة "إسرائيؿ" تقع ضمف إطار البحث األكاديمي .فإسرائيؿ كياف ال يمكف اإلقرار بكجكده ،فمكقعيا ىي بيف قكسيف

حتى كاف لـ تكضع.
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 -تعتبر "أيباؾ" ،مف أقكل الجماعات الضاغطة ،في أمريكا ،حيث يفكؽ تأثيرىا ،عمى السياسة

الخارجية األمريكية ،قدرات العديد مف الحككمات حكؿ العالـ ،كىذا راجع ،لجانب سياسي
كعقائدم ،انطالقان مف إيماف الرؤساء األمريكييف ،مف "جكرج كاشنطف" كحتى "باراؾ أكباما" بعقيدة

قدس ،كيجب تقديـ المساعدة ليـ في ذلؾ.
تقكؿ :إف عكدة الييكد ألرض فمسطيف كاجب يم ٌ
 -يعتبر "الككنغرس األمريكي" مركز عمؿ "أيباؾ" ،كىك نقطة تركز المكبي الييكدم في أمريكا،

مف خاللو ،تستطيع التأثير ،في السياسية الخارجية األمريكية ،نظ انر لدكر "الككنغرس" في تكجيو

السياسة الخارجية ،بما يضمف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،خاصة ،في كقت األزمات.

 -ال تختمؼ مكاقؼ "أيباؾ" السياسية كثي انر ،تجاه القضية الفمسطينية ،كعممية السالـ ،عف

المكاقؼ المتشددة ،لميميف المتطرؼ اإلسرائيمي ،كيعتبر نفكذ "أيباؾ" ،كتحالفاتيا ،في الكاليات
المتحدة ،كعالقاتيا مع اليميف المسيحي ،كالمحافظيف الجدد ،أحد أىـ أسباب الدعـ المستمر،
المقدـ مف الكاليات المتحدة األمريكية ،إلسرائيؿ ،كااللتزاـ األمريكي بتكفير المساعدات العسكرية،
كاالقتصادية ،إلسرائيؿ.

كأكصت الدراسة باالتي:
 دعكة الجالية المسممة العربية (خاصة الجالية الفمسطينية) لمتكحد في لكبي ضاغط ،عمىالمؤسسات السياسية األمريكية ،مف أجؿ التأثير في السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه المنطقة

العربية ،بشكؿ عاـ ،كالقضية الفمسطينية ،بشكؿ خاص ،بما يؤدم إلى أف تككف السياسة
الخارجية األمريكية ،أكثر مكضكعية ،كمصداقية ،تجاه المنطقة ،كالقضية الفمسطينية.
 -العمؿ عمى إحداث اختراؽ لكسائؿ االعالـ األمريكية ،كالغربية ،كمكاجية تأثير "أيباؾ" في

الرأم العاـ األمريكي ،بما يؤدم إلى دعـ الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ،كالحد مف التأثير السمبي
لمكبي الييكدم ،عمى السياسة الخارجية االمريكية.

 -فتح حكار استراتيجي بيف الجانب العربي ،كالفمسطيني ،مع المكبي الييكدم في الكاليات

صيغ كقكاسـ مشتركة حكؿ القضايا المصيرية ،بما يضمف ،الحد
المتحدة األمريكية ،بيدؼ إيجاد
و
مف التأثير السمبي ،لمكبي الييكدم ،عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة كعممية

السالـ كالحقكؽ الفمسطينية.
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Abstract
This study examines the influence of the American-Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) on American foreign policy toward the PalestinianIsraeli conflict. The study examined the phenomenon of the Jewish lobby
in the United States of America, its historical development, its ideological
foundations and evolution within the American political system. It tried
to reveal the relations of the Jewish lobby with the political forces in
America, and methods of work and tools to affect the US executive and
legislative authorities to ensure the security and stability of Israel. It
focused on AIPAC as the executive organ of the Jewish lobby in the
United States of America. The study highlighted AIPAC and its methods
of influencing US foreign policy towards the Middle East and the
Palestinian cause. The study showed AIPAC's support for Israel at
various political, economic, military and financial levels.
The importance of this study is that it provided a detailed map of
AIPAC's most important stances and highlighted its alliances in the
United States of America and its impact on US foreign policy towards the
Palestinian-Israeli conflict. It also highlighted the means and strategies
used by AIPAC to influence decision makers to guarantee Israel's
security and stability, especially in times of crisis. The study reached a
number of conclusions and recommendations, the most important of
which are the following:
The Jewish lobby plays an important role in directing the foreign policy
of the United States towards the Arab region and the Palestinian cause.
The influence of the Jewish lobby on American foreign policy is due to
the movements and activities of the Israeli lobby. The pro-Israel lobby
managed to make its policy part of the American national interest. At the
same time that American and Israeli interests are fundamentally identical.
AIPAC is one of the most powerful lobbies in America, where its
influence on American foreign policy exceeds the capabilities of many
governments around the world. This is due to a political and ideological
aspect, based on the belief of the American presidents from George
Washington and even Barack Obama that the return of the Jews to the
land of Palestine is a sacred duty and they must be assisted.
The US Congress regards AIPAC as the focus of the Jewish lobby in
America, through which it can influence US foreign policy, given the role

و

of Congress in guiding foreign policy to ensure Israel's security and
stability, especially in times of crisis.
AIPAC's political positions are not very different to the Palestinian cause
and the peace process from the extreme positions of the extreme right
wing of Israel. The influence of AIPAC and its alliances in the United
States and its relations with the Christian Right and neoconservatives is
one of the main reasons for the continued support of the United States of
America for Israel and the American commitment to provide military and
economic assistance to Israel.
The Invitation of the Muslim and Arab community, especially the
Palestinian community, to unite in an active lobby, to influence American
political institutions and American foreign policy toward the Arab region
in general and the Palestinian issue in particular, leading to more
objective and credible American foreign policy towards the region and
the Palestinian cause.
The work on the penetration of the American and Western media to
counter the impact of AIPAC in the American public opinion, to support
Palestinian national rights and reduce the negative influence of the Jewish
lobby on US foreign policy.
The opening of a strategic dialogue between the Arab and Palestinian
sides with the Jewish lobby in the United States of America, with the aim
of finding formulas and commonalities on crucial issues, in order to limit
the negative influence of the Jewish lobby on American foreign policy
towards the region and the peace process.
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اسفصل األتل:
اإلطكر اسعكم سىدراية
أتالً :اسمقدمة
يتمتع المكبي الييكدم ،بفاعمية ،كتأثير ،كبيريف ،في المجتمع األمريكي ،كىذا يعكد ،إلى جممة
مف المعطيات ،كالمؤشرات ،التي تدؿ عمى مدل تغمغميـ ،في نسيج المجتمع األمريكي ،كمفاصؿ
اء كانت
الدكلة األمريكية ،كبالتالي تحك يميـ بصانع القرار األمريكي ،عمى مستكيات عدة ،سك ن

السمطة التنفيذية ،المتمثمة بالرئيس األمريكي ،أك السمطة التشريعية ،المتمثمة بالككنغرس

األمريكي ،األمر الذم ينعكس بدكره عمى السياسة الخارجية األمريكية ،كخاصة فيما يتعمؽ
بالمنطقة العربية ك"إسرائيؿ" .حيث ،يسعى المكبي الييكدم ،إلى تسخير السياسة األمريكية ،بما
يخدـ "إسرائيؿ" ،كيحافظ عمى أمنيا كاستقرارىا ،عمى حساب مصالح ،كحقكؽ ،دكؿ المنطقة ،مف
خالؿ السعي إلى إضعافيا ،كتفتيتيا ،كشرذمتيا .كىذا بدكره ،يحقؽ ىدؼ المكبي الييكدم
المنشكد ،بأف تبقى "إسرائيؿ" ىي الدكلة األقكل ،التي تتحكـ بمصائر ،كمستقبؿ ،شعكب المنطقة،
اقتصاديان ،كسياسيان ،كعسكريان.
فقد عزز المناخ السياسي ،الذم نشأ في أعقاب قياـ دكلة "إسرائيؿ" ،كالدة منظمة "أيباؾ" (المجنة
األمريكية اإلسرائيمية لمشئكف العامة) ،حيث نشأ ىذا الجسـ المنظـ ،بعد قياـ "إسرائيؿ" في عاـ
 ،3948فقد أصبح كاضحان ،أنيا بحاجة إلى مساعدة ييكد أمريكا ،مف أجؿ التكيؼ ،مع تحديات
منطقة الشرؽ األكسط .كرغـ تكاجد النفكذ الييكدم البارز في مكاقع صناعة القرار السياسي ،في
اإلدارات األميركية المختمفة ،إال أف ىذا النفكذ بدا تأثيره ،أكثر كضكحان ،بعد أحداث الحادم عشر
مف سبتمبر ،كقد تجمى ذلؾ بكضكح ،مف خالؿ حجـ التأييد األميركي( ،شبو المطمؽ) لكؿ ما
تقكـ بو إسرائيؿ ،ضد الفمسطينييف ،كحمالت التضييؽ األميركية ،ضد المسمميف ،داخؿ الكاليات
المتحدة كخارجيا.
كيرجع تأسيس "أيباؾ" ،إلى عيد إدارة الرئيس األمريكي" ،دكايت أيزنياكر"،كتعتبر منظمة "أيباؾ"
كبرل المنظمات الييكدية في أمريكا ،التي تضغط باتجاه مصمحة "إسرائيؿ" ،حيث تعتبر "أيباؾ"
منظمة صييكنية ،كقد يككف أكبر دليؿ عمى ذلؾ ،االسـ السابؽ ليا ،كالذم تأسست باسمو ،كىك
(المجنة األمريكية الصييكنية لمشؤكف العامة) ،كقد تأسست في سنة 3921ـ ،ك عممت عمى
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تكفير دعـ قكم ،إلسرائيؿ ،في حرب عاـ 3927،ـ ،كدعـ آخر خالؿ حرب 3971ـ ،كتعتبر
"أيباؾ" مف أىـ الجماعات الضاغطة الييكدية ،في أمريكا ،كأكثرىا نفكذان ،كتأثي انر ،في أركقة
صنع القرار ،في الكاليات المتحدة األمريكية ،كىي ،المكبي المكالي "إلسرائيؿ" بالمعنى الدقيؽ،
كىي مسجمة رسميان بيذه الصفة ،مع الحقكؽ كالكاجبات ،التي تنص عمييا األحكاـ األمريكية،
المتعمقة بػ "المكبيز" ،أم الجماعات الضاغطة ،أك جماعات المصالح.
كتحاكؿ ىذه الدراسة ،بحث العالقة التفاعمية ،كأدكات تأثير منظمة "أيباؾ" ،في الكاليات المتحدة
األمريكية ،عمى القضايا التي تتعمؽ بتكجيات السياسة الخارجية األمريكية ،مع التركيز عمى
دكرىا المؤثر في أركقة صنع القرار السياسي األمريكي ،كما تستطمع الدراسة ،أشكاؿ ،كأبعاد،
التأثير الذم تمارسو "آيباؾ" عمى السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه الصراع اإلسرائيمي-
الفمسطيني ،كعممية السالـ.

يكنبيكً :مشكىة اسدراية
دكر فعاالن ،في الحياة السياسية األمريكية ،مف خالؿ
تمعب جماعات الضغط (المصالح) ،ان
امتالكيا أدكات تأثير ،عمى صانع القرار األمريكي ،كفي ىذا المجاؿ ،يبرز دكر المكبي الييكدم،
في الكاليات المتحدة األمريكية بشكؿ خاص ،يمكف فيـ الكثير مف السياسات األمريكية ،مف
خالؿ فيـ جذكر العالقة ،بيف منظمة "أيباؾ" ،كمؤسسات النظاـ السياسي األمريكي ،حيث تمعب
دك انر رئيسيان ،في جذب التعاطؼ ،كالدعـ األمريكي ،تجاه "إسرائيؿ" ،كتكمف مشكمة البحث ،في
مدل تأثير منظمة "أيباؾ" عمى السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ،
كالصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،بشكؿ خاص ،كتحاكؿ ىذه الدراسة ،بحث العالقة التفاعمية ،بيف
كسائؿ تأثير المكبي الييكدم في أمريكا ،كخاصة "أيباؾ" ،عمى تكجيات السياسية األمريكية ،تجاه
الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،كالقضية الفمسطينية ،مف خالؿ اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس
التالي" :ما مدل تأثير منظمة "أيباؾ" في اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية ،أيكه اسصراع
اسفىيطبيني-اإليرائبيىي" ؟
كتفرع عف ىذا التساؤؿ ،عدة تساؤالت رئيسية كىي:
ٌ
 .3كيؼ نشأ المكبي الييكدم في أمريكا ،كماىي العكامؿ التي ساىمت في ظيكره؟
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 .1كيؼ نشأت منظمة "أيباؾ" في الكاليات المتحدة األمريكية ،كما ىي كسائؿ ،كأدكات ،تأثير
"أيباؾ" في أمريكا؟
 .1ما ىي عالقات "أيباؾ" مع القكل السياسية ،كالدينية ،في أمريكا كمدل تأثيرىا ،عمى السياسة
الخارجية األمريكية؟
 .4ما ىي مكاقؼ منظمة "أيباؾ" مف الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،كعممية التسكية؟
يكسيكً :أىداف اسدراية
 .3كصؼ ظاىرة المكبي الييكدم ،كتطكرىا التاريخي ،كابراز مرتكزاتيا الفكرية ،كتطكرىا ،داخؿ
النظاـ السياسي االمريكي ،كمدل تأثيرىا عميو.
 .1الكشؼ عف أساليب منظمة "أيباؾ" داخؿ االدارة األمريكية ،ك"الككنجرس األمريكي" كآليات
تأثيرىا ،في السياسة األمريكية.
 .1الكشؼ عف أىـ المنظمات التابعة لمكبي الييكدم ،كدراسة عالقتيا بصناع القرار ،كالرأم
العاـ.
 .4تسمط الضكء عمى منظمة "أيباؾ" ،ككيفية عمميا ،كالكسائؿ التي تتبعيا ،في التأثير عمى
السياسة الخارجية األمريكية.
 .2بياف مدم تأثير منظمة "أيباؾ" عمى السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه إسرائيؿ.
 .2الكشؼ عف أشكاؿ الدعـ الذم تيقدمو منظمة "أيباؾ" ؿ "إسرائيؿ".
 .7تسميط الضكء عمى الكسائؿ ،كاالستراتيجيات ،التي تستخدميا منظمة "أيباؾ" في التأثير،
عمى صانع القرار األمريكي.
رااعكً :أىمبية اسدراية
تأتي أىمية الدراسة ،مف ككنيا ،تندرج ضمف إطار الدراسات المكضكعية لمظكاىر السياسية ،فيي
قدـ تحميالن مبنيان عمى األيسس العقالنية ،األمر الذم ييضفي عمى الدراسة ،أىميةن كاضحةن ،تتجسد
تي ٌ

في التالي:

 .3تساعد عمى فيـ السياسة األمريكية ،تجاه الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،خالؿ الفترة
الماضية.
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 .1تكضح مدل تأثير منظمة "أيباؾ" كظاىرة سياسية ،كلكبي مؤثر ،عمى السياسة الخارجية
األمريكية ،تجاه المنطقة كالصراع العربي-اإلسرائيمي.
 .1تساعد صناع القرار كراسمي السياسات الكطنية الفمسطينية عمى فيـ العالقة العضكية التي
تربط بيف المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ.
 .4تقدـ ،لمباحثيف ،كالقارئيف ،صكرة حقيقة عف طبيعة التحالفات ،بيف منظمة "أيباؾ" كالتيارات
المؤيدة ؿ "إسرائيؿ" ،داخؿ المجتمع االمريكي.
 .2تعتبر مرجعان ميمان ،كتكفر المعمكمات لمباحثيف ،كالميتميف ،بقضايا السياسة الخارجية
األمريكية.
 .2تعطي رؤية لكاقع الصراع اإلسرائيمي-الفمسطيني ،مف منظكر المكبي الييكدم ،في الكاليات
المتحدة األمريكية
اكميكً :منييبية اسدراية
منيجية الدراسة ،عبارة عف مجمكعة مف القكاعد ،كاإلجراءات ،يعتمد عمييا طريؽ البحث ،كتتعمٌؽ
المتٌبعة ،لتحقيؽ أغراض الدراسة ،كاإلجابة عمى تساؤالتيا ،كربط فصكليا،
باالستراتيجية ي
و
كىيكمتيا ،كنظ انر ألف المكضكع قيد الدراسة ،ييشكؿ ظاىرةن ممتدةن ،كتحتاج إلى و
ككصؼ
سرد
كتحميؿ ،فقد اعتمد الباحث ،عدة مناىج ،في تناكلو لممكضكع قيد الدراسة ،كىي:

اسمنيج اسأكربياي:
ييعرؼ بأنو :ذلؾ المنيج المعني ،بكصؼ األحداث التي كقعت في الماضي( ،كصفان كيفيان)،
كيتناكؿ رصد عناصرىا ،كتحميميا ،كمناقشتيا ،كتفسيرىا ،كاالستناد عمى ذلؾ الكصؼ ،في

استيعاب الكاقع الحالي ،كتكقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة ،كالبعيدة.
عرفو الدكتكر إبراىيـ أبراش عمى أنو" :المنيج الذم ييكظٌؼ التاريخ؛ إما مف أجؿ معرفة عممية
ي
كي ٌ

ألحداث الماضي ،أك لمصمحة البحث العممي لكاقع الظكاىر المعاصرة ،ذلؾ أف حاضر الظاىرة،
ال ينفصؿ عف ماضييا ،بؿ ىك امتداد ليا ،كلكؿ نظاـ اجتماعي ،تاريخو الخاص

(أبراش ،1009،ص .)317كقد اعتمد الباحث المنيج التاريخي بالفصؿ الثاني ،كذلؾ ،مف أجؿ
تتبع اإلطار الزماني ،كالمكاني ،لنشأة المكبي الييكدم ،كمنظمة "أيباؾ" في الكاليات المتحدة
األمريكية ،كتطكرىا إلى لكبي سياسي مؤثر ،في صنع السياسة األمريكية ،كمف خالؿ تسميط
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الضكء ،عمى العكامؿ ،التي ساىمت في ظيكرىا .كسكؼ تستخدـ الدراسة المنيج التاريخي
لتكضيح نشأة المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،عبر تتبع مراحمة نشأتو كتطكره.
اسمنيج استصفي اسأحىبيىي :يقكـ ىذا المنيج عمى أساس تحديد خصائص الظاىرة ،ككصؼ
طبيعتيا ،كنكعية العالقة بيف متغيراتيا ،كأسبابيا ،كاتجاىاتيا ،كجمع البيانات ،كالتحميؿ ،كالربط،
كالتفسير ،ليذه البيانات ،كيظير ىذا المنيج في الدراسة ،مف خالؿ عرض كمكاقؼ ،كخطابات،
رمكز المكبي الييكدم ،كمنظمة "أيباؾ" كأىـ تحالفاتيـ مع القكل الدينية كالسياسية ،كاستنتاج،
كتحميؿ دالالت ذلؾ ،في صنع السياسة الخارجية األمريكية ،كما يعتمد الباحث عمى المنيج
الكصفي التحميمي ،في كصؼ ،كتحميؿ ،مكاقؼ منظمة "أيباؾ" مف الصراع الفمسطيني-
اإلسرائيمي مف عاـ 1003ـ حتى عاـ1031ـ ،كالكسائؿ ،كاالستراتيجيات ،التي تستخدميا منظمة
"أيباؾ" لمتأثير عمى عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية.
منيج أحىبيل اسنظم اسيبيكيبية :لدراسة ،كتحميؿ ،بيئة النظاـ السياسي األمريكي ،كالمدخالت،
كالمخرجات ،كعكامؿ تأثير جماعات الضغط األمريكية ،كخاصة "أيباؾ" ،عمى صناعة القرار
األمريكي ،تجاه منطقة الشرؽ األكسط كالقضية الفمسطينية.

يكديكً :حدتد اسدراية
اسحد اسمككني :تشمؿ حدكد ىذه الدراسة ،الكاليات المتحدة األمريكية ،كمنطقة الشرؽ األكسط،
كمكاف خاضع لتأثير المكبي الييكدم "أيباؾ" ،في السياسة الخارجية األمريكية.
اسحد اسزمكني :تبدأ حدكد ىذه الدراسة مف عاـ 1003ـ ،كىك العاـ الذم شيد احداث الحادم
عشر مف سبتمبر ،كتنتيي بعاـ  ،1031كبذلؾ يدخؿ في نطاؽ ىذه الدراسة ،فترتا كالية الرئيس
بارؾ أكباما" كقد استغرؽ إعداد ىذه الرسالة فترة
"جكرج بكش" كفترة األكلى مف حكـ الرئيس " ا
عاميف مف 1037/1032
اسحد اسمتضتلي :كيدخؿ ضمف نطاؽ الحد المكضكعي ،كؿ المؤسسات ،كاألجيزة ،كالشخصيات
اء كاف ذلؾ بصكرةو مباشرة ،أك غير مباشرة ،بما يخدـ
التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة ،سك ن
متطمبات البحث العممي المكضكعي.
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يكاعكً :صعتاكت اسدراية
المسمـ بو ،أف الظكاىر اإلنسانية ،كاالجتماعية ،غير ثابتة ،ما دامت تتصؿ باإلنساف ،فقد
مف ٌ
الييف ،كمنيا:
كاجيت الباحث العديد مف الصعكبات ،أثناء البحث ،كلـ يكف تذليميا بالشأف ٌ

 تعقيدات الظاىرة ،كتشابكيا ،مع العديد مف الظكاىر ،مما خمؽ صعكبة في تحييد أثر الظكاىر
األخرل ،عمى سبيؿ المثاؿ :المصالح الذاتية لمكبي الييكدم في "أمريكا" أك الييكد األمريكاف،
كعالقتيا ب "إسرائيؿ".
 ندرة المصادر الحديثة ،التي تناكلت الظاىرة محؿ البحث ،خاصة فيما يتعمؽ ،بالفترة الزمنية
التي تتناكؿ فييا الدراسة ،تطكر الظاىرة ،كىك ما حذا بالباحث االعتماد عمى العديد مف المراجع
األجنبية.
يكمنكً :مصطىحكت اسدراية
عرؼ "ركبرت داؿ" جماعات المصالح بأٌنيا :مجمكعة مف الناس ،تنشط
 يمكلكت اسمصكسحٌ :مع بعضيا ،لتحقيؽ ،أك لمدفاع ،عف أ و
ىداؼ ،كمصالح ،مشتركة ،في إطار أكسع ،كىك جماعة
المصالح(داؿ،3983،ص ،)112عادة ما تعرفػيا األدبيات السياسية بأنيا" :تنظيمات تستيدؼ
كيعرفيا الرئيس األمريكي "تركماف" بأنيا" :جماعة تشترؾ في االتجاه
التأثير في صانعي القرار"ٌ ،

نحك مطالبة جماعات المجتمع األخرل ،بمجمكعة مطالب محددة ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ التأثير

كيعرؼ "ىارفي كالكر" جماعة الضغط ،بأنيا:
عمى مؤسػسات الحككمة"(حميدشي،3998،صٌ ،)41

أم مجمكعة مف األشخاص ،تنشأ في األصؿ ،لغرض ممارسة الضغط عمى
الحككمة(الغكيؿ ،1001،ص.)381-381

كعرفيا الدكتكر مخيمر أبك سعدة" :ىناؾ مف يطمؽ عمى ىذه الجماعات إسـ جماعات الضغط،
كىناؾ مف يسيميا جماعات المصالح ،كقد كانت تعرؼ قديما باسـ جماعات الضغط ،كلكف
تسميتيا باسـ جماعات المصالح ىي تسمية حديثة .كيكجد اختالؼ بيف جماعات الضغط
كجماعات المصالح مف حيث الكظيفة التي تؤدييا كؿ منيما عمى الرغـ مف عدـ اختالفيـ مف
حيث النبية كالييكمية ،فجماعات الضغط ىي الجماعات التي تحاكؿ التأثير عمى ق اررات الحككمة
كسياستيا ،دكف أف تقدـ أية خدمات ألعضائيا ،أما جماعات المصالح فيي باإلضافة إلي تأثيرىا
عمى الحككمة كسياستيا تقكـ بتأدية بعض الخدمات ألعضائيا ،كتقكـ كذلؾ بتنظيـ أنشطة
الجماعة نفسيا(أبك سعدة،1009 ،ص.)341-343
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-

اسىتاي :مجمكعة مصمحية خاصة ،تعمؿ ضمف النظاـ السياسي ،لكي تؤثر في كضع

و
بشكؿ يتفؽ مع قضيتو(اكبريف،3982،ص ،)377كتعرؼ المكسكعة البريطانية كممة
السياسات،
"المكبي" بأنيا :مجمكعة مف العمالء النشطاء ،الذيف ليـ مصالح خاصة ،كيمارسكف الضغكط
عمى المكظفيف الرسمييف ،خصكصان المشػػرعيف ،كذلؾ لمتأثير عمييـ ،أثناء ممارسة عمميـ
(منصكر ،3992،ص.)191

أما الطبعة الدكلية مف قامكس "كيبستر" ،فتذكر التعريؼ التالي :أشخاص يترددكف عمى ردىات
المجمس ،أك أشخاص ليسكا أعضاء في المجمس التشريعي كال يحممكف صفة رسمية ،أك يشغمكف
مناصب حككمية ،يحاكلكف التأثير عمى المشتركيف ،أك الشخصيات العامة ،مف خالؿ الصالت
الخاصة ،كذلؾ بيدؼ تشريع معيف ،أك اتخاذ ق اررات محددة.
 اسصيبيتنبية :ىي حركة ييكدية سياسية تيدؼ إلى إعادة مجد "إسرائيؿ" بإقامة دكلة ييكديةفي فمسطيف ،كذلؾ بتشجيع ىجرة الييكد إلى فمسطيف ،كشراء األراضي ،إلقامة المستكطنات
الييكدية فييا ،كاشتؽ اسميا مف صييكف ( جبؿ في جنكب القدس) ،كقد جاء ذكره ،في مكاضع
عدة ،في التكراة ،كتيدؼ الصييكنية إلى االستيالء عمى القدس؛ إلقامة ىيكؿ سميماف ،مكاف
المسجد االقصى ،كالصييكني ،ىك مف يؤمف بالعقيدة الصييكنية المبنية عمى التكطيف ،لذا فيناؾ
اختالؼ عميؽ ،بيف الصييكني ،كالييكدم ،كىك الشخص الذم يعتنؽ الديانة الييكدية ،كبينيما
مف جية ،كبيف اإلسرائيمي ،الذم يشير إلى مكاطف دكلة إسرائيؿ مف جية أخرل ،فميس كؿ
ييكدم صييكني ،كليس كؿ صييكني ييكدم ،كليس كؿ اإلسرائيمييف صياينة تمامان ،كما أف كؿ
الصياينة ليسكا بالضركرة إسرائيمييف (المسيرم ،1002 ،ص.)322-324

 أمك اسىتاي اسبييتدي :ىك إطار تنظيمي عاـ ،يعمؿ داخمو ،عدد مف الجمعيات ،كالتنظيمات،كالييئات الييكدية ،كالصييكنية ،تنسؽ فيما بينيا تمن أىميك :المجنة اإلسرائيمية األمريكية لمشئكف
العامة "أيباؾ" ،كمؤتمر رؤساء المنظمات الييكدية الكبرل ،كالمؤتمر الييكدم العالمي ،كالمجنة
الييكدية األمريكية ،كالمؤتمر الييكدم األمريكي ،كالمجمس االستشارم القكمي لعالقات الجامعة
الييكدية.
اسبييتد" :كممة ييكدم ،كانت تشير إلى الشخص الػذم يعتنػؽ الييكديػة ،كقػد ظيػرت بعػد الكممتػيف
األخػرييف "عب ارنػػي" ك "يسػرائيمي" أك عضػػك "جماعػػة يس ػرائيؿ" ،ك"ييػػكدم" كممػػة عبريػػة مشػػتقة مػػف
ييكدا ،كىك اسـ أحد أبناء يعقكب ،كالذم سػميت بػو إحػدل قبائػؿ العبػرانييف االثنػي عشػر ،كاالسػـ
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مشػػتؽ مػػف االسػػـ السػػامي القػػديـ "كدم" التػػي تفيػػد االق ػرار كالج ػزاء ،كاكتسػػبت ىػػذه المػػادة معنػػى
االعت ػراؼ بالجميػػؿ ،فكممػػة "ييػػكه" تعنػػي الػػرب "كدم" تعنػػي الشػػكر كمنيمػػا " ييػػكدم" ،كقػػد عػػرؼ
الشرع الييكدم بأنو مف كلد ألـ ييكدية كتيكد حسب الشريعة الييكدية(المسيرم،1001،ص.)323

األصتسبية :تعرؼ األصكلية الييكدية في إسرائيؿ عمى المعتقد بأنيا :األرثكذكسية الييكدية القائمة
عمى التممكد البابمي ،إذ يعتقد األصكليكف الييكد ،بأف التكراة نفسيا ،ليست حجة ،إف لـ تفسر
بالتممكد ،كيمكف فيـ أىمية األصكلية في إسرائيؿ ،فقط ،في سياؽ الكياف الييكدم اإلسرائيمي،
ككجزء مف مساىمة الديف الييكدم ،في االنقسامات المجتمعية الداخمية ،سياسيان ،كاجتماعيان،
كمدل تأثير األصكلية الييكدية ،بدرجات متفاكتة ،سامحة ليـ بالحصكؿ عمى قكة سياسية في
إسرائيؿ ،أكبر كثي انر ،مما قد تؤىميـ لو نسبتيـ السكانية

(شاحاك،إسرائيل،وميزفيسنكي،1001،ص )13

 -اسميبيحبية اسصيبيتنبية :ييمكف القكؿ :أف المسيحية الصييكنية ،ىي حركة تعمؿ مف أجؿ

عكدة الشعب الييكدم إلى فمسطيف ،كسيادة الييكد عمى األرض ،كأنيا الداعـ المسيحي

المنتشرة بيف
لمصييكنية.
ٌ
كيعرفيا يكسؼ الحسف عمى أنيا" :مجمكعة المعتقدات الصييكنية ي
مسيحييف كبخاصة بيف قيادات ،ك أتباع الكنائس البركتستانتية ،كالتي تيدؼ إلى تأييد قياـ دكلة

ييكدية في فمسطيف ،بكصفيا حقان تاريخيان ،كدينيان ،لمييكد ،كدعميا بشكؿ مباشر ،كغير مباشر،
باعتبار أف عكدة الييكد إلى األرض المكعكدة ،ىي برىاف عمى صدؽ التكراة ،كعمى اكتماؿ
الزماف ،كعكدة المسيح ثانية ،كيعتبر حجر الزاكية في الدعـ الشديد مف قبؿ ىؤالء المسيحييف
إلسرائيؿ ،ىك الصمة بيف دكلة إسرائيؿ المعاصرة ،كاسرائيؿ التكراة ،لذلؾ أيطمؽ عمى ىذه
االتجاىات الصييكنية في الحركة األصكلية اسـ "المسيحية الصييكنية"(الحسف،1000 ،ص.)31

يعرفيا القس إكراـ لمعي أنيا" :حركة نشأت في أمريكا ،الغرض منيا تعضيد دكلة إسرائيؿ،
كما ٌ
تدعي :أف عكدة الييكد إلى فمسطيف ،ىك تحقيؽ
كقد أخذت ىذه الدعكة طابعان دينيان؛ ألنيا ٌ

لمنبكءات ،كاعداد لمجيء المسيح ثانيةن ،إلى العالـ ،كانتشرت في داخؿ كسائؿ اإلعالـ ،كبعض
كتبنتيا ىيئات متعددة"( .لمعي ،3993،ص)32
الكنائسٌ ،

عرؼ المحافظكف الجدد عمى أنيـ مجمكعة سياسية أمريكية ،تميؿ إلى
 -اسمحكفظبين اسيدد :يي ٌ

اليميف المسيحي المتطرؼ ،آمنت بقكة أمريكا كىيمنتيا عمى العالـ ،كىـ ليسكا ساسة فقط بؿ يكتٌابان
نافذيف ،كمفكريف استراتيجييف ،كمحاربيف قدامى ،كجميرة مف المثقفيف أكثر تطرفان مف كؿ ألكاف
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الطيؼ الفكرم كالثقافي األمريكي ،كىـ أيضان ،جماعة ذات ميكؿ صييكنية حددت مسار السياسة
الخارجية األمريكية في عيد "جكرج بكش" االبف ،كعممكا عمى بمكرة سياسة تيجيز استعماؿ قكة
صنؼ تيار
كي ٌ
أمريكا العسكرية؛ لمكصكؿ إلى أىدافيا ،مف دكف النظر إلى ٌأية اعتراضات ،ي
المحافظيف الجدد بأنو كثيؽ الصمة بإسرائيؿ ،كحميؼ متعصب ليا ،إذ أف أكثر قادة كمنظرم

المحافظيف الجدد مف المثقفيف الييكد( .عبد العاؿ ،1007 ،ص)43

 اسيبيكية اساكريبية :ىي جميع صكر النشاط الخارجي ،حتى كلك لـ تصدر عف الدكلةكحقيقة نظامية ،كأف نشاط الجماعة ،ككجكد حضارم ،أك التعبيرات الذاتية ،كصكر فردية لمحركة
الخارجية ،تنضكم ،كتندرج ،تحت الباب الكاسع الذم نطمؽ عميو اسـ السياسة الخارجية"(ربيع،
 ،3971ص.)7

كيقدـ "فيرنس" ك "سنايدر" تعريفان لمسياسة الخارجية ،يرادؼ بيف السياسة الخارجية ،كقكاعد
العمؿ ،كأساليب االختبار المتٌبعة لمتعامؿ مع المشكالت ،فيقكالف :أف السياسة الخارجية ىي:
"منيج لمعمؿ أك مجمكعة مف القكاعد ،أك كالىما ،تـ اختياره لمتعامؿ مع مشكمة أك كاقعة معينة
عرفيا محمد السيد سميـ عمى
حدثت فعالن ،أك تحدث حاليان أك يتكقع حدكثيا في المستقبؿ" ،ي
كي ٌ
الرسميكف لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة مف
الممثمكف
ٌ
أنيا" :برنامج العمؿ العمني الذم يختاره ي

المتاحة ،مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي"(السيد سميـ،
البدائؿ البرامجية ي
،3998ص)31

حدد كيفية
عرفيا األكاديمية السكرية الدكلية ،عمى أنيا :مجمكعة األىداؼ السياسية التي تي ٌ
كتي ٌ

اصؿ ىذا البمد ،مع البمداف األخرل في العالـ .كبشكؿ عاـ تسعى الدكؿ عبر سياساتيا
تك ي

الخارجية ،إلى حماية مصالحيا الكطنية ،كأمنيا الداخمي ،كأىدافيا الفكرية األيديكلكجية،
كازدىارىا االقتصادم ،كقد تيحقؽ الدكلة ىذا اليدؼ ،عبر التعاكف السممي مع األمـ األخرل ،أك
عبر الحرب كالعدكاف ،كاالستغالؿ لمشعكب األخرل ،كنقصد ىنا بالسياسة الخارجية األمريكية،
مجمكعة األدكات ،كالمؤثرات ،كالعكامؿ ،التي تساىـ في صياغة تمؾ السياسة.
 ميمتلكت اسأفكبيرً :فرؽ لالستشارة ،كاعطاء الرأم ،لصانعي القرار ،مجمكعة مف الخبراءبالسياسة الخارجية كالداخمية األمريكية (.)2003، WINEP ،An overview
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 اسىينة اسراكلبية :لجنة مككنة مف الكاليات المتحدة ،كاألمـ المتحدة ،كاالتحاد االكركبي،كركسيا ،كتقكـ بدكر ىاـ في مساعدة االطراؼ المعنية ،الفمسطيني ،كاإلسرائيمي ،عمى تطبيؽ
الخطة التي كضعتيا ىذه المجنة (الخارجية البريطانية ،مكاقؼ سياسية.)2005 ،

 اكرطة اسطربيق :خطة سالـ ،يعمؿ عمييا الجانباف ،الفمسطيني كاإلسرائيمي ،عبر سمسمةخطكات ،تؤدم إلى تسكية نيائية كشاممة لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني بحمكؿ عاـ 2005كالتي
عرضت عمى السمطة الفمسطينية 3ابريؿ (2003الخارجية البريطانية ،مكاقؼ سياسية.)2005 :
أكيعكً :اسدرايكت اسيكاقة
تحدثت العديد مف الدراسات ،عف الجماعات الضاغطة في الكاليات المتحدة األمريكية ،كالتيارات
السياسية كالدينية المختمفة ،كاالثنية ،بشكؿ عاـ ،كخصكصان منيا ،المتعمقة بالييكدػ كالصييكنية
المسيحية ،كذلؾ باعتبار أف ىذه الجماعات ،تعد مف أىـ الفاعميف ،في النظاـ السياسي
األمريكي ،خاصة أف مصطمح المكبي ،مف نتاج الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد تعددت
الدراسات ،كالكتابات ،في ىذا الصدد ،كمنيا:
دراية اساكحث :نزار امبيس اساطران )5102( ،اسمتيتمة ،اي "اسميبيحبية اسصيبيتنبية تأيرىك لى
اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية أيكه إيرائبيل افأرأي اسرئبيس يترج اتش االان ،5112 -5110
ريكسة مكييأبير غبير منشترة ،يكمعة األزىر ،غزة فىيطبين.
حاكلت ىذه الدراسة ،الكشؼ عف المسيحية الصييكنية ،كأثرىا عمى السياسة الخارجية األمريكية
لمتعرؼ
تجاه إسرائيؿ ،خالؿ فترتي الرئيس "جكرج بكش" االبف 1008 -1003ـ ،ى
كسعت الدراسة ٌ

عمى كيفية ،كنكعية ،التأثير الذم أحدثتو المسيحية الصييكنية ،التي تحكلت مف جماعة دينية،
إلي لكبي سياسي ضخـ ،يفكؽ تأثير المكبي اإلسرائيمي ،عمى السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه
إسرائيؿ ،كما باتت تيعتبر القاعدة االنتخابية األىـ لمحزب الجميكرم ،كتيار المحافظيف الجدد.
كحاكلت الدراسة أف تحمؿ أسباب ىذا الدعـ ،كأىـ آلياتو ،كرمكزه ،انطالقان مف دراسة البيئة التي
نشأت فييا المسيحية الصييكنية في أكركبا ،كمف ثـ انتقاليا ،كتمركزىا ،في الكاليات المتحدة
تقدـ الدراسة خارطة لعالقات المكبي المسيحي الصييكني مع التككينات
األمريكية ،كذلؾ ٌ
السياسية ،داخؿ الكاليات المتحدة كاسرائيؿ.
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تكصمت الدراسة إلى عدة استنتاجات أىميا :أف المسيحية الصييكنية منذ انطالقة مسيرتيا،
كما
ٌ

سعت ،كعممت ،بشكؿ حثيث ،عمى خمؽ الظركؼ كالبيئة المالئمة ،لقياـ دكلة إسرائيؿ كساندتيا
بشكؿ مطمؽ في الكصكؿ ألطماعيا االستعمارية ،كأف االىتماـ بنبكءات "الكتاب المقدس" حكؿ
قياـ إسرائيؿ ،زاد مف حدة التكترات كتأجيج الصراعات بالشرؽ األكسط ،ككاف عقبة حقيقة أماـ
عممية السالـ .كأف المسيحية الصييكنية ،لعبت دك انر مؤث انر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه
إسرائيؿ ،في حقبة الرئيس "بكش" بما يخدـ مصالح إسرائيؿ ،كأطماعيا االستعمارية.
كتسارع
تكصمت الدراسة إلى أف المسيحية الصييكنية ،تساىـ بشكؿ مباشر ،في تطكير
كما
ٌ
ي
عمميات مصادرة األراضي الفمسطينية ،كتقؼ سدان منيعان في كجو الحمـ الفمسطيني ،بالحصكؿ
عمي دكلة مستقمة ،تحت رعاية القانكف الدكلي ،كفي إطار المجتمع الدكلي.
دراية اساكحية :رشك إاراىبيم غربيب )5105( ،اسمتيتمة اي "دتر اسيمكلكت اسمؤبيدة إليرائبيل في
اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية أيكه منطقة اسشرق األتيط  ،"5112-0991ريكسة مكييأبير،
يكمعة اسقكىرة ،مصر.
حاكلت ىذه الدارسة تناكؿ الفضاء الذم تدكر فيو جماعات المصالح في النظـ السياسة باعتبارىا
أحد الفاعميف األساسييف في العممية السياسية ،كقدمت محكريف أساسييف ،يتناكؿ المحكر األكؿ
تعريؼ مفيكـ جماعات المصالح كازالة الخمط بينو كبيف بعض المفاىيـ األخرل مثؿ جماعات
الضغط ،كمفيكـ المكبي كأسباب تعدد التعريفات كالمتطمبات الضركرية لقياـ جماعات المصالح
كنشأتيا كتطكرىا ،كما تناكلت قنكات تأثير جماعات المصالح عمى عممية السياسة الخارجية،
كعالقتيا بجياز صنع القرار كالنماذج التي تأخذىا شكؿ ىذه العالقة .ثـ التطرؽ إلى جماعات
المصالح تابعة إلسرائيؿ كالمكبي الييكدم في النظاـ األمريكي ،كالعكامؿ التي ساعدت عمى نشأة
كنمك ىذه جماعات ،كتزايد تأثيرىا في العممية السياسة ،مرك ار بالعكامؿ المؤثرة عمى قدرة
جماعات المصالح األمريكية عمى تحقيؽ أىدافيا ،كأنكاع جماعات المصالح األمريكية
كتصنيفاتيا المتنكعة.
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دراية اساكحث :صبيكح لزام ( )5119اسمتيتمة اي "دتر اسىتاي اسبييتدي اكسيبيكية اساكريبية
األمربيكبية اسشرق أتيطبية" ،ريكسة مكييأبير غبير منشترة ،يكمعة اسنيكح استطنبية ،نكاىس.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المكبي الييكدم كمدل تأثيره عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط ،حيث تناكؿ تعريؼ المنظمات التابعة المكبي الييكدم
داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية ككيؼ تعمؿ ،كاآلليات التي يتخذىا المكبي بالضغط عمى
صانعي القرار السياسي األمريكي ،أيضا حاكؿ الباحث الكشؼ عف دكر المكبي الييكدم في
الككنغرس األمريكي كانعكاسات ىذا الدكر في مؤسسات صنع السياسة األمريكية حتى يستطيع
ا لتكصؿ إلى دكر المكبي الييكدم في عدة قضايا مركزية كمف أىميا الدكر الذم لعبو المكبي
الييكدم في الحرب عمى لبناف  ،1002كحرب العراؽ  ،1001كالحركب المتكررة عمى قطاع
غزة .كما تكصمت الدراسة إلى ،الكاليات المتحدة كاسرائيؿ تربطيـ عالقات قكية سببيا المكبي
الييكدم ،لما لو مف نفكذ كاسع داخؿ الككنجرس ككسائؿ اإلعالـ ىدفيا تكجيو سياسات األمريكية
لصالح إسرائيؿ ،كما أف قكة المكبي الييكدم نابعة مف نفكذه كقدرة عمى دعـ الحمالت االنتخابية
لممرشحيف في المناصب اليامة حتى أصبح المتنافسكف في االنتخابات يتسارعكف لكسب رضا
المكبي الييكدم.
دراية اساكحث" :دان فبيىشىر" ( ،)5119اسمتيتمة ،ايي "أحتالت اسىتاي اإليرائبيىي اكستالبيكت

اسمأحدة ،حدتد اسقتة تآفكق اسأغبيبير.

تناكلت ىذه الدراسة ،تأثير المنظمات الصييكنية (المكبي الييكدم) ،في صناعة القرار السياسي
في الكاليات المتحدة ،حيث حاكؿ "داف فيمشمر"( ،المستشار اإلعالمي السابؽ لمنتدل السياسة
اإلسرائيمي) ،مراجعة دراسة "جكف ميرشايمر" ،ك "ستيفف كالت" ،حكؿ نفكذ "أيباؾ" ،كتداعياتو
السمبية ،عمى السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه منطقة الشرؽ األكسط ،كتجاه عممية التسكية،
لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،كمدل ارتباط المكاقؼ ،كالتكجيات ،التي يركج ليا قادة "أيباؾ"،
مف المتشدديف لممصالح القكمية األمريكية.
كما تحدث "فيمشمر" ،عف ظيكر منظمة "جي ستريت" (الييكدية المعتدلة) ،التي تيدؼ لتمثيؿ
الييكد اليسارييف ،كتجاكز المكاقؼ اليمينية المتشددة ؿ "أيباؾ" ،التي ال تحقؽ المصالح
األمريكية.
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كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج:
أف السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه عممية التسكية ،ال تزاؿ مقيدة بتكجييات "أيباؾ" اليمينية
كالمتشددة ،كنظ انر إلى تردد الرئيس "أكباما" ،في انتقاد سياسات الحككمة اإلسرائيمية ،فيما يتعمؽ
بالتكسع االستيطاني ،كاستئناؼ التفاكض مع الطرؼ الفمسطيني ،كحصار قطاع غزة ،كدعـ
إدارتو ،إلحكاـ حصار القطاع ،كاغالؽ المعابر ،باعتبار ذلؾ ،أحد اإلجراءات المتعمقة ،بحفظ
أمف إسرائيؿ.
دراية اساكحية" :يتين طو" ( )5112اسمتيتمة اي "أثيبير يمكلكت اسضغط اسصيبيتنبية اسىتاي
اسبييتدي في صنكلة اسقرار اسيبيكيي في استالبيكت اسمأحدة" ،ريكسة مكييأبير غبير

منشترة،

يكمعة ابيرزبيت ،رام اهلل فىيطبين.
ناقشت ىذه الدراسة ،تأثير جماعات الضغط الصييكنية ،كالمكبي الييكدم ،في صناعة القرار
السياسي في الكاليات المتحدة ،كالدكر الذم تمعبو ىذه الجماعات ،في التأثير عمى النظاـ
السياسي ،كالسياسة الخارجية األمريكية ،تجاه إسرائيؿ ،كتبيف ىذه الدراسة ،كيفية تأثير جماعات
الضغط ،داخؿ الكاليات المتحدة ،مف حيث ممارسة ىذه الجماعات ،الضغط ،عمى اختالؼ
أنكاعيا ،كأنشطتيا ،عبر أطر مقننة ،كمقرة ،مف قبؿ المؤسسة التشريعية األمريكية ،كتنطمؽ
فرضية الدراسة مف أف تأثير المنظمات الصييكنية ،كالمكبي الييكدم ،في صناعة القرار السياسي
في الكاليات المتحدة ،ىك تأثير محدكد ،بحيث ال يمكف مالحظتو ،أك قياسو ،في الق اررات
االستراتيجية ،لمكاليات المتحدة ،كأيضان ،عدـ التأثير المطمؽ ليذه الجماعات ،إذا تعارض ذلؾ مع
المصالح القكمية األمريكية ،مؤكديف ذلؾ مف خالؿ استعراض ،كتحميؿ ،بعض القضايا
كالمكاقؼ ،التي تثبت صحة ىذه الفرضية.
استنتجت ىذه الدراسة ،بأنو ال يكجد تأثير يذكر لمكبي الييكدم ،في الق اررات االستراتيجية
األمريكية ،كأف ىذا التأثير ،يقتصر فقط عمى القضايا التي ال تتعارض مع المصمحة القكمية
األمريكية ،كأف ىناؾ تيكيؿ مبالغ فيو ،في بعض الدراسات ،كاآلراء ،التي تطرقت ليذا المكضكع،
كيمكف القكؿ :أف ىذا التأثير ال يالحظ ،فقط عند الحديث عف الق اررات التي تخص إسرائيؿ،
كالشرؽ االكسط ،في حاؿ لـ تتعارض مع المصمحة األمريكية ،كق ارراتيا االستراتيجية.
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دراية اساكحث" :منذر اسمحأيب" ( )5112اسمتيتمة ،اي "أثيبير اسىتاي اسبييتدي في اسيبيكية
اساكريبية األمربيكبية أيكه اسقضبية اسفىيطبينبية" ،مركز اسدرايكت األمربيكبية-معيد اسدرايكت
اإلقىبيمبية-يكمعة اسقدس
قدمت الدراسة عرض تحميمي تاريخي لقدرة المكبي الييكدم كمصادر قكاه التي جعمت منو عنص ار
مؤث ار في السياسة الخارجية األمريكية بصدد القضية الفمسطينية كما يفرزه ىذا التأثير مف
انعكاسات مست القضية الفمسطينية سمبا بسبب عدـ كجكد رؤية أمريكية حيادية ،ككذلؾ سبب
غياب قكل عربية تكازم تأثير المكبي الييكدم الذم أحدث االنسياؽ األمريكي إليو.
حيث قاـ الباحث بدراسة ظاىرة المكبي كنشاطو كعبر ما سجمت مف مالحظات جمعت لكي تساىـ
في برىنة نظريات سبؽ أف بحث فييا كتاب أك باحثكف آخركف ،كقد تكصمت إلى أف نفكذ المكبي
الييكدم كصؿ إلى درجة كتمؾ ،بحكـ ظركؼ كأسباب متشعبة أىميا أكضاع المنظمات كالعديد
مف األفراد المككنيف ليذا المكبي ،أك الذيف يساعدكف المكبي مف جية ،كمف جية أخرل السياسة
رسميا مف الكاليات المتحدة.
المتبعة
ن
إف جكىر البحث يتطرؽ لعالقة قائمة بيف الكاليات المتحدة كبيف لكبي ميزتو كفضمتو إداراتيا عف
غيره مف قكل داخمية أمريكية؛ مما سيؿ عمؿ ىذا المكبي ،كىك األمر الذم تطكر بدءان مف الفترتيف
الزمنيتيف 3948ـ ك3927ـ في نشكء عالقة تنـ عف مصالح مشتركو ،رغـ الفرؽ في قكة إقباؿ
الكاليات المتحدة عمى إحداث ىذه العالقة كتطكيرىا سكاء قبؿ أك بعد إقامة إسرائيؿ.
دراية اساكحية" :يكبينس أبيري" ( ،)5112اسمتيتمة ايي" اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية في اسشرق
األتيط ،دتر يمكلكت اسضغط ،تاسميمتلكت ذات االىأمكمكت اساكصة.
تناكلت الكاتبة في ىذا الدراسة ،دراسة السياسات األمريكية ،المتبعة حياؿ الشرؽ األكسط ،كلشرح
كيفية عمؿ جماعات الضغط المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية ،تتطرؽ "تيرم" إلى دراسة
حاالت محددة ،تمت في عيد الرئيسيف "جيرالد فكرد" ،ك"جيمي كارتر" ،كالنزاع بيف المكبي
اليكناني ،كالمكبي التركي ،حكؿ جزيرة قبرص ،كالحممة الكبيرة ،ضد المقاطعة العربية .كاستندت
المؤلفة في دراستيا ،إلى مكتبة "فكرد" الرئاسية ،كمصدر رئيسي ،لجمع الكثائؽٌ ،إال أف ،ما يدعك
قسمان كبي انر مما لو عالقة ب "ىنرم كيسنجر" كزير الخارجية ،الذم كاف
لألسؼ ،كما تقكؿ :أف ٍ
يعد ميندس السياسة األمريكية ،خالؿ سبعينات القرف العشريف ،بقي في إطار السرية ،كلكف ،ما
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ساعد الكاتبة ،أنيا استعاضت عف ذلؾ ،بما تكفر مف مكاد ذات عالقة مباشرة بممارسي
الضغكط ،مف أفراد ،كجماعات.
-

كقد قامت بإجراء العديد مف المقابالت ،مع عدد مف المحترفيف ،كقادة جماعات الضغط،

كمكظفيف في السمؾ الخارجي ،كخبراء مف الشرؽ األكسط "مصر ،األردف ،سكريا ،لبناف ،قبرص،
إسرائيؿ ،كفمسطيف" ،فضالن عف المطمعيف عمى الشأف األمريكي.
كرغـ أىمية ىذه الدراسة ،إال أنيا لـ تتعرض بالتفصيؿ ،آللية العمؿ الداخمي ،أك لتاريخ جماعة
ضغط محددة ،أك منظمة ذات اىتمامات خاصة ،أك فرد ،كما أنيا ،ليست تحميالن لقرار سياسي
معػػيف ،أك إلدارة رئاسية ،بحد ذاتيا.
خمصت الدراسة إلى أف :تأثير الضغكط التي تمارسيا جماعات الضغط ،كبير جدان ،خاصة
الجماعات ذات االىتمامات ،في كيفية تكجيو السياسة الخارجية األمريكية ،كما سيؤكؿ إليو األمر
في المستقبؿ .كقد أخذنا بعيف االعتبار نجاح اليكنانييف األمريكييف في مسألة قبرص ،كالييكد
األمريكييف في ضماف تأييد إسرائيؿ.
دراية اسككأاكن" :يأبيفن تتست" ،ت"تيتن مبيرشكبيمر"( ،)5112اسمتيتمة ايييي"اسىتاي
"اإليرائبيىي" ،تاسيبيكية اساكريبية األمربيكبية ،يكمعة ىكرفرد
لقد تناكلت الدراسة ،مدل قكة المكبي الييكدم ،في التأثير عمى السياسة األمريكية ،كما أكدت
عمى أف المكبي الييكدم ،ال يختمؼ عف غيره مف الجماعات الضاغطة ،في الكاليات المتحدة،
باستثناء أنو ،األكثر قدرة ،عمى التأثير ،كيمتمؾ قكةن كنفكذان ،غير مسبكؽ ،كدكرىـ ،ىك الدكر

نفسو ،الذم تقكـ بو الجماعات الضاغطة األخرل ،كلكف بفاعمية أكثر .كعرضت الدارسة ،آليات
عمؿ المكبي ،كتتمثؿ في التأثير عمى "الككنغرس" ،كالتأثير عمى السمطة التنفيذية ،عبر الناخبيف
الييكد ،في الكاليات المتحدة ،كالتالعب باإلعالـ ،عبر التحكـ في الصحؼ ،كالمجالت الرئيسية،
كالسيطرة عمى الكتٌاب ،كالمحمميف ،في الكاليات المتحدة ،ككذلؾ مراكز الدراسات ،كالعمؿ عمى
مراقبة األكاديمييف ،كقد تناكلت أعضاء المكبي ،مف المسيحييف المتعصبيف ،مثؿ "جيرم فالكيؿ"
ك"بات ركبرتسكف" .كقد تناكلت الدارسة أيضان ،المكبي العربي ،حيث قاؿ "كالت" ك"ميرشايمر"" :قد
ساىـ كضع المكبي العربي في الكاليات المتحدة ،كالمتصؼ بالضعؼ ،إلى درجة عدـ الكجكد،
في تسييؿ ميمة المكبي الييكدم" .كتكصمت الدراسة إلى نتائج ،كاف أىميا:
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 إف إمداد إسرائيؿ بالمساعدات ،يحمؽ الضرر بالمصالح األمريكية ،مف خالؿ استعراضيا حجـالمساعدات في حرب 3971ـ ،كالتي بمغت ) )2.4مميار دكالر ،مع أف إسرائيؿ ،لـ تكف تدافع
عف المصالح األمريكية في المنطقة ،كاستندت ،في اثبات تمؾ المسألة ،إلى أف الكاليات المتحدة،
شكمت قكة؛ لمتدخؿ السريع ،لحماية شحنات النفط ،لدل قياـ الثكرة االيرانية ،حيث ،لـ تعتمد
الكاليات المتحدة عمى إسرائيؿ.
 ىناؾ جماعات مصالح خاصة ،حاكلت أف تؤثر ،عمى السياسة الخارجية ،كلكف أم منيا ،لـيصؿ إلى حد إبعاد المصالح القكمية األمريكية ،كاستبدليا ،بمصالح دكلة أخرل (إسرائيؿ) عمى
أساس أنيا ،مف ضمف تمؾ المصالح.
 دراية اسككأب" :مكرك تار" (" ،)5112قتة اسىتاي اسبييتدي في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية"تحدث "كبر" مف خالؿ دراستو ،عف فكرة أف الطبيعة اإلسرائيمية ،قائمة عمى انتياؾ مبادئ
القانكف الدكلي ،كىك األمر الذم تـ فيو ،مجابية اإلجماع الدكلي ،بما فيو ،ق اررات لييئة األمـ،
فيما يتعمؽ ،بغالبية سياسات إسرائيؿ ،كخاصة ،في اضطيادىا لمفمسطينييف ،التي جكبيت بإدانة
دكلية ساحقة ،كفي كالـ نسبو إلى "ككفي عناف" ،نرل أف مكقفان أمميان صاد انر مف األمـ المتحدة،
فيو تحميؿ لممسؤكلية إلسرائيؿ ،بسبب عدـ مراعاتيا لمشرعية الدكلية ،التي ال تخطئ ،حيف
تطالب إسرائيؿ ،باالنسحاب مف المناطؽ الفمسطينية المحتمة .كيقكؿ "كبر" :إف البمد الكحيد الذم
يساند إسرائيؿ سياسيان ،كاعالميان ،كعسكريان ،ىك "الكاليات المتحدة" ،حتى تصؿ قيمة الدعـ
تطرؽ "كبر" مف خالؿ دراستو ،إلى ما
المدم ،إلى ما يربك عمى ) (3بميكف دكالر سنكيان .كقد ٌ
قالو "ستيفف ستايناليت" (المدير السابؽ لمشئكف القكمية بالمجنة الييكدية األمريكية)" :أف لمييكد
"قكة سياسية ،ال تتناسب مع عددىـ ،كىي أعظـ مف قكة أم مجمكعة عرقية ،أك ثقافية ،في
أمريكا".
كتحدث "كبر" :بأف الييكد ،أسيمكا بحكالي ) ،)50%مف أمكاؿ الحممة االنتخابية ،إلعادة انتخاب
الرئيس األمريكي "بيؿ كمينتكف" ،عاـ ( )3992ـ ،حسب أحد األعضاء البارزيف لمؤتمر رؤساء
المنظمات الييكدية األمريكية الرئيسية ،كألمح "كبر" إلى أف الصناعة في "ىكليككد" ،مازالت في
بداية القرف الحادم كالعشريف ،صناعة ذات صبغة عرقية كاضحة ،فكؿ كبار المديريف
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باالستكديكىات الرئيسية ،تقريبان مف الييكد ،كأف مالييف األمريكييف ،يقبمكف ىذه الصكرة الشائعة
بينما ال يتأثر البعض منيـ بيا ،مثؿ الفناف "مارلكف براندك".
كقد خمص "كبر" مف دراستو إلى :أف المكبي اإلسرائيمي ،لـ يترؾ منفذان في اإلدارات األمريكية
المتعاقبة ،إال كقد تسمؿ منو ،إلى جكؼ صناعة القرار ،كتأكيد عمى أف العممية السياسية ،محؾ
لعمؿ ما ىك أكبر ،مف مجرد النظر باحتراؼ ،إلى سياؽ األمكر ،كمجرياتيا.
تطرقت إلى النفكذ الييكدم ،كاحالؿ المصمحة
كأكد ما أتت إليو دراسات أخرل ،سبؽ كأف ٌ

بناء عمى ،ما الحظو في دراستو،
اإلسرائيمية مكاف المصمحة األمريكية ،بؿ كأنيا متضاربة ،ن

كيعزك ذلؾ ،إلى بقاء المكبي الييكدم ،متحصنا بقكة.

دراية اساكحث" :ادتارد أبيفنكن") ،(2003اسمتيتمة اي "اسىتاي ،اسقتى اسيبيكية اساكريبية
األمربيكبية".
تناكلت ىذه الدراسة ،تاريخ الحركة الصييكنية ،كترجع أصكليا إلى ما حدث في أكركبا ،عندما
تكلي الصحفي "ثيكدكر ىرتزؿ" ،فكرة تجسيد القكمية الييكدية ،في دكلة تحمي الييكد ،كقد كضع
قرئو ،جممة مف األحداث ،التي تحاكؿ تفسير عدة تساؤالت ،مف حيث المطمكب مف
بيف يدم ٌا
جماعات الضغط ،ىؿ ىك التأثير في مجرل السياسة؟ ككيفية كصكؿ الجماعات الييكدية ،إلى

الكضع ،الذم تمكنت فيو ،مف التدخؿ ،في سياسة الكاليات المتحدة؟ كىؿ مصالح الكاليات
المتحدة ،ىي ذاتيا مصالح الييكد؟
منبر ييكديان خارج إسرائيؿ ،كنكع مف "برلمانات
لقد أكصى "تيفناف" في دراستو ،بأف يتـ إنشاء
ان
ييكد الشتات" ،أك "مجمس المكردات الييكدم" ،حيث يمكف مناقشة السياسات اإلسرائيمية ،كاصدار
تكجييات عمنية ،ال يمكف تجاىميا ،مف خالؿ عدة نقاط ،تبدأ باألمف إلسرائيؿ ،كالمعكنات
األمريكية ،ثـ مناقشة ،دكر منظمة التحرير الفمسطينية ،اذا اعترفت بإسرائيؿ ،ككذلؾ دكر
الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الدكؿ العربية المعتدلة ،كما أكصى ،أنو يتكجب عمى الييكد
األمريكييف ،كجزء مف مسؤكليتيـ ،تجاه المشكمة الفمسطينية ،الضغط ،لعقد مؤتمر دكلي لمسالـ،
تحت رعاية الكاليات المتحدة ،كاالتحاد السكفياتي ،كىذا المنبر ،يجب أف يكفر الفرصة المناسبة؛
إلجبار كال الجانبيف ،عمى إثبات مدل حرصيما عمى تحقيؽ السالـ.
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دراية اساكحث" :نيكد اسشبيخ اىبيل" ( ،)5112اسمتيتلة اي "اسعالقكت األمربيكبية-اإليرائبيىبية تأيرىك
لى ميأقال اسقضبية اسفىيطبينبية" ،ريكسة مكييأبير غبير منشترة ،اسيكمعة اإليالمبية ،غزة.
استعرض الباحث العالقات األمريكية-اإلسرائيمية ،كأف إسرائيؿ ال زالت الحميؼ األقكل لمكاليات
المتحدة في المنطقة كأف إسرائيؿ تستغؿ ىذه العالقات إلى أبعد مدل في ممارسة عدكانيا عمى
الشعب الفمسطيني.
كما أف إسرائيؿ تعمؿ عمى تقميد الكاليات المتحدة األمريكية في كؿ خطكاتيا لمحاربة اإلرىاب حتى
لك احتاج األمر إسقاط نظاـ حكـ بالقكة العسكرية كالتدخؿ السافر في بناء نظاـ بديؿ لو كما حدث
في العراؽ .كليذا ترجح الدراسة أف يككف اليدؼ مف كراء الحممة ضد الرئيس ياسر عرفات ىك
تفكيؾ الكحدة اإلدارية كالسياسية بيف الضفة الغربية كالقطاع غزة ،كفتح المجاؿ أماـ تطبيؽ رؤية
شاركف لمحؿ السياسي كالمتمثمة في إقامة حكـ ذاتي مكسع في قطاع غزة ،كتقاسـ كظيفي في
الضفة الغربية.
لكف عمى المدل البعيد فإف ىنالؾ العديد مف المؤشرات التي تفيد بأف عكامؿ الضعؼ بدأت تدب
في إسرائيؿ ،كاإلسرائيمييف أنفسيـ بدأكا يشعركف بيا ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف مقاؿ رئيس الكنيست
اإلسرائيمي أبراىاـ بكرغ الذم نشره في صحيفة يديعكت احركنكت كفي العديد مف الصحؼ العربية
كالعالمية في منتصؼ أيمكؿ سبتمبر  1001كأشار فيو إلى مظاىر الضعؼ كبكادر اإلنييار
اإلسرائيمي في الجكانب االقتصادية كاالجتماعية.
لكف المالحظ أيضا أف المؤسسات اإلسرائيمية تدرؾ الكالـ كتجتيد لبذؿ الجيكد التي تطيؿ أمد
بقاء كقكة ىذا النظاـ .حيث تناكؿ الباحث المنظكر التاريخي لمصراع ىك في صالح الشعب
الفمسطيني كاألمة العربية كاإلسالمية ،فإف الكاقع السياسي يؤكد أف الممارسة السياسية لمفمسطينييف
كالعرب كالمسمميف ال تحقؽ ليـ التقدـ عمى صعيد االستعداد الستثمار كتفعيؿ عكامؿ ضعؼ
اإلسرائيمي.
كتبقى اإلمكانية قائمة لمسير عمى طريؽ تحقيؽ النصر التاريخي عمى المشركع الصييكني فإلى
جانب المؤشرات أنفة الذكر ،يمكف لمشعب الفمسطيني كقكاه المختمفة أف يحقؽ قد أر مف التنسيؽ
كالتعاكف كاالتفاؽ عمى برنامج كطني مشترؾ يعتمد المقاكمة ،كبيذا سيحقؽ مجمكعة مف المكاسب
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اليامة التي تتمثؿ في االستفادة مف التناقضات داخؿ المجتمع اإلسرائيمي ،كابقاء عمى حالة
االستنفار كاالرتباؾ كاالستنزاؼ الداخمي إلى حيف لحظة الصعكد السياسي كالحضارم لألمة العربية
كاإلسالمية.
لكش ارً :اسأعقبيب لى اسدرايكت اسيكاقة
بعد االطالع عمى الدراسات السابقة ،كبرغـ قيمتيا العممية الميمة ،إال أنيا ،تناكلت جماعات
الضغط الييكدية كالصييكنية في الكاليات المتحدة بشكؿ عاـ ،دكف التركيز عمى منظمة "أيباؾ"،
كيمكف لنا التعميؽ عمى الدراسات السابقة مف خالؿ النقاط التالية:
 الدراسات السابقة تناكلت ظاىرة المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية بشكؿ عاـ،
كلـ تتناكؿ منظمة األيباؾ بشكؿ خاص ،كىك ما سكؼ تركز عميو ىذه الدراسة.
 الدراسات السابقة لـ تأخذ نفس فترة ىذه الدراسة التي حددت فترة زمنية ألخر رئيسيف
حكمكا الكاليات المتحدة األمريكية.
 الدراسات السابقة لـ تتناكؿ تأثير المكبي الييكدم كمنظمة األيباؾ عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي ،كما سكؼ تقكـ بو الدراسة.
 الدراسات السابقة لـ تتناكؿ مكقؼ األيباؾ مف عممية السالـ كالقضايا الرئيسية ،كىك ما
سكؼ تركز عميو ىذه الدراسة.


الدراسات السابقة لـ تتناكؿ ظركؼ نشأة األيباؾ ،كىك ما سكؼ تقكـ بو ىذه الدراسة التي
سكؼ يتناكؿ ظركؼ نشأة منظمة "أيباؾ" ،كظركؼ نشأتيا ،مع تقديـ شرح ك و
اؼ ،لشبكة
عالقاتيا ،كتحالفاتيا مع التيارات المختمفة ،كآليات عمميا ،كمكاقفيا مف الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي

 كما إف ىذه الدراسة سكؼ تسمط الضكء عمى الكسائؿ ،كاالستراتيجيات ،التي تستخدميا
منظمة "أيباؾ" في التأثير عمى السمطة التشريعية "الككنغرس" إلى جانب تأثيرىا عمى
السمطة التنفيذية ،كما يحاكؿ الباحث تسميط الضكء ،عمى كيفية عمؿ ىذه المؤسسة،
كنشاطاتيا ،ككيفية تغمغميا في مؤسسات الرأم العاـ األمريكية ،ككيفية التأثير عمى المجتمع
األمريكي ،إلى جانب ،التأثير عمى صناع القرار في الكاليات المتحدة
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اسفصل اسيكني:
اسىتاي اسبييتدي في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية
كثير ىـ ،الذيف تحدثكا عف قكة تأثير المكبي الييكدم ،أك المكبي المؤيد إلسرائيؿ ،في الكاليات
المتحدة األمريكية ،كخاصة الصحفي المستقؿ "ايريؾ اكلترماف" الذم أجرم دراسة عف "أيباؾ"،
قاؿ فييا( :مف دكف أدني شؾ ،فإف "أيباؾ" ىي المكبي العرقي األقكل ،الذم تشكؿ في التاريخ
األمريكي المعاصر ،في الحقيقة يمكف القكؿ :أنيا كذلؾ في كاشنطف ،كسيطرتو ليست فقط عمى
"الككنغرس" بؿ أنيا عمى البيت األبيض ،كك ازرة الدفاع ،كالخارجية ،كالمالية ،كعدة مكاتب ذات
عالقة ،فيذا المكبي ال يعتمد عمى إدارة صديقة ،بؿ بالعكس ،في كثير مف األكقات ىك الصحيح)
كفي عاـ3988ـ ،كتبت المحممة السابقة في ككالة المخابرات المركزية )" )CIAكاثميف
كريستسكف"( :أف "أيباؾ" أصبحت شريكان في صنع السياسة ،خالؿ فترة إدارة "ريغاف" ،كاخترقت
البيت األبيض ،ك"الككنجرس" ،إلى الدرجة التي يككف مستحيالن فييا فيـ ،أيف يبدأ ضغط المكبي،
كأيف ينتيي التفكير الرئاسي المستقؿ).
كستستعرض الدراسة في ىذا الفصؿ ،ظركؼ نشأة المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة
ارت،
األمريكية ،كمنظمة "أيباؾ" ،التي تعتبر الجياز التنفيذم لمكبي ،كتعمؿ عمى التأثير في قر ا
كقكانيف" ،الككنجرس" األمريكي ،كاإلدارات األمريكية المختمفة ،بيدؼ تكضيح مدل تأثير المكبي
الييكدم في المجتمع األمريكي.
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اسماحث األتل:
اسأتايد اسبييتدي في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية
يتميز النظاـ السياسي األمريكي بالمركنة ،عبر تأثره بكثير مف أدكات الضغط ،كالمناصرة ،التي
تقكـ بيا جماعات المصالح ،أك جماعات الضغط ،كالتي تستخدـ كسائؿ كثيرة؛ لمتأثير عمى
صناع القرار ،كمف بينيا المساعدات المالية التي تقدـ لممرشحيف ،باإلضافة إلى كسائؿ اإلعالـ،
ككبير في صناعة الرأم العاـ ،كيتميز أيضان النظاـ السياسي األمريكي
ان
دكر ميمان
التي تمعب ان
بتنظيمو عمؿ جماعات الضغط عبر القكانيف كاألنظمة ،مما يجعؿ منيا أجسامان رسمية كفؽ
دكر ميمان في الحياة السياسية ،كامكانية التأثير عمى
القانكف األمريكي ،مما يسمح ليا بمعب ان
عممية صناعة القرار في الكاليات المتحدة األمريكية.
كيضـ المكبي في صفكفو أفرادان ،كشخصيات ،كحركات ،ال تنحصر فقط في الطكائؼ كالمنظمات
تعدل ذلؾ تأثيره القكم ،الذم كاف بفضؿ المسيحييف الصياينة ،الذيف انتشركا في
الييكدية ،بؿ ٌ
الكاليات المتحدة ،كعممكا منذ أكثر مف أربعة قركف ،عمى تحقيؽ األىداؼ الصييكنية ،كبذلكا
جيكدان جبارة في سبيؿ ذلؾ ،كبفضؿ تأثيرىـ في السياسة األمريكية ،حافظت ىذه الدكلة عمى
دعميا الالمحدكد لدكلة االحتالؿ اإلسرائيمي ،ككؿ سياساتيا التكسعية ،كالعنصرية ،ضد الشعب
الفمسطيني ،كذلؾ مف خالؿ ضغط المنظمات الصييكنية األمريكية المناصرة إلسرائيؿ،
كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث نشأة الييكد في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتعريؼ ظاىرة
المكبي التي يتميز بيا النظاـ السياسي األمريكي ،كظركؼ ،كعكامؿ ،نشأة المكبي الييكدم في
الكاليات المتحدة األمريكية ،كأسباب تغمغمو في المجتمع األمريكي ،بيدؼ تكضيح مدل تأثيره
عمى تكجيو السياسة الخارجية األمريكية ،لصالح إسرائيؿ.
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اسمطىب األتل :نشثة اسىتاي اسبييتدي في أمربيكك
ىناؾ عدة مسميات تطمؽ عمى المكبي المؤيد إلسرائيؿ ،في الكاليات المتحدة األمريكية ،كالذم
يعمؿ كؿ ما بكسعو ،عمى أف تصب السياسة الخارجية األمريكية ،في صالح إسرائيؿ ،أك عمى
األقؿ ،أال تتعارض معيا ،سكاء عمى المستكل االستراتيجي أك المرحمي .كستستعرض الدراسة في
ىذا المطمب نبذة تاريخية ،عف التكاجد الييكدم في أمريكا ،كتعريؼ لمكبي الييكدم ،كدكره في
المجتمع األمريكي.
أتالً :أعربيف اسىتاي اسبييتدي:
المكبي "lobby":كممة انجميزية تعني "الركاؽ" أك الردىة االمامية في فندؽ ،كتككف عادة قبالة
مكتب االستقباؿ ،كأطمقت ىذه الكممة عمى الردىة الكبرل (الصالة الكبرل) في مجمس العمكـ
البريطاني ،كعمى الردىة الكبرل في مجمس الشيكخ االمريكي ،كفي ىذه الردىة يستطيع اعضاء
المجمس مقابمة االفراد ،كفييا يتـ تبادؿ اآلراء كالمصالح المشتركة ،كعقد الصفقات ،كادارة
المناكرات كالمشاكرات (المكسكم ،1004 ،ص .)1ككردت تعريفات عدة لمصطمح المكبي في
األدبيات السياسة ،كمنيا ما عرفتو المكسكعة البريطانية ،بأنو "مجمكعة مف العمالء النشطاء
الذيف ليـ مصالح خاصة ،كيمارسكف الضغكط عمى المكظفيف الرسمييف ،كخصكصا المشرعيف
كذلؾ لمتأثير فييـ في اثناء ممارسة عمميـ"(منصكر ،3992 ،ص.)191
يقصد عادة بالمكبي في الدراسات كاألبحاث التي تتناكؿ أحزاب ،كمنظمات ،كمجمكعات الضغط
الييكدية الصييكنية ،داخؿ الكاليات المتحدة كغيرىا ،ككيفية تعامؿ ىؤالء في مختمؼ مناطؽ
تأثيرىـ عمى أنشطة الك ازرات كالمؤسسات األمريكية التنفيذية ،كالتشريعية ،بالرغـ مف كجكد
مجمكعات أخرل لمضغط تختمؼ مبادئيا كأىدافيا ،منيا مجمكعات ككبية ،كيكنانية ،كصينية،
كعربية ،في مساحات التأثير بالسياسة األمريكية ،سكاء أكاف تجاه الصراع العربي–الصييكني أك
اتجاه قضية قبرص الشمالية ،أك في الحصار المستمر عمى ككبا ،في فرض تجاه كاحد عمى
العمؿ الرسمي األمريكي كتبنيو ،إال أف الطائفة الييكدية الكبيرة في الكاليات المتحدة كالبالغ
عددىا 2مالييف ،تمثؿ أقؿ مف  %1مف عدد السكاف المجتمع األمريكي ،كليا تأثير مباشر،
كغير مباشر ،عمى مجمؿ اإلدارات األمريكية المتعاقبة في كاشنطف.
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كيتـ استعماؿ مصطمح "المكبي" الييكدم كاختصار مريح ،لمتعبير ،عف التحالؼ الفضفاض بيف
األفراد كالمنظمات ،التي تعمؿ بنشاط لتشكيؿ السياسة الخارجية األمريكية في اتجاه مكاؿ
إلسرائيؿ ،كليس المقصكد باإليحاء بأف "المكبي" ىك حركة مكحدة ذات قيادة مركزية ،أك أف
األفراد ضمنو ال يختمفكف عمى قضايا معينة (مركز الكاشؼ،1008،ص ،)12كتتألؼ نكاة المكبي
الييكدم مف ييكد أمريكييف ،يبذلكف جيكدان مميزه في حياتيـ اليكمية؛ لحرؼ سياسة أمريكا
الخارجية بما يخدـ مصالح إسرائيؿ ،كنشاطات ىؤالء تتجاكز مجرد التصكيت لمرشحيف مؤيديف
إلسرائيؿ إلى كتابة الرسائؿ ،كتقديـ المساىمات المالية كدعـ منظمات مكالية إلسرائيؿ ،مع
اإلدارؾ بأف جميع ييكد أمريكا ليسكا أطرافان في المكبي(ميرشايمر-كالت،1002،ص ،)22المكبي
الييكدم بيذا المعني ليس حركة كاحدة تتمتع بمرجعية كاحدة أك قيادة مركزية كاألفراد ،أك
المنظمات التي تشكمو قد يختمفكف أحيانان فيما بينيـ ،عمى مسائؿ أساسية عدة ،كيعرفو البعض
بأنو "العمؿ السياسي المنظـ لمييكد األمريكييف كالمكجو باتجاه صانعي القرار األمريكييف بيدؼ
حمميـ لممحافظة عمى السياسة المكالية إلسرائيؿ كترقيتيا.
كالمكبي الييكدم مصطمح يطمؽ عمى المكبي المؤيد إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ،كلو
تسميات عدة ،مثؿ المكبي اإلسرائيمي" ،"The Israel Lobbyأك المكبي الييكدم "Jewish
" ،Lobbyأك المكبي الييكدم" ،"Zionist Lobbyكىذا المصطمح أك التعبير يسمح لكصؼ
عدد مف األفراد كالمؤسسات كالمنظمات التي تعمؿ بنشاط عمى تكجيو السياسة الخارجية
األمريكية ،كبما يحقؽ مصالح إسرائيؿ ،كما يمكف القكؿ بأنو ائتالؼ فضفاض مف األفراد،
كالجماعات ،التي تعمؿ عمنان في النظاـ السياسي األمريكي ،لتعزيز العالقات اإلسرائيمية
األمريكية.
كقد كصؼ عالـ السياسة "ركبرت ق .تراتس" المكبي المكالي إلسرائيؿ بأنو "مؤلؼ عمى األقؿ مف
"منظمة منفصمة معظميا ييكدية تدعـ بنشاط كؿ ممارسات الحككمة اإلسرائيمية ،كمكاقفيا
السياسية" ،يتألؼ معظـ المكبي مف ييكد أمريكييف ،ممتزميف بالعمؿ ،كالضغط ،مف أجؿ دفع
اإلدارة األمريكية ،عمى تبني سياسة خارجية تتكافؽ مع مصالح إسرائيؿ .كقد عبر عف ذلؾ
المؤرخ األمريكي "ممفف آم اكرفسكي" بقكلو" ليس ألم مجمكعة اثنية أخرل في التاريخ األمريكي،
الرم بقكلو "لـ يكف
مثؿ ىذا االنخراط مع دكلة أجنبية" ككتب "ستيفف ت .ركزنتاؿ" مؤيدا ليذا أ
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ىنالؾ أم دكلة أخرل يمتزـ مكاطنكىا بنجاح دكلة أخرل ،مثمما ىـ الييكد األمريكيكف حياؿ
إسرائيؿ" ،كيتكلى عمؿ المكبي عدد مف الجمعيات كالييئات الييكدية كالصييكنية كالتي استفادت
كاعتمدت عمى القانكف األمريكي كالذم أعطى الحؽ لمجماعات المختمفة بتشكيؿ جماعات
ضغط ،بيدؼ ضماف مصالحيا بكاسطة استراتيجيات كتكتيكات عدة ،منيا اآلتي :اسأثيبير
اسماكشر ،مثؿ االتصاؿ بالسمطتيف التنفيذية كالتشريعية .اسأثيبير اسغبير اسماكشر ،مثؿ تعبئة الرأم
العاـ ،كخمؽ تجاه عاـ يؤثر في صانعي القرار إلقناعيـ بقرار مصمحتيـ (مركز الكاشؼ،1008،
ص.)18

كعميو يمكف القكؿ أف المكبي الييكدم أك الييكدم أك اإلسرائيمي ،أك المناصر إلسرائيؿ ،يتمثؿ
في الييكؿ العاـ لقكل الضغط الييكدم داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية كالتي تتكلي الدعاية
لدعـ إسرائيؿ ،باسـ الطائفة الييكدية األمريكية ،عالكة عمى لجاف العمؿ السياسي المناصرة
إلسرائيؿ ،التي مف خالليا تكضع السياسات التي تتفؽ مع أىدافيا ،عالكة عمى تكجيو
المساىمات المالية لممرشحيف السياسييف ،كمؤتمر رؤساء المنظمات الييكدية األمريكية الكبرل
التي تمثؿ الصكت الرسمي لييكد الكاليات المتحدة األمريكية ،فيما يخص إسرائيؿ في كال
المياديف ،إضافة إلى المعيد الييكدم لشؤكف األمف القكمي ،الذم يستيدؼ "البنتاجكف" كالمؤسسة
العسكرية.
يكنبيكً :ناذة أكربيابية لن اسبييتد في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية
بدأ التاريخ الييكدم منذ أياـ "كريستكفر ككلمبكس""،كىك رحالة إيطالي األصؿ ،كينسب إليو
اكتشاؼ أمريكا" ،كلد في مدينة "جنكة" في إيطاليا ،كدرس في جامعة "بافيا" الرياضيات كالعمكـ
الطبيعية ،ككانت أكلي رحالتو في (31أكتكبر عاـ 3491ـ) كقد كصؿ فييا إلى البحر الكاريبي
كفي رحمتو الثانية عاـ (3498ـ) تـ اكتشاؼ العالـ الجديد اك األرض الجديدة :أمريكا،
ذ(فكرد ،1009،ص.)79

نظر الييكد إلى أمريكا ،نظرتيـ إلى بقعة عامرة بالخيرات المكعكديف بيا ،كجعمكا ىجرتيـ إلى
جنكب أمريكا ،كال سيما إلى الب ارزيؿ ،كأقامكا بيا في جمكوع غفيرة ،كقد نشبت مناكشات ،استعمؿ
فييا السالح ،بيف أىالي الب ارزيؿ ،كاليكلندييف ،فرأل ييكد الب ارزيؿ عمى أثر ذلؾ أنو ،مف الخير
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أف يياجركا ،فذىبكا إلى المستعمرة اليكلندية حيث تقكـ "نيكيكرؾ" اليكـ .ككاف "بيتر ستكيففنت"
الحاكـ اليكلندم غير راض تمامان عف نزكحيـ ،كاقامتيـ بيف قكمو ،فأمرىـ باالنسحاب كالرحيؿ.
كلكف يظير أف العناية الحقت الييكد ،كاذا لـ يقابمكا بالترحيب ،حيث نزلكا فقد سمح ليـ فعال
بالبقاء ألنو عندما أمر "ستكيففنت" بإبعادىـ ،قاؿ مديرك الشركة التجارية اليكلندية عف سبب
السماح لمييكد بالبقاء :أف ليـ رؤكس أمكاؿ عظيمة قد كضعكىا مشتركيف في أعماؿ الشركة.
كلكف الحاكـ حرـ عمييـ تحريما قاطعان ،الدخكؿ في الكظائؼ العامة كاالشتغاؿ بالتجارة الصغيرة،
فكاف نتيجة ذلؾ أنيـ كجيكا عنايتيـ إلى تجارة الصادرات ،كلذا سرعاف ما أصبح ليـ مركز
االحتكار ،لما ليـ مف الصالت بأكركبا (فكرد ،1009،ص.)84-81

بدأ الييكد في تنظيـ أنفسيـ في الكاليات المتحدة منذ عاـ 3887ـ ،كىك التاريخ الذم تشكمت فيو
أكؿ جماعة ضغط ييكدية ،حممت اسـ "البعثة العبرية" بالنيابة عف إسرائيؿ التي كاف يتزعميا
"كليـ بالكستكف" ،ككاف ىدفيا إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف ،كىذا اليدؼ حسب التاريخ
المذككر آنفان ،ىك قبؿ نضكج الحركة الصييكنية في مؤتمر باؿ عاـ 3897ـ (الشاىر،1009،
ص.)18

كمنذ أف نشر "ىرتزؿ" كتابو "الدكلة الييكدية" سنة 3892ـ ،كذكر فيو أف الحؿ الكحيد أماـ
الييكد ىك تكحيدىـ في حركة سياسية كطنية ،بدأ البحث عف آليو تكحيد الييكد في جسـ مكحد،
فجاءت الككالة الييكدية ،كالمنظمات األخرل ،بيدؼ تحقيؽ ىذه الغاية ،ككاف ىذا األمر ىك كؿ
ما عمؿ لو طكاؿ حياتو .كبنى ىرتزؿ نظريتو عمى المبادئ االقتصادية كالسياسية البحتة ،كلـ
يربط نفسو بالييكدية ،كفي مبدأ االمر ،لـ يكف يعني أف تككف فمسطيف ىي الكطف القكمي
لمييكد ،كاكتسحت مبادئ "ىرتزؿ" ييكد أكركبا عمى اإلطالؽ ،فأحيا في نفكسيـ أحالـ القكمية
الييكدية (تني ،1003،ص".)14

كقد قاؿ القاضي "لكيس برانديس"كىك مف قضاة المحكمة العميا لمكاليات المتحدة ،في خطاب ألقاه
يكـ  18مف يكنيك (3932قبؿ 11عاـ مف اعالف قياـ دكلة إسرائيؿ المغتصبة) بالمؤتمر المركزم
لمنيكض برجاؿ الديف الييكدم" :لمييكد قكمية منفصمة ،ككؿ ييكدم ميما يكف كطنو كمكانتو في
الحياة ،كميما يكف نصيبو مف اإليماف بالمكسكية ،يجب أف يعتبر نفسو عضكان في ىذه القكمية
الييكدية" .كتعترؼ المجنة الييكدية األمريكية باالتصاؿ الكثيؽ بينيا كبيف إسرائيؿ في تقريرىا
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األخير إذ تقكؿ" :مف الكاضح أف العمؿ لتقكية الصالت بيف الييكد األمريكاف ،كاسرائيؿ ،قد قاـ
بالجيكد الكبيرة التي بذليا رئيس المجنة "جيككب بالكستايف" كمعاكنكه ،كما تكطدت ىذه العالقات
نتيجة الزيارة الشخصية ،التي قاـ بيا ىؤالء كميـ إلى إسرائيؿ بدعكة مف مستر "بف جكريكف"
كنتيجة لممؤتمرات التي عقدت مع كبار مكظفي حككمة إسرائيؿ في الكاليات المتحدة كفي إسرائيؿ
نفسيا ،ثـ عف طريؽ المجنة األمريكية الييكدية الكاسع في أمريكا كميا ،فيـ عمى دراية تامة
بالتطكرات كاألحداث الجارية كاالتجاىات كالمشكالت"(تني ،1003،ص )334-331كقد ىاجر الييكد
إلى الكاليات المتحدة عبر ثالث مراحؿ ،المرحمة االكلي :ىجرة الييكد "السفارديـ" مف أسبانيا
كالبرتغاؿ في القرف الخامس عشر .المرحمة الثانية :ىجرة الييكد األلماف بعد 3840ـ.
(المكمني ،)1031،المرحمة الكبرل :مف أكركبا الشرقية كبعد عاـ 3880ـ ،ثـ تكاثر الييكد حتى
كصؿ عددىـ بحمكؿ عاـ 3910ـ ،الى ثالثة مالييف كنصؼ المميكف ،كمنذ ذلؾ الكقت بدأ
الييكد بتأسيس الجمعيات األخكية كالككاالت االجتماعية ،كالمعابد ،كالمدارس ،كقامكا بتككيف
المنظمات الصييكنية مف أجؿ السعي لتحقيؽ الحمـ الصييكني كاقامة كطف قكمي لمييكد في
فمسطيف ،كلعبكا دك انر أساسيان في تغذية الصييكنية السياسية منذ ظيكرىا.
مع نياية الحرب العالمية الثانية ،بات مف المستحيؿ تحميؿ سياسة الكاليات المتحدة في الشرؽ
االكسط ،دكف أف يؤخذ في االعتبار دكر الييكد األمريكييف داخميا ،كالذيف استخدمكا نفكذىـ
السياسي لدعـ إسرائيؿ ،عالكة عمى تقديميـ الدعـ المالي لمدكلة اإلسرائيمية الناشئة ،األمر الذم
لعب دك انر حاسمان ،في تدعيـ كجكد إسرائيؿ ،كتقكيتيا ،فالييكد األمريكييف أركا دك انر مختمفان ،كميمة
مغايرة ليـ ،ضمف الحركة الصييكنية ،ففي مقابؿ رغبتيـ الفاترة في اليجرة كالعيش داخؿ
إسرائيؿ ،أرادكا أف يبقكا في الكاليات المتحدة ،كيستخدمكا نجاحيـ ،كمكاردىـ ،في مساعدة الدكلة
أسرائيؿ الجديدة ،إذ تكمف الجذكر التاريخية لظيكر المكبي الييكدم القكم في الكاليات المتحدة،
في شعكر الييكد األمريكييف بالذنب لعدـ االلتحاؽ بإخكانيـ في الديف ،كشعكرىـ الحقيقي بالصمة
بالييكد اإلسرائيمييف ،كىك ما أليميـ بأف يمتزمكا التزامان عميقان بإسرائيؿ ،كيكرسكا أنفسيـ لخدمتيا
(جرجس ،3998،ص.)97-92
فقد عمؿ المكبي الييكدم كفؽ استراتيجيتيف كاسعتيف لتعزيز الدعـ األمريكي إلسرائيؿ :األكلى:
أنو يمارس نفكذان قكيان في كاشنطف ،مف خالؿ الضغط عمى كؿ مف "الككنجرس" كالفرع التنفيذم
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لدعـ إسرائيؿ دائمان .كميما تكف اآلراء الخاصة ألحد صناع القانكف ،أك صناع السياسة ،فإنو
حاكؿ المكبي أ ف يجعؿ دعـ إسرائيؿ ىك الخيار السياسي الذكي .كاالستراتيجية الثانية :ىي أف
المكبي الييكدم يكافح مف أجؿ ضماف ،أف الخطاب العاـ بشأف إسرائيؿ يصكرىا عمى نحك
إيجابي ،كبترديد األساطير الدينية عف إسرائيؿ كتأسيسيا ،كتعميـ الكجية اإلسرائيمية ،في
النقاشات السياسية اليكمية .كاليدؼ ىك منع أم تعميؽ أك انتقاد إلسرائيؿ مف الحصكؿ عمى
إصغاء معقكؿ عمى الساحة السياسية .فالسيطرة عمى النقاش كالتحكـ فيو أمر ضركرم لضماف
الدعـ األمريكي ،ألف المناقشة النزيية لمعالقات األمريكية اإلسرائيمية قد تؤدم باألمريكييف إلى
تفضيؿ سياسة مختمفة (مركز الكاشؼ ،1008،ص.)18

لقد تمكف المكبي الييكدم بمنظماتو المختمفة في الكاليات المتحدة آنذاؾ ،أف يستفيد مف امكانيات
ييكد الكاليات المتحدة لمحصكؿ عمى الدعـ الالزـ إلسرائيؿ حيف نشأتيا ،سكاء عمى المستكل
الرسمي أك الشعبي ،كذلؾ مف خالؿ مخطط الدعاية الصييكنية ،الذم خطتو لنفسيا بدقة ،بعد
دراسة طبيعة تككيف المجتمع األمريكي الذم يقكـ عمى( :المصرم ،1007،ص.)22-22

 .3الربط المستمر بيف الكسائؿ الدعائية ،كبيف طبيعة التركيبة االجتماعية لممجتمع األمريكي،
كيركزكف بصفة خاصة عمى مخاطبة مراكز القكة فيو.
 .1تقسيـ الرأم العاـ األمريكي إلى ثالثة قطاعات :األكؿ يمثؿ األغمبية الساحقة التي ال تيتـ
كال تعمؽ ،كالثاني يمثؿ أقمية تعرؼ بعض الشيء كاىتماماتيا متفاكتة ،كالثالث يمثؿ أقمية ضئيمة
جدان ،تصنع أرم األقمية ،التي تعرؼ بعض الشيء.
 .1تركيز االىتماـ عمى القيادة التي تصنع الرأم كتشكؿ الخط السياسي ،مع االىتماـ باألقمية
التي تتابع األمكر مف خالؿ ما تفعمو األقمية ،التي تمثؿ القيادة في المجتمع.
كعميو نستطيع القكؿ إف كجكد الييكد في أمريكا منذ سنكات طكيمة ،ككاف ىذا الكجكد فعاؿ
كمؤثر  ،رغـ قمة عدد الييكد في الكاليات المتحدة األمريكية؛ إال أف مجيكدىـ مؤثر جدان ،خاصة
عمى السياسية الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط ،كالقضية الفمسطينية ،فقد أدركت
الحركة الصييكنية مف زمف أىمية الكاليات المتحدة األمريكية عمى المسرح الدكلي ،لذلؾ عممكا
عمى نقؿ مركز التأثير الييكدم لممدف األمريكية الكبرل ،كسيطركا منذ صعكد الكاليات المتحدة
األمريكية عمى ىرـ النظاـ الدكلي عمى مفاتيح القرار السياسي ،كاإلعالمي ،بما يضمف أمف
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كاستقرار إسرائيؿ ،كتحكميـ بالقرار الدكلي ،عبر استخداـ كسائؿ التأثير السياسية كالمالية انطالقان
مف أمريكا.
يكسيكً :اسىتاي اسبييتدي في اسميأمع األمربيكي
يتككف جكىر المكبي مف ييكد أمريكييف ،يبذلكف جيدا كبي انر في حياتيـ اليكمية مف أجؿ تكجيو
السياسة الخارجية األمريكية ،بحيث تدعـ مصالح إسرائيؿ ،كتتجاكز نشاطاتيـ مجرد التصكيت
لمرشحيف مكاليف إلسرائيؿ ،إلى كتابة الرسائؿ ،كاإلسيامات المالية ،كدعـ المنظمات المكالية
إلسرائيؿ ،كيشغؿ العديد مف المنظمات الرئيسية في المكبي ،مثؿ منظمة "أيباؾ" ،كمؤتمر رؤساء
المنظمات الييكدية الرئيسية ،مف قبؿ متشدديف يدعمكف في العادة السياسات التكسعية لحزب
"الميككد" اإلسرائيمي ،بما في ذلؾ عداؤه لعممية سالـ "أكسمك" ،كمف جية اخرل فاف غالبية الييكد
األمريكييف ،يميمكف إلى تقديـ تنازالت لمفمسطينييف ،كاف جماعات قميمة مثؿ جماعة الصكت
الييكدم مف أجؿ السالـ تدعـ بقكة مثؿ ىذه الخطكات ،كعمى الرغـ مف ىده الخالفات ،يؤيد
المعتدلكف كالمتشددكف جميعان ،الدعـ االمريكي الثابت إلسرائيؿ(مركز الكاشؼ،1008،ص. )12
ير مف المنظمات
كذلؾ نجد أف األمريكييف الييكد يختمفكف حكؿ سياسات إسرائيمية محددة .كأف كث ان
الرئيسية الدائرة في فمؾ المكبي ،مثؿ "أيباؾ" ،كمؤتمر رؤساء المنظمات الييكدية الرئيسية،
خاضعة إلدارة متشدديف داعميف عمكمان ،لسياسات حزب الميككد اإلسرائيمي التكسعية ،بما في
ذلؾ معاداة عممية السالـ ،أما الجميكر العريض مف الييكد األمريكييف فنجدىـ ،بالمقابؿ أكثر
ميالن ،نحك تفضيؿ تقديـ التنازالت إلى الفمسطينييف ،كثمة مجمكعات قميمة مثؿ صكت السالـ
الييكدم ،تدعك بقكة إلى السير في مثؿ ىذا الطريؽ .كرغـ ىذه التباينات نرل أف المعتدليف مثميـ
مثؿ المتشدديف يؤيدكف دعمان أمريكيان ثابتا إلسرائيؿ (ميرشايمر-كالت ،1002،ص.)27

يدعي بعض الباحثيف كالدارسيف ،بأف المجتمع األمريكي يتسـ بالتعددية كالتنكع كاالنفتاح ،إال أف
ٌ
يبيف أنو مجتمع تسكد فيو النمطية بشكؿ مذىؿ ،مما يؤدم في نياية األمر
كاقع الكاليات المتحدة ٌ

إلى طمس المعالـ الخاصة لكؿ اليكيات المختمفة ،كدمجيا في ىكية عممانية كاحدة .فيذا

المجتمع تسكده أسطكرة عممانية كاحدة ،كمعيار قبكؿ اجتماعي عمماني عقالني مادم كاحد ،كىك
معيار يسمح لمجميع باالنتماء شريطة أف يتخمكا عف خصكصيتيـ الدينية كاألثنية ،أم عف القسط
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األكبر مف ىكيتيـ لتحؿ محميا ىكية كاحدة .ككمما ازداد تخمييـ عف ىكيتيـ ،ازدادت أماميـ
فرص الحراؾ االجتماعي ،فما يسكد المجتمع ليس تنكعا حقيقان كانما كحدة عقالنية عممانية عميقة
كتنكعاٌ اثنيان سطحيان كىذا ىك جكىر "األمركة"(المسيرم.)2016 ،

كرغـ ككف الييكد أقمية في أمريكا ،غير أنيـ مف أكثر األقميات تنظيمان ،فيضـ المجتمع األمريكي
اليكـ أكثر مف  100منظمة ييكدية كبيرة كعددان ضخمان مف المنظمات المحمية التي تمارس العديد
مف األنشطة الداعمة لمييكد ،كالتي تجمع التبرعات لصالح الدكلة الييكدية ،كتضغط عمى
صانعي القرار لزيادة الدعـ كالمساندة لمكياف اإلسرائيمي ،كمف أىـ تمؾ المنظمات :منظمة "بنام
بريث" (أبناء الميثاؽ) كىي أكبر منظمة ييكدية في العالـ ،كيتفرع منيا "عصبة التحالؼ ضد
االفتراء" ،كىي التي تحارب ضد التمييز العنصرم كالديني ضد الييكد ،كلجنة الشئكف العامة
األمريكية اإلسرائيمية "آيباؾ" كمنظمة إعادة التأىيؿ عبر التدريب كىي تدير اآلف شبكة مف
المدارس المينية عمى نطاؽ عالمي كخاصة في الدكلة الييكدية ،كمنظمة ضبط تقارير الشرؽ
األكسط في أمريكا ،كمجمس االتحادات الييكدية ،كلجنة العالقات االجتماعية ،كجمعية مساعدة
المياجر الييكدم ،كاتحاد الطكائؼ الييكدية األمريكية ،كالنداء الييكدم المتحد لإلعانة عبر
البحار .كجميع ىذه الجمعيات تعمؿ عمى كحدة الشعب الييكدم كمركزية إسرائيؿ في الحياة
الييكدية ،كتجميع الشعب الييكدم في إسرائيؿ عف طريؽ اليجرة ،كالمحافظة عمى ىكية الشعب
الييكدم بتنمية التعميـ الييكدم كالعبراني كالقيـ الركحية كالثقافية ،كحماية الحقكؽ الييكدية
(المكمني.)1032 ،

فقد أكد الصحفي المستقؿ "ايريؾ أكلترماف" الذم أجرم دراسة عف "أيباؾ" قاؿ فييا" :مف دكف
أدني شؾ فإف أيباؾ ىي المكبي العرقي األقكل الذم تشكؿ في التاريخ األمريكي المعاصر ،في
الحقيقة يمكف القكؿ أنيا كذلؾ في كاشنطف ،كسيطرتو ليست فقط في الككنغرس بؿ أنو في البيت
األبيض ،كك ازرة الدفاع ،كالخارجية ،كالمالية ،كعدة مكاتب ذات عالقة ،فيذا المكبي ال يعتمد عمى
إدارة صديقة لكف العكس في كثير مف األكقات ىك الصحيح" كفي 3988ـ كتبت المحممة السابقة
في ككالة المخابرات المركزية  CIAكاثميف كريستسكف" :أف أيباؾ أصبحت شريكان في صنع
السياسة في فترة إدارة "ريغاف" كاخترقت البيت االبيض ،ك"الككنجرس" إلى الدرجة التي يككف
مستحيالن فييا الفيـ ،أيف يبدأ ضغط المكبي ،كأيف ينتيي التفكير الرئاسي المستقؿ"
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(فندلي،3991،ص ،)332ليذا يمكف القكؿ أف المكبي ينقسـ أيديكلكجيان إلى جناحيف ،أحدىما ييكدم
كاآلخر مسيحي(بيكمي ،)1002 ،كما أف المحافظيف الجدد ،كالمكبي الييكدم ،خصكصان "أيباؾ"،

يشكمكف اليكـ معان ،مجتمع و
دعـ متبادؿ قكم جدان ،فالمحافظكف الجدد ضغطكا لمدة طكيمة مف
أجؿ زيادة االتفاقات العسكرية في الكاليات المتحدة ،ليذا دعمكا بشكؿ كبير ،كنكعي ،المجمكعات
التي تمكؿ بدرجة كبيرة انتخاب رؤساء أمريكا الحالييف  ،كنفكذ جماعات الضغط الييكدية ،أكبر
بكثير مف مجرد أمكاؿ يجب أف تنفؽ ،فالعالقات الكثيقة التي طكرتيا ىذه المجمكعات كثيرة بيف
المجمع الصناعي العسكرم األمريكي في العقكد األخيرة مع المجمع األصغر (الصناعي
العسكرم اإلسرائيمي) القكم كالتي عززت قكة المؤيديف إلسرائيؿ في كاشنطف(الشافي،

،1001ص.)313-317
يشكؿ المكبي الييكدم مجمكعة معينة ليا مصالح مشتركة تتصؼ بالتنظيـ الداخمي ،كباستم اررية
التكجيات القادرة عمى ترتيب األكلكيات كفرضيا ،كممارسة الضغط أك النفكذ في التصكيت
كمراكز اتخاذ القرار بما يكفؿ تحقيؽ أىداؼ معينة أك منع اتخاذ قرار معيف .كتتجمى قكة المكبي
الييكدم في مجمكعة مف العكامؿ ،أىميا (خمدكف:)1032 ،

-3تتعمؽ بطبيعة المجتمع األمريكي كالنظاـ السياسي ،الذم أعطى المكبي الييكدم قدرة عمى
فرض مطالبو في مختمؼ األكساط األمريكية.
-1تتعمؽ بالجماعة الييكدية األمريكية التي تحتؿ قمة اليرـ االجتماعي األمريكي ،حيث يشكمكف
 %14مف بيف أغنى  472عائمة أمريكية ،يسيطركف عمى كبريات الشركات الصناعية كالتجارية،
التي تجد طريقيا إلى مراكز صنع القرار السياسي.
-1قكة مكارده كضخامتيا داخؿ الكاليات المتحدة كخارجيا ،كالتي تشكؿ أىـ مراكز التأثير في
العممية السياسية ،كتقكده إلى النفكذ الكاسع كالسيطرة عمى سكؽ الماؿ كاألعماؿ ،ككبرل البنكؾ
كالمصارؼ كالشركات الحربية كالتكنكلكجيا.
-4يركز المكبي الييكدم عمى الكتب كالمنشكرات ،كيمكؿ باستمرار الدراسات كاألبحاث ،التي
يشارؾ فييا عدد مف الباحثيف األمريكييف المشيكريف ،تحت إشراؼ المعيد الييكدم لشؤكف األمف
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القكمي ،الذم تتضمف أبحاثو الكثير مف الدراسات كالحمكؿ ،كيكفرىا لكؿ مف ك ازرة الدفاع كاإلدارة
األمريكية.
و
-2ساعد نظاـ االنتخابات في الكاليات المتحدة في أف يقكـ الييكد و
ممحكظ في االنتخابات،
بدكر
بسبب تركزىـ في بعض أىـ الكاليات ،التي تقرر مصير االنتخابات األمريكية “نيكيكرؾ،
كاليفكرنيا ،فمكريدا”.
-2ال ييتـ الناخب األمريكي كثي انر بقضايا السياسة الخارجية كال يفيميا كثي انر ،لذا فإف أقمية مثؿ
الجماعة الييكدية في الكاليات المتحدة ،تسعى جاىدةن الستمرار الدعـ كالمساعدة إلسرائيؿ ،يمكنيا

أف تمارس نفكذان قكيان في تحديد السياسة الخارجية األمريكية.

-7يمتمؾ المكبي الييكدم صحفان خاصة بو ،فككالة الصحافة الييكدية األمريكية كحدىا عمى
سبيؿ المثاؿ ،تمتمؾ ما يقارب  340صحيفة ،تركز جميعيا عمى الحقكؽ الصييكنية كالييكدية في
أرض فمسطيف.
كيضيؼ طالؿ ناجي في كتابو “النفكذ الييكدم بيف الحقيقة كالكىـ” ،عامؿ ميمان يتجسد في
امتالؾ الصييكنية لقاعدة جماىيرية كبرل ،تشكؿ قكة حقيقية لمكبي ،تجعمو يؤثر في مفاصؿ
حساسة مف جزئيات الحياة السياسية ،كيمارس ضغطان عمى الحككمة مما يؤدم إلى مباركة
كاشنطف لجميع المشاريع الصييكنية اإلسرائيمية (ناجي،1001 ،ص.)122

كىكذا نخمص أف المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية يمتمؾ مجمكعة مف أدكات التأثير
السياسية كاالقتصادية كاإلعالمية ،التي يسخرىا جميعان في التأثير عمى القرار األمريكي كالسياسة
الخارجية األمريكية بما يخدـ مصالح إسرائيؿ ،في المقاـ األكؿ ،حتى أف كانت تتعارض مع
مصالح الشعب األمريكي باعتبارىـ جزء مف الشعب األمريكي ،إال أف الكالء كاالنتماء لفكرة
إسرائيؿ تعبر مقدمة عمى كؿ المصالح األخرل.
اسمطىب اسيكني :دتر اسىتاي اسبييتدي في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية
ال شؾ أف المكبي الييكدم يمعب دكر ميـ كمؤثر في الكاليات المتحدة األمريكية ،في كثير مف
مجاالت الحياة السياسية األمريكية ،فيك أقكل جماعة سياسية منظمة ،تيدؼ لتحقيؽ أىداؼ
سياسية معينة ،يتناكؿ الباحث تحت ىذا العنكاف بعض مف العناكيف الفرعية التي تجيب عمى
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نشأة المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،كما تكضح الدكر االستراتيجي لدكلة
إسرائيؿ.
أتالً :ظرتف نشثة اسىتاي اسبييتدي في أمربيكك
شيدت الفترة التي أعقبت فرض االنتداب البريطاني عمى فمسطيف حتى إعالف قياـ إسرائيؿ،
أنشطة لمحركة الصييكنية داخؿ الكاليات المتحدة ،مستغمة مكجة السخط التي سيطرت عمى
األمريكييف تجاه ممارسات الفاشية كالنازية لكسب تعاطفيـ مع مطالبيـ في إقامة كياف ييكدم في
فمسطيف (السركجي ،1002 ،ص .)189تكافؽ ذلؾ مع تكثيؼ نشاطيا داخؿ المجتمع االمريكي مف
خالؿ انتياجيا سياسة استراتيجية ،لمتأثير في الرأم العاـ االمريكي تجاه طمكحاتيا ،فاإلمكانات
المادية كالمكجستية التي تممكيا ،كامتالؾ كسائؿ اعالـ مختمفة كاسعو االنتشار ،مكنتيا مف بث
مفاىيميا كافكارىا ،كاطركحاتيا تجاه اقامة دكلة لمييكد في فمسطيف(الصادؽ.)1004،

فقد نجحت الحركة الصييكنية في كسب دعـ االدارة األمريكية في كثير مف المكاقؼ التي
تطمبت رفض المطالب العربية التي تحد مف طمكحاتيا في فمسطيف ،أك في ممارسة ضغكط عمى
بريطانيا مف أجؿ السماح بيجرة أعداد مف الييكد إلى فمسطيف(ابك لغد،3992،ص ،)118كىنا يبرز
دكر المكبي مرة أخرل ،فمنذ إنشاء الكياف اإلسرائيمي ،أصبح اليدؼ الرئيس الذم يسعي إليو
المكبي في الكاليات المتحدة ،ىك تكجيو السياسة األمريكية لدعـ ىذه الدكلة كمساندتيا ،كقد كاف
ذلؾ بفضؿ المنظمات الصييكنية المتعددة العاممة في الساحة األمريكية ،كالتي تغمغمت في
مناحي الحياة كافة ،كأف كاف أشيرىا "المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤكف العامة أيباؾ" ك"مؤتمر
رؤساء المنظمات الييكدية األمريكية الكبرل" ،كالتي نشطت داخؿ اركقة النظاـ السياسي
األمريكي مف خالؿ ترشيح أنصارىا ليس عمى مستكل الحككمة الفيدرالية فقط ،كانما أيضان في
إدارات ،كمجالس الكاليات ،كالمدف األمريكية ،كالضغط عمى الحككمة لتعييف ىؤالء في المراكز
القيادية في اإلدارة (المراشحي ،)1004 ،كلـ يكف لمكاليات المتحدة األمريكية أم سياسات كاضحة
تجاه منطقة الشرؽ األكسط بعد انتياء الحرب العالمية االكلي ،كلكف كاف ليا بعض المكاقؼ
المؤيدة لمييكد ،فعمى سبيؿ المثاؿ أيد الرئيس األمريكي "كيمسكف" كعد "بمفكر" في آب اغسطس
مف عاـ 3938ـ ،كالذم ينص عمى منح الييكد كطف قكمي عمى أرض فمسطيف ،كتـ إصدار
قرار مف "الككنجرس" األمريكي في 33أيمكؿ سبتمبر عاـ 3911بيذا الخصكص .كلـ تعمؽ ك ازرة
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الخارجية األمريكية عمى ىذا القرار ،بالرغـ مف قرار مجمس الشيكخ بالعزلة في السياسة الخارجية
(سعكدم ،3982،ص .)99كمف ىنا يمكف القكؿ أف :العالقات اإلسرائيمية األمريكية بنيت عمى عدة
أسس يمكف ذكر أىميا في اآلتي(جاركدم ،3992،ص:)23

 .3ضماف أمف كبقاء إسرائيؿ كالقناعة بالنظاـ الديمكقراطي بيا الذم يشكؿ االمتداد الحضارم
كالتكنكلكجي لمدكؿ الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية.
 .1إسرائيؿ ىي الشريؾ اإلقميمي القادر عمى تحقيؽ المصالح األمريكية في الشرؽ األكسط.
 .1حؽ إسرائيؿ في الحصكؿ عمى تعكيضات إلقامة كنمك الكطف القكمي لمييكد كالحفاظ عمى
بقائو كفاء لما تعرض لو الييكد مف اضطياد عمى يد النازم.
أم ائتالؼ عربي ،ىك
 .4التفكؽ العسكرم اإلسرائيمي كما لو مف ميزة تكنكلكجية في مكاجية ٌ
ضماف تحقيؽ االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط.

 .2التعاكف االستراتيجي اإلسرائيمي األمريكي ،أصبح يستند إلى تبادؿ المصالح المشتركة ،مع
البمديف لمكاجية
ضماف تحقيؽ التفكؽ المطمؽ إلسرائيؿ عمى جيرانيا ،كالتعاكف الثقافي بيف ى

التيديدات المشتركة.

 . 2ضركرة اعتراؼ الدكؿ العربية بحؽ إسرائيؿ في الكجكد داخؿ حدكد آمنة كالمركر اآلمف في
الممرات البحرية ،كعدـ الضغط عمى إسرائيؿ لالنسحاب مف األراضي العربية المحتمة.
 .7استمرار االلتزاـ األمريكي تجاه إسرائيؿ بدعميا "سياسيان كاقتصاديا كعسكريان" كتأييدىا في
المحافؿ الدكلية لتحقيؽ أىدافيا التكسعية بالمنطقة كاستخداميا كعامؿ ردع ضد الدكؿ العربية.
كىذه النقاط تكضح إلى أم مدل االنحياز األمريكي إلسرائيؿ ،الذم يرتكز عمى ضماف أمنيا،
كحقيا في الكجكد ،رغـ كؿ الممارسات التي يقكـ بيا الكياف اإلسرائيمي ،كالتي تعتبر مخالفة
لمقانكف الدكلي كالقانكف الدكلي اإلسرائيمي ،إال إف تأثير المكبي الييكدم في أمريكا ،جعؿ أمريكا
تتغاضى عف كؿ تمؾ التصرفات ،كتؤكد عمى التعاكف االستراتيجي بينيـ.

33

يكنبيكً :أغىغل اسىتاي اسبييتدي في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية
تسعى المجمكعات المؤيدة إلسرائيؿ كبخاصة المنظمات الرئيسة في المكبي بصكرة مستمرة ،إلى
دفع اإلدارات األمريكية المتعاقبة ،مف أجؿ تقديـ المساعدة كالدعـ إلسرائيؿ ،كجعميا القكة
العسكرية المسيطرة في الشرؽ األكسط .فيي تؤيد إضافة إلى اإلبقاء عمى المساعدة السخية
لممؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ،استخداـ القكة األمريكية لمكاجية أعداء “إسرائيؿ” اإلقميمييف
الرئيسيف :إيراف كالعراؽ كسكرية .حيث يضغط المكبي في الكاليات المتحدة باتجاه احتكاء ىذه
الدكؿ ،التي أطمؽ عمييا اسـ “الدكؿ المارقة” ،كالحرص الشديد عمى عدـ حصكليا عمى أسمحة
تعداه إلى الطمب مف
بأنكاعيا المختمفة كالسيما الذرية منيا .كلـ يتكقؼ المكبي عند ىذا الحد ،بؿ ٌ
اإلدارة األمريكية ،استخداـ القكة لقمب األنظمة في إيراف كالعراؽ كسكرية ،كاستبداليا بقيادات
مستعدة لتكقيع معاىدات سالـ مع “إسرائيؿ” .أك في أفضؿ الحاالت الممكنة ،أف تقكـ كاشنطف
بخطكات تصعيدية في المنطقة بكامميا ،تحت شعار نشر الديمقراطية ،بيدؼ منع كصكؿ الدعـ
لممنظمات التي تقاكـ كتمانع سياسة كؿ مف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كالتي تتيميا بدعـ
اإلرىاب(خمدكف.)1032 ،

يؤدم المكبي الييكدم داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية دك انر مؤث انر في صناعة القرار السياسي
الخارجي ،خاصة فيما يتعمؽ بالشرؽ األكسط كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،بسبب نشاط
الجالية الييكدية في أمريكا ،التي تتعدل حكالي  2مميكف نسمة ،إال أنيا تعتبر مف أكثر
التجمعات العرقية نشاطان عمى المستكل السياسي كاالجتماعي ،نظ انر الرتفاع نسبة التعميـ كالدخؿ
المرتفع كالكظائؼ التي يشغمكنيا( أبك ختمة )1034 ،كحرص المكبي في الكاليات المتحدة عمى انشاء
مجتمعات خاصة بيـ ككيانات قكمية ،مع إبراز حرصيـ عمى المصالح االستراتيجية لمكاليات
المتحدة األمريكية .كقد ترجمة ىذا الحرص بمكافقة البيت األبيض ك"الككنغرس" األمريكي عمى
كعد بمفكر (مبيضيف كتيـ ،1004،ص ،)41كما عمد المكبي جاىدان لمدعاية الييكدية لكسب تعاطؼ
المجتمع األمريكي مع الييكد ،كيمكف تتبع ذلؾ منذ عاـ3941ـ عندما استمـ "ابا ىميؿ سمفر"،
كىك حاخاـ مف "أكىايك" ،رئاسة مجمس الطكارئ االميركي الصييكني" ،أم يمثؿ جياز الدعاية
في الحركة الصييكنية األمريكية" .حيث كاف أسمكب "سمفر" في كسب الدعـ لممخططات
الصييكنية في فمسطيف أسمكبان مباش انر كنشطان كغير متكتر ،بعكس أسمكب الزعماء الييكد اآلخريف
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مثؿ "حاييـ كايزمف" .فقد أعمف "سمفر" في رسالة إلى "كايزماف" كتبيا في آذار مارس 3944ـ ،أنو
يرفض الدبمكماسية الصامتة ألنيا غير فعالة .كقد شرح الحاخاـ "سمفر" قاعدتو في النجاح،
لمزعماء الييكد في رسالة عاـ 3944ـ .كتب يقكؿ "ال تترككا مستقبؿ حركتنا في أيدم أفراد ،ميما
كانكا محبيف ،كميما كانكا عظماء ،اتجيكا إلى الجماىير ،تحدثكا إلى الكاليات المتحدة كميا،
قكمكا بدعاية تثقيفية نشيطة في محيط تأثيركـ ،كبيف اصدقائكـ كمعارفكـ .كسكؼ ينعكس أثرىا
عمى الدكائر العميا" كقد نفذت الدعاية الصييكنية منذ3940ـ أفكار "سمفر" كميا (نخمة،3973،

ص ،)310كما استغؿ المكبي الرأم العاـ األمريكي بنجاح ،كخاصة الجماىير كالنخبة التي يمكنيا
تأثير كبي انر عمى األقكياء ،كذكم النفكذ ،في النظاـ السياسي األمريكي .كلقد قطؼ المكبي
أف تؤثر
ان
الييكدم مف خالؿ الدعاية الييكدية في الكاليات المتحدة ثمار النجاح في أكساط فركع الحككمة
األمريكية ،حيث أقاـ الزعماء الييكد اتصاالت فعالة في كاشنطف ،مع مجمس الشيكخ ،كالبيت
االبيض ،كمؤسسات تنفيذية أخرم ،ألف ىؤالء الزعماء قامكا بدعـ مكقؼ محكمة العدؿ العميا
لمكاليات المتحدة الذم اتخذتو 3927ـ ،كالقاضي بإعطاء حؽ الجنسية المزدكجة لمييكد
(نخمة ،3973،ص.)318

كىكذا نخمص إف ىدؼ المكبي الييكدم ،ىك اإلبقاء عمى السند األمريكي لسياسات إسرائيؿ ،إال
أف غاياتيا ليست محدكدة بيذا اليدؼ ،فيي تريد أيضان مف الكاليات المتحدة مساعدة “إسرائيؿ”
عمى البقاء قكة إقميمية مييمنة ،كقد عممت الحككمة اإلسرائيمية كالمجمكعات المؤيدة إلس ارئيؿ في
الكاليات المتحدة معان ،لصياغة سياسات اإلدارات األمريكية المختمفة حياؿ العراؽ ،كسكرية،
كايراف ،باإلضافة إلى المخطط الكبير إلعادة ترتيب الشرؽ األكسط .فقد استطاعت منظمات
المكبي المختمفة في الكاليات المتحدة ،أف تستفيد مف إمكانيات الييكد األمريكاف ،لمحصكؿ عمى
الدعـ الالزـ إلسرائيؿ حيف نشأتيا ،سكاء عمى المستكل الشعبي أك الرسمي.
يكسيكً :أياكب قتة اسىتاي في استالبيكت اسمأحدة
ال أحد يشؾ في قدرة المكبي الييكدم في التأثير عمى السياسات األمريكية ،خاصة التي تتعمؽ
بمنطقة الشرؽ األكسط ،كيعكد ذلؾ لثراء الييكد األمريكييف المميز ،كسيطرتيـ عمى كثير مف
أكجو النشاط االقتصادم في الكاليات المتحدة األمريكية ،فانيـ كذلؾ أكبر مجمكعة أمريكية تقكـ
بالتبرع لممنظمات الخيرية ،زد عمى ذلؾ فإنيـ منظمكف تنظيمان فعاالن كيشترككف في جميع
35

األنشطة السياسية لألحزاب األمريكية ،برغـ انيـ يشكمكف %1فقط مف سكاف الكاليات المتحدة،
إال أف  %90منيـ يصكتكف في انتخابات الرئاسة األمريكية ،مقارنو بالمتكسط العاـ لمتصكيت
الذم ال يزيد بأم حاؿ عف (%20عبد السالـ،1002،ص ،)301كيكفي أف ينشير ىنا حكؿ قكة المكبي
اإلسرائيمي ،إلى القانكف الذم أصدره الككنجرس في 8أكتكبر 1004ـ ،بعنكاف "تعقب معاداة

السامية" ،ككمٌؼ ك ازرة الخارجية بإنشاء إدارة تتكلي ميمة متابعة كتعقب األعماؿ المعادية
لمسامية تستكجب المساءلة
لمسامية ،كأف تيصدر تقري انر سنكيان يتضمف ما تراه أعماالن معادية
ٌ
ٌ

لمسامية ،جاءت باألساس مف
كالمحاسبة ،ككاف ما كرد في أكؿ تقرير مف مكاد ايعتبرت معادية
ٌ

أقساـ الرصد في المنظمات التابعة لمٌكبي كتحديدان مف مكقع عصبة مكافحة التشيير(ميرشايمر

ككالت،1007،ص ،)33كما يستمد المكبي قكتو مف خالؿ نجاحو في غرس االعتقاد لدم كؿ
األمريكييف كلجميع كسائؿ االعالـ ،بأف إسرائيؿ في حد ذاتيا مصمحة حيكية لمكاليات المتحدة.
ككذلؾ التعاطؼ النفسي الذم استحكـ كرد فعؿ "لميكلكككست" ،أك مذابح النازية ضد الييكد أثناء
الحرب العالمية الثانية ،باإلضافة إلى حقيقة استراتيجية قائمة بالفعؿ ،كىي أف الشرؽ األكسط
كاف خالؿ سنكات الحرب الباردة ،عمى الخط األمامي لممكاجية مع العدك السكفيتي ،كليذا كاف
تعاطؼ الييكد األمريكييف مع إسرائيؿ منسجمان مع المسار العاـ لمتفكير السياسي األمريكي بدكف
كجكد أم تناقض معيـ(الغمرم،1003،ص ،)48باإلضافة لقكة المكبي في التأثير عمى "الككنجرس"،
فقد كاف في عيد "بكش" االبف ،في مجمس األمف القكمي األمريكي ،سبعة مف أصؿ إحدل عشر
عضكان ،يتبكؤكف أىـ المناصب ،مف أصؿ ييكدم ،كمف رمكز العمؿ السياسي في عيد "بكش"
االبف مف أصؿ ييكدم (الريماكم.)1008،

كبالنظر إلى الثقؿ االقتصادم لييكد الكاليات المتحدة األمريكية ،نجد أنو ساعد عمى نجاح
المخطط الدعائي الييكدم ،لككف الييكد مسيطريف عمى صناعة األفالـ كاإلعالـ فييا ،فيـ
يممككف غالبية الشركات السينمائية الكبرل ،باإلضافة الى عدد مف شركات اإلذاعة كالتمفزيكف،
كعدد مف الصحؼ األمريكية البارزة ،فضالن عف عدد مف ككاالت األنباء ،يضاؼ الى ذلؾ
سيطرتيـ عمى اإلعالف التجارم كالتكزيع ،كلما كانت الصحافة في كؿ مكاف عبارة عف عمؿ
تجارم في المقاـ األكؿ فقد أصبح الييكدم الصييكني يسيطر عمييا مباشرة(المصرم،1007 ،

ص .)22كما كيعد المكبي الييكدم أداة ضغط فعالة في يد مف يمثمكف مصالح الدكلة اإلسرائيمية،
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كال يستطيع أم دارس أف ينكر قكة المكبي الذاتية التي يمكف تمخيص مصادرىا فيما يمي (المسيرم،
ـ ،1002 ،1ص:)111

 .3يستند المكبي الييكدم إلى قاعدة كاسعة مف الناخبيف مف أعضاء الجماعة الييكدية.
 .1تكجد بيف ىؤالء الناخبيف نسبة عالية مف األثرياء يقدر أنيـ يتبرعكف بأكثر مف نصؼ
مجمكع اليبات الكبرل لمحممة االنتخابية لمحزب الديمكقراطي ،إضافة إلى مبالغ ضخمة
لحمالت الحزب الجميكرم.
 .1ازدادت أىمية ىؤالء الناخبيف بعد الزيادة اليائمة في كمفة الحمالت االنتخابية.
 .4مف أسباب قكة المكبي الييكدم ارتفاع المستكم التعميمي ألعضاء الجماعات الييكدية.
 .2يكجد عدد كبير مف المثقفيف األمريكييف الييكد الذيف أصبحكا جزءان عضكيان مف النخبة
الحاكمة ،فيـ أبناء حقيقيكف لممجتمع االمريكي ال يعيشكف عمى ىامشو أك في مسامو كانما
في صمبو ،كىك ما يجعميـ قادريف عمى ممارسة الضغط كالتأثير بشكؿ مباشر.
 .2الجماعة الييكدية جماعة منظمة لدرجة كبيرة ،كىذا يجعميا قادرة عمى مضاعفة قكتيا كزيادة
نفكذىا لدرجة ال تتناسب مع أعداد أعضائيا.
 .7ساعد نظاـ االنتخابات في الكاليات المتحدة عمى أف يمعب الييكد دك انر ممحكظان في
االنتخابات األمريكية بسبب تركزىـ في بعض أىـ الكاليات المتحدة التي تقرر مصير
االنتخابات.
 .8ال ييتـ الناخب األمريكي كثي انر بقضايا السياسة الخارجية كال يفيميا كثي انر ،كلذا فإف أقمية مثؿ
الجماعة الييكدية عندىا ىذا االىتماـ بإسرائيؿ ،كسياسة الكاليات المتحدة تجاىيا ،يمكنيا أف
تمارس نفكذان قكيان في تحديد السياسة الخارجية األمريكية.
كلغرض تحديد قكة المكبي المؤيد إلسرائيؿ البد مف الكقكؼ عمى الحقائؽ التالية( :المشاقبة

كشمبي ،1031،ص.)141
 .3إف ىذا المكبي ىك جزء ال يتج أز مف اإلدارة األمريكية كمصالحيا كجاء تزايد قكتو متزامنا مع
ميراث الكاليات المتحدة لالستعماريف ،الفرنسي ،كالبريطاني ،في الشرؽ األكسط بعد الحرب
العالمية الثانية.
 .1إف ارتباط المكبي الييكدم مرىكف بمدم ارتباط إسرائيؿ بالكاليات المتحدة كتماثؿ مصالح
البمديف معان.
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كتشير الدالئؿ إشارة قاطعة إلى أف نتائج االنتخابات األمريكية في المستكيات كافة ،تتحكـ فييا
قكة الييكد السياسية ،كىذه القكة ترتكز عمى مصادر ثالث ىي ( :الدجاني ،3998 ،ص)323

-3سالح سياسي ،كىك “معاداة السامية” ،ففي استطاعة الييكد أف يشيركا ىذا السالح في كجو
منتقدييـ ،أك منتقدم “إسرائيؿ” ،بكصفيـ “معاديف إلسرائيؿ” ،أك “مؤيديف لمعرب” .كلـ يكف أم
سياسي يرضى أف يكصؼ بأنو مناىض لمسامية.
-1الكزف السياسي ألصكات الييكد في االنتخابات ،كىذا يمثؿ مصدر قكة ليـ ،حيث يشارؾ فييا
 %90مف الناخبيف الييكد ،الذيف ينتشركف في المدف األمريكية الكبرل
-1المصدر الثالث لقكة الييكد السياسية ،ىك الماؿ الذم يقدمو الييكد كالمتصيينكف كالداعمكف
ليـ في أثناء الحمالت االنتخابية .فالمصرفي الييكدم "أبراىاف فينبرغ" ،مثالن ىك الذم جمع الماؿ
لمرئيس "ىارم تركماف" ،ككاف الداعـ األكبر ؿ "جكف كينيدم" ،حيث أسيـ في إيصاليما إلى
البيت األبيض.
خالؿ زيارة رئيس الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ "بف غكريكف" لمبيت األبيض أكد الرئيس األمريكي
األسبؽ "جكف كنيدم" ىذه الحقيقية ،حيث قاؿ كنيدم ؿ "بف غكريكف"" :إنني أعمـ أنني فزت
بالرئاسة بفضؿ أصكات الييكد األمريكييف ،فيؿ أستطيع أف أقدـ شيئان إلى الشعب الييكدم؟ .فرد

عميو "بف غكريكف"" :عميؾ أف تقدـ األفضؿ إلى العالـ الحر” .كقد ً
كصؼ الرئيس "ىارم تركماف"
تشبيان بقكرش ،الذم
في معيد الىكتي ييكدم ،بأنو الرجؿ الذم ساعد في خمؽ “إسرائيؿ” ،كذلؾ ٌ

عبر عنو كبير حاخامات “إسرائيؿ” عندما
أعاد الييكد مف منفاىـ في بابؿ إلى القدس .كىذا ما ٌ
خاطب الرئيس األمريكي "تركماف" في ىذه المناسبة قائالن“ :إف اهلل قد كضعؾ في رحـ أمؾ لتكلد
عمى يدؾ إسرائيؿ مف جديد بعد ألفي عاـ” .كمما يدؿ عمى تأثير الييكد في كالية "تركماف" ىك
مشاركتيـ الفاعمة في إدارتو ،كالتي تتمثؿ بكجكد رمكز ييكدية تركت بصمتيا الكاضحة عمى
السياسة الخارجية األمريكية ،في ذلؾ الكقت كمنيـ "ليكبافكسكي" ،ك"ماكس ليفا" ،ك"برنارد
باركخ" ،ك"ساـ برجر" كغيرىـ (خمدكف.)1032 ،
كعميو يمكف القكؿ أف المكبي الييكدم يمتمؾ نفكذ كتأثير كبير في الكاليات المتحدة األمريكية ،
رغـ صغر نسبة عدد الييكد في أمريكا ،التي ال تزيد عف%1مف عدد سكاف الكاليات المتحدة،
لكف لدييـ القدرة الكبيرة عمى التأثير في صناعة القرار األمريكي كفي تكجيو السياسة الخارجية
األمريكية ،بما يخدـ أمف كاستقرار إسرائيؿ ،بسبب عكامؿ كأسباب كثيرة منيا ثراء الييكد في
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المدف الرئيسية ،كامتالكيـ معظـ كسائؿ االعالـ ،باإلضافة النيـ يصكتكف بشكؿ مكحد في
االنتخابات ،كىذا يعكد إلى ارتباط المكبي في مجالي السالح ،كالنفط ،ذات المصمحة الكبرل في
تسميح إسرائيؿ .باإلضافة إلى أف الجماعة الييكدية جماعة منظمة لدرجة كبيرة ،كىذا يجعميا
قادرة عمى مضاعفة قكتيا كزيادة نفكذىا لدرجة ال تتناسب مع اعداد أعضائيا ،كىذا األمر يعكد
في األساس لمنظاـ السياسي األمريكي الذم يسمح لجماعات الضغط لمممارسة ضغكط عمى
األحزاب ،كالشخصيات ،بما يضمف تحقيؽ مصالح ىذه الجماعات في الكاليات المتحدة
األمريكية.
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اسماحث اسيكني:
اسىينة األمربيكبية اإليرائبيىبية سىشؤتن اسعكمة (أبياكك)

تعتبر "أيباؾ" مف أقكم جماعات الضغط في الكاليات المتحدة األمريكية ،لما تممكو مف سيطرة
كتأثير في العديد مف مجاالت الحياة األمريكية (السياسية ،االقتصادية ،اإلعالمية ،األكاديمية)،
كيكمف ىذا التأييد ،كىذه القدرة ،في خدمة ىدؼ كاحد ىك حماية إسرائيؿ كدعميا بشكؿ كامؿ
أماـ أعدائيا ،كلعؿ مف المفيد القكؿ :إف قكتيا ال تكمف في عدد الييكد في الكاليات المتحدة ،بؿ
يكجد جاليات أكبر بكثير مف الييكد ،كال تممؾ يعشر تأثير "أيباؾ" ،كلكف تكمف قكتيا في تنظيميا

كامكاناتيا ،المالية ،كاإلعالمية .كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث تعريؼ "أيباؾ" ،كالدكر
الذم تقكـ فيو في خدمة إسرائيؿ ،كىيكمتيا اإلدارية ،بيدؼ تكضيح نظاـ عمميا كقدرة تأثيرىا
عمى السياسة الخارجية األمريكية.
اسمطىب األ تل :مكىبية "أبياكك" ()AIPAC

بعد إنشاء الكياف اإلسرائيمي عاـ 3948ـ ،نشأ مناخ سياسي في الكاليات المتحدة األمريكية،
يرتكز عمى ضركرة مساعدة الدكلة الكليدة ،كدعميا سياسيان ،كاقتصاديان ،بكؿ الطرؽ ،لذلؾ جاءت
"أيباؾ" تعبي انر عف ىذه اإلرادة السياسية كجسـ قانكني منظـ ،يعمؿ عمى كافة المستكيات لتكحيد
الجيكد لتحقيؽ ىذه الغاية ،عبر تنسيؽ الجيكد بيف المؤسسات الييكدية كالمؤسسات الرسمية
األمريكية ،فكاف اختيار "الككنجرس" ليككف محكر عمؿ "أيباؾ" باعتباره مركز دكائر صناعة
القرار السياسي في الكاليات المتحدة األمريكية.
أتالً :أعربيف "أبياكك"
منظمة "أيباؾ" ( )AIPACىي المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤكف العامة ،كتسمى اختصا انر
"أيباؾ" .باإلنجميزية"American "Israel" Public Affairs Committee" :
تـ تأسيسيا في عيد إدارة الرئيس األمريكي "دكايت أيزنياكر" ،كتعتبر منظمة "أيباؾ" منظمة
صييكنية كقد يككف أكبر دليؿ عمى ذلؾ االسـ السابؽ لو ،كالذم تأسست بو كىك American
" "Zionist Committee for Public Affairsالمجنة الصييكنية األمريكية لمشؤكف العامة
كالتي تـ تأسيسيا في سنة  3921،كقد تـ تغيير مسماىا إلى ما ىك معركؼ اليكـ ب "أيباؾ" بعد
تدىكر عالقة داعمي إسرائيؿ كالرئيس األمريكي "دكايت أيزنياكر" حيث كصمت األمكر إلى إجراء
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تحقيقات مع المجنة الصييكنية األمريكية لمشؤكف العامة ،كبناء عمى ذلؾ تـ تغيير االسـ .كىذه
المنظمة أقيمت بعد  1سنكات مف إقامة إسرائيؿ مف أجؿ تسكيؽ مصالحو في العالـ ،كبالتحديد
في الكاليات المتحدة ،إال أف قكتيا الحقيقة بدأت تتضح كتظير فقط في سنكات الثمانينات مف
القرف الماضي .كيعتبر البعض منظمة "أيباؾ" بأنيا منظمة يمينية أكثر مف األحزاب اليمينية في
الكياف ،كأنيا تؤثر عمى حجـ الميزانية التي تخصصيا الكاليات المتحدة لو (اكبريف،3982،

ص.)389
كتعتبر "أيباؾ" ،إحدل أىـ جماعات الضغط اإلسرائيمية في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتقكـ
بدكر تأثيرم كاضح عمى دكائر صنع السياسة الخارجية األمريكية ،حيث كصؼ الرئيس األمريكي
السابؽ كمينتكف "أيباؾ بأنيا "فعالة بشكؿ مذىؿ كأفضؿ مف أم جماعة ضغط تعمؿ في ىذه
المدينة" .كما يحرص مرشحك الرئاسة األمريكية عمى إلقاء الخطابات المؤيدة إلسرائيؿ أماميا
(ميرشامير ،ككلت ،1002 ،ص.)321
يكنبيكً :نشثة "أبياكك"
تعكد جذكر ىذه المنظمة إلي عاـ 3923ـ ،حينما قرر "إشعياء كنيف" ،عضك المجمس الصييكني
األمريكي ،بعد التشاكر مع الزعماء اإلسرائيمييف آنذاؾ "ابا ايباف كمكشيو شاريت كتيدم ككلؾ"،
تككيف لكبي صييكني ىدفو المباشر آنذاؾ زيادة المساعدة االقتصادية االمريكية إلسرائيؿ ،كتعمؿ
مف أجؿ سياسات أمريكية أكثر تأثي ار في الشرؽ األدنى لتحقيؽ تسكية سممية لمصراع العربي-
اإلسرائيمي ،كقد سجمت ىذه المجنة في الككنجرس األمريكي كفقا لقكانيف جماعات الضغط
"المكبي" المحمية ،كىي القكانيف التي تسمح لمجماعات المختمفة التي يككف ليا كجيات نظر أك
مصالح معينة ،أف تعرض كجية نظرىا عمى أعضاء الككنجرس كلجانو(المسيرم،3998،ص.)147

كتعتبر "أيباؾ" مف أقكل جماعات الضغط في أمريكا ،ىدفيا التأثير عمى الككنجرس كتحقيؽ
الدعـ األمريكي إلسرائيؿ ،كىي ال تقتصر عمى األعضاء الييكد فقط بؿ يكجد بيا أعضاء
ديمكقراطييف كجميكرييف مف غير الييكد ،كقد سجمت ىذه المجنة في "الككنجرس" األمريكي كفقان
لقكانيف جماعات الضغط "المكبي" المحمية ،كىي القكانيف التي تسمح لمجماعات المختمفة ،التي
يككف ليا كجيات نظر ،أك مصالح معينة ،أف تعرض كجية نظرىا عمى أعضاء "الككنجرس"،
كلجانو (المسيرم،3998،ص.)147
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عندما تأسست المجنة اإلسرائيمية األمريكية كاف جيازىا اإلدارم ال يتعدل خمسة أشخاص مع
المدير التنفيذم ،ككاف أحد ىؤالء ضابط سابؽ في الجيش األمريكي ،كقد عمؿ مستشا انر لمشؤكف
العسكرية ؿ "بف غريكف" كيدعي "فرد غركنيتش" ،كبعد مركر الكقت بدأت تزيد مف المكظفيف
المعاكنيف كتتحرؾ بنشاط لتجنيد المستشاريف كالمساعديف ألعضاء "الككنغرس" ،كالعامميف في
الحمالت السياسية ،كشيدت ىذه المجنة ازديادان ممحكظان في ميزانيتيا ،فكانت ميزانيتيا
20000دكالر تقريبان كلكف خالؿ السنكات3978-3971ـ ارتفعت لتصؿ إلى 720000دكالر ،أما
في السنكات األخيرة ،فقد ارتفع الرقـ إلى ثالثة أضعاؼ (نصيؼ،3991،ص،)19
كيقكؿ "ايؿ كينيف" (مؤسس ىذا التنظيـ كالذم تكلى رئاستو لفترة طكيمة) عف ظركؼ تأسيسو
ليذه المنظمة في سنة 3920ـ ،صرحت إسرائيؿ مطالبة مساعدة مالية لمساعدتيا عمى استيعاب
االندفاع اليائؿ مف المياجريف الييكد ،الذيف كصمكا إلييا بيف سنتي 3920_3948ـ ،ككانت
ك ازرة الخارجية األمريكية في ذلؾ الكقت قمقة كخائفة دائمان مف الرد العربي ،لذلؾ كانت ترفض
بشدة تقديـ مساعدة اقتصادية إلسرائيؿ ،كتبعا لذلؾ ىب أصدقاء إسرائيؿ مف األمريكييف معمنيف
انو يجب عمييـ التكجو إلى "الككنغرس" مباشرة ،لتمكينو مف تقديـ المساعدة إلس ارئيؿ ،ككانت
ىذه أكؿ خطكة في تككيف المكبي الييكدم األمريكي المكالي إلسرائيؿ ،كالذم أطمؽ عميو فيما بعد
"المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشئكف العامة" أيباؾ(عبد السالـ ،1002،ص.)304-301

كتضـ "أيباؾ" في لجنتيا التنفيذية رؤساء ثماف كثالثيف منظمة ييكدية أمريكية كبرل ،كليا جياز
دائـ لمعمؿ ،كقد بمغت ميزانيتيا المعمنة عاـ 3980ـ ،مبمغ ( )3،1مميكف دكالر ،لتمكيؿ ىذا
الجياز ،كيجرم تمكيؿ "أيباؾ" ،عف طريؽ الرسكـ التي يدفعيا األعضاء(44ألؼ عضك)
ير مالية مفصمة ،كؿ ثالثة أشير إلى
كاليبات ،كىي بكصفيا لكبي يتعيف عمييا أف تقدـ تقار ان
كزير الخارجية ،كالى رئيس مجمس النكاب ،كالمنصب الرئيسي داخؿ "أيباؾ" ىك المدير التنفيذم،
أما منصب رئيس المجنة ،فيشغمو في العادة رجؿ ثرم ذك نفكذ ،كما أنو يحظى باحتراـ الجماعة
الييكدية في الكاليات المتحدةػ كينتمي إلى إحدل مؤسساتيا ،أك منظماتيا الميمة
(المسيرم،3998،ص.)123
كتش ٌكؿ "أيباؾ" جكىر نفكذ المكبي في "الككنجرس" ،كيرجع نجاح "أيباؾ" إلى مقدرتيا عمى مكافأة
أعضاء الييئة التشريعية كمرشحي الككنجرس كالذيف يساندكف أجندتيا ،كمعاقبة مف يتحدكنيا،
كألف الماؿ ميـ جدان لالنتخابات األمريكية ،ليذا تتحقؽ "أيباؾ" مف أف اصدقاءىا يحصمكف عمى
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دعـ مالي قكم مف عدد ىائؿ مف لجاف العمؿ السياسي المكالية إلسرائيؿ ،أما الذيف يعتبركف
معاديف إلسرائيؿ ،مف جية أخرل ،فينبغي أف يككنكا عمى ثقة مف أف "أيباؾ" سكؼ تكجو
تبرعاتيا لمحممة االنتخابية إلى خصكميـ السياسييف ،كما تنظـ "أيباؾ" حمالت كتابة رسائؿ،
كتحث محررم الصحؼ عمى المكافقة عمى المرشحيف المكاليف إلسرائيؿ

(مركز

الكاشؼ،1008،ص.)19
كىكذا نخمص أف "أيباؾ" الذراع الضاغط لمكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،التي
تعتبر الجياز تنفيذم لمكبي المؤيد إلسرائيؿ بكؿ قكة ،حيت تعمؿ عمى دعـ المرشحيف في
االنتخابات لمكصكؿ إلى أكبر عدد مف المقاعد في الككنجرس كىي المنظمة الكحيدة المسجمة
رسميا في الككنغرس األمريكي عمى ىيئة لكبي فيما يختص بالتشريعات التي تمس إسرائيؿ ،كىي
غير معفاة مف الض ارئب ،كال تقبؿ أم تمكيؿ مف الحككمة اإلسرائيمية حتى ال تسجؿ في ك ازرة
العدؿ األمريكية عمى أنيا ككالة أجنبية ،كيشغؿ منصب رئيسيا عادة رجؿ ثرم كذك نفكذ كيتمتع
باحتراـ المؤسسة الييكدية األمريكية كينتمي إلييا.
يكسيكً :أىداف تماكدئ "أبياكك"
تعمؿ "أيباؾ" عمى تنسيؽ جيكد المنظمات الصييكنية ،كبميزانية تصؿ إلى عدة مالييف مف
الدكالرات ،كعدد كبير مف األعضاء المذيف يتحرككف كعناصر ضغط في المؤسسات األمريكية
كمف المرتبطيف في المنظمات الصييكنية األخرل مثؿ "بنام برت" ،اليدايا ،كالجمعية الييكدية
األمريكية كالمؤتمر الييكدم االمريكي ،كالمجمس الكطني لمنساء الييكديات ،كتتخذ "أيباؾ"
مق ارن ليا قرب مبنى "الككنغرس" األمريكي كتحاكؿ كجزء مف تكتيكاتيا ،عدـ التردد عمى سفارة
إسرائيؿ في كاشنطف رغـ أف رئيس كأعضاء المكبي يقكمكف بزيارات مستمرة إلسرائيؿ ،كمف
األمكر التي تمارسيا :أيباؾ" استمالة الرأم العاـ األمريكي (نصيؼ،3991،ص .)40
كضعت "أيباؾ" جممة مف األىداؼ التي تمتقي عند مساندة إسرائيؿ أبرزىا :ضماف استعماؿ
"الفيتك" األميركي ،ضد أم قرار في األمـ المتحدة يديف إسرائيؿ ،مراقبة عمميات التصكيت التي
تجرم داخؿ "الككنغرس" األميركي كالمتعمقة بمسائؿ تيـ إسرائيؿ ،اإلشراؼ عمى إعداد قادة
محتمميف لمكاليات المتحدة مكاليف إلسرائيؿ مف األجياؿ الناشئة ،اإلشراؼ عمى تكجيو اليبات التي
يمنحيا الممكلكف الييكد األميركيكف لمرشحي االنتخابات في الكاليات المتحدة ،القضاء عمى
حزب اهلل كحركة حماس ،منع إيراف مف الحصكؿ عمى السالح النككم ،كيرل أغمب السياسييف أف
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ؿ "أيباؾ" تأثي انر كبي انر عمى مجمؿ الق اررات التي تتخذىا اإلدارة األميركية في مجاؿ السياسة
الخارجية(بشارة ،)2016 ،تعمؿ "أيباؾ" كككالة مركزية لجمع المعمكمات كتبكيبيا كتكزيعيا ،كتعمؿ
كمنسؽ لممنظمات الييكدية بغية الحث عمى اعتماد برنامج مكالى إلسرائيؿ في البيت األبيض
كالككنغرس ،كتقكـ مياـ أيباؾ عمى ضماف عالقات كثيقة كقكية بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ
(المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات االستراتيجية .)1033،كما تمارس "أيباؾ" منذ تأسيسيا الكثير مف
األنشطة الفعالة التي تصب جميعيا في تأييد كدعـ إسرائيؿ ،كفي سبيؿ ذلؾ استطاعت "أيباؾ"
اف تتغمغؿ داخؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كتسخرىما دائمان لمصمحة إسرائيؿ ،كما استطاعت
أف تنتشر بيف كسائؿ االعالـ ،مف صحؼ ،كمجالت ،كتمفزة ،كغيرىا ،كتسيطر عمييا (عبد

السالـ ،1002 ،ص.)302
ير محدثة عف الحمالت الدعائية ،بيدؼ التأثير في المنظمات كاألحزاب
كتكفر "أيباؾ" تقار ان
السياسية ،كتميز بيف المرشحيف مف خالؿ سجالت ،تصؼ كؿ منيـ بأنو صالح ،أك طالح،
حسب مقدار كالئو إلسرائيؿ ،كمف ىذا المنطمؽ تعمؿ عمى الحاؽ اليزيمة بالسياسييف
كالمعارضيف لمنيجيا كسياساتيا ،كتقكـ كذلؾ بحمالت معمكمات كلتبديؿ األفكار كالتأثير في
السياسة الخارجية ،كتصدر المجنة مجمكعة كبيرة كمتكاصمة ،مف المنشكرات كاألبحاث السياسية،
كالبرامج الحكارية ،كالتي تظير إسرائيؿ بأنيا حميؼ قكم ،كمكاؿ ،لمكاليات المتحدة ،كتمررىا إلى
مئات المسئكليف في البيت االبيض كأعضاء "الككنغرس" كمعاكنييـ ،كمسئكليف حككمييف أخريف،
كبنفس الكقت تصؼ العرب بتعابير سمبية مزيفة ،بغية ىيكمة عقكؿ الرأم العاـ األمريكي ،كزرع
الكراىية ضد العرب كالمسمميف(المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات االستراتيجية،)1033،
كتعتمد "أيباؾ" في عمميا عمى أربعة مبادئ (الشاىر،1009،ص:)13-10

 .3الكاقعية :كتعني الحد األقصى لما تطالب بو الحركة الصييكنية في كؿ ظرؼ ،طبقان
ألكضاعو كامكاناتو.
 .1المركنة :التي تقكـ بتكييؼ األشكاؿ كالكسائؿ.
 .1مبدأ الال تراجع :الذم يعيف الحد األدنى لممطالب الصييكنية في كؿ ظرؼ.
 .4التصاعد أك االنتقاؿ :بعد استنفاد مكاسب ذلؾ الظرؼ يتـ االنتقاؿ إلى مرحمة جديدة،
كالمطالبة بأشياء جديدة يككف حدىا األدنى ما كاف في المرحمة السابقة حدان أقصى.
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رااعكً :اسدتر اسرئبييي ألبياكك
دكر ميمان ،كرئيسيان ،في العالقة ما بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية ،فيي
تمعب "أيباؾ" ان
تعمؿ عمى تناغـ السياسية المشتركة ما بيف البمديف ،خاصة كقت األزمات ،فقد ظير ذلؾ بشكؿ
قكم أثناء حرب أكتكبر 3971ـ ،فقد ضغط "أيباؾ" كالمكبي الييكدم بشكؿ قكم عمى اإلدارة
األمريكية مف أجؿ فتح الجسر الجكم بيف كاشنطف كساحة المعركة مباشرة ،مما انعكس بشكؿ
كبير عمى تغيير مجريات األمكر عمى ارض المعركة.
كيعتبر دكر "أيباؾ" الرئيسي ىك ضماف تدفؽ المساعدات األمريكية إلس ارئيؿ كتزايدىا باستمرار،
كالقكؿ بأف "أيباؾ" أحرزت نجاحان عجيبان ،كمف المستحيؿ أف نفيـ العالقة بيف الكاليات المتحدة
كاسرائيؿ ،كدكر "أيباؾ" ،فييا مف دكف النظر في مسألة المساعدات األمريكية إلسرائيؿ كتأثيرىا
عمى السياسة األمريكية ،كاالقتصاد اإلسرائيمي ،فمنذ عاـ 3948ـ ،قدمت الكاليات المتحدة مف
المساعدات العسكرية كاالقتصادية إلسرائيؿ ،ما قيمتو  18بميكف دكالر ،كاف ما يزيد عف النصؼ
عمى شكؿ ىبات ال ترد (تيفنف،3990،ص ،)117كيصؼ مكقع "أيباؾ" العالقة بيف الكاليات المتحدة
األمريكية كاسرائؿ ،يؤكد المكقع إف ىناؾ "عالقة شراكة فريدة بيف الجانبيف؛ لمكاجية التيديدات
االستراتيجية المتنامية في الشرؽ االكسط ،كىذا المسعي التعاكني ،يكفر منافع ذات شأف ،،لكؿ
مف الكاليات المتحدة ،كاسرائيؿ" ،كأنو زعـ يؤمف بو مؤيدك إسرائيؿ ،كال يمؿ الساسة اإلسرائيميكف
كاألمريكيكف المكالكف إلسرائيؿ ،مف التذكير بو (ميرشايمر ،كالت،1002،ص.)39

لطالما اعتبرت "أيباؾ" ىي الضاغط السياسي الرسمي لمطائفة الييكدية في "الككنجرس"،
كالمنظمة الكحيدة المسجمة في كاشنطف لمضغط لحساب إسرائيؿ ،كالكسيط المخمص بيف
الجماعات األعضاء في مؤتمر الرؤساء الييكدم كاعضاء الككنجرس ،ككاف سبب كجكدىا ىك
العامؿ عمى تدفؽ المساعدات األمريكية باستمرار إلى إسرائيؿ ،ككاف االقتصاد اإلسرائيمي قد
صار يعتمد كميان عمى إحساف "الككنجرس" فكاف باستطاعة أم "ككنجرس" متشدد أف يدمر
إسرائيؿ بسرعة تفكؽ سرعة تدمير أم جيش عربي ليا" ككانت "أيباؾ" ىي سيدة "الككنجرس" كما
تدعي كالمسيطرة عمى الطائفة الييكدية في أمريكا كما كصفيا "دايف"( المدير التنفيذم لممنظمة)
الذم دعي إلى تسييس الييكد األميركييف في الحركة الجماىيرية التي أصبحت فيما بعد ،مف
أكثر الحركات تنظيمان ،كمناصرة إلسرائيؿ (تيفنف،3990،ص.)322-324
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كباإلضافة إلى ذلؾ ،فإف الدائرة التشريعية في "أيباؾ" طكرت مجمكعة مف الحجج المختمفة لتقكية
الدعـ إلسرائيؿ ،مثؿ "مصمحة األمف القكمي لمكاليات المتحدة األمريكية تتطمب إسرائيؿ قكية،
تقاسمت الكاليات المتحدة كاسرائيؿ القيـ" ،كزيادة المساعدات اإلسرائيمية يخمؽ فرص عمؿ في
الكاليات المتحدة األمريكية" ،كاسرائيؿ ىي كطف لضحايا المحرقة النازية".
كما أف "أيباؾ" نجحت في جعؿ الكاليات المتحدة تقديـ ما مجمكعو  340مميار دكالر إلسرائيؿ
منذ إقامتيا ،كىك ما يعني أف الكاليات المتحدة تقدـ لكؿ مكاطف إسرائيمي حكالي  200دكالر
كدعـ سنكم ثابت ،كحيث يشير "جكف ميرشايمر" ك"ستيفيف كالت" في دراستيما بأف :إسرائيؿ
بسكانيا الييكد ال يزيد عددىـ عف  2مالييف نسمة ،تحصؿ عمى "ثمث المساعدات الخارجية
األمريكية السنكية الكمية" ،تاركة الثمثيف المتبقييف لبقية دكؿ العالـ الثالث (طو ،1002،ص.)22

كتبدك أىمية دكر "أيباؾ" في التأثير عمى السياسة األمريكية مف ثالث زكايا ،فقد استخدمت ثالث
استراتيجيات إلحداث التأثير المطمكب( :الشريؼ ،1032 ،ص)2

• تغمغؿ الييكد في عصب االقتصاد األمريكي.
• عدـ انخراط الييكد في أم مف الحزبيف (الجميكرم أك الديمقراطي) كبقاؤىـ عمى الحياد
يرجحكف كفة الحزب الذم يمتزـ بمصالح الصييكنية العالمية.
• كحدة المصالح األمريكية كاإلسرائيمية.
كعميو يمكف القكؿ :إف المكبي الييكدم بشكؿ عاـ ،ك"أيباؾ" بشكؿ خاص ،يمارس كؿ ما في
كسعو مف أجؿ تعزيز الدعـ األمريكي إلسرائيؿ ،في كؿ المجاالت السياسية ،كاالقتصادية
كالعسكرية ،عبر استخداـ نفكنذه المباشر في كاشنطف ،بالضغط عمى كؿ مف "الككنجرس" اإلدارة
األمريكية ،أك مف خالؿ مراكز صناع الفكر ،كذلؾ يحاكؿ "أيباؾ" أف يضمف أف الخطاب العاـ
بشأف إسرائيؿ يصكرىا عمى نحك إيجابي ،بترديد األساطير عف الكياف كتأسيسو ،كتعميـ الكجية
اإلسرائيمية في النقاشات السياسية ،التي تجرم كؿ يكـ.
اكميكً :اسصفة اسقكنتنبية ألبياكك
"أيباؾ" ىي المنظمة الكحيدة المسجمة رسميان في "الككنجرس" األمريكي ،كعمى شكؿ لكبي فيما
يختص بالتشريعات التي تمس إسرائيؿ ،كىي غير معفاة مف الضرائب ،كال تقبؿ أم تمكيؿ مف
إسرائيؿ ،كحتى ال تسجؿ في ك ازرة العدؿ األمريكية عمى أنيا ككالة اجنبية ،كيشغؿ منصب
رئيسيا عادة رجؿ ثرم كذك نفكذ كيتمتع باحتراـ المؤسسة الييكدية األمريكية كينتمي إلييا
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(منصكر ،3992 ،ص" .)191حسب قانكف المكبي فإف جميع التبرعات إلى "أيباؾ" ،تعتبر معفية مف
الضرائب كلكف ال يسمح ليا بقبكؿ المكارد مف إسرائيؿ ،ألنيا إف فعمت ذلؾ تعتبر ككيؿ "ممثؿ"
مصالح دكلة اجنبية مما يستكجب التسجيؿ لدم دائرة العدؿ"
إف ما يدلؿ زيادة تأثير كاعماؿ "أيباؾ" ،ىك نجاحيا في رفع مستكل ميزانيتيا لتصؿ حكالى2
مميكف دكالر عاـ 3981ـ ،كما بعده ،كما زادت "أيباؾ" عدد مكظفييا إلدراكيا أف أم خطأ في
تصكيت المجنة الفرعية التابعة لمككنغرس كمجمسيو قد يكمؼ إس ارئيؿ مئات المالييف مف
الدكالرات ،فقد كاف "كينف" المكبي الكحيد المسجؿ اسمو في "الككنغرس" حتى عاـ 3971ـ ،كلكف
بعد مركر أقؿ مف عشر سنكات أصبح ؿ "أيباؾ" "لكبييف" مسجميف ،كيعممكف كمساعديف لممدير
التنفيذم الالحؽ "دايف" كلكؿ لكبي اختصاص في حقؿ مختمؼ عف اآلخر في مجمس الشيكخ-
النكاب ،لمحزب الديمقراطي ،الجميكرم ،أما في الكقت الحاضر ؿ "أيباؾ" أكثر مف ثمانيف
شخص ،يتحرككف بنشاط لممارسة التأثير لصالح إسرائيؿ (نصيؼ،3991،ص.)43

ككانت فترة رئاسة "ريغاف" عيد التطكر الذىبي ؿ "أيباؾ" حيث ارتفع عدد أعضائيا مف 8،000
إلى  20،000عضك بيف  3983ك3991ـ ،كازدادت الميزانية السنكية لممنظمة مف مميكف دكالر
إلى  32مميكف دكالر في نفس الفترة" ،حيث أف معظـ التمكيؿ يأتي مف التجمعات الييكدية
األمريكية ،إما مف خالؿ التبرعات كاما مف خالؿ رسكـ االشتراكات ،كمبيعات منشكرات
المنظمة ،كلذلؾ دعـ صعكد الكجية السياسية لممنظمة مكاردىا المالية"(ككالة نبأ المعمكماتية.)2015،

كتؤكد أحدث الدراسات أف ميزانية "أيباؾ" السنكية تزيد عمى خمسة عشرة مميكف دكالر أما عدد
أعضائو فيبمغ 22ألؼ عضك ،كما كليا الدكر الكبير في "الككنغرس" لتشريع قانكف ينص عمى
نقؿ السفارة األمريكية لمقدس ،كما عمؽ أحد مكظفي البيت األبيض عمى "أيباؾ" قائالن" :يريدكف
تعاكنان بنسبة  300بالمائة كاال فكما يدعكف ستككف مجزرة أخرل ،كلكف ال يمكف أف تحصمكا
عمى300في المائة فإف االدارة سترفض حتمان بعض األشياء،

فالنظاـ ال يعمؿ إذا أرادت

مجمكعة مف المجمكعات الحصكؿ عمى  300في المائة فال يمكف لطرؼ اف يككف الفائز
دائمان(النعيمي ،1033،ص.)422

كال تكتفي "أيباؾ" بنشاطيا السياسي في "الككنغرس" األمريكي ،بؿ تعمؿ عمى تكطيد المصالح
اإلسرائيمية ،مف خالؿ عرض مطالبيا عمى السمطات التنفيذية ،كممارسة حمالت التعبئة التي
تستيدؼ صناع القرار بشأف العالقات ،كالركابط ،التي تجمع الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كاظيار
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الكيفية التي تتحقؽ مف خالليا مصمحة الكاليات المتحدة ،في حاؿ ضمانيا لبقاء إسرائيؿ آمنة
كقكية ،لذلؾ تعمؿ "أيباؾ" عمى إلحاؽ برامجيا ،كجزء مف برامج الحزبيف الديمقراطي كالجميكرم،
كتقكـ بممارسة التعبئة ضدىـ ،لحمميـ عمى تبني السياسات العامة التي تعزز العالقة بيف
الكاليات المتحدة كاسرائيؿ (.)AIPAC Website

يكديكً :اسمؤأمرات اسعكمة ألبياكك
ىناؾ مجمكعة مف األدكات كالكسائؿ التي يستخدميا "أيباؾ" في تحقيؽ أىدافو ،التي ترتكز عمى
دعـ كمساندة إسرائيؿ ،عبر التأثير في السياسة الخارجية األمريكية ،كمف أىميا المؤتمرات
السنكية.
تعقد "أيباؾ" مؤتمرات سنكية تدعك فييا كبار الشخصيات ،كتعرض في المؤتمرات مكاقفيا
السياسية كأكلكياتيا ،كتيعمـ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في الحككمة الفيدرالية لمحزبيف:
الجميكرم كالديمقراطي ،كما تحرص "أيباؾ" عمى مكقؼ الحياد بيف الحزبيف ،كقد عممت "أيباؾ"
عمى تكسيع دائرة اىتماماتيا ،فاىتمت بالطمبة ،كالكنائس ،كاألقميات لجمع التأييد إلسرائيؿ ،كحتى
في الجامعات ،أعدت الحمقات الدراسية لمكاجية المناىضيف إلسرائيؿ ،كما أنشأت برنامج
السكد (ساسة )2016،يقكؿ الكاتب
التقارب المسيحي الييكدم ،ككذلؾ عممت عمى التقارب مع ٌ

اإلسرائيمي "بيتر بينارت" الذم يعرؼ بأنو صييكني "ليبرالي"" :أيباؾ" ىي المنظمة الييكدية
األمريكية الكحيدة التي تستضيؼ عمميان كؿ المرشحيف لمرئاسة كؿ أربع سنكات ،كىي الكحيدة
التي تتبجح بأف مؤتمرىا الكطني يحضره عدد مف أعضاء "الككنجرس" يزيد عمى أم عدد منيـ
يحضر أم مناسبة أخرل ،باستثناء جمسة مشتركة لمجمسي "الككنجرس" أك لالستماع إلى خطاب
االتحاد ،كىي المنظمة الكحيدة التي كظفت مسؤكالن فييا تبجح بالقكؿ" :ىؿ تركف منديؿ المائدة
ىذا؟ خالؿ أربع كعشريف ساعة يمكننا أف نحصؿ عمى تكاقيع سبعيف عضكان في مجمس الشيكخ
عمى ىذا المنديؿ" ،كأضاؼ (بينارت)" :أيباؾ ليا ميمة كاحدة فقط :ضماف أف تدعـ حككمة
الكاليات المتحدة الحككمة اإلسرائيمية بال شركط" ،أما الصحفي كالسفير السابؽ "زلماف شكفاؿ"

فكتب يقكؿ" :مؤتمر "أيباؾ" أثبت قكتو مف جديد" ،أيباؾ" تعمف عف نفسيا منظمة ثنائية الحزبية،
أم أنيا ال تميؿ لمديمقراطييف أك الجميكرييف ،إال أف ىدفيا ىك تحقيؽ المصمحة المشتركة
إلسرائيؿ كالكاليات المتحدة ،كمف ىنا ينبع تأثيرىا أيضا فيما يتعمؽ بسياسة إسرائيؿ ،تحاكؿ
األيباؾ تبني مصمحة كؿ حككمة إسرائيمية مكجكدة"(عبد الرحمف.)2016،
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تعمؿ "أيباؾ" مف خالؿ مؤتمرىا السنكم الذم يحضره عدد كبير مف الشخصيات األمريكية
كاإلسرائيمية مف مجمس الشيكخ كمجمس النكاب ،عمى تدريب األطر الالزمة كاعدادىا لتحقيؽ
أىدافيا ،التي تؤكدىا كؿ مؤتمراتيا كىي (الشاىر ،1009،ص:)11
 .3التأييد األمريكي الكامؿ إلسرائيؿ.
 .1الحصكؿ عمى المزيد مف الدعـ المالي إلسرائيؿ ،كالعمؿ عمى تحكيؿ المساعدات كالقركض
المقدمة إلييا ،ل ًيبات.
 .1الحيمكلة دكف تطكر العالقات بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالعرب ،كالعمؿ عمى خمؽ
العداء بينيما بأم شكؿ ممكف.
 .4دعـ السياسة الخارجية األمريكية إلسرائيؿ ،كمباركة أعماليا العدكانية ضد العرب ،كتسكيغ
أعماليا في المحافؿ الدكلية كخصكصا في مجمس األمف كاألمـ المتحدة.
 .2كقد أصبح اشتراؾ الرؤساء األمريكييف ،ككبار رجاؿ الدكلة كاالحزاب في االجتماع السنكم ؿ
"أيباؾ" أم انر معتادان ،اذ يقكمكف بالتسابؽ إللقاء كممات التأييد ،كالدعـ لمكبي الييكدم كالكياف
الصييكني.
بيرأكز لمل "أبياكك" لى

يالية محكتر ايكيبية( :عبد الكاحد)2016،

المحكر األكؿ :التنظيـ السياسي يبدأ مف الجامعات كيبني مساكف طمبة الجامعات.
المحكر الثاني :األبحاث السياسية المكاكبة لألحداث.

المحكر الثالث :شبكة األعضاء النشيطيف المنتشريف في كؿ الكاليات األميركية ،ممف يجيدكف

العالقات العامة ،كلدييـ القدرة عمى المحاكرة.
يكاعكً :مصكدر اسأمتبيل ل "أبياكك"

لممنظمة مجمكعة مف المصادر المالية ،التي تعتمد عمييا في تمكيؿ أنشطتيا المختمفة ،كلكف
يعتبر نجاح عمؿ "أيباؾ" ال ينفصؿ عف نجاح مديرىا التنفيذم األكؿ "كينف" حيث كاف لو دكر
مباشر كمؤثر في جمع أكبر عدد ممكف مف المكاليف إلسرائيؿ ،مما جعمو مصدر قكة سياسية
لجماعة الضغط الصييكنية في "الككنجرس" ،كذلؾ النفكذ كالسمطة ،مف خالؿ محاضراتو كظيكره
في التمفزيكف ،كنشاطو اإلذاعي ككذلؾ افتتاحياتو الالمعة في تقرير الشرؽ األدنى ،كرسالة
كاشنطف اإلخبارية األسبكعية التي استمرت "أيباؾ" بإرساليا إلى جميع األعضاء كالمسانديف
إلسرائيؿ (نصيؼ،3991،ص ،)43عندما أصبح "أشعيا كينيف" رئيس "أيباؾ" في عاـ 3924ـ ،كاف
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الراتب السنكم لو (31،000دكالر) ،كالذم كاف ما يقرب مف  10في المائة مف الميزانية السنكية
ؿ "أيباؾ" ،حيث كافحت "أيباؾ" في السنكات األكلى لجمب تمكيؿ ،كتأسيس لكبي فعاؿ لعدة
أسباب.)107-198:1981 ،kenen(:

" .3أيباؾ" غير حاصؿ عمى اإلعفاء الضريبي.
 .1تعزيز دعـ األفراد لمنظمات المجتمع الييكدم مف الخصـ الضريبي الخاص بيـ.
 .1شعر الييكد األمريكييف في البداية أف إسرائيؿ يجب أف تدعـ "أيباؾ" ألنيا كانت تمارس
الضغط مباشرة لصالح إسرائيؿ ،ىذا المكقؼ تغير تمامان في عاـ 3927ـ ،عندما قرر المدافعكف
عف إسرائيؿ في اإلدارة األمريكية ،زيادة دعـ الكاليات المتحدة خالؿ الحرب العربية اإلسرائيمية.
كتقدر ميزانية "أيباؾ" في التسعينات مف 32-30مميكف دكالر ،في حيف مسؤكلي "أيباؾ" ال
يؤكدكف ،كال ينفكف ،أم رقـ محدد( ،)1992 ،Charles and ،Barry Gold ،Mitchell Bardىنا
يمكف تسجيؿ مالحظة أف ىذا الرقـ ،كاف قبؿ أكثر مف خمسة عشر عامان ،أما اليكـ فيقدر
أضعاؼ ىذا الرقـ  ،كيتـ تمكيؿ "أيباؾ" أيضا مف الرسكـ ،كالتبرعات غير الضريبية ،مف األفراد
كالمنظمات الييكدية ،ككاف لدل أيباؾ لدييا  22،000عضك ،كؿ عضك يدفع الحد األدنى مف
الرسكـ السنكية ما يعادؿ 20دكالر ،كحاليان لدييا أكثر300000عضك ،كؿ عضك يدفع الحد
األدنى مف الرسكـ السنكية.كمع ذلؾ غالبية ميزانية أيباؾ تأتي مف قدرتيا عمى استيداؼ كبار
الداعميف مف األفراد األعضاء في نكادييا الثالثة التابعة ؿ "أيباؾ" كىيMorris S. (:
(15:1993،Solomon

 .3نادم العاصمة مع الحد األدنى لمتبرع مف 1200دكالر.
 .1كنادم الشيكخ مع الحد األدنى لمتبرع مف 30،000دكالر.
 .1نادم الرئيس مع الحد األدنى لمتبرع مف 12،000دكالر.
ك"أيباؾ" دائما قادرة عمى تأميف كزيادة التبرعات السنكية ،بسبب سمعتيا في تحقيؽ النتائج،
كبالمثؿ كمما زاد النفكذ السياسي ؿ "أيباؾ" تعزز الدعـ المالي السخي مف أعضائيا.
كىكذا نخمص ،أف "أيباؾ" التي تعتبر الجياز التنفيذم لمكبي الييكدم في أمريكا ،كتمتمؾ
مجمكعة مف اإلصدارات كالكسائؿ التي تستخدميا في "الككنجرس" األمريكي بيدؼ التأثير عمى
سمكؾ أعضاء مجمسي الشيكخ كالنكاب ،كتممؾ أيضان مصادر تمكيؿ خاصة ،تعتمد في معظميا
عمى تبرعات رجاؿ األعماؿ كالرسكـ كالتبرعات غير الضريبية مف األفراد ،كالمنظمات الييكدية.
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اسمطىب اسيكني :أدتات تتيكئل أبياكك في استالبيكت اسمأحدة
تنطمؽ "أيباؾ" كمنظمة سياسية تعني بتكجيو السياسة الخارجية األمريكية ،مف خالؿ عدة
كسائؿ ،كستستعرض الدراسة خالؿ ىذا المطمب عمى النشاطات الفكرية كاأليديكلكجية ؿ "أيباؾ"،
خارج الدكائر الرسمية ،مثؿ اإلعالـ كالمعاىد كالجامعات كالكنائس ،كاإلصدارات الفكرية التي
تحاكؿ مف خالليا "أيباؾ" التأثير عمى عممية صنع القرار السياسي األمريكي ،بما يضمف أمف
كاستقرار إسرائيؿ:
أتال :اإللالم
يعتبر اإلعالـ الكسيمة الرئيسية كاألنجع أليباؾ في تحقؽ أىدافيا ،فيك ذ ارعيا األساسي الذم
يتكلى تبييض األخبار ،كايصاؿ المعمكمات كاألخبار مف كجية النظر الييكدية ،فالشركات
الثالث الكبرل في الكاليات المتحدة ،كالتي تبدك في ظاىرىا متنافسة كىي "،CBS ،ABC
 "NBCككميا شركات ييكدية ،كىي تمتمؾ محطات فرعية في جميع مدف الكاليات المتحدة،
ككندا ،كبعض أكركبا ،كيمتمؾ المكبي الييكدم الصحؼ األمريكية الكبرل ،مثؿ "لكس انجمس
تايمس ،كاشنطف بكست ،كنيكيكرؾ تايمز ،ككؿ ستريت االقتصادية" (طو،1002،ص ،)81باإلضافة
إلى التأثير المباشر في سياسة الحككمة ،يناضؿ المكبي لتشكيؿ مفاىيـ كاآلراء العامة تجاه
إسرائيؿ كالشرؽ األكسط ،كىك ال يريد كجكد نقاش عمني لمقضايا التي تتضمف إسرائيؿ؛ ألف
كتبعا لذلؾ
النقاش العمني قد يجعؿ األمريكييف يتساءلكف عف مستكل الدعـ الذم يكفركنو حاليان ،ن

تعمؿ المنظمات المكالية إلسرائيؿ جاىدةن لمتأثير في اإلعالـ ،كبيكت الخبرة ،كاألكساط

األكاديمية؛ ألف ىذه المؤسسات بالغة األىمية في صياغة الرأم العاـ(كالت  ،ميرشايمر،1002،
ص.)71-71

ككدليؿ عمى قكة تأثر المكبي الييكدم عمى كسائؿ اإلعالـ األمريكي ،يؤكد"جي جي جكلدنبرج"،
رئيس تحرير صحيفة "فكركارد  "Forwardالييكدية "إف لجماعة "أيباؾ" تأثي ار قكيان عمى السياسة
الخارجية األمريكية ،كىك ما يثبت مكضكع السيطرة الييكدية عمى كسائؿ االعالـ األمريكية أنيا
حقيقة ،إنيـ يسيطركف عمى أكثر الصحؼ األمريكية تأثي انر ،كمف ضمنيا أىـ ثالث صحؼ:
"النيكيكرؾ تايمز  New York Timesكالكاشنطف بكست Washington postكالككؿ ستريت
جكرناؿ  ،"Wall Street Journalكما أنيـ يممككف أىـ ثالث مجالت إخبارية" :التايـ Time
كالنيكزكييؾ  Newsweekكاليك إس نيكز كالكرلد ريبكرت U.S. News And World
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 "Reportكاألىـ مف ذلؾ كمو ،أنيـ يسيطركف بشكؿ كامؿ عمى التمفزيكف ككسائؿ البث
اإلذاعي ،كالمتمثميف بأكبر مجمعيف إعالمييف" :تايـ كارنر Time Warnerك كالت
ديزني ،"Walt Disneyكتشمؿ سيطرتيـ عمى األجيزة التنفيذية لمشبكات اإلخبارية األمريكية
الرئيسية الثالث( "NBC ،CBS،ABC":ديكؾ،1001،ص،)31
كما تعمد "أيباؾ" إلى صناعة نجكـ مف األميركييف الذيف يتطمعكف إلى القمة في الحياة السياسية
األميركية ،كمف األمثمة عمى ذلؾ "مارتف إنديؾ" الذم شغؿ منصب مستشار األمف القكمي في
إدارة الرئيس "بيؿ كمينتكف" ،كمنيا إلى ك ازرة الخارجية األميركية حيث عمؿ مساعدان لكزير
الخارجية لشؤكف الشرؽ األكسط ،كما استطاع "ركزكف" الدفع بتمميذه السابؽ أيضان "دينس ركس"
لشغؿ منصب مسؤكؿ عممية السالـ في الشرؽ األكسط أثناء كالية "كمنتكف" (عبد الكاحد،)1032،
قطعان لمطريؽ عمى التقارير السمبية عف إسرائيؿ ،تقكـ "أيباؾ" بتنظيـ سالسؿ مف حمالت كتابة
الرسائؿ ،مظاىرات االحتجاج ،عمميات مقاطعة المنابر اإلخبارية التي ترل مضمكنيا معاديان
إلسرائيؿ ،ىذه العكامؿ تساعد عمى تفسير سبب بقاء كسائؿ اإلعالـ األمريكية ،شبو خالية مف
انتقاد سياسة إسرائيؿ كعازفة كميان تقريبان عف مسائمة عالقة كاشنطف بإسرائيؿ ،عمى صعيد مناقشة
قكة كتأثير المكبي في سياسة الكاليات المتحدة (كالت،ميرشايمر ،1002،ص.)72-72

يكنبيكً :اسيكمعكت تاسمعكىد
كضعت "أيباؾ" عاـ 3979ـ ،برنامجان خاصان لتنمية القيادة السياسة لتدريب الفعاليات الطالبية،
عمى طرؽ مضاعفة النفكذ المؤيد إلسرائيؿ في الكميات كالجامعات ،كفي العاـ 3984ـ ،أعمف
"جكناثاف كيسمر" منسؽ البرنامج ،أف "برنامج "أيباؾ" اجتذب في أربع سنكات فقط أكثر
مف 2000طالب في  120كمية كجامعة في الكاليات الخمسيف كميا ،كأضاؼ" :إف ىؤالء
يرصدكف بانتظاـ الجماعات المعادية إلسرائيؿ في الجامعات ،كيردكف عمييا بشكؿ شامؿ ،كما
أنيـ

يشارككف

في

الجيكد

التشريعية

المؤيدة

إلسرائيؿ،

كفي

سياسة

الحمالت

االنتخابية"(فندلي،1009،ص ،)141-144كما تقكـ "أيباؾ" في حرـ الجامعات إعدادالحمقات
الدراسية الحرة؛ بيدؼ تدريب كتنظيـ الطمبة المناصريف إلسرائيؿ ،كتنسيؽ نشاطيـ لمكاجية
العناصر الجامعية ،كالمناىضة إلسرائيؿ ،أك المناصرة لمفمسطينييف ،كذلؾ عف طريؽ نعتيـ
بالتطرؼ كالراديكالية ،كبمناىضة الكاليات المتحدة(المسيرم،3998 ،ص ،)120كفي حيف يشدد
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طالب "أيباؾ" عمى كجكب عدـ تسييس محاضرات معينة مثؿ تمؾ التي تمقى في مناسبات
تذكارية ،إال أف ىذا ال يضمف دائمان شطب أسماء بعض المحاضريف ،كلذلؾ ينصح "جكناثاف
كيسمر "(منسؽ برامج أيباؾ) ،بتسخيف األجكاء أثناء المحاضرات غير المرغكب فييا ،كالى حد
يدفع باإلدارييف في الجامعة إلى إفشاؿ إحياء مناسبات مناكئة إلسرائيؿ ،كحتى رفض السماح
بإحيائيا" (فندلي،1009 ،ص ،)142كأيضا تقكـ "أيباؾ" بتدريب العديد مف الطالب لمدفاع عف
العالقات األميركية اإلسرائيمية ،كتشجيعيـ ليككنكا نشطاء سياسييف كذلؾ مف خالؿ برنامج
أطمقت عميو برنامج تطكير القيادات السياسية كما أف خبرائيا السياسييف يعمدكف إلى مراجعة
المئات مف الدكريات ،كالصحؼ ،كالخطابات كيمتقكف مع مف تصفيـ ،بأىـ المفكريف في السياسة
الخارجية ،لتحميؿ التطكرات الجارية في العالـ(عبد الكاحد.)2016،

يكسيك :اسكنكئس(اإل نيىبيكبية) تاألقىبيكت
يعد التيار المسيحي "اإلنجميكي" الذم ينتشر بقكة في الكاليات المتحدة األمريكية مف أقكل
التيارات الدينية المسيحية التي تقر عمنان ،بأف دعـ إسرائيؿ فرض ديني لكؿ مسيحي ،كاف عكدة
الييكد إلى األرض المقدسة ،مسممة دينية ،كالتي تعتبر متممة لنبكءة إنجيمية،
(البطراف،1032،ص ،)27كمف الطبيعي أف تيتـ "أيباؾ" بإقامة عالقات قكية مع الجيات التي تتبني
أفكارىا ،كجدكؿ أعماليا ،فكانت عالقاتيا األقكل مع اليميف المسيحي ،كالمحافظيف الجدد ،داخؿ
الحزب الجميكرم ،فالقناعات الدينية جعمت أمريكييف كثيريف يستجيبكف لنداءات "أيباؾ"
(فيندلي،1009،ص ،)402كما اف أيباؾ تضـ كبرل الجماعات الييكدية ،مف مفكرم المحافظيف
الجدد كالمسيحييف الصياينة ،كبعالقاتيا المتنفذة بيف أعضاء مجمسي الشيكخ كالنكاب ،حيث قاـ
المسيحيكف المحافظكف بالكقكؼ إلى جانب "أيباؾ" مطالبيف زعماؤىـ الجميكريكف بتقديـ الدعـ
الالمحدكد إلسرائيؿ ،كالديمقراطيكف بالمقابؿ قمقكف مف نفكر الناخبيف كالمتبرعيف الييكد عنيـ
كالذيف كانكا كلمدة طكيمة يشكمكف حجر الزاكية لحزبيـ ،كما أف البعض في "الككنغرس" يشعر
بانزعاج شديد مف "أيباؾ" بسبب كجيات نظرىا المعارضة ككسائميا الخرقاء ،كلكف الغالبية ال
يتجرؤكف عمى التصريح بذلؾ عالنية(آرم بيرماف.)1032،
فقد جعؿ التحالؼ بيف المسيحييف الصياينة كالصياينة الييكد كالمحافظيف الجدد ،مف المسيحية
الصييكنية يدعامة رئيسة ،لمضغط عمى سياسة الكاليات المتحدة تجاه الشرؽ األكسط ،كفي إشارة
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كاضحة ليذا التحالؼ ،أقامت سفارة إسرائيؿ في كاشنطف في يكنيك (حزيراف) 1002ـ(يكـ
التضامف مع إسرائيؿ) ،كحضره القس "جكف ىاجي" باإلضافة إلى القس "جيرم فالكيؿ" ،ك"بات
ركبرتسكف" ،عمٌقت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية عمى االجتماع بالقكؿ" :إنو دليؿ آخر عمى أف
لكبيان دينيان إلسرائيؿ ،باإلضافة إلى المكبي
ككنكا ٌ
مسيحييف أميركييف متطرفيف ،كييريدكف أف يي ٌ
السياسي" ،إشارة الى "أيباؾ" ،حيث قاؿ "ىاجي" :لجريدة "جيرك ازلىـ بكست" ،في فبراير :1002
"نعـ ،نريد أف نككف "أيباؾ" مسيحي ..نريد أف نككف ىنا في كاشنطف لننقؿ إلى الحككمة
األميركية نقالن عاجالن أم مكضكع ىيييـ إسرائيؿ" (صالح.)1031 ،

تعزز تحالؼ المسيحييف الصياينة كالمكبي اإلسرائيمي "أيباؾ" خالؿ إدارة الرئيس "ريغاف" ،عمى
ٌ

اجع بعض الشيء خالؿ إدارة "كمينتكف" ،حيث كانت عالقاتو مع إسرائيؿ تيرٌكز
الرغـ مف التر ي
عمى حزب العمؿ ،بزعامة "اسحؽ رابيف" ك"شمعكف بيريز" ،كليس مع حزب الميككد اليميني ،مف

تبنت إدارة "كمينتكف" اتفاقات "أكسمك" لمسالـ ،كالتي عارضيا حزب "الميككد"
خالؿ ىذا التحالؼ ٌ
كالمسيحيكف الصياينة ،ألنيا طمبت أف تنسحب إسرائيؿ مف جزء كبير مف الضفة الغربية،
كالقدس الشرقية كقطاع غزة ) ،) 2003،Wagnerكقد عاد ىذا التحالؼ بشكؿ أقكم في عيد
"بكش" ليضـ المكبي اإلسرائيمي شخصيات إنجيمية مسيحية مرمكقة مثؿ "غارم بكار ،جيرم
فالكيؿ ،رالؼ ريد ،بات ركبرتسكف" ،جنبان إلى جنب مع "ديؾ آرمي كتكـ ديالم" زعيمي األغمبية
السابقيف في مجمس النكاب ،يؤمف ىؤالء أف انبعاث إسرائيؿ إف ىك إال تحقيؽ لنبكءة تكراتية،
كيعتقدكف أف ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ متناقض مع مشيئة الرب ،ييضاؼ إلى ذلؾ أف

عضكية المكبي تشتمؿ عمى محافظيف جدد مف غير الييكد مثؿ "جكف بكلتكف" ،كرئيس تحرير

"الككؿ ستريت" الراحؿ "ركبرت بارتمي" ،ككزير التعميـ السابؽ "كليـ بنت" ،كسفيرة الكاليات المتحدة
السابقة في األمـ المتحدة "جيف كيركباتريؾ" ،كالمعمٌؽ الصحفي المعركؼ "جكرج كؿ"
(ميرشامير،1002،ص.)20

كالمعركؼ أف لجنة العالقات المسيحية الييكدية ،تشارؾ "أيباؾ" في أية معمكمات أك مكاد جديدة
تراىا ميمة لمجمس الكنائس الكطني ،ككاف ىذا اإلجراء ييزعج بعض المسئكليف في المجمس ،ألف

"أيباؾ" ليست ىيئة دينية ،فيي باألساس منظمة لمضغط السياسي (فيندلي،1009،ص ،)413كعمى
الرغـ مف ىذه التناقضات ،كليس فقط "أيباؾ" بؿ معظـ المنظمات الييكدية الرئيسية ،مثؿ مجمس
رؤساء المنظمات الييكدية الكبرل ،كرابطة مكافحة التشيير "بنام بريث" ،قد تحالفكا مع
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المنظمات المسيحية الصييكنية مثؿ التحالؼ المسيحي ،المائدة المستديرة الدينية ،نادم
الػ(700البطراف،1032،ص ،)313كما كتعمؿ "أيباؾ" عمى إظيار اف األقميات مضطيدة في العالـ
العربي التي تحكميا نظـ متخمفة كمستبدة ،كعمى تأكيد اف السكد لف يكسبكا الكثير مف كراء
اعطاء جيدىـ كدعميـ لمساندة الفمسطينييف (المسيرم ،3998،ص.)120

رااعكً :اصدارات "أبياكك"
مصدر ميمان لممعمكمات في "الككنجرس" األمريكي ،كىناؾ دراسة صادرة عف دائرة
تعتبر "أيباؾ"
ان
األبحاث في "الككنجرس" األمريكي بشأف مصادر المعمكمات السياسة األجنبية المكضكعة تحت
تصرؼ النكاب كالشيكخ ،أنو إذا كانت المجمكعات الضاغطة التي تككف المكبي عمى ىذا القدر
مف الفاعمية ،فإف ذلؾ يعكد جزئيان إلى الخدمات التي تقدميا ألعضاء "الككنجرس" كلمعامميف
معيـ كتشمؿ ىذه الخدمات إنتاج معمكمات دقيقة ،كمعده بعناية"(تقرير أيباؾ ،)3981 ،كما كقد
كسعت "أيباؾ" مجاؿ نشاطيا خارج النطاؽ التشريعي التقميدم لمحاكلة التأثير في المؤسسات
كالجماعات األمريكية المتعاطفة مع القضية الفمسطينية ،مثؿ الطمبة كالكنائس "البركتستانتية
الميبرالية" كاألقميات كخصكصان السكد (المسيرم،3998 ،ص .)120تصدر "أيباؾ" مجمكعة مف
اإلصدارات الميمة ،التي تكزع بشكؿ دكرم عمى كثير مف رجاؿ األعماؿ كالسياسة ،كأعضاء
"الككنجرس" األمريكي ،ككسائؿ االعالـ ،مف أىـ ىذه اإلصدارات ،ما يمي( :زغيب.)3998:

 .3تقرير الشرؽ األدنى :كىك تقرير أسبكعي يكزع خاصة عمى أعضاء "الككنغرس" كمجمس
الشيكخ ككبار مكظفي اإلدارة ككسائؿ اإلعالـ كالسفارات ،كميمتو األساسية إظيار المقاكمة
الفمسطينية ،كحركات المقاكمة األخرل عمى أنيا إرىابان يجب القضاء عميو.
 .1مالحؽ األخبار التشريعية :كىك تقرير نصؼ سنكم مفصؿ حكؿ نشاطات "الككنغرس"
كمجمس الشيكخ ،كالييئة التنفيذية ؿ "أيباؾ" ،كاألمـ المتحدة.
 .1أكراؽ "أيباؾ" :كىي نشرات غير دكرية تصدرىا كمما طرأت حاجة إلى ذلؾ ،كما تصدر
ممحقا بعنكاف "الحقائؽ كاالكاذيب" ،كبو متابعات مختصرة لمصراع العربي اإلسرائيمي ،كغالبا ما
يككف ىذا ىك المصدر األساسي لممعمكمات بالنسبة ألعضاء الككنجرس كاألمريكي.
في المكقع اإللكتركني لمنظمة "أيباؾ" عمى اإلنترنت يمكف أف تشاىد صكر لقادة المنظمة
الييكدية ،مع أبرز قادة أميركا ،كتككف النتيجة ،ما أعمنتو "أيباؾ" مف إنجازات (قياسان عمى
مصالحيا) ،كمنيا :إرساؿ خطاب مكقع مف  129عضك بمجمس النكاب إضافة  79سناتكر مف
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مجمس الشيكخ ،إلى االتحاد األكربي يطالبكنو بعدـ االعتراؼ ،أك التعامؿ مع الحككمة الفمسطينية
بقيادة حماس إلى أف تكافؽ "المعايير الدكلية" (.)2008،AIBAC WEBSITE
كتحتفظ "أيباؾ" بسجؿ دقيؽ لعادات تصكيت كؿ عضك في "الككنغرس" كىي تكافئ مف يمتثمكف
لسياستيا ،أم أكلئؾ الذيف يمقكف دائمان خطابات عف حؽ الييكد كدكلة إسرائيؿ بالعيش بسالـ،
كفي الكقت نفسو ،تعاقب كؿ عضك ال يمتثؿ لسياساتيا ،كمف أكائؿ الضحايا الذيف دمرتيـ
"أيباؾ" السيناتكر الجميكرم "بكؿ فندلي" ألنو قاؿ" إف الككنغرس يتصرؼ كما لك كاف فرعان تابعان
لمبرلماف اإلسرائيمي" (طو،1002،ص ،)28كعندما يعرض عمى "الككنجرس" مكضكع ذك أىمية
بإسرائيؿ فإف "أيباؾ" تقكـ عمى الفكر بتزكيد جميع األعضاء بالمعمكمات كالكثائؽ ،كلكف المشكمة
التي ينطكم عمييا االعتماد عمى "أيباؾ" في الحصكؿ عمى المعمكمات ىي أنيا تمثؿ كجية نظر
إسرائيؿ كحدىا ،مف أىـ أعماؿ "أيباؾ" أيضان النشاطات السرية التي تقكـ بيا ،حيث تدير "أيباؾ"
قسمان سريان ،داخؿ دائرة األبحاث التابعة ليا كيقكـ ىذا القسـ بمراقبة السياسييف ،كالصحفييف،
كاألكاديمييف ،كمف يعتبرىـ مناىضيف إلسرائيؿ ككضع بعض األسماء عمى قكائميا السكداء،
تحت عنكاف أعداء إسرائيؿ (فندلي.)1993 ،

كمف العرض السابؽ يتضح :أف "أيباؾ" يمتمؾ مجمكعة مف أدكات التأثير الميمة في الحياة
السياسية األمريكية ،كخاصة في اإلدارة األمريكية أك "الككنجرس" ،كمف بيف تمؾ األدكات كسائؿ
اإلعالـ ،التي يسيطر عمى معظميا المكبي الييكدم في أمريكا ،بما يضمف تأييد الرأم العاـ
األمريكي لخطكات اإلدارات األمريكية المختمفة لمتعاطي مع إسرائيؿ ،باإلضافة لممعاىد
كالجامعات األمريكية التي يحاكؿ المكبي الييكدم ك"أيباؾ" السيطرة عمييا ،كتكجيو مخرجاتيا بما
يخدـ إسرائيؿ ،مع االستفادة مف التيار الديني المسيحي "اإلنجميكي" الذم ينتشر بقكة في الكاليات
المتحدة األمريكية ،كالذم يعتبر كجكد إسرائيؿ ،كبقائيا ،فرضان دينيان لكؿ مسيحي ،كاف عكدة
الييكد إلى األرض المقدسة مسممة دينية ،كتعتمد "أيباؾ" كذلؾ عمى اإلصدارات التي تكزعيا
عمى أعضاء الككنجرس األمريكي التي تعتبر مف أىـ مصادر المعمكمات عف الشرؽ األكسط،
خاصة لدل النكاب أصحاب الخمفيات السياسية القميمة ،لذلؾ تمعب "أيباؾ" كالمكبي الييكدم
المؤيد إلسرائيؿ في أمريكا دكر كبير في الحياة السياسية األمريكية بما يضمف أمف كاستقرار
إسرائيؿ ،كخاصة كقت األزمات.
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اسمطىب اسيكسث :ىبيكىبية منظمة أبياكك
"أيباؾ" مثميا مثؿ أم منظمة لدييا تنظيـ كىيكمية إدارية عمى مستكل رفيع ،تستطيع مف خالليا
تحقيؽ أىدافيا بدقة ،عبر التسمسؿ اليرمي ،كتعمؿ "أيباؾ" مف خالؿ ىيكمية كجدكؿ كبرامج
أعماؿ محددة.
كتدار "أيباؾ" مف قبؿ مجمكعة مف ثمانية عشر مدي انر ،معظميـ مف قادة المنظمات الييكدية
الكبرل ،كىذه المكاتب يتـ اختيارىا كؿ سنتيف مف قبؿ لجنة تنفيذية تضـ رؤساء ثمانية كثالثيف
مف المنظمات الييكدية األمريكية الكبرل التي تدعي في عضكيتيا ما يقرب مف خمسة مالييف
نسمة ،مدراء "أيباؾ" يمتقكف مرة كؿ شير كيناقشكف القضايا الميمة كالتي تتطمب رؤية كاضحة،
كفي الكاقع المدراء ىـ عادة مف األثرياء كالمؤثريف ،كاألعضاء الذيف يحظكف باحترواـ كاسع مف
الجالية الييكدية األميركية ،كبالمثؿ فإف مكتب رئيس "أيباؾ" ىك منصب شرفي ،كالمدير التنفيذم
ؿ "أيباؾ" ىك مدير مكتب رئيس المنظمة ،ىك المسئكؿ عف إدارة عمميات "أيباؾ" ،كالمكاقؼ
الرسمية ،كيعتبر "كينيف" الذم شغؿ ىذا المنصب مف العاـ 3974-3924ـ ،كتاله "مكريس
أميتام" الذم كاف في اختياره مساعدان تشريعيان لمسناتكر "إبراىيـ ريبيككؼ" ،منذ عاـ 3983ـ،
كاف المدير التنفيذم "تكماس دايف" ،الذم كاف مراقبان لقضايا األمف القكمي لمجنة الميزانية في
مجمس الشيكخ ،ككاف في كقت الحؽ مساعد تشريعي لكؿ مف السيناتكر "إدكارد كينيدم ،فرانؾ
تشريش ،كادمكند مكسكي" (.)17-19 ،1990 ،Goldberg

كلدل "أيباؾ" طاقـ مف المكظفيف يبمغ عدده  340شخصان ،كيعممكف جنبان إلى جنب ،بميزانية
سنكية تقدر بما يقرب مف  32مميكف دكالر ،كيتركز أكبر عدد مف المكظفيف في تجمعات مف
المبنى "الكابيتكؿ" ،عمى الرغـ مف أنو ال يعتبر كمقر محدد ؿ "أيباؾ" ،إال أنو يخضع لحراسة
مشددة مف ضباط يرتدكف الزم العسكرم ،كبو أجيزة لمراقبة الدخكؿ ،المكظفكف الباقكف يتكزعكف
في سبع مناطؽ جغرافية في جميع أنحاء الكاليات المتحدة باإلضافة إلى مكتب في
القدس(.) 20 November1992 ،Charles and ،Barry Gold ،Mitchell Bard

في حيف أف ثمث المكظفيف بكاشنطف يضطمعكف بالمياـ الكتابية كاإلدارية ،الباقيف ىـ مف
االختصاصييف في مجاالت شتى ،بدءان مف تحكيؿ األسمحة التقميدية ،إلى السالح المتطكر ذك
التكنكلكجيا المنظمة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،خالؿ مقابمة أجريت بتاريخ  10نكفمبر  3991مع ثالثة
مف مكظفي "أيباؾ" ،كاف أحدىـ مف األكاديمييف السابقيف المتخصصيف في مجاؿ تحميؿ
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السياسات في الشرؽ األكسط ،ككاف آخر عقيد سابؽ في القكات الجكية األمريكية القادريف عمى
فيـ الجيش بدقة ،ككاف الثالث خبير األسمحة عمؿ سابقان في القطاع الخاص ،عمى الرغـ مف أنو
ال أحد مف الثالثة ييكديان ،كلكنيـ معركفكف بالتزاميـ ببقاء إسرائيؿ.
كقد قاـ الباحث بعمؿ ىذا الجدكؿ الذم يكضح دكائر عمؿ منظمة أيباؾ:
االاأصكص

اسدائرة
الدائرة التنفيذية

تعمؿ عمى التأثير في السمطة التنفيذية لصالح االجندة التشريعية أليباؾ

الدائرة التشريعية

تعمؿ لتككف مفتاح أيباؾ لمتأثير عمى التشريعات ذات العالقة بإسرائيؿ

دائرة البحث

تراقب كافة ق اررات "الككنغرس" ذات العالقة بإسرائيؿ

التنمية السياسية

تقديـ المعمكمات ألعضاء الككنغرس كالمنافسيف حكؿ القضايا اإلسرائيمية

المراكز االقميمية

تمعب دكر اساسي في خمؽ القاعدة الشعبية كتعزيز مشاركتيا

تعمؿ "أيباؾ" مف خالؿ دكائر في األساس ،كيتـ تقسيـ المكظفيف في كاشنطف الى أربعة أقساـ:
أتالً :اسدائرة اسأنفبيذبية
أنشأت "أيباؾ" قسـ السمطة التنفيذية مع طاقـ مف سبعة مكظفيف كذراع لمضغط كالتأثير عمى
السياسات التي يقركنيا ،في الكثير مف األحياف ،كما أف "أيباؾ" كجدت نفسيا كحدىا في كضع
التعامؿ التفاعمي مع الككنغرس بشأف قضايا الناشئة في السمطة

التنفيذية( Morris S.

.(7:1993،Solomon

كمع ذلؾ ،تعترؼ "أيباؾ" أف فعاليتيا مع السمطة التنفيذية تعتمد عمى درجة األىمية لممسألة
المطركحة ،في حيف أف "أيباؾ" قد تككف قادرة عمى التأثير عمى قرار "الككنغرس" ،في قضايا
المستكل الرئاسي ،كعقد مناقشات بخصكص عممية السالـ في منطقة الشرؽ األكسط ،مع منظمة
التحرير الفمسطينية ،فإف قضايا مثؿ قضية االعتراؼ بالقدس كعاصمة إلسرائيؿ ىي أكثر
صعكبة لمتأثير ،قدرة "أيباؾ" في التأثير عمى ىذا النكع مف الق اررات تعكس مدل التكافؽ بيف
مكقؼ "أيباؾ" كمكقؼ الرئيس األمريكي منيا ،حيث أنو مف المستحيؿ التأثير اذا كاف مكقفيـ
يتعارض مع رؤية الرئيس لمشؤكف الخارجية ،أما إذا كاف مكقفيـ ينسجـ كرؤية الرئيس فأنيـ
يستطيعكف التأثير "كباإلضافة الى التركيز عمى صياغة السياسات ،اإلدارة التنفيذية "أليباؾ"
تعمؿ عمى التأثير في السمطة التنفيذية لصالح االجندة التشريعية "أليباؾ""(، Gold، Mitchell

.)20 November 1992،Charles and
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يكنبيكً :اسدائرة اسأشربيعبية
إف حقؿ عمؿ "أيباؾ" ىك "الككنجرس" .حيث تحرص "أيباؾ" عمى أف يحضر ممثؿ عنيا كؿ
إجتماع مفتكح في الككنجرس األمريكي" ،أيباؾ" تعتبر المنظمة الكحيدة المسجمة رسميا في
الككنجرس .تعمؿ "أيباؾ" مع عدد كبير مف المكظفيف المتخصصيف كذكم الخبرة العالية في
المجاؿ التشريعي المتعمؽ ب "الككنجرس" ،كتعمؿ الدائرة التشريعية لتككف مفتاح "أيباؾ" لمتأثير
في "الككنجرس" كعمى التشريعات ذات العالقة بإسرائيؿ ،كفي كقت مبكر في العاـ 3980ـ،
عممت "أيباؾ" عمى منع إعادة انتخاب أعضاء "الككنغرس" الذيف دعمكا بيع طائرات الرادار
"االكاس  "AWACإلى السعكدية ،كلكف لخكفيـ عمى التأثير مف خطر حدكث رد فعؿ عنيؼ
محتمؿ ضد مستقبؿ المساعدات إلسرائيؿ ،امتنعت عف ذلؾ ،كقد عادت الدائرة التشريعية
"أليباؾ" لمبادئ "أشعيا كينيف" لمتأثير عمى أعضاء "الككنغرس" ،كىي أربعة مبادئ أساسية ىي:
()108:1981 ،Kenen

 .3الكقكؼ بقكة خمؼ التشريعات كليس أماميا ،بمعنى أف تدعـ التشريعات كال تبادر بطرحيا إال
مف خالؿ األخريف.
 .1الضغط بقكة عمى "الككنغرس" لحث الرئيس عمى إعادة النظر بالتصريحات كالسياسات
المعادية إلسرائيؿ.
 .1تأميف الرعاية كالدعـ لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي.
 .4تطكير الصداقات مع كال الحزبيف.
كيعتبر اليدؼ األساسي "أليباؾ" ىك العمؿ مع "الككنجرس" لتعزيز العالقات األمريكية اإلسرائيمية
مف خالؿ دعـ ما يمي (  :)Briefing AIBAC, 2012 :4مؤتمر أيباؾ 112
• ميزانية قكية لممعكنة الخارجية ،بما في ذلؾ  1.3مميار دكالر مف المساعدات األمنية الحيكية
إلسرائيؿ في السنة المالية 1031ـ.
• التدابير االقتصادية كالسياسية كالدبمكماسية لمنع إيراف مف التسمح نككيان.
• الجيكد الرامية إلى تعزيز السالـ مف خالؿ المفاكضات المباشرة بيف المسؤكليف اإلسرائيمييف
كالفمسطينييف.
• التعاكف في مجاؿ الدفاع لتعزيز قدرات أمريكا كاسرائيؿ عمى مكافحة التيديدات المتزايدة.
• أمف الكطف كالطاقة كالتعاكف التجارم بيدؼ تحسيف حياة األميركييف كاإلسرائيمييف.
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• إجراءات لتعزيز مكانة إسرائيؿ في المنظمات الدكلية كاحباط الجيكد الرامية إلى نزع الشرعية
عف إسرائيؿ كتحدم حقيا في الدفاع عف النفس.
كعمى النقيض مف منظمات المكبي األخرل التي ربما تسعى لتكفير المزايا المالية لدكائرىـ
االنتخابية ،فإف الدائرة التشريعية "أليباؾ" ركزت عمى رسالة كاحدة متماسكة كبسيطة كىي تكفير
الدعـ إلسرائيؿ إلى جانب تعريؼ ألعضاء الككنغرس أف تصكيت الييكد يسيـ في تحقيؽ نتائج
مممكسة في السمطة التشريعية ،كيشكؿ قاعدة صمبة مف التأييد في الككنغرس" ،كفقا ؿ "مكريس
أميتام" المدير التنفيذم السابؽ ؿ"أيباؾ" ،فإف التشريع المؤيد إلسرائيؿ يبدأ مع قاعدة متسقة
مكثكقة مف  100عضك ككنغرس مف  412عضك ،ك 40إلى  20مف  300عضك في مجمس
الشيكخ"

(Morris S. Solomon

 ،(9:1993،كباإلضافة إلى ذلؾ فإف الدائرة التشريعية في "أيباؾ"

طكرت مجمكعة مف الحجج المختمفة لتقكية الدعـ إلسرائيؿ ،كماف تعتبر الدائرة التشريعية في
"أيباؾ" متخصصة في المناصرة كالتأثير عمى أعضاء "الككنغرس" لمحصكؿ عمى دعميـ
إلسرائيؿ ،غالبية األعضاء

في "الككنغرس" لدييـ حافز كبير جدان لكي ال يككنكا معاديف

إلسرائيؿ ،ىناؾ مكافآت لككنيـ مف المؤيديف إلسرائيؿ ليس مباشرة مف "أيباؾ" ،كلكف مف دكائرىـ
االنتخابية ،كاحدة مف المكافآت ،ىي انتخابؾ إلشغاؿ المراكز

الميمة(، Charles and، Gold، Mitchell

.)20 November 1992

في حيف أف عدد السكاف الييكد في الكاليات المتحدة ىك أقؿ مف  2مالييف نسمة أك ما يقرب مف
 1في المائة مف السكاف ،فالييكد لدييـ أعمى نسبة مف الناخبيف الفاعمييف ضمف أم مجمكعة
عرقية ،في حيف أف استطالعات الرأم ال تسأؿ المتدينيف الناخبيف" ،أيباؾ" تقدر أف  ٪90مف
الييكد صكتكا في انتخابات عاـ 3988ـ كنتيجة لذلؾ ،بدالن مف أف يعكس  1في المائة مف
السكاف في استطالعات الرأم ،يعكس الييكد في الكاقع  ،%2كما أف جزء كبير مف المسيحيكف
األكثر قكة في مجاؿ الدعكة لدعـ إلسرائيؿ مف الصياينة يقفكف جنبان إلى جنب لدعـ إسرائيؿ
كيشكمكف كتمة صمبة مف التأييد في "الككنغرس" ،كفي الكاقع  %89مف السكاف الييكد
األمريكييف ،يعيشكف في 31مجمع انتخابي في كاليات رئيسية ،لتكضيح ىذه الحقيقة تقدر "أيباؾ"
أنو  %7مف السكاف الييكد في نيكيكرؾ ،قد تحكلكا مف الحزب الديمكقراطي كصكتكا إلى الحزب
الجميكرم لصالح الرئيس "جكرج بكش" األب في عاـ 3991ـ ،كأدت إلى فكزه في الرئاسة ،مثؿ

61

ىذه حقائؽ ىي عززت مف قكة الدائرة التشريعية في "أيباؾ" في تعامميـ مع أعضاء "الككنغرس"
كالمرشحيف() 20 November 1992، Charles and، Gold، Mitchell

كبنظر إلى قكة كنفكذ الدائرة التشريعية في "الككنجرس" ،قاؿ "كلياـ ككاندت" العضك السابؽ في
مجمس االمف القكمي األمريكي "إف مف بيف  %80-70مف اعضاء "الككنجرس" يؤيدكف أم
شيء يعتقدكف أف "أيباؾ" تريده ،ما تريده "أيباؾ "ىك الدعـ األمريكي غير المشركط إلسرائيؿ
سكاء كاف في األمـ المتحدة ،أك مختمؼ المحافؿ الدكلية ،ككذلؾ تدفؽ مستمر لممعكنات إلى
إسرائيؿ ،كىي تحصؿ عمييا باستمرار في شكؿ دفعات سنكية تقترحيا لجاف "الككنغرس" التي
يتمقى جميع أعضائيا تقريبا تبرعات كبيرة لدعـ حمالتيـ االنتخابية

(طو ،1002،ص.)29

يكسيكً :دائرة اساحث
تعتبر دائرة األبحاث ثاني أكبر دائرة في "أيباؾ" ،كيعمؿ فييا طاقـ مف 30مكظفيف ،تعمؿ دائرة
األبحاث عمى مراقبة كافة ق اررات "الككنغرس" ذات العالقة بإسرائيؿ ،فعمى سبيؿ المثاؿ ىي
تحفظ كؿ التصريحات ،كالبيانات الصادرة عف أعضاء "الككنغرس" فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية
لمكاليات المتحدة ،كأيضا فيما يتعمؽ بمبيعات السالح ،كالمساعدات الخارجية ،كما تراقب كافة
التصريحات الصحفية كاالقتراحات ،كالمداكالت التي مف الممكف أف تؤثر عمى إسرائيؿ ،كما
كتحتفظ بالسجالت الخاصة بجمسات المجاف التابعة "لمككنغرس"(.(11:1993، Morris S. Solomon
إف "أيباؾ" ك ػ لكبي ،يمثؿ قيمة كجكدة عالية تأتي في التكقيت المناسب ،مف حيث قدرتو عمى
تزكيد أعضاء "الككنغرس" كصناع القرار كالفاعميف بالمعمكمات ،كادارة البحكث في "أيباؾ" قادرة
كجاىزة كتعمؿ دكمان ،عمى تكفير أكراؽ ذات التحميؿ العميؽ ،كفي الكقت المناسب كالتي تركز
عمى استراتيجية إسرائيؿ ذات االىمية القصكل لمكاليات المتحدة ،حيث يقكؿ "بارم جكلد" المدير
التنفيذم "أليباؾ"" :نحف نقدـ الكثير مف أكراؽ المكاقؼ لمكثير مف األفراد كالمنظمات؛ لمحفاظ
عمى اطالعيـ عمى ما يجرم ،كنقدـ المعمكمات في الكقت المناسب ليككف ليا قيمة كأىمية،
كنحاكؿ دائمان مكاكبة المستجدات كآخر التطكرات ،كأضاؼ "أنو مف المفيد أف يككف ىناؾ القميؿ
مف المعمكمات في الكقت المناسب ،بدالن مف الكثير مف المعمكمات التي تأتي متأخرة أسبكعيف،
كقد عزز السيد "ميتشؿ بارد" أقكاؿ السيد "جكلد" حيث قاؿ" :األىـ مف ذلؾ أنو ينظر لممعمكمات
التي يقدميا أيباؾ عمى أنيا معمكمات مكثكؽ بيا ،كيعترؼ الجميع بأنيا كجية نظر ميمة ،كأنيا
ليست مشكىة كليا قيمة
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كقد استشيد السناتكر "بيؿ برادلي" بميارات إدارة البحكث عندما كتب" :إنيـ يعرفكف كيفية
الضغط عمى الطريؽ الصحيح كىـ يقدمكف الشيء األكثر أىمية الذم يمكف أف يعطي لعضك
الككنغرس معمكمات متكازنة كدقيقة" )?.(AIPAC pamphlet entitled "What is AIPAC
رااعك :دائرة اسأنمبية اسيبيكيبية
دائرة التنمية السياسية ىي أكبر أقساـ "أيباؾ" لدييا طاقـ مف 32مكظؼ ،كيقدمكف المعمكمات
ألعضاء "الككنغرس" كالمنافسيف حكؿ القضايا اإلسرائيمية ،حيث تعمؿ عمى حشد أعضاء
"الككنغرس" ،كتعزز جمع التبرعات ،كتكفر التدريب ،كتطكير قادة المستقبؿ في الكميات في جميع
أنحاء الكاليات المتحدة كتقدـ برنامج تطكير القيادة السياسية التي تستيدؼ المؤيديف كالداعميف
لممكاقؼ المؤيدة إلسرائيؿ ،كؿ مف ىذه الفئات صنفت تحت مظمة كاسعة تسمى "القاعدة الشعبية
لمضغط"

(.(12:1993، Morris S. Solomon

كتعت بر عممية تثقيؼ المرشحيف مف أىـ األدكار التي تقكمب ىا أيباؾ ،فكفقا إلى"تكماس دايف"،
المدير التنفيذم لمنظمة "أيباؾ" ،تعتبر عممية تثقيؼ المرشحيف عف مكاقؼ "أيباؾ" ىي "كظيفة
نأخذىا عمى محمؿ الجد ،ندربيـ عمى إلقاء الخطابات كخاصة المرشحيف ؿ "الككنغرس" ،ككيؼ
يمكف أف يمعب في المجتمع الييكدم" (.) 1987،New York Times

كبالمثؿ ،فإف خبراء دائرة التنمية السياسية يحثكف أعضاء "أيباؾ" ليصبحكا ناشطيف ييكد ،كأفراد
ضاغطيف كيمارسكف المكبي كالضغط مف خالؿ إشراؾ أنفسيـ في العممية السياسية ،كقد أكد
تكماس دايف :إف "القضايا التي تفكز أك تخسر ليست بسبب ما يحدؽ في كاشنطف ،كلكف بسبب
ما يريده الناخبيف" (.) 1987،New York Times

لخص السيناتكر "ركبرت كاستف" عمؿ دائرة التنمية السياسية كسالح ميـ ؿ "أيباؾ" عندما كتب:
"لحركة شعبية ،األيباؾ لديو قدرة غير مسبكقة عمى تعبئة الرأم العاـ كالكصكؿ إلى الشبكات
االجتماعية ،كالكصكؿ لكؿ المكاطنيف" ).)AIPAC pamphlet entitled "What is AIPAC
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اكميكً :اسمراكز اإلقىبيمبية
في العاـ 3980ـ ،أنشأت "أيباؾ" سبعة مكاتب إقميمية في الكاليات المتحدة :كالية "فمكريدا،
نيكيكرؾ ،كالغرب األكسط (شيكاغك) ،كجنكب شرؽ (أتالنتا) كمنطقة المحيط اليادئ شماؿ غرب
(ساف فرانسيسكك) ،كجنكب المحيط اليادئ (لكس انجميس) ،كجنكب غرب (أكستف ،تكساس)".
كبالرغـ مف محدكدية عدد الطاقـ ،يمعب مدراء المراكز الدكر االساسي في خمؽ القاعدة الشعبية
كتعزيز مشاركتيا ،كيقكـ العمؿ بيف المركز الرئيس في كاشنطف ،كبيف المراكز االقميمية عمى
التعاكف كاالتصاؿ المتكاصؿ كالكثيؽ ،حيث أف المكاتب االقميمية ليا دكريف أساسييف:
 .3تنفيذ كعقد دكرات تدريبية حكؿ القضايا التي تؤثر عمى إسرائيؿ.
 .1تعزيز نشاط أعضاء "أيباؾ" لالنخراط في السياسات المحمية كالسياسات الكطنية ،كاستخداـ
عالقاتيـ كاتصاالتيـ الشخصية عمى نحك فعاؿ لدعـ إسرائيؿ كالدفاع عنيا.
كقد تـ إنشاء مكتب الثامف في القدس ،رغـ أف عدد المكظفيف فيو ىك أصغر بكثير مف مكتب
كاشنطف ،فإنو يؤدم كظائؼ مماثمة ،كالى جانب تكفير الدعـ المكجستي لزيارة كبار الشخصيات،
فإنو يكفر ؿ"أيباؾ" اتصاالن فعاالن مع المخابرات ،لتطكير قدرة "أيباؾ" بحيث يصبح لدييا أفضؿ
المعمكمات حكؿ المشيد السياسي اإلسرائيمي (.(14-13:1993، Morris S. Solomon
كمف ىذا العرض نستخمص أف "أيباؾ" ىي منظمة سياسية مرخصة كفؽ القانكف األمريكي،
كتنشط عمى عدة مستكيات كلدييا تنظيـ كىيكمية كدكائر مختمفة ،تعمؿ بشكؿ متكامؿ عمى
تحقيؽ أىداؼ "أيباؾ" ،المتمثمة في دعـ إسرائيؿ عبر التأثير في القرار السياسي األمريكي ،عبر
التكاصؿ ،كبناء شبكة عالقات كاسعة ،مع كؿ المؤسسات السياسية كاإلعالمية في الكاليات
المتحدة األمريكية.
اساكأمة
استعرضت الدراسة في الفصؿ الثاني ،المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية مف خالؿ
دراسة ظركؼ النشأة ،كعكامؿ التأثير في المجتمع األمريكي ،كتناكلت أيضان ظركؼ نشأة "أيباؾ"
في أمريكا ،كاألىداؼ كالكسائؿ كاألدكات التي تستخدميا في تحقؽ أىدافيا ،كالتأثير في السياسة
الخارجية األمريكية ،باإلضافة لعالقات "أيباؾ" في أمريكا كىيكمية المنظمة التي تعتبر الذراع
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التنفيذم لمكبي الييكدم المؤيد إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ،كفي ضكء العرض
السابؽ يمكف لنا التأكيد عمى النقاط التالية:
 بدأ التاريخ الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية منذ أياـ "كريستكفر ككلمكبس" ،،كبدأ
الييكد بتنظيـ أنفسيـ في الكاليات المتحدة منذ 3887ـ ،كىك التاريخ الذم تشكمت فيو أكؿ
جماعة ضغط ييكدية حممت اسـ "البعثة العبرية" بالنيابة عف إسرائيؿ التي كاف يتزعميا "كليـ
بالكستكف" ،ككاف ىدفيا إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف.
 يضـ المكبي الييكدم في أمريكا في صفكفو أفرادان كشخصيات كحركات ال تنحصر فقط في
الطكائؼ كالمنظمات الييكدية ،بؿ تعدل ذلؾ تأثيره القكم ،الذم كاف بفضؿ المسيحييف
الصياينة التي انتشرت في الكاليات المتحدة ،الذيف عممكا منذ أكثر مف أربعة قركف عمى
تحقيؽ االىداؼ الصييكنية ،كبذلكا جيكدان جبارة في سبيؿ ذلؾ ،كبفضؿ تأثيرىـ في السياسة
األمريكية ،حافظت ىذه الدكلة عمى دعميا الالمحدكد إلى دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي ،ككؿ
سياساتيا التكسعية كالعنصرية ضد الشعب الفمسطيني.
 كرغـ ككف الييكد أقمية في أمريكا ،إال أنيـ مف أكثر األقميات تنظيمان ،فيضـ المجتمع
األمريكي اليكـ أكثر مف  100منظمة ييكدية كبيرة كعددان ضخمان مف المنظمات المحمية التي
تمارس العديد مف األنشطة الداعمة لمييكد ،كتجمع التبرعات لصالح إسرائيؿ ،فمنذ نياية
الحرب العالمية الثانية ،بات مف المستحيؿ تحميؿ سياسة الكاليات المتحدة في الشرؽ االكسط
دكف أف يؤخذ في االعتبار دكر الييكد االمريكييف داخميا ،كالذيف استخدمكا نفكذىـ السياسي
لدعـ إسرائيؿ.
 يمارس المكبي استراتيجيتيف لتعزيز الدعـ االمريكي إلسرائيؿ :األكلي أنو يمارس نفكذان عظيمان
في كاشنطف ،مف خالؿ الضغط عمى كؿ مف "الككنجرس" مف خالؿ "أيباؾ" لدعـ إسرائيؿ
دائمان .كاالست ارتيجية الثانية :دفع اإلدارة األمريكية عمى تبني سياسة خارجية تتكافؽ مع
مصالح إسرائيؿ.
 يمتمؾ المكبي الييكدم قدرة كبيرة عمى التأثير في السياسات األمريكية ،خاصة التي تتعمؽ
بمنطقة الشرؽ األكسط ،كيعكد ذلؾ لثراء الييكد األمريكييف المميز ،كسيطرتيـ عمى كثير مف
أكجو النشاط االقتصادم في الكاليات المتحدة األمريكية.
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 تعتبر "أيباؾ" مف أقكل جماعات الضغط في أمريكا .ىدفيا التأثير عمى "الككنجرس"
كتحقيؽ الدعـ األمريكي لالحتالؿ اإلسرائيمي ،كىي ال تقتصر عمى األعضاء الييكد فقط بؿ
يكجد بيا أعضاء ديمكقراطييف ،كجميكرييف مف غير الييكد.
 تعمؿ "أيباؾ" عمى تنسيؽ جيكد المنظمات الصييكنية كبميزانية تصؿ الى عدة مالييف مف
الدكالرات ،كعدد كبير مف األعضاء المذيف يتحرككف كعناصر ضغط في المؤسسات
األمريكية ،كمف المرتبطيف في المنظمات الصييكنية األخرل.
 استطاعت "أيباؾ" عقد شراكة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ؛ لمكاجية التيديدات
االستراتيجية المتنامية في الشرؽ االكسط ،كىذا المسعي التعاكني يكفر منافع ذات شأف لكؿ
مف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كأكبر دليؿ عمى ذلؾ الجسر الجكم الذم أقامتو أمريكا أثناء
حرب أكتكبر 3971ـ.
 تمتمؾ "أيباؾ" مجمكعة مف األدكات كالكسائؿ التي تستخدميا في تحقيؽ أىدافيا التي ترتكز
عمى دعـ كمساندة إسرائيؿ عبر التأثير في السياسة الخارجية األمريكية كمف أىميا
المؤتمرات السنكية ،كاإلصدارات كالدراسات ،ككسائؿ اإلعالـ ،التي تسخرىا كميا لخدمة
إسرائيؿ .كيعتبر اإلعالـ الكسيمة الرئيسية كاألنجع "أليباؾ" في تحقؽ أىدافيا ،فيك ذراعيا
األساسي الذم يتكلى تبييض األخبار كايصاؿ المعمكمات كاألخبار ،كيساىـ في تككيف الرأم
العاـ الداعـ إلسرائيؿ.
 تعقد "أيباؾ" مؤتمرات سنكية تدعك فييا كبار الشخصيات ،كتعرض في المؤتمر مكاقفيا
السياسية كأكلكياتيا ،كتمتمؾ "أيباؾ" ىيكمية منظمة كدكائر متخصصة ،كتدار مف قبؿ
مجمكعة مف ثمانية عشر مدي انر ،معظميـ مف قادة المنظمات الييكدية الكبرل.
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اسفصل اسيكسث:
أثيبير "أبياكك" لى اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية
يظير تأثير "أيباؾ" في قدرتيا المنظمة عمى تكجيو المبادرات األمريكية لمصمحة إسرائيؿ ،فعمى
الرغـ مف اختالؼ أساليب السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة ،كعمى الرغـ مف تغير
أدكات تنفيذىا ما بيف القكة الصمبة أك الناعمة؛ إال أف الثابت الكحيد في ىذه السياسة ىك ضماف
أمف كاستقرار إسرائيؿ ،بعد ضماف تحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية ،لذلؾ فإف المتتبع
السمكؾ السياسي لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه المنطقة ،منذ نياية الحرب العالمية الثانية
كحتي اآلف ،يدرؾ مدل الدكر الذم يمعبو المكبي الييكدم ،أك المكبي المؤيد إلسرائيؿ في أمريكا؛
ألف أمف كاستقرار إسرائيؿ كضماف تفكقيا االقتصادم كالعسكرم ،كاف كال يزاؿ ضمف محددات
السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة ،كتجاه عممية السالـ.
تستعرض الدراسة في ىذا الفصؿ عالقات "أيباؾ" مع القكل السياسية كالدينية األمريكية ،تأثيرىا
في النظاـ السياسي األمريكي بشكؿ عاـ كتأثيرىا في السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة
كالقضية الفمسطينية ،بما يضمف أمف كاستقرار إسرائيؿ.
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اسماحث األتل:
لالقكت "أبياكك" مع اسقتى اسدبينبية تاسيبيكيبية في أمربيكك
لقد عممت الحركة الصييكنية كمف بعدىا المكبي الييكدم في أمريكا عمى إقامة تحالؼ قكم بيف
الكاليات المتحدة كاسرائيؿ تحالفان استراتيجيان ،كما ىك معركؼ تاريخيان ،عمى المستكل الحككمي
كالرسمي ،كلكف األخطر كاألحدث ىك التحالؼ االستراتيجي الشعبي عمى مستكل المكبي الييكدم
مف ناحية ،كالتحالؼ المسيحي ،الذم يقكد الصعكد اليميني في المجتمع األمريكي مف ناحية
أخرل .تعززت العالقات األمريكية اإلسرائيمية مف منطمؽ مشاركة إسرائيؿ الكاليات المتحدة لقيميا
كثقافتيا كديمقراطيتيا ،كأنيا الحميؼ الكحيد الذم يمكف االعتماد عميو كحارس لممصالح الغربية
في ىذه المنطقة المضطربة في العالـ ،كالتي كاف ينظر إلى جزء كبير مف دكليا عمى أنيا تقؼ
عمى خط المكاجية المعادم لمكاليات المتحدة ،أك عمى األقؿ ليست دكالن صديقة ليا (الغمرم،

 ،1003ص .)47لقد جاء اعتراؼ الكاليات المتحدة األمريكية بإسرائيؿ فكر نشأتيا ،حيث اعترفت
الكاليات المتحدة رسميان بالكياف اإلسرائيمي بعد دقائؽ قميمة مف إعالف "إسرائيؿ" في عاـ 3948ـ،
حيث سارع الرئيس االمريكي "تركماف" إلى االعتراؼ بيذا الكياف الجديد ،كمف أجؿ تبرير ق ارره
قاؿ "تركماف" لمعاكنيو الذيف خالفكه الرأم" :آسؼ أييا السادة ،عم ٌي أف أتجاكب مع رغبات مئات
اآلالؼ مف المكاطنيف األمريكييف الذيف ينتظركف نجاح الصييكنية ،كانو ليس لدم بيف الناخبيف
مئات اآلالؼ مف العرب"(ربيع ،3990،ص.)88-87

كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث عالقات "أيباؾ" مع اليميف المسيحي ،كالمحافظيف الجدد،
بيدؼ معرفة عكامؿ االتفاؽ كاالختالؼ بيف المكبي الييكدم الذم تمثمو "أيباؾ" مع اليميف
المسيحي ،كالمحافظيف الجدد ،كمدل التداخؿ في المصالح كتأثير ذلؾ عمى الحقكؽ الفمسطينية
كعممية السالـ.
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اسمطىب األتل :لالقة "أبياكك" مع اسبيمبين اسميبيحي "اسميبيحبية اسصيبيتنبية"
ال شؾ في كجكد مصالح متبادلة بيف اليميف المسيحي مع المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة
األمريكية ،فاالثنيف لدييـ نفس المعتقدات الفكرية حكؿ ضركرة عكدة الييكد إلى أرض اآلباء
كاألجداد ،كنبكة مف أجؿ عكدة المسيح المنتظر ،فالطرفيف يعممكا عمى الحفاظ عمى أمف كاستقرار
إسرائيؿ .فقد حدد المؤتمر الثالث كالعشريف لممنظمة الصييكنية العالمية عاـ 3923ـ ،كاجبات
الييكدم في الخارج ،فقاؿ" :إف الكاجب الجماعي لكؿ المنظمات الصييكنية ،في مختمؼ الدكؿ
ىك أف مساعدة الدكلة الييكدية تحت جميع الظركؼ ،مسألة حاسمة ،حتى لك كاف مكقفيـ ذلؾ
يتناقض مع السمطات في بالدىـ".
كيصؼ "ركجيو جاركدم" ىذا القكؿ بأنو ،مزج بيف الييكدية كديف ،كالصييكنية السياسية عف
طريؽ فرض الكالء غير المشركط لدكلة إسرائيؿ ،كاستبداليا برب إسرائيؿ ،كاعتبار أف قكانيف
مبررة مف أجؿ الكصكؿ إلى
إسرائيؿ تى يجب كؿ قكانيف الدكؿ األخرل .كبذلؾ فإف كؿ الكسائؿ ٌ

اليدؼ اإلليي ،كىذا المكقؼ يتبناه المسيحيكف الصياينة بقكة أيضان ،كقد ش ٌكؿ الييكد األمريكيكف
بما يممككف مف رؤكس أمكاؿ مؤثرة ،ككجكد فاعؿ في الحياة االقتصادية كاإلعالمية األمريكية،
كفي مكاقع مفصمية في الحياة السياسية كالعامة ،مجمكعات ضغط مؤثرة في السياسية األمريكية
كىك ما أصبح يعرؼ ب "أيباؾ" كىي أقكل جماعات الضغط عمى اإلدارة األمريكية كأعضاء
الككنغرس ىدفيا تحقيؽ الدعـ إلسرائيؿ ،كما اف الساحة السياسية كالدينية األمريكية ليا
انعكاسات مممكسة عمى ارضية النزاعات االقميمية في عناصر تتعدل التأييد المعنكم أك الديني
مف طرؼ بعض الجماعات المسيحية ،كلقد تـ ذلؾ تحت حجة التعاطؼ مع الييكد اثر
االضطياد النازم اك غيره كقد عزز ىؤالء مف ادعاءاتيـ بما اعتبر كطأة دينية لحممة ستككف قد

استشرت في الدكائر اليمينية في الكاليات المتحدة(جاركدم،1001،ص.)92

انطمقت الصييكنية الدينية مف فكرة أساسية تتمثؿ في معارضة الفكرة التي يؤمف بيا المسيحييف
األرثكذكس ،كالداعية إلى االعتماد عمى عكدة "المسيح المخمص"؛ كي يقكدىـ صكب فمسطيف ،مف
أجؿ إقامة "مممكة إسرائيؿ" ،كاالعتماد عمى عمؿ الييكد أنفسيـ في العكدة إلى فمسطيف بيدؼ
إقامة دكلتيـ ،كىكذا خرج ركاد الصييكنية الدينية عمى الرأم الذم ساد منذ دخكؿ الركماف
فمسطيف كتشتيتيـ لمييكد في القرف األكؿ ؽ.ـ (الزرك،3990 ،ص  ،)321لذا عقد زعماء المتدينيف
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الصياينة ثالثة كعشريف مؤتم انر منذ سنة  3897حتى سنة 3923ـ ،ككاف أحداىا المؤتمر الذم
انعقد في القدس ألكؿ مرة في  34أغسطس3923ـ؛ ليبحث في الظاىر مسألة اليجرة إلى
إسرائيؿ كحدكدىا ،ككاف الغرض مف ىذه المؤتمرات جميعيا دراسة الخطط التي تؤدم إلى
تأسيس مممكة صييكف العالمية دكف انتظار لظيكر "الماشيخ"(التكنسي،1007 ،ص .)42

كىناؾ ترابط بيف الفكر المسيحي اليميني كالصييكنية؛ فيـ يركف في الحركة رم انز لمفيكـ "نياية
األياـ" ،كيركف فييا أيضان تحقيقان لمتحرر مف حياة المنفى ،كنياية لحياة التجكاؿ ،كبداية
لالستقرار ،كىذا كمو يعني أف فكرة الصييكنية في رأييـ امتداد لمفكر الخالصي في الييكدية
(حسف ،3997 ،ص .)37فقد استكحت الصييكنية الدينية بعض "االدعاءات كالعبارات" التي
استخدمتيا لتنفيذ الخالص الذاتي ،مثؿ :مقكلة "أرض بال شعب لشعب بال أرض" ،ككذلؾ
عبارات مثؿ" :جنة األرض" "أرض السمف كالعسؿ كأرض المكز كالعنب كالمبف"...إلخ؛ بيدؼ
"الترغيب الصييكني" لمييكد بالعكدة إلى "أرض الميعاد" مف خالؿ النصكص التكراتية التالية:
كما
جاء في سفر عامكس ى"كأ يىرد ىس ٍب ىي ىش ٍعبًي إً ٍس ىرائً ى
كف ،ىكىي ٍغ ًر يس ى
كف يم يدننا ىخ ًرىبةن ىكىي ٍس يكين ى
يؿ فىىي ٍبين ى
كف يك ير ن
32
ىغ ًرسيـ ًفي أىر ً
و
ض ًي ٍـ ،ىكلى ٍف يي ٍقمى يعكا ىب ٍع يد ًم ٍف
كف ىجنات ىكىي ٍأ يكمي ى
ص ىن يع ى
ىكىي ٍش ىريب ى
كف ىخ ٍم ىرىىا ،ىكىي ٍ
ٍ
كف أىثٍ ىم ىارىىا .ىكأ ٍ ي ي ٍ
أىر ً
ؾ"(ماضي ،1032 ،ص)38
اؿ الرب إًليي ى
ىعطى ٍيتييي ٍـ ،قى ى
ض ًيًـ التًي أ ٍ
ٍ
كقد شكمت التكراة ركيزة أساسية في تشكيؿ اليكية الدينية لدكلة إسرائيؿ ،لتمنحيـ شعك ار بأنيـ
جماعة مؤمنيف ليا قكاميا التاريخي كالعقيدم المتكاصؿ ،فزعماء الحركة الصييكنية لـ يجدكا أم
صعكبة في إقناع ييكد الميجر أك الشتات بالعكدة إلى الكطف القكمي الجديد ،فقد كجدكا أف
النبكءات التكراتية كالكعكد اإلليية المكجكدة في بعض األناجيؿ كالتكراة حكؿ عكدة المسيح
المخمص ،كالتعاليـ التممكدية في ىذا الشأف كفيمة لتغيير عقيدة الييكد ،كاقناعيـ بالعكدة كاليجرة
إلى كطنيـ القكمي الجديد ،دكف انتظار لممخمص أك المسيح ليعكد معيـ ،ما يعني أف انصار
الحركة الصييكنية لعبكا عمي كتر الحماسة الدينية ،كاستغمكا في ذلؾ المتطرفكف الييكد بنصكص
تكراتية تتحدث عمي الكعد كأرض الرب ،كمممكة الرب ،كأرض الميعاد ،كجبؿ صييكف ،كغيرىا
مف التعاليـ كالنصكص التكراتية (عكا لمدراسات اإلسرائيمية)1032 ،

كيشير "جابكتنػسكي" كىك (مفكر صييكني كبير) فػي مقالػة لو بعنكاف الػصييكنية كأرض إسػرائيؿ(
الػذم كتبيػا فػي عػاـ 3902ـ إلػى أف اختياره لفمسطيف ال ينبع مف عاطفة أك غريزة فطرية كانما
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ىك مبني عمي اعتبػارات عقالنيػة عمميػة تقتضي ىذا االختيار ،حيث يقكؿ" إف العالقة بيف
الصييكنية كصييكف بالنسبة لنػا ليػست مجػرد مػسألة غريزة أك عاطفة قكية يجب المحافظة
عمييا ،كانما ىك استنتاج ارسػخ شػديد األىميػة ينبػع مػف اعتبػارات كضػعية خالػصة  "،فاالعتبػار
األكؿ الػذم يطرحػو فػي مقالتػو ىػك "إرادة الػشعب" أم اف البقعػة الكحيػدة القادرة عمي اجتذاب
الشعب الييكدم إلييا ىي فمسطيف بحكػـ الرابطػة الدينيػة ،أمػا االعتبػار الثػاني فيػك كجػكد ق اربػة
80ألػؼ ييػكدم يعيػشكف فػي فمػسطيف ،كىػذا يمكػف أف يػشكؿ قاعػدة اقتػصادية كديمغرافيػة يمكػف
تطكيرىػا(األغا ،1031 ،ص.)11

كعمى الرغـ مف أف الرئيس األمريكي "تركماف" قد أبدل أكؿ األمر معارضة كبيرة لقياـ دكلة
ييكدية في فمسطيف ،األمر الذم دفع صياينة الكاليات المتحدة إلى القياـ بالضغط عميو كتيديده
بالكقكؼ ضده في انتخابات عاـ 3948ـ ،التي كاف مكعدىا قد اقترب .كمف أساليب الضغط
األخرل التي استخدميا الصياينة دفع المنظمات الييكدية األمريكية لمقياـ بنشر اإلعالنات عمى
صفحات الجرائد الرئيسية ،بيدؼ تحكيؿ تعاطؼ الشعب االمريكي مع ييكد أكركبا ،الذيف عانكا
النازية ،إلى دعـ لفكرة انشاء دكلة ألكلئؾ الييكد في فمسطيف .لذلؾ يبدك مف الكاضح أف قرار
الرئيس "تركماف" ،الذم أدل إلى اعتراؼ الكاليات المتحدة بإسرائيؿ ،جاء نتيجة العتبارات
سياسية داخمية كلـ يكف حصيمة دراسة كاعية لمصالح الكاليات المتحدة االستراتيجية (ربيع،3990،

ص .)88ككانت إسرائيؿ كالحركة الصييكنية ،عقدة العقد في العالقات األمريكية بالعرب كالعالـ
االسالمي بشكؿ عاـ ،كالقضية الفمسطينية بشكؿ خاص .كيؤكد ىيكؿ مدل االنحياز األمريكي
األعمى إلسرائيؿ ،كدفاعيا الدائـ عنيا ،كامدادىا المتصاعد ليا بالسالح كالماؿ كالخبرة
كالتكنكلكجيا كخصكصان العسكرية المتقدمة ،حتى تظؿ متفكقة عمى كؿ العرب مجتمعيف
(ىيكؿ ،1001،ص.)14

كانت ذركة اليميف المسيحي بشكؿ جدم ،في أكاخر السبعينات كخاصة في اثناء انتخابات
3980ـ ،بسبب أنشطتيا حيث عممت ىذه الجماعات عمى انتخاب "ريغاف" كىزيمة ستة مف
الشيكخ الديمقراطييف ،المبرالييف ،كتعدت نشاطاتيـ إلى أبعد مف ذلؾ ،بؿ حاكلكا السيطرة عمى
"الككنجرس" لمجميكرييف ،كبنجاحيـ في إقصاء العديد مف الشيكخ الديمقراطييف ،كمف األسباب
التي جعمت عيد "ريغاف" ميـ بالنسبة إلسرائيؿ ،ىك ظيكر المحافظيف الجدد المكاليف إلسرائيؿ
كالييكد االمريكييف ،كقد عبر "ريغاف" أماـ رئيس "أيباؾ"( تكماس دايف) حيث قاؿ" :أنت تعرؼ
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بأني ألجأ إلى أنبيائكـ القدماء في العيد القديـ ،كأجد نفسي أتسائؿ ما إذا كنا نحف الجيؿ الذم
سيشيد حدكث ذلؾ ،كأعرؼ إذا كنت قد الحظت ىذه النبكءات مؤخ انر كلكف صدقني ،إنيا تشير
إلى الكقت الذم نمر فيو"(طو،1002،ص.)71

كتحدث العديد مف الكتاب عف دعـ جيات مسيحية متصيينة ،لما لمصييكنية مف دكر فعاؿ في
تنظيـ أكلكياتيا كمشاريعيا ،مف قبؿ مختصيف ،كما ال يمكف إنكار الدعـ الداخمي الذم تحظى بو
"أيباؾ" مف الداخؿ االمريكي كىك الذم يمدىا بالزخـ كالقكة ،مف خالؿ صياينة مسيحييف عمى
أساس تبادؿ المصالح ،تحدث السيناتكر "ركجر جكبسكف" في المؤتمر السنكم أليباؾ في
3983ـ" :أ نو مف بيف أسباب دعمو الثابت كالحيكم إلسرائيؿ ىك دينو المسيحي ،المسيحيكف
كخصكصا المسيحييف "اإلنجميكانييف" أفضؿ األصدقاء إلسرائيؿ منذ أف اقيمت في3948ـ".
"جيرم فالكيؿ" أحد كينة الكنيسة المعمدانية "تكماس كرد" ،كىك مؤسس مجمكعة عمؿ دينية
سياسية متطرفة كصديؽ "لبيغف كشامير" كأحد بياناتو بأف الذم يؤمف ب "الكتاب المقدس" يرل
بأف المسيحية كدكلة إسرائيؿ الجديدة ،مرتبطاف بدكف تفريؽ ،كأف تأسيس إسرائيؿ في 3948ـ
بالنسبة لممسيحي المخمص في تفسير "الكتاب المقدس" ،أف نبكءة العصر القديـ كالجديد قد
أنجزت"(شرابي ،3990،ص ،)702-704كىذا ما يفسر تعيد كؿ رؤساء الكاليات المتحدة األمريكية
ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ في بداية كؿ كالية رئاسية كفي كؿ مناسبة.
كىذا ما يفسر أف تيتـ "أيباؾ" بإقامة عالقات قكية مع الجيات التي تتبني أفكارىا كجدكؿ
أعماليا ،فكانت عالقاتيا األقكل مع اليميف المسيحي كالمحافظيف الجدد داخؿ الحزب الجميكرم.
فالقناعات الدينية جعمت أمريكييف كثيريف يستجيبكف لنداءات "أيباؾ" ،ككانت النتيجة أف الكالـ
قيدان حتى قبؿ أف يبدأ،
بحرية عف الشرؽ األكسط ،كسياسة الكاليات المتحدة في المنطقة ،بات يم ٌ

حصراف النقاش المشركع ضمف حدكد
كىكذا فإف التقاليد الدينية كنشاطات المكبي المكشكفة تى ي

ضيقة(فيندلي ،1009،ص.)402
يمصطنعة ٌ

تعزز تحالؼ المسيحييف الصياينة
ليذا يمكف اعتبار "أيباؾ" مؤسسة مسيحية إلى حد ما ،لما ٌ
اجع بعض الشيء خالؿ إدارة
كالمكبي اإلسرائيمي خالؿ إدارة الرئيس "ريغاف" ،عمى الرغـ مف التر ي

كمينتكف ،حيث كانت عالقات كمينتكف مع إسرائيؿ تيرٌكز عمى حزب العمؿ بزعامة "اسحؽ رابيف

تبنت إدارة كمينتكف
كشمعكف بيريز" ،كليس مع حزب "الميككد" اليميني ،مف خالؿ ىذا التحالؼ ٌ
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اتفاقات "أكسمك" لمسالـ ،كالتي عارضيا حزب "الميككد" كالمسيحيكف الصياينة ألنيا طمبت أف
تنسحب إسرائيؿ مف جزء كبير مف الضفة الغربية ،كالقدس الشرقية كقطاع غزة
(البطراف،1002،ص.)310

كىنا تبرز أىمية كحدة مكقؼ "أيباؾ" كالكاليات المتحدة مع مكقؼ اليميف المسيحي ،في دعـ
مكقؼ اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ الذم يتنكر لمحقكؽ الفمسطينية ،كيعتقد أف كؿ فمسطيف ىي
أرض منحيا الرب لبني إسرائيؿ ،فأف اليمف المسيحي يعتبر إف األراضي التي تحتميا إسرائيؿ،
بما في ذلؾ مرتفعات الجكالف كالضفة الغربية كغزة ليست فقط مجمؿ األراضي التي كعد بيا
الرب إسرائيؿ ،قراءتيـ لمكتاب المقدس كالتفسير الذم كضعو ليـ "سككفيمد" تدؿ عمى أف األرض
مف نير النيؿ إلى الفرات ،كبحسب الخطة اإلليية التي يشرحيا "سككفيمد" في كتابو" :أكؿ شيء
سيقكـ بو الرب سيككف تنقية كتطيير أرضو مف الفمسطينييف( ،الصيدكنييف)( ،أدكـ)( ،مكآب
كآمكف) ،كباختصار مف النيؿ إلى الفرات ،كسيتـ ذلؾ مف قبؿ قكة المسيح مف أجؿ إعادة تأسيس
شعبو (.) 37، 2009،Newkirk
أما بالنسبة لمقدس ،فتمؾ قضية ال مكاف فييا لمنقاش في عقيدة اليميف المسيحي التي تتكاقؼ مع
"أيباؾ" في الكاليات المتحدة ،كىي نابعة مف الرؤية الييكدية لممدينة المقدسة ،كىذا التكافؽ
عززه مكقؼ المكبي المسيحي الصييكني مف عممية السالـ في كافة نشاطاتيـ
بالمكاقؼ الرسمية ٌ
كتصريحاتيـ التي منيا تصريح لمقس "ىاجي" بأنو يرفض بشكؿ محمكـ مطالبة إسرائيؿ بالتنازؿ
عف األرض التي احتمتيا مقابؿ السالـ ،كيعتقد أف القدس يجب أف تككف تحت السيطرة الكاممة
لمشعب الييكدم دكف كجكد العرب ،كيستند مكقؼ ىاجي الرافض لمتخمي عف قطع مف األرض
في مقابؿ السالـ عمى قناعة دينية أكثر منو عمى أيسس سياسية أك تاريخية(،Kupferberg

 .)33،2009فقد تمكف المسيحكف الصياينة مف جعؿ القدس قضية مركزية في الفكر المسيحي
الصييكني طبقان لقراءات العيد القديـ ،كىي مرتبطة بشكؿ كثيؽ بتجميع الييكد مف كافة انحاء
العالـ كتشجيعيـ عمى استيطاف المدينة المقدسة ،كقد ازداد نشاطيـ في ىذه القضية بشكؿ
ممحكظ بعد قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ  3948مف خالؿ العمؿ عمى زيادة االستيطاف اإلسرائيمي في
المدينة كحشد التأييد كالتمكيؿ الالزـ لمنشاطات االستيطانية ).)42، 2014،Robertson
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كىي ذات القناعة التي يحمميا القس "جيرم فالكيؿ" خاصة عندما يتعمؽ األمر بالقدس .ففي عاـ
1001ـ ،ربط فالكيؿ اليجمات اإلرىابية عمى مركز التجارة العالمي بمطالب إسرائيؿ حكؿ
القدس ،داعيان أنصاره إلى تقديـ التماس إلى الرئيس األمريكي بأف يحافظ عمى القدس حرة (خالية
مف العرب) ،كدعا المسيحييف الصياينة لبذؿ جيكد حازمة لمحصكؿ عمى اعتراؼ المجتمع
الدكلي بالقدس كعاصمة أبدية إلسرائيؿ (.) 277، 2005،Sizar

كفي عيد الرئيس "جكرج بكش" األبف تـ تشكيؿ تحالؼ بشكؿ أقكم ليضـ المكبي اإلسرائيمي
"أيباؾ" شخصيات إنجيمية مسيحية مرمكقة مثؿ "غارم بكار ،جيرم فالكيؿ ،رالؼ ريد ،بات
ركبرتسكف" ،جنبان إلى جنب مع "ديؾ آرمي كتكـ ديالم" زعيمي األغمبية السابقيف في مجمس
النكاب ،يؤمف ىؤالء أف انبعاث إسرائيؿ إف ىك إال تحقيؽ لنبكءة تكراتية ،كيعتقدكف أف ممارسة
الضغط عمى إسرائيؿ متناقض مع مشيئة الرب(ميرشماير ،1002،ص.)20

كيشمؿ التحالؼ بيف "أيباؾ" كاليميف المسيحي ،يممثٌالن بمنظمات اليميف المسيحي كقادة
المحافظيف الجدد كالحزب الجميكرم ،التعاكف كالتنسيؽ في عدة مجاالت مثؿ تبادؿ المعمكمات

كالتشاكر في كيفية التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية بما يخدـ مصالح إسرائيؿ .كالمعركؼ
أف لجنة العالقات المسيحية الييكدية تشارؾ "أيباؾ" في أية معمكمات أك مكاد جديدة تراىا ميمة
لمجمس الكنائس الكطني ،ككاف ىذا اإلجراء ييزعج بعض المسئكليف في المجمس ،ألف "أيباؾ"
ليست ىيئة دينية ،كاف كانت فييا دائرة لمشئكف الدينية ،فيي باألساس منظمة لمضغط السياسي

(فيندلي ،1009،ص .)413كعمى الرغـ مف ىذه التناقضات ،كليس فقط "أيباؾ" بؿ معظـ المنظمات
الييكدية الرئيسية ،قد تحالفكا مع المنظمات المسيحية الصييكنية (.)2003،Wagner

حسػ ػػب د ارسػ ػػة مػ ػػف جامعػ ػػة )University

 ،)Furmanحػ ػػكؿ مكقػ ػػؼ حاخامػ ػػات الييػ ػػكد مػ ػػف

المنظمات المسيحية الصييكنية ،كىي دراسة أيجريت عاـ 1002ـ ،لباحثىيف أمريكييف حكؿ مكقػؼ
حاخامات الييكد مف دعـ المنظمػات المسػيحية الصػييكنية .كيؤكػد الباحثػاف بػأف الزعمػاء الػدينييف
ف ػػي الكالي ػػات المتح ػػدة ،ق ػػامكا بتق ػػديـ خ ػػدمات أكث ػػر م ػػف تم ػػؾ الت ػػي ق ػ ٌػدمتيا منظم ػػات الجماع ػػات
الضاغطة اإلسرائيمية مثؿ "أيباؾ" ،كفي دراسة أخػرم أج ارىػا مركػز "بػكؿ ىنػرم" لد ارسػة المسػيحية
كالسياسة في كمية كالفف ،التي أيجريت بعد االنتخابات الكطنية األمريكية عػاـ 1000ـ ،كخضػعت
الختبػػارات تجريبيػػة حػػكؿ الحيػػاة السياسػػية لرجػػاؿ الػػديف األم ػريكييف ،شػػمؿ المسػػح رجػػاؿ ديػػف مػػف
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عشريف طائفة كتيعتبر الدراسة إلى حد بعيد ،مف أكثر الد ارسػات شػمكالن حػكؿ دكر رجػاؿ الػديف فػي
السياس ػػية األميركي ػػة ،تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف رج ػػاؿ ال ػػديف ف ػػي الطكائ ػػؼ الت ػػي ت ػػؤمف باأللفي ػػة
كالتدبيرية ،كىي األكثر انتشا انر كتأثي انر ،كجدت أنيـ األكثر دعمان إلسرائيؿ ،كأف السياسػة األمريكيػة
فػ ػػي الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط تيرسػ ػػـ مػ ػػف خػ ػػالؿ اليكيػ ػػات كالمعتقػ ػػدات الدينيػ ػػة ،بينمػ ػػا كجػ ػػدت الد ارسػ ػػة أف
فضػمكف إمػا إتٌبػاع نيػج متػكازف فػي سياسػاتيـ تجػاه
"البركتستانتية المكثريػة" كالكنػائس الكاثكليكيػة ،يي ٌ
الشرؽ األكسط ،أك في الكاقع لصالح حقكؽ الفمسطينييف (.) 3-10 ، 2007،Guth

إلى جانب العالقة القكية التي تربط المكبي الييكدم بالمسيحية في التأثير عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه قضايا الشرؽ األكسط ،يؤدم رئيس الكزراء اإلسرائيمي دك انر ال يقؿ تأثي انر عمى
اإلدارة األمريكية بالتنسيؽ مع ىذا المكبي ،ىذا الدكر الذم يصفو "بكؿ فندلي"" :إف تأثير رئيس
الكزراء اإلسرائيمي عمى السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط ،يفكؽ بكثير تأثيره في
بالده ذاتيا" (جاركدم ،1001،ص .)122كيمكف قراءة مكقؼ الرئيس "بكش" االبف في ضكء مكاقؼ
رئيس الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ "شاركف" كىي تمتقي في (الشاىر ،1009،ص:)43
 المكقؼ مف األمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي كق ارراتو. المجكء إلى الحرب كتكظيؼ التفكؽ العسكرم لفرض األمر الكاقع عمى الطرؼ اآلخر. رفض المساعي الدبمكماسية كمحاكلة إمالء التسكية بالقكة العسكرية كبالشركط التي تحددىاإلسرائيؿ.
 االستخفاؼ كتجاىؿ الرأم العاـ العالمي.كيتطمٌب ضماف نجاح كتأثير الجيكد التي يبذليا المسيحيكف الصياينة في دعـ إسرائيؿ ،العمؿ
جنبان إلى جنب كبالتنسيؽ مع القادة اإلسرائيمييف مف كافة المستكيات ،ككما أسمفنا سابقان في ىذه
الدراسة ،تتركز عالقات ىذا المكبي مع قادة اليميف اإلسرائيمي الذم يقاسميـ كجية النظر،
كيشمؿ التنسيؽ بيف الطرفيف عدة كجكه منيا عقد المؤتمرات في الكاليات المتحدة كاسرائيؿ،
كتشكيؿ لجاف عمؿ مشتركة كاستضافة القادة "اإلنجيمييف" لمخاطبة المجتمع اإلسرائيمي .كمف
أمثمة ىذا التعاكف مؤتمر (الطريؽ إلى النصر) ،الذم عقده التحالؼ المسيحي عاـ ََِِـ تـ
خاللو إطالؽ شعار التضامف المسيحي مع إسرائيؿ ،حيث تـ دعكة عدد مف الكجكه السياسية
كاالجتماعية األمريكية كاإلسرائيمية مثؿ "بات ركبرتسكف" ،كزير التجارة اإلسرائيمي كعمدة القدس
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"إييكد أكلمرت" ،ضابط البحرية السابؽ "أكليفر نكرث" ،كزير العدؿ في كالية أالباما "ركم مكر"،
السناتكر "ديؾ آرمي" ،السناتكر "تكـ ديالم" ،السناتكر "ركم بالنت" ،كأعضاء مجمس النكاب:
"جيمس إنيكؼ"" ،ساـ براكنباؾ"" ،أكرف ىاتش" ك"ألف كييس" عضك الكفد األمريكي السابؽ في
"أحيي
األمـ المتحدة ،كقد خاطب "أكلمرت" ذاؾ الحشد الذم قي ٌدر ب ََََُ مشارؾ بقكلوٌ :

المؤمنيف بصييكف ،اهلل معنا في دعـ حككمة إسرائيؿ كأنتـ أييا المسيحيكف العظماء في الكاليات
المتحدة معنا" ،كقد عقٌب "ركبرتسكف" عمى ذلؾ بقكلو" :عمينا أال نسأؿ إسرائيؿ االنسحاب مما
ييسمى األراضي المحتمة ،عمينا الكقكؼ معيا كالحرب مف أجميا" (الكاشؼ ،1007،ص.)19

كفي  1مايك 1001ـ ،اجتمع  120مسؤكالن مسيحيان مف مختمؼ أرجاء الكاليات المتحدة في سفارة

إسرائيؿ في كاشنطف ،كأكردت ديمي تمغراؼ المندنية أف (غارم بكار) قد ت أرٌس اجتماعان في السفارة
تمخص مضمكنو في الرسالة التالية" :تتشكؿ اآلف بعض التحالفات اليامة ،يعتقد الكثير مف"
ٌ
اإليفانجميكاف" أف أرض إسرائيؿ ىي تعيد كعد بو اهلل الشعب الييكدم ،أعتقد أف مصالح إسرائيؿ
كالكاليات المتحدة متالقية ،فكالنا ديمقراطيتاف ،كانني أرم إسرائيؿ كما ىي بريطانيا العظمي
مدافعتاف عف الحضارة الغربية" (سباناكس .)1001،كما حمؿ المسيحيكف الصياينة مشركعان جديدان
أعمنكا عنو في 19مايك 1001ـ ،حيث أعمف بات "ركبرتسكف" كالعضك السابؽ في التحالؼ
المسيحي (رالؼ ريد) ،باالشتراؾ مع صياينة يقكدىـ (يائيؿ اخستيف) ،رئيس لجنة التآخي
كمنسؽ عصبة مكاجية التشيير في "بنام بريث" ،عف مبادرة جديدة عنكانيا:
المسيحي الييكدم،
ٌ
"قفكا إلى جانب إسرائيؿ" ،ككاف ىدؼ المبادرة تحريؾ  300ألؼ كنيسة كحكالي مميكف مسيحي

في الكاليات المتحدة كي ييعبركا عف تضامنيـ مع دكلة إسرائيؿ (سباناكس.)1001،

العراب األقكل
كفي محطة أخرم مف محطات الدعـ المسيحي الصييكني إلسرائيؿ ،كاف بطميا ٌ

كاألكثر تأثي انر في دكائر كمنظمات اليميف المسيحي ،القس "بات ركبرتسكف" .فقد ألقي "ركبرتسكف"
في  37ديسمبر 1001ـ ،خطابان في مؤتمر "ىرتسيميا" كمما جاء في خطابو" :نحف معكـ في
متاعبكـ ..نحف معكـ مقابؿ تصاعد معاداة السامية حكؿ العالـ ..نحف معكـ لدحر ق اررات األمـ
المتحدة الظالمة في إسقاطيا إلى األبد ..نحف معكـ لمقاكمة اإلرىاب اإلسالمي كالكىابي
نقدمو كخدمة نتقرب إلى إالىنا
الجيادم كارىاب حزب اهلل كالفمسطينييف ضدكـ ..دعمنا الذم ٌ
مشركطة بطمب كاحد ..فقط ال تنتحركا ..ال تقضكا عمى عمؿ اهلل فيكـ بالقبكؿ بدكلة فمسطينية..
ففييا انتحاركـ كتدميركـ ..إف ىدؼ عرفات كحماس كحزب اهلل ليس السالـ ..بؿ تدمير
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إسرائيؿ ..أرجككـ ال تقبمكا بيذا األمر كاعممكا أف ما معكـ مف األرض اآلف أصغر بكثير مما
لكـ" (عكاركة ،1002،ص.)348
كفي داللة كاضحة حكؿ تشبع أكجو الحياة السياسية في الكاليات المتحدة بالفكر الديني المؤيد
تكصمت دراسة "دانياؿ أرنكف" ،أنو مف الممكف تكقع مصالح أعضاء مجمس الشيكخ
إلسرائيؿ،
ٌ
الذاتية ،الذيف يسعكف إلعادة انتخابيـ في دكائرىـ االنتخابية مف خالؿ التزاميـ بالقضايا التي
تيتـ بيا دائرتيـ االنتخابية ،فإذا كانت دائرة عضك مجمس الشيكخ تيتـ بإسرائيؿ ،فإننا نتكقع أف
عضك مجمس الشيكخ سكؼ يتبني دعـ مشاريع القكانيف ،التي تدعـ إسرائيؿ عندما تيثار ىذه
المسألة ،كيربط الباحث بيف ارتفاع نسبة الحضكر األسبكعية في الكنيسة في الكالية ،كمستكل
قدمو عضك مجمس الشيكخ التابع ليا إلسرائيؿ (.) 2014،Arnon
التأييد الذم يي ٌ
يمكف اإلشارة إلى بعض مكاقؼ المنتميف إلى التيارات المسيحية ،ممف ساندكا إقامة دكلة إسرائيؿ
ذات الطابع الييكدم عمى أرض فمسطيف .ما قالو "ريتشارد ستيفنس"" :مثالن "البركتستانتي"
"ركبرت ؼ .كاغنر" عضك مجمس الشيكخ عف نيكيكرؾ ،كرئيس لجنة فمسطيف األمريكية التي
شكمت لتعميـ الرام العاـ األمريكي كاثارتو باسـ فمسطيف كدكلة ييكدية ،الذم طالما أظير إىتمامان
خاصا بجماعات األقميات ال سيما الييكد كالكاثكليؾ ،كقد كاف كاغنر معركفا كبار از
لمييكد"(ستيفنس .)57_58 ،1967 ،أكلئؾ الذيف يدعكف أنفسيـ المسيحييف المحافظيف الجدد ،مثؿ
التحالؼ المسيحي األمريكي الذم تأسس مف قبؿ "بات ركبيرتسكف" ،الذم ظير في نكفمبر
 2002مف خالؿ البرنامج المسيحي الذم يذاع عبر شبكة تصؿ إلى  180دكلة ،كقد كصؼ
المسمميف بأنيـ أسكأ مف النازييف ،كأف الجيكد المبذكلة لجمب السالـ إلى الشرؽ االكسط ،مضيعة
لمكقت كيقكؿ" :إف الفكرة التي ستعممكف بيا سالـ مع العالـ االسالمي بإعطائيـ أرضان ،كىـ
مطمؽ" (.)Davidson2005
كىكذا يتضح لنا مف العرض السابؽ ،أف ىناؾ عالقة تحالؼ استراتيجي بيف اليميف المسيحي ؼ
الكاليات المتحدة األمريكية ،كبيف "األيباؾ" كجياز تنفيذم لمكبي الييكدم في أمريكا ،يقكـ ىذا
التحالؼ عمى مرتكزات دينية ،كأيديكلكجية ،حيث ينظر اليميف المسيحي أف عكدة الييكد
لفمسطيف ،ىي مقدمة حتمية لنزكؿ المسيح المخمص مف السماء ،كبالتالي عمؿ اليميف المسيحي
لتقديـ كافة أنكاع الدعـ السياسي ،كالمادم ،كالمعنكم ،في أمريكا لمكبي الييكدم "األيباؾ" مف
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أجؿ ضماف عكدة الييكد لفمسطيف ،استق ارراىـ ىناؾ ،حتي لك كاف ذلؾ عمى حساب أصحاب
األرض الحقيقييف.
اسمطىب اسيكني :لالقة أبياكك مع اسمحكفظبين اسيدد
يعرؼ المحافظكف الجدد عمى أنيـ مجمكعة سياسية أمريكية ،تميؿ إلى اليميف المسيحي
المتطرؼ ،آمنت بقكة أمريكا كىيمنتيا عمى العالـ ،كىـ ليسكا ساسة فقط بؿ كتابا نافذيف،
كمفكريف استراتيجييف ،كمحاربيف قدامى ،كجميره مف المثقفيف أكثر تطرفا مف كؿ ألكاف الطيؼ
الفكرم كالثقافي األمريكي ،كىـ أيضا جماعة ذات ميكؿ صييكنية حددت مسار السياسة
الخارجية األمريكية في عيد جكرج بكش األبف ،كعممكا عمى بمكرة سياسة تجيز استعماؿ قكة
أمريكيا العسكرية لمكصكؿ إلى أىدافيا مف دكف النظر إلى أية اعتراضات ،كيصنؼ تيار
المحافظيف الجدد بأنو كثيؽ الصمة بإسرائيؿ ،كحميؼ متعب ليا ،إذ أف أكثر قادة كمنظرم
المحافظيف الجدد مف المثقفيف الييكد (عبد العاؿ ،1007 ،ص.)343
ال شؾ في عمؽ العالقة االستراتيجية ،التي تربط بيف "أيباؾ" كالمحافظيف الجدد ،كالتي أثٌرت
بشكؿ كبير في السياسة الخارجية األمريكية ،بما يخدـ مصالح إسرائيؿ .فقد ش ٌكؿ المحافظيف
الجدد ،سابقان كالحقان ىيئة فكرية داخؿ الحزبيف األكبريف ،حيث انشقكا عف الحزب الديمقراطي
كالتحقكا بمجمكعات انسجمت مع مجمكعات أخرل منشقة كالتقكا جميعان بشكؿ لـ يتكافؽ أحيانان
مع رئاسة الكاليات المتحدة ،أك مع حزب ما مف األحزاب النشطة بعيدان عف شعاراتيـ كذلؾ
مرجعو لمسياسة المتبعة مف رئيس ما ،إف كانت منسجمة مع أطركحاتيـ الفكرية أـ ال ،كما أثيرت
مف خالؿ ما كتب عنيـ.
ليـ مف األفكار التي قكاميا الحفاظ عمى األمكر عمى ماىي عميو ،كابقائيا عمى ذلؾ الحاؿ،
كترتبط دعكاتيـ كأطركحاتيـ بالحفاظ عمى امتيازات ،سبؽ كأف فازت بيا قطاعات معينة في
المجتمع كحرصت عمى تكريثيا ،حيث أنيـ حسب ما يطرح ،يعتبركف أنو مف غير الميـ أف ال
تتفاعؿ اآلراء المتباينة إيجابيان ،تحت اسـ حرية اآلراء ،كأف تبقى آراءىـ تحتدـ حتى إلى درجة
الصراحة (الخكلي .)1001،كجدت ظاىرة المحافظكف الجدد فكريان عمى يد "نيكستركاس" المفكر
األلماني الذم ىاجر إلى أمريكا في  ،1938كفي عيد إدارة "كرنالد ريغاف" األكلى
1980_1984ـ لعب المحافظكف الجدد الذيف كانكا في الحزب الديمقراطي ثـ انضمكا إلى الحزب
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الجميكرم دك انر سياسيا ميمان ،ككاف عمى أرس ىؤالء المحافظيف الجدد "دكنالد رامسفيمد"" ،ديؾ
تشني"" ،زالمام خميؿ زادة"" ،ريتشارد بيرؿ"" ،دكغالس فيث" ،ك"بكؿ كلفكفيتز" ،كغيرىـ .حيث
فكار لمنظر إلى العالـ مف خالؿ منظار الخير كالشر ،كال منظار كسطي بينيما ،إظيار
كضعكا أ ان
محكر الشر كالتنديد بو .تقسيـ العالـ إلى أعداء كأصدقاء بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر
(2001النابمسي .)1004،كعاد المحافظيف الجدد لمظيكر بشكؿ قكم كنافذ في إدارة "بكش" االبف،
ليبرمجكا السياسات األمريكية الخارجية منيا ،كالداخمية ،كصاغكا عقيدة "بكش" العسكرية الجديدة
التي تقكـ عمى شف "حركب كقائية ضد أخطار افتراضية" ،كدفعكا بقكة باتجاه شف الحرب عمى
العراؽ ،التي حممت عنكاف "الحركب الكقائية في القرف الحادم كالعشريف" ،كىك االسـ الذم أطمقو
بكش عمى خطابو الذم أعمف فيو بداية العدكاف عمى العراؽ .كىنا نرل أف الديمقراطية قد
أصبحت الشعار كالكسيمة ،كليست اليدؼ الذم تبديو أكساطيـ.
كيثبت ذلؾ مما قالو محمد الخكلي" :أما المحافظكف الجدد ،فإنيـ ينطمقكف مف شعكر غريب
بأنيـ حممة رسالة أك أنيـ مندكبكف لمنيكض بميمة أقرب إلى الميمة المقدسة ،سكاء مف أجؿ
دمقرطة الشرؽ األكسط أك العالـ ،أك لبسط نفكذ أمريكا االمبراطكرم عمى كؿ أجزاء المعمكرة،
مستخدميف في ذلؾ القكة العسكرية القاىرة كالباطشة ،إف لـ تكف الغاشمة ،في كثير مف األحياف"
(الخكلي.)1001،

كقد تـ مف خالؿ استطالع لمكاقفيـ ،التثبت مف رغبة ىذه الفئة كبعد تخطيط مستمر كدؤكب
عمى أحداث ما يشير إليو الناقدكف لممحافظيف الجدد ،كمف كتبكا عنيـ كما كتبكه ىـ أنفسيـ مف
تطبيؽ ما نادكا بو تحت تسميات براقة ،كمثيرة لمعداء ،عمى مف يصكبكف سياميـ عميو تحت
شعارات كحجج كاىية ،كالذم حدث في العراؽ.
إف المفكريف المدافعيف مف المحافظيف الجدد ،ىـ الذيف حكلكا في تكجيات ك ازرة الدفاع األمريكية،
كاليميف الديني .إضافة إلى تكاجدىـ في مؤسسات ( think tanksجمعيات استشارية مؤلفة مف
خبراء ابحاث يقدمكف النصائح السياسية كاالقتصادية كالعسكرية لمحككمة) حيث ساعد "مارؾ
اندؾ" في العاـ 3982ـ ،عمى تأسيس أكؿ جمعية استشارية "أليباؾ" تحت مسمي معيد كاشنطف
لشؤكف سياسة الشرؽ األدنى الذم يعتبر مف أىـ المنظمات التي تدعـ أجندة إسرائيؿ السياسية
في الكاليات المتحدة ،كبطبيعة الحاؿ تميز ما كرد في ثنايا أطركحاتيـ كغيرىا ،بالشعارات التي
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تحدث بريقا يشد إلييا االنتباه ،كلكنيا تبقى مجرد شعارات لمجذب كاالستحكاذ عمى ثقة االخريف،
كاألنظمة المعادية في نظرىـ ،ىي األنظمة التي تحافظ عمى استقالليا ،كال تنصاع لمكاليات
المتحدة األمريكية ،كألىدافيا االقتصادية(كالت كميرشايمر.)1002

كفي صدد معالجة قضية كقضية المحافظيف الجدد ،فإف ما يسجؿ مف مقاالت ككتابات
كاصدارات مف ىنا كىناؾ ،فإف ما يبرز فييـ ىك تنقؿ أفرادىـ بيف الحزبيف الديمقراطي
كالجميكرم ،كيسارييف ،كما يفسر ذلؾ ىك االنشقاقات الدائمة في المجمكعات الفكرية المتناقضة
أصال بسبب شريحة امتدت إلى عيكد سابقة ؾ "اإلنجمكساكسكنييف" ك"الميب ارلىيف" .كالقاسـ
المشترؾ الذم يبرزه الجميع ىك الحرص عمى التناغـ بيف المسيحية كالصييكنية ،بسبب رغبة
أكائؿ بناة ىذه الجماعة مثؿ "ستراكس" عمى جعؿ الديف كسيمة لمسيطرة ،كليس أدؿ عمى ذلؾ،
مف بركز ،ككجكد العديد مف الصياينة في أكساط المحافظيف الجدد ،مثؿ "بكؿ كلفكفيتز" ،كىك
بالتالي ما أحيا ،كدعـ عالقاتيـ بالحركة الصييكنية ،مف ثـ ،ك"أيباؾ" ،كاسرائيؿ ،كقد أشار
محمد جالؿ عناية إلى أف مف األمكر التي أثارت حنؽ "ديفيد فكراـ" أحد المحافظيف الجدد،
تعميقان عمى ما كرد عمى لساف "باتريؾ بيككانف" لمبرنامج التمفزيكني "ىارد بكؿ" ،حيث قاؿ تعميقان
عمى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر" :كانت ىذه األحداث نتيجة مباشرة لتطفؿ الكاليات
المتحدة في منطقة ال ننتمي إلييا ،كفي مكاف ال أحد يريدنا فيو .لقد ىكجمنا ألننا كنا عمى التراب
السعكدم المقدس ،كألننا نقمع العراؽ ،كندعـ إسرائيؿ" (عناية.)1004،
يصعب الحديث عف رؤية اإلدارة األمريكية لمشعكب العربية ،كألىمية الرأم العاـ العربي دكف
التطرؽ إلى المحافظيف الجدد ،كعقائدىـ الجديدة ،كالذم يعنينا في ىذا المجاؿ ،ىك التحالؼ
الكثيؽ بيف المحافظيف الجدد ،كبيف إسرائيؿ ،كباألخص فترة الميككد اليميني ،كالتكافؽ في األساس
األيديكلكجي لكال الطرفيف ،كالذم تعمؽ بشكؿ أكبر مع أحداث  33مف سبتمبر 1003ـ ،كاعالف
اإلدارة األمريكية الحممة المسماة الحرب عمى اإلرىاب ،إذ حدثت عممية إدماج لمصادر التيديد،
لكؿ مف إسرائيؿ ،كالكاليات المتحدة ،كقد اعتبرت الحركات المقاكمة في فمسطيف عمى الصعيد
الرسمي كاألمريكي ،حركات إرىابية تمثؿ تيديدان ألمف الكاليات المتحدة ،كمصالحيا في المنطقة.
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اسمحكفظبين اسيدد تايرائبيل
انطمقت أيديكلكجية المحافظيف الجدد المؤيديف إلسرائيؿ ،بمسيرة طكيمة مف خالؿ المؤسسات
التابعة لمدكلة ،كمستشاريف لمجناح اليميني المؤيد إلسرائيؿ مف أعضاء "الككنغرس" ،كغيرىـ في
كزرة الدفاع كالخارجية ،كفي حاالت ،مثؿ األكاديمييف ،أك قادة الفكر كالرأم
المستكيات الدنيا مف ا
المحافظ في كاشنطف ،كمف خالؿ األنظمة العميا في إدارة "ريغاف" ،كمع انتخاب "بكش" عاـ
المركجيف
1003ـ ،انتقمكا إلى مكاقع استراتيجية رئيسية في الحككمة ،كشغمكا منصب المنظٌريف ك ٌ

الرئيسييف لسمسمة مف الحركب ،ضد أعداء دكلة إسرائيؿ مف العرب (. (62، 2010 ،Petras

تقكـ لجنة "أيباؾ" كمؤسسات أبحاث مكالية إلسرائيؿ ،بتنظيـ لقاءات بيف المسؤكليف الحككمييف،
كخبراء ،كمختاريف بشؤكف الشرؽ االكسط .كقد شكمت ىذه الجماعات في ظؿ رئاسة جكرج دبميك
بكش تحالفا مع اليميف المسيحي ،كالمحافظيف الجدد ،كتعتبر الطريؽ الداخمي إلى البيت
األبيض .ككفقان ؿ "ىاميميف جكرداف" ،فإف "قدرة لجنة "أيباؾ" عمى التعبئة الجماعية ،ال يمكف
تخطييا ،فيما يتعمؽ بجكدة ككمية االتصاالت السياسية التي يمكف اجراؤىا حكؿ مسائؿ معينة
تعتبر انتقادية إلسرائيؿ"(تيرم ،1002،ص.)317

اعتمدت "أجندة بكش االبف" عمى امتالؾ أحادم لمقكة الشاممة لحماية األراضي األميركية ،كتدعيـ
ىيمنة الكاليات المتحدة ،كفؽ رؤية كمنظكر المحافظيف الجدد اليمينية ،حيث أف إدارة "بكش
االبف" قد جاءت إلى الحكـ ،كىي ترفع شعارات ،كتتبنى سياسات في ظؿ ىيمنة "المحافظيف
الجدد" عمى محاكر صنع السياسة الخارجية األمريكية ،تقكـ عمى فكرة إدارة ظير أمريكا لمعالـ،
كالحديث عف أنو " إذا تكممت أمريكا فيجب أف يستمع كيطيع العالـ" ،مف منطمؽ ضركرة فرض
الييمنة األمريكية عمى العالـ بالقكة ،كحماية أمف كاستقرار إسرائيؿ (سالماف .)1032 ،فقد تأثرت
السياسة الخارجية األمريكية بفكر المحافظيف الجدد ،كأصبحت السياسة الخارجية األمريكية
تعتمد عمى القكة في ظؿ مفيكـ جديد لألمف القكمي ،حيث أصبح يتعدل الحدكد األمريكية ليشمؿ
أم تيديد مستقبمي لألمف ،كالمصالح األمريكية ،كقد رفضت التقيد باألمـ المتحدة كالتحالفات
كاالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية ،كرفضت أيضان المشاركة كالتكقيع عمى اتفاقيات كمعاىدات
دكلية ،تحد كتحجـ مف التحرؾ األمريكي خارجيان ،ناىيؾ عف التأييد المطمؽ إلسرائيؿ ىذا فضالن
عف الحديث عف تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط ،انطالقان مف قناعة مفادىا أف
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ىناؾ ارتباط بيف النظاـ السياسي ،كالثقافة المجتمعية ،كالنظاـ التعميمي ،في الشرؽ األكسط
كتفريخ اإلرىاب (شيباني ،1030 ،ص.)42:42

كىػذا األمػر قػػد سػاعد قػادة االحػػتالؿ اإلسػرائيمي ،لمتيػرب مػػف عمميػة السػالـ ،كالػربط بػيف المقاكمػػة
الفمسػػطينية ،كاإلرىػػاب ،خاصػػة بعػػد أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف سػػبتمبر 1003ـ ،فقػػد اعتػػاد القػػادة
اإلسػ ػرائيميكف عن ػػد الح ػػديث ع ػػف عممي ػػة الس ػػالـ ،من ػػذ إط ػػالؽ الح ػػرب عم ػػى اإلرى ػػاب بع ػػد اح ػػداث
الحادم عشر مف سبتمبر ،عمى كصؼ الطػرؼ الفمسػطيني بأنػو مؤيػد لإلرىػاب ،كغيػر شػريؾ فػي
عمميػػة السػػالـ ،كذلػػؾ تحديػػدان مػػا سػػعي اإلس ػرائيميكف إلقنػػاع اإلدارة األمريكيػػة بػػو ،عبػػر نشػػاطات
المػػكبي المسػػيحي الصػػييكني كالمػػكبي اإلس ػرائيمي "أيبػػاؾ" كأنصػػارىـ مػػف المحػػافظيف الجػػدد .ففػػي
أعدت ىذا المؤتمر الكبير في كاشنطف
مؤتمر رؤساء أمريكا السابقيف مع الجمعيات الييكدية التي ٌ
لدعـ إسرائيؿ فػي منتصػؼ أبريػؿ 1001ـ ،بظيػكر "ديػؾ آرمػي" مػع "نتنيػاىك كزككرمػاف كريتشػارد
غيفػػارت" كبع ػػض الرس ػػمييف ،أطم ػػؽ الص ػػقر نائ ػػب كزيػػر ال ػػدفاع األمريك ػػي "ب ػػكؿ ككلفيت ػػز" ص ػػكتو
بازدراء ،صارخان "Down with Arafat " :أم أطيحػكا بعرفػات ،كذلػؾ عنػدما تط ٌػرؽ إلمكانيػة

إقامػػة دكلػػة فمسػػطينية ،إلػػى جانػػب ذلػػؾ ،قػػاـ المسػػيحيكف الصػػياينة ،إلػػى جانػػب أصػػدقاء الييػػكد
لحػػزب الميكػػكد فػػي الكاليػػات المتحػػدة ،كدمج ػكا جيػػكدىـ لمػػتحكـ بػػالرئيس ،كقػػد كضػػع ىػػذا التجمػػع
غطاء إلعالنات ب يكمفة  100ألؼ دكالر تياجـ ياسر عرفػات ،رئػيس السػمطة الفمسػطينية ،كرئػيس
ن

"ـ.ت.ؼ" لكضعيا في قائمة المنظمات اإلرىابية ،كقد ذىب أحد اإلعالنات الذم نشرتو المنظمػة
الصييكنية ،كالطاكلة الدينية المستديرة ،إلػى حػد نعػت عرفػات كالسػمطة الفمسػطينية بػػ"نازيي الحقبػة
المعاصرة" (سباناكس.)1001،

قدمػػو مستشػػارك
ىػػذا الػػدعـ غيػػر المشػػركط إلس ػرائيؿ مػػف المحػػافظيف الجػػدد ،الم ػكاليف لمصػػييكنية ٌ
بػكش مثػػؿ نائػػب الػرئيس "ديػػؾ تشػػيني" ،ككزيػر الػػدفاع "دكنالػػد رامسػػفيمد" ،كمستشػػارة األمػػف القػػكمي
"ككنػ ػػدكلي از اريػ ػػس" ،كالجيػ ػػات الفاعمػ ػػة كالمػ ػػؤثرة مثػ ػػؿ "دكغػ ػػالس فيػ ػػث"" ،ريتشػ ػػارد بيػ ػػرؿ" ،ك"بػ ػػكؿ
ككلف ػػكيتز" ،ككم ػػا أف ىن ػػاؾ تحالف ػػات متش ػػابكة م ػػف ق ػػادة الحككم ػػة ،المح ػػافظيف الج ػػدد ،كالحرك ػػة
الصػػييكنية المسػػيحية ،تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف جميػػع ى ػؤالء األشػػخاص ،كالجماعػػات ،يعتقػػدكف أف
الكاليػػات المتحػػدة لػػدييا كاجػػب ،كقػػدر إليػػي ،إلعػػادة تشػػكيؿ العػػالـ مػػف حيػػث مصػػالحيا الخاصػػة،
الت ػػي تمث ػػؿ ب ػػالطبع مص ػػالح الع ػػالـ "إلىيكمس ػػيحي" ( .)17 :2016،Daviasonفق ػػد دع ػػـ "رامس ػػفيمد"
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المسػػتكطنات اإلس ػرائيمية غيػػر المشػػركعة ،كىػػك مػػا اعتب ػره (حػػؽ) إس ػرائيؿ ألنيػػا غػػزت األ ارضػػي
عبػر عنػو الجميػكرم "ديػؾ آرمػي" ،زعػيـ األغمبيػة فػي مجمػس
الفمسطينية ،كىك المكقؼ ذاتو الػذم ٌ

النكاب في عيد "بكش" كالمؤيػد لمتطييػر العرقػي ك"الترانسػفير" ضػد الفمسػطينييف (June ،Wagner
.)2003 ،28

كما شيد شير مايك 1004ـ ،مظاىرات متتالية ،نظٌميا

المحافظيف الجدد ،بالتعاكف مع

المسيحيكف الصياينة أماـ "الككنجرس" ،في أعقاب لقاء الرئيس "بكش" بالعاىؿ األردني الممؾ
عبد اهلل ،طالبت "بكش" بالتراجع عف كعكده بإحياء خارطة الطريؽ ،كىك ما اعتبره المتظاىركف
تراجعان عف الضمانات ،كالكعكد األمريكية "لشاركف ،:كرفع المتظاىركف شعار "إسرائيؿ أكالن"،
كقالكا في بياف ليـ" :نحف المسيحيكف الصياينة ميمتنا تكفير الدعـ لدكلة إسرائيؿ كالشعب
الييكدم ،كتحقيؽ مشيئة الرب ،إننا نريد أف يفيـ اآلخركف أف رضا الرب ،مف رضا إسرائيؿ"
قررت عزؿ الرئيس
(بمخضر،1002،ص .)320كعندما أعمف الرئيس "بكش" أف الكاليات المتحدة ٌ

عرفات ،كشرط مسبؽ لمسالـ في المنطقة ،اعتبر فريؽ المسيحييف الصياينة أف ذلؾ نص انر

(سباناكس ،)1001 ،كما عمٌؽ الداعية المسيحي "جيرم فالكيؿ" خالؿ مقابمة أكتكبر عمى 20
نعكؿ عمى الرئيس "بكش" أف يفعؿ الشيء الصحيح بالنسبة
دقيقة" :أعتقد اآلف أننا نستطيع أف ٌ
إلسرائيؿ في كؿ مرة" (.) 2003،Wagner
الحقيقة تؤكد أف سياسة إدارة "بكش" االبف منذ عاـ  1003حتى نياية عيده في يناير 1009تجاه
قضية الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،اتٌسمت بالخضكع كالتبعية التامة لسياسة حككمة إسرائيؿ،
فقد ألغت ىذه اإلدارة كؿ اليكامش السابقة التي عرفتيا اإلدارات األمريكية كالحككمات اإلسرائيمية،
مثال :اعتبار االستيطاف غير شرعي ،عدـ المكافقة عمى ضـ القدس ،أك ضركرة العكدة إلى
ن
حدكد عاـ  ،3927كلـ يبؽ إال ىامشان كاحدان ،كىك عدـ التكسع أكثر في مستكطنة "معاليو أدكميـ"
مع التسميـ بكاقع المستكطنات الكبرل في الضفة الغربية كترؾ المكضكع الفمسطيني كمو تحت
رحمة المفاكضات ،أم ما يمكف أف تكافؽ عميو الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة
(عدكاف،1030،ص .)33كيكفي أف نعرؼ أف الرئيس "بكش االبف" قد كظٌؼ في طاقمو الداخمي
حكالى عشريف مف خبراء المعيد األمريكي )،)The American Enterprise Institute
كىؤالء ىـ مف أكبر المكاليف لمفكر "الشتراكسي" كىك فكر المحافظيف الجدد ،كاحتمكا أىـ
المناصب بالخارجية األمريكية كالدفاع ،كرٌكزكا عمى أف إسرائيؿ ىي الحميؼ الرئيس لمكاليات
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المتحدة األمريكية ،التي يجب دعميا ماليان كعسكريان ،كالدفاع عنيا بكؿ قكة (عدكاف،1030،ص،)33
فالمحافظكف الجدد الذيف نابذكا العالـ كمو تقريبان ،العداء ،استثنكا منو إسرائيؿ ،معتبريف أف
المصالح األمريكية كاإلسرائيمية ،يجب أف تككف متماثمة ،كأجيدكا عقكليـ في تمفيؽ الدالئؿ؛
إلثبات أف ما ىك في مصمحة إسرائيؿ ىك في مصمحة أمريكا ،كيخمص (بات بيككانف) ،كىك مف
المحافظيف التقميدييف ،في كتابو (أيف أخطأ اليميف) ،إلى أف "أيديكلكجية المحافظيف الجدد تنطمؽ
مف مبدأ أساسي كىك تطابؽ مصالح أمريكا مع إسرائيؿ ،كبالتالي فيـ يدفعكف الكاليات المتحدة
إلى محاربة أعداء إسرائيؿ ،كقد دفعكا أمريكا إلى شف الحرب عمى العراؽ" ككانت ،حسب رأم
"بيككانف"" :أكبر خطأ استراتيجي أمريكي خالؿ أربعيف عامان" (عبد العاؿ،1007،ص.)324

كاستمرت اإلدارة األمريكية في عيد "أكباما" كذلؾ ،في تبني الرؤية اإلسرائيمية لمصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي ،حيث أنيا ،ال زالت ىي القكة العظمى المييمنة عمى النظاـ الدكلي ككذلؾ عمى
منطقة الشرؽ األكسط ،عمى الرغـ مف كجكد منافسة دكلية مف جانب ركسيا ،كلكف ىذا التنافس
الدكلي عمى منطقة الشرؽ األكسط لـ ينجح حتى المحظة في كسر االحتكار األمريكي لممؼ
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كال زالت أمريكا تعتبر نفسيا الراعي الكحيد ألم تسكية سياسية
لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" (أبك سعدة.)2015 ،

كحكؿ نزاىة الكسيط األمريكي في عممية السالـ يعطي الصحافي اليكلندم "يكريس لكنديؾ" في
(بشر مثمنا) ،مثاالن بالغ الكضكح حكؿ ما أطمؽ عمييا مصطمح معضمة الكسيط؛ ليعبر عف
كتابو ه
االنحياز األمريكي إلسرائيؿ" :إذا فاز فريؽ كرة قدـ بنتيجة  ،3-8قد تقكؿ إنو كاف يجب عمى

ً
قربان مف
الخاسريف المعب بشكؿ أفضؿ ،لكف ماذا لك كاف الممعب مكحالن ،كأحد الحكاـ المراقبيف يم ٌ
الفريؽ الفائز ،كبعض المخالفات لـ يعاقىب عمييا مر ً
تكبكىا؟ ،أـ أف ٌأيان مف ىذه االحتماالت غير
ي
مكجكد ،بؿ الفريؽ الفائز أفضؿ بكثير لجية خداع الحكاـ!؟ (لكنديؾ ،1030،ص.)382
أحكسف سدلم إيرائبيل
إف التحالؼ بيف المسيحييف الصياينة ،كالصياينة الييكد ،كالمحافظيف الجدد ،يجعؿ المسيحية
الصييكنية يدعامة رئيسة لمضغط عمى سياسة الكاليات المتحدة تجاه الشرؽ األكسط ،كفي إشارة

كاضحة ليذا التحالؼ ،أقامت في يكنيك/حزيراف  ،1002سفارة إسرائيؿ في كاشنطف (يكـ

التضامف مع إسرائيؿ) ،كحضره القس "جكف ىاجي" ،باإلضافة إلى القس "جيرم فالكيؿ" ،ك"بات
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ركبرتسكف" ،كعمٌقت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية عمى االجتماع بالقكؿ" :إنو دليؿ آخر عمى أف
لكبيان دينيان إلسرائيؿ ،باإلضافة إلى المكبي
ككنكا ٌ
مسيحييف أميركييف متطرفيف ،كييريدكف أف يي ٌ
السياسي" ،إشارةن إلى "أيباؾ" ،حيث قاؿ "ىاجي" لجريدة "جيرك ازليـ بكست" في فبراير :1002
"نعـ ،نريد أف نككف "أيباؾ" مسيحي ..نريد أف نككف ىنا في كاشنطف لننقؿ إلى الحككمة

تعزز تحالؼ المسيحييف الصياينة
األميركية نقالن عاجالن ،أم مكضكع ىيييـ إسرائيؿ"(صالحٌ ،)1031،
اجع بعض الشيء
كالمكبي اإلسرائيمي "أيباؾ" خالؿ إدارة الرئيس "ريغاف" ،عمى الرغـ مف التر ي

خالؿ إدارة "كمينتكف" ،حيث كانت عالقاتو مع إسرائيؿ ،تيرٌكز عمى حزب العمؿ بزعامة "اسحؽ

تبنت إدارة
رابيف كشمعكف بيريز" ،كليس مع حزب الميككد اليميني ،مف خالؿ ىذا التحالؼ ٌ

"كمينتكف" اتفاقات "أكسمك" لمسالـ ،كالتي عارضيا حزب "الميككد" كالمسيحيكف الصياينة ألنيا
طمبت أف تنسحب إسرائيؿ مف جزء كبير مف الضفة الغربية ،كالقدس الشرقية ،كقطاع غزة
) ،) 2003،Wagnerعاد ىذا التحالؼ بشكؿ أقكم في عيد "بكش" ليضـ المكبي اإلسرائيمي

شخصيات إنجيمية مسيحية مرمكقة مثؿ "غارم بكار ،جيرم فالكيؿ ،رالؼ ريد ،بات ركبرتسكف"،
جنبان إلى جنب مع "ديؾ آرمي كتكـ ديالم" زعيمي األغمبية السابقيف في مجمس النكاب ،حيث
يؤمف ىؤالء أف انبعاث إسرائيؿ ،إف ىك إال تحقيؽ لنبكءة تكراتية ،كيعتقدكف أف ممارسة الضغط
عمى إسرائيؿ ،متناقض مع مشيئة الرب ،ييضاؼ إلى ذلؾ أف عضكية المكبي تشمؿ عمى

محافظيف جدد مف غير الييكد مثؿ "جكف بكلتكف" ،كرئيس تحرير "الككؿ ستريت" الراحؿ "ركبرت
بارتمي" ،ككزير التعميـ السابؽ "كليـ بنت" ،كسفيرة الكاليات المتحدة السابقة في األمـ المتحدة

"جيف كيركباتريؾ" ،كالمعمٌؽ الصحفي المعركؼ "جكرج كؿ" (ميرشماير،1002،ص ،)20كتعتبر كجكه
المحافظيف الجدد العشرات مف الكينة في الكنيسة المعمدانية "االنجميكانية" .يقكؿ فؤاد المغربي
إف تحالفان حدث مع المحافظيف الجدد ،ككذلؾ مع اليميف المسيحي ،بعد حصكؿ تحكؿ في الرأم
العاـ الييكدم األمريكي نحك اليميف في العقد االخير (المغربي،1001،ص .)13ىناؾ بعض الكتاب
الذيف تجرؤا عمى نقد المحافظيف الجدد كاليميف المسيحي ،مف خالؿ كصؼ المحافظيف الجدد
بأنيـ" ليسكا ثكريكف ديمقراطيكف ،إنيـ الخكنة اإلسرائيمييف الذيف يستغمكف أمريكا في الحركب التي
ال تجمب المنفعة إلى أمريكا ،بؿ لجمب الفائدة كاألىمية إلبقاء الدكلة الصييكنية في فمسطيف
(.)2005 ،Curtis

84

كىكذا نخمص :بأف التحالؼ القكم بيف المكبي الييكدم بما يضـ مف مؤسسات كمنظمات كأىميا
منظمة "أيباؾ" مع اليميف المسيحي ،أك ما يعرؼ بالمسحييف الصياينة ،يرتكز عمى أفكار كدعائـ
أيديكلكجية كفكرية في دعـ كمساندة إسرائيؿ ،إف التحالؼ بيف المسيحييف الصياينة كالصياينة
الييكد كالمحافظيف الجدد ،يجعؿ المسيحية الصييكنية يدعامة رئيسة لمضغط عمى سياسة الكاليات

المتحدة تجاه الشرؽ األكسط ،كىذا انعكس بكؿ تأكيد عمى سياسات اإلدارات األمريكية
المتعاقبة ،كالتي كاستمرت في تبني الرؤية اإلسرائيمية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،األمر الذم
انعكس عمى الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ،بكؿ تأكيد ،ألف الكاليات المتحدة األمريكية ال زالت ىي
القكة العظمى المييمنة عمى النظاـ الدكلي ،ككذلؾ عمى منطقة الشرؽ األكسط ،عمى الرغـ مف
كجكد منافسة دكلية مف جانب ركسيا ،كلكف ىذا التنافس الدكلي عمى منطقة الشرؽ األكسط ،لـ
ينجح حتى المحظة في كسر االحتكار األمريكي لممؼ الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،كال زالت
أمريكا تعتبر نفسيا الراعي الكحيد ألم تسكية سياسية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" .إف ىناؾ
عالقة قديمة جديدة تككنت بيف إسرائيؿ كالمحافظيف الجدد كاليميف المسيحي ،الذيف نمت قكاىـ
في السياسة الحديثة كاتخذ البعض منيـ صراع الحضارات مسا انر كشعا انر دائمان لطركحاتيـ ،كما
كجدكا مف خالؿ دعـ إسرائيؿ ضالتيـ كمتنفس ليـ ،كما أنيـ يثيركف ضغائف تجاه العرب
كالمسمميف ،كىك ما يرضي "أيباؾ" ،كقد تشكمت تمؾ الحالة الفريدة في صكر الدعـ كتكفير
الغطاء السياسي ،كالشرعي ،لممارسات اإلحتالؿ اإلسرائيمي ،كسمككو ،في األراضي الفمسطينية
عمى أنو دفاع عف النفس.
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اسماحث اسيكني:
أثيبير "أبياكك" في اسنظكم اسيبيكيي األمربيكي


يفكؽ تأثير "أيباؾ" في النظاـ السياسي األمريكي ،كالسياسة الخارجية األمريكية ،قدرات العديد مف
الحككمات حكؿ العالـ ،كىذا راجع لجانب سياسي كعقائدم انطالقان مف إيماف الرؤساء األمريكييف
مف "جكرج كاشنطف" كحتى "باراؾ أكباما" بعقيدة تقكؿ :إف عكدة الييكد ألرض فمسطيف كاجب
قدس كيجب تقديـ المساعدة ليـ ،كاشتعمت فكرة اإلحياء القكمي لدكلة إسرائيؿ في عقكليـ
يم ٌ
كضمائرىـ ،كتيرجمت تمؾ الفكرة مف خالؿ سياستيـ تجاه إسرائيمييف كفمسطينييف .كما يتميز
النظاـ األمريكي بالتعقيد كالتشابؾ الذم ليس لو مثيؿ في أم مف المجتمعات الديمقراطية
األخرل .كينبع ىذا التشابؾ كالتعقيد ،مف تداخؿ عديد مف المؤسسات كاألجيزة كالككاالت
الرسمية ،كغير الرسمية ،في صناعة القرار السياسي االمريكي ،مشاركة أك تأثير .كضمف ىذه
المعادلة يأتي تأثير منظمة "أيباؾ" ،الذم يصفو الكثيركف داخؿ كاشنطف ،كخارجيا ،بمقكلة
مفادىا :ليس ليذه الحالة نظير في التاريخ السياسي األمريكي .إف الدعـ االمريكي إلسرائيؿ بات
مسممان بو ،كمف المعركؼ أف كراء ىذا الدعـ الكبير إلسرائيؿ ىي "أيباؾ" في الكاليات المتحدة
األمريكية ،لكف مف غير المعقكؿ ،أف يككف ىذا الدعـ الذم تتمقاه إسرائيؿ بدكف مقابؿ تقدمو
إسرائيؿ لمكاليات المتحدة األمريكية ،إال أف ىذا ىك الكاقع ،إف "أيباؾ" تركز عمى معاداة مف ينتقد
إسرائيؿ ،كىك مرتكز تقكـ "أيباؾ" بإشاعتو عندما تجد أف ىناؾ أشخاص ضد السياسات
اإلسرائيمية في الشرؽ األكسط ،كفمسطيف .كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث تأثير "أيباؾ" في
صناعة القرار األمريكي عبر التأثير في المؤسسات التنفيذية التشريعية.
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اسمطىب األتل :أثيبير "أبياكك" في االنأاكاكت األمربيكبية
اختيار لسياسة ما؛ لتطبيؽ الخطكط الرئيسية القادمة ،مثؿ ىؤالء
يعتبر اختيار رئيس معيف،
ان
الرؤساء معرضكف لخطة منظمة مف الضغط كاجراء الصفقات ،كما يالحظ في العمؿ السياسي
لممجمكعات المؤثرة التي تعمؿ في "أيباؾ" ليذا الغرض ،إف دعـ مرشح رئاسي ىك خطكة ىامة
في التأثير عمى مرشح مفترض لمرئاسة ،إذ يعرض زعماء "أيباؾ" المساعدة مف خالؿ تمكيؿ
الحممة االنتخابية لمرشح ما ،ىك في نظرىـ مؤىؿ لكسب النجاح ،لكي يككف عرضة لمتأثير
الكامؿ حاؿ نجاحو.
أتالً :طابيعة اسنظكم اسيبيكيي األمربيكي
يقكـ النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة عمى سمطتيف ،تشريعية بيد "الككنجرس" كىك مككف مف
مجمسيف :الشيكخ كالنكاب ،كتنفيذية بيد الرئيس األمريكي كمعاكنيو ،كيعتمد النظاـ االنتخابي
األمريكي عمى أف الناخبيف يختاركف أعضاء الييئة االنتخابية التي تختار الرئيس ،مف ىنا تعمؿ
"أيباؾ" عمى استغالؿ الصكت األمريكي في التأثير عمى األحداث في االنتخابات األمريكية مف
خالؿ تسميط الضكء عمى القضايا التي تيـ المكاطف األمريكي ،كالييكدم األمريكي عمى كجو
الخصكص ،كما كتستخدـ الماؿ في حالة أف العديد مف الرؤساء األمريكاف كانكا قد أداركا
حمالتيـ االنتخابية ،بتمكيؿ مف "أيباؾ" ،أك بقدر مف ىذا التمكيؿ.
كما يعتبر العامؿ الجغرافي في تكزيع الييكد في الكاليات المتحدة ميمان ،حيث أف الييكد مف
حيث العدد ال يشكمكف قكة اساسية في عدد الناخبيف ،كلكف ىناؾ تأثير في طريقة تكزيعيـ ،حيث
أف اكثر مف  %72مف الييكد األمريكييف يعيشكف في ست كاليات أمريكية رئيسية ىي:
"نيكيكرؾ ،كاليفكرنيا ،النيكم ،بنسمفانيا ،اكىايك ،فمكريدا" ،كحصة ىذه الكاليات مف األصكات
االنتخابية ىي  383صكت ،فإذا كاف أم مرشح لمرئاسة األمريكية يحتاج إلى  170صكت
ليضمف الفكز ،تبدك ىنا أىمية ىذا الصكت الييكدم ،في انتخابات الرئاسة لمكاليات المتحدة
األمريكية(طو ،1002،ص .)43كباإلشارة إلى االنتخابات الرئاسية التي فاز فييا "جكرج بكش"
بفارؽ أصكات بسيطة مف إحدل ىذه الكاليات ،مع التركيز عمى أف الييكد يعيشكف بشكؿ أساسي
في "نيكيكرؾ ككاليفكرنيا" ،كالتي تعتبر أىـ المراكز المالية كاالقتصادية كاإلعالمية ،في الكاليات
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المتحدة األمريكية ،كمف ىاتيف الكاليتيف يستطع أم مرشح لمرئاسة األمريكية ،أف يصؿ إلى البيت
األبيض ،إذا فاز بأصكاتيـ.
النظاـ االنتخابي األمريكي يتـ عمى مرحمتيف يسبقيـ اختيار كؿ حزب مف الحزبيف الديمقراطي
كالجميكرم لمرشحييما لمرئاسة ،كىنا تبدأ أىمية األصكات الييكدية ،كتبدأ المرحمة األكلي مف
االنتخابات الرئاسية بتككيف ما يعرؼ بالمجمع االنتخابي (الييئة االنتخابية) ،التي تتككف مف
ممثميف ينتخبيـ الشعب األمريكي ،كعددىـ يماثؿ أعضاء "الككنجرس" في كؿ كالية ،أم شيخيف
عف كؿ كالية ،كعدد النكاب يتناسب مع الحجـ السكاني ليا ،ثـ تقكـ الييئة االنتخابية بانتخاب
الرئيس ،كىنا يمعب التكزيع الجغرافي لمييكد الدكر الميـ كالذم سببو الثقؿ االقتصادم كالثقافي
و
متساك في كؿ
دكر في قكة الصكت الييكدم ،كما أف الييكد ال يتكزعكف بشكؿ
الذم يمعب ان
الكاليات كلكف تركيز األكبر في الكاليات الكبرل ،كما يعتبر الييكد مف الطبقة المسيسة كذات
اىتمامات ،كتطمعات ،في المجتمع األمريكي ،ليذا تعتبر كتمة انتخابية كبرىػ كميمة ،كذات تأثير.
()77 :1974 ،Snetsinger

يكنبيكً :أىمبية اسنكاب اسبييتدي
في الكقت الذم ال ينشغؿ المكاطف األمريكي بأكثر مف قضاياه الشخصية ،السعادة ،العمؿ الجيد؛
لكسب الماؿ ،كالضماف االجتماعي ،فيك ييتـ بما لو عالقة بيذه القضايا ،سكاء كانت انتخابات
أك سكاىا ،كىك بذلؾ يختمؼ عف الناخب الييكدم ،ففي االنتخابات ييتـ األفراد كالمنظمات
الييكدية بحمالت االنتخابات ،بينما ال ييتـ المكاطف األمريكي بنفس ىذا المستكل ،فالييكد مف
بيف المكاطنيف األمريكاف اآلخريف ،الذيف يصكتكف لصالح المرشح الذم يستجيب لتأثيرىـ
كضغطيـ ،لذا فإف الصكت الييكدم ىك في نفس مستكل األىمية ،الذم يعطيو المكانة لجذب
مرشح أك مرشحيف ،إف جميع الرؤساء األمريكييف قد أبقكا عمى التزاـ مممكس تجاه إسرائيؿ ،منذ
احتالليا لفمسطيف ،مع بعض االختالفات في ىذا االلتزاـ ،كلكف أقميـ كاف يمتزـ بدعـ إسرائيؿ
كليس العمؿ عمى تفيـ ضحيتيا ،تعتبر حالة الرئيس السابؽ لمكاليات المتحدة "ىارم تركماف"
نمكذجان لرئيس مف فئة الرؤساء الذيف كاكبكا بداية تأسيس إسرائيؿ ،بتدعيـ كاضح لمطالبيـ.
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كلعب الصكت الييكدم كأداة مساكمة في حمالت االنتخابات ،كالدعاية ،لممرشحيف ،الذيف
يتيافتكف عمى ما يعرض عمييـ ،كبالمقابؿ ،عمييـ أف يتعاطفكا مع الشؤكف الصييكنية.
في حممة تركماف النتخابات الرئاسة ،أسيـ تحت ضغط الصكت الييكدم في كقت الحؽ في
دعـ االعتراؼ بالدكلة الصييكنية في فمسطيف بعد ضغط مف المكبي الييكدم ،ثـ أسيـ في
"الككنغرس" في ىذه العممية كطمب مف "تركماف" البقاء عمى مكقفو بالرغـ مف أرم كزير خارجيتو
"جكرج مارشاؿ" الذم رفض تكجو "تركماف" ( .)73_74 :1974 ،Snetsingerلقد كاف سباقان ىائالن
آنذاؾ ،حكؿ مف الذم يمكف أف يقنع رئيس الكاليات المتحدة األمريكية بماىية العمؿ ،إما خطة
"برنادكت" أك برنامج الحزب الديمقراطي ،كىك الرئيس يجب أف يستمر في إدارة برامجو في
السياسة الخارجية تجاه فمسطيف ،كاسرائيؿ ،بينما كانت أمامو المصالح القكمية األمريكية ،عمى
أية حاؿ لقد مكف "تركماف" مستشاره الرئيسي الصييكني "كالؾ كمفكرد" لعمؿ ما يعتمده ،كقد
حكمتو بعض المكاقؼ في استجابتو ؿ "أيباؾ"(المحتسب ،1002 ،ص:)40
 .3االدعاءات الصييكنية التي تعاطؼ بيا مع الييكد حكؿ زعـ تعرضيـ لممحرقة.
 .1حاجتو إلى الصكت الييكدم في لالنتخابات القادمة.
 .1أنيا الحقيقة التي كاجيت السياسة الخارجية األمريكية ،أم حقيقة ىذه التأثيرات المتعمقة
بالصراع العربي اإلسرائيمي القائمة ،في كؿ األحكاؿ.
 .4إف ما تـ ابتزاز "تركماف" بو خصكصا تأثير الصكت كالماؿ الييكدم ،بالتزامف مع حممتو
االنتخابية الثانية.
إف األحداث المتكررة في مسالة القضية الفمسطينية مف قبؿ إسرائيؿ لـ تشكؿ عقبة عند "أيباؾ"
كال حتى عند المناصريف ليا ،كىي المادة التي مف المفترض أف تشكؿ عبئان انتخابيان عمى مف
يؤيد إسرائيؿ ،كذلؾ ألف الممارسات اإلسرائيمية ،بحجميا كطبيعتيا ،كاف مف المفترض أف تزعزع
المرشح الذم يعمف شعارات مناصرة إلسرائيؿ ،إذا كانت الديمقراطية الحقيقية ،كحقكؽ االنساف
ىي السائدة كالمتبعة حقان ،في تصكر الناخب المتمتع أصالن بحرية االختيار ،كىك بيذه الحالة
يجب أف ينأل عف تأييد مف يناصر أك يدعـ إسرائيؿ ،كطرؼ يخالؼ ما يعتقد بو عمى
األقؿ(المحتسب ،1002،ص ،)49ألف أصكات الناخبيف األمريكييف الغير مسيسيف باألغمب ،تككف
مبعثرة ،فإف نجاح أم رئيس في االنتخابات ،يككف في صالح مف يدعمو مف األقميات التي تعمؿ
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عمى تراكـ اصكاتيا كحزمة كاحدة ،في اتجاه الحسـ .إف ابتعاد الناخب العادم ليس بالضركرة أف
يككف معاديان أك مؤيدان لمقضية الفمسطينية ،لمتأثير في االتجاه االنتخابي الصحيح ،ما يتيح
الفرصة لتجمعات الييكد كالتي تمكف "أيباؾ" مف حزميا؛ لتشكؿ ثقالن انتخابيان ،ال يستطيع سكاء
مرشح رئاسة أك عضك "ككنغرس" أف يقفر عنو متجاىالن إياه ،ألجؿ مبادئ أك مكاضيع ليست
ضمف برنامجو.
كتعمؿ "أيباؾ" مف خالؿ تركيز عمى قضايا الصراع ،مف خالؿ التغذية اإلعالمية في فرض
قضية الييكد ،كقضية عادلة لشعب عانى مف االضطياد النازم ،كىك بذلؾ يستحؽ الحماية
كالدعـ ،كمف خالؿ الدعايات تمؾ يستطيع الناخبيف الييكد فرض حزمتيـ كقكة يحسب ليا
الحساب كلذلؾ يصبح عرفان بأنو يجب الحذر مف مخالفة رغبات ،كتطمعات ،الناخبيف الييكد ألف
مف يعممكف ضدىـ بالنتيجة لف يحرزكا النجاح المطمكب ،لقد شكمت لجاف العمؿ السياسي بأكثر
مف  80لجنة في "ككنغرس" الكاليات المتحدة في سبعينات القرف الماضي .كتعمؿ عمى تمكيؿ
الحمالت االنتخابية لممرشحيف الذيف ليـ سجؿ سابؽ في تأييد إسرائيؿ ،كبالذات المرشحيف الذيف
سيشارككف في عضكية لجاف "الككنغرس" التي ستناقش قضايا ليا عالقة بمصالح إسرائيؿ"
(عناية ،1003،ص.)21

كما كعمؽ "مايكؿ كلف" في دراسة لو عمى طبيعة كقدرات ىذه المجاف ،كمف حيث الماؿ" :أف
لجاف العمؿ السياسي المؤيدة إلسرائيؿ ساىمت بأكثر مف  3.8مميكف دكالر في  128حممة
انتخابية مختمفة اثناء  3981-3983كبالنظر إلى دائرة االنتخاب االتحادية ،فاف ىذا اإلنفاؽ
اعتبر األعمى في مدل االنفاؽ السياسي .بحمكؿ منتصؼ شير اغسطس 3984ـ ،حيث زادت
القائمة إلى  72لجنة عمؿ سياسي الذيف جمعكا  4.12مميكف دكالر النتخابات  3984ـ
االتحادية"( ،)1989،Poulinكفي تصريح آخر لصحيفة "كاشنطف بكست" في عددىا الصادر
بتاريخ  ،13-3-2003كالتي قدرت دكر الدعـ الييكدم في التأثير عمى بعض المرشحيف لمحزب
الديمقراطي بما نسبتو  %20مف حجـ األمكاؿ المخصصة لحمالتيـ االنتخابية (كاشنطف بكست،
.)2003

كىكذا نرل أف الصكت الييكدم في االنتخابات األمريكية لو تأثير كاضح ،عمى المرشحيف ،بما
يضمف تحقيؽ أىداؼ "أيباؾ" ،كيقع معظـ المرشحيف لمجمس الشيكخ كمجمس النكاب تحت تأثير
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الصكت الييكدم ،لذلؾ يبدك حرصيـ عمى استرضاء أصحاب ىذا الصكت كبالذات في المناطؽ
التي يكجد فييا تجمع لمصكت الييكدم فالمرشح "لمككنغرس" الذم يحتاج إلى تغطية لحممتو
االنتخابية يرم في "أيباؾ" الداعـ إذا استجاب لما ستطمبو منو ،كما كيتعرض لممساكمة كاالبتزاز
أحيانان ،حتى يستطيع المشاركة في ىذه الحممة.
يكسيكً :أثيبير "أبياكك" في االنأاكاكت األمربيكبية
تمعب "أيباؾ" دكانر رئيسيان في االنتخابات األمريكية ،سكاء عبر الدعـ المالي أك اإلعالمي ،أك
المعنكم ،الذم يمكف أف تقدـ لمرشحيف سكاء "لمككنجرس" األمريكي بمجمسيو ،أك لممرشحيف
لالنتخابات الرئاسية ،كىنا تظير أحد أىـ قكة تأثير المكبي الييكدم في تكجيو دفو األمكر لصالح
ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،تبرز كتظير في نطاؽ شرح حالة كجكد "أيباؾ" في مراكز صناعة
القرار ،يمكف منيا مالحظة مسألة غاية في األىمية في مثؿ بعض المؤلفات ،كالدراسات ،التي
تشير في صفحاتيا إلى نكع مف التدخؿ عمى األقؿ فيما يتعمؽ بمركز أك مكانة "أيباؾ" كبالطبع
حالة التأثير التي تصاحب التدخؿ غير المخفي لمثؿ ىذه المجمكعة ،باإلضافة إلى أف نكعية مف
المتحدثيف ،ىـ ممف كانكا في كضع ميني ككظائؼ ،تمكنيـ مف كفرة المعمكمات دكف أف يبذلكا
أم جيد لمبحث عنيا.
لقد أظير "بكؿ فندلي" ما قالو بصدد حالة "أيباؾ" بما يذكره الصحفي المستقؿ "ايريؾ اكلترماف"
الذم أجرم دراسة عف "أيباؾ" قاؿ فييا" :مف دكف أدنى شؾ فإف أيباؾ ىي المكبي العرقي األقكل
الذم تشكؿ في التاريخ األمريكي المعاصر في الحقيقة يمكف القكؿ :إنيا كذلؾ في كاشنطف،
كسيطرتو ليست فقط في "الككنغرس" بؿ إنيا في البيت االبيض ،كك ازرة الدفاع كالخارجية كالمالية
كعدة مكاتب ذات عالقة ،فيذا المكبي ال يعتمد عمى إدارة صديقة لكف العكس في كثير مف
األكقات ىك الصحيح" كفي 3988ـ ،كتبت المحممة السابقة في ككالة المخابرات المركزية
"" "CIAكاثميف كريستسكف" :أف "أيباؾ" اصبحت شريكان في صنع السياسة في فترة إدارة "ريغاف"
كاخترقت البيت األبيض ،ك"الككنجرس" إلى الدرجة التي يككف مستحيالن فييا الفيـ أيف يبدأ ضغط
المكبي ،كأيف ينتيي التفكير الرئاسي المستقؿ" (فندلي،3991،ص.)332

كتساعد "أيباؾ" المرشحيف السياسييف بالكصكؿ إلى مصادر التمكيؿ لحمالتيـ االنتخابية ،كما
تجتمع "أيباؾ" بجميع المرشحيف قبؿ االنتخابات ،كتقدـ ليـ شرح عف تعقيدات الصراع
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اإلسرائيمي-الفمسطيني كقضايا الشرؽ األكسط .كقد حصمت جريدة "كاشنطف بكست" عاـ 3988
عمى كثيقة مف ممفات "أيباؾ" تظير فييا بأف نائب رئيس "أيباؾ" كاف يساعد جمع األمكاؿ لعدد
مف المرشحيف في انتخابات (ميرشامير ،ككلت ،1002 ،ص.)321
كما يمكف مالحظة اتجاىات عمؿ "أيباؾ" مف خالؿ حالة التنافس كالخالؼ التي طالما تحصؿ
بيف الحزبيف األمريكييف الكبيريف ،الجميكرم كالديمقراطي ،بحيث يتـ فييا المعب عمى التناقضات
كىي الميمة التي يصعب القياـ بيا مف أم طرؼ إال إذا كاف فعالن قاد نار عمى ذلؾ خصكصان أف
ىذا التعامؿ ىك مع أكبر حزبيف يتداكؿ أحدىما السمطة سمميان ،في كاحدة مف أكبر دكلة في
العالـ عف طريؽ االنتخاب .في حاالت كثيرة تـ العمؿ عمى األزمات التي تحصؿ مف طرؼ ما
مف الحزبيف مع بعضيما البعض أك في طريقة إدارة رئيس ،أك مسئكؿ حككمي يتبع ألحد
الحزبيف ألزمة خارجية أك داخمية ،ففي العديد مف الحمالت االنتخابية تـ استغالؿ مكقؼ ما،
كتسخيره ليخدـ مرشح منافس مف حزب آخر مف أجؿ إضعاؼ المرشح المقابؿ .تمامان مثمما
حصؿ مع "الك غكر" في منافستو مع "بكش االبف" في انتخابات الرئاسة االكلي التي فاز فييا
"بكش االبف" عاـ 3998ـ.
ففي الحممة االنتخابية عاـ 1000ـ ،ذكر المرشح الرئاسي السابؽ ،الديمقراطي "آؿ غكر" أف
"أيباؾ" استخداـ أزمة القركض السابقة ،أثناء الحممة االنتخابية لكي يحصؿ عمى كعكد لضماف
أمف كاستقرار إسرائيؿ ،فأكد أف المكبي المؤيد إلسرائيؿ استخدـ أثناء الحممة االنتخابية أزمة
ضمانات القركض التي حدثت عاـ 3993ـ ،كي يحصؿ عمى دعميـ في حممتو االنتخابية
حسبما يقكؿ "ميخائؿ لند" :لقد كاف دكر "أيباؾ" أف استغمت منافسة الحزبيف الرئيسييف الديمقراطي
كالجميكرم ،ككذلؾ عندما استغؿ الديمقراطيكف ىذا الخالؼ بيف المكبي الييكدم كادارة "بكش
األب" .ففي كتاب كجيو إلى "أيباؾ" في مايك 1000ـ ،قاؿ مرشح الرئاسة "اؿ غكر"" :أتذكر
الكقكؼ ضد سياسة "بكش" الخارجية كمستشاريو ،الذيف ركجكا لمفيكـ الربط المييف حيف حاكؿ
استعماؿ ضمانات القركض ،كعصا إلرىاب إسرائيؿ .لقد كقفت معكـ ،كسكية ىزمناىـ" .كىك
يقكؿ ذلؾ مشي انر إلى الجميكرييف مف أجؿ استغالؿ مشاعر كراىية الصياينة ضد بكش األب في
أزمة ضمانات القركض (.) 2002; 26-31،Lind
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كفي مثيؿ لذلؾ تضاؼ أيضان قضية "ليندكف الركش" الشخصية السياسة األمريكية ،مف الحزب
الديمقراطي ،كاف مف أبرز المرشحيف في السابؽ نحك البيت األبيض ،كقد خرج مف ىذا السباؽ
بعد أف تعامؿ بنزاىة السياسي الذم لـ يميث خمؼ "أيباؾ" .بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف
كصؼ "شاركف" بأنو لص ذكي كتنبأ بزكاؿ الييكدية إذا استمرت في سياساتيا التكسعية ،لقد
ذىب "الركش" أيضا إلى مطالبة الكاليات المتحدة بمعاممة الفمسطينييف ،معاممة عادلة كلك بفرض
عقكبات عمى الدكلة الحميفة إسرائيؿ ...ذىب "الركش" ضحية الحقيقة كما ذىب "فندلي" (السيمي،
.)1004

تظير أىمية تأثير "أيباؾ" مف خالؿ االتجاه الذم تسير فيو ،فقد لكحظ أف ىذه األىمية قد تتغير
أك تنحسر أك تتضاعؼ بيف فترة كأخرل ،كلكنيا ال تختفي نيائيان ،كيعتمد ذلؾ عمى مسألة في
غاية األىمية ،كىي مدل كجكد االستجابة التي تحصؿ عادة مف صانعي القرار سمبان أك إيجابان.
إف الفرضية التقميدية القائمة بتحكـ أك دكر "أيباؾ" في السياسة الخارجية األمريكية ،قكبمت
بفرضية تقميدية أخرل ،كالتي تقكؿ بأنو :ال تأثير أك دكر "أليباؾ" في السياسة الخارجية
األمريكية ،بالرجكع إلى عدة قراءات أك تجارب لبعض الدراسات فإف الفرضية األكلي القائمة
بكجكد دكر أك تحكـ ىي فرضية محققة حكؿ ىذا الدكر ،كقد ثبت كجكد درجات عدة منو ،حتى
كاف كانت محدكدة في مكضكع الشرؽ األكسط أك إسرائيؿ ،إال أنو دكر بارز كقكم ،تصفو
البعض مف ىذه الدراسات ،بالتعاظـ في مؤسسة ما لدل مجمكعة مف األشخاص ضمف ىذه
المؤسسة ،أك تمؾ ،مف مؤسسات اإلدارة األمريكية أك قد يككف األمر أقؿ حدة مف التأثير أك
معاكسان تمامان.
إف التعاظـ في دكر "أيباؾ" يثبت حقيقتو في "الككنغرس" األمريكي ،كما يكجد شيء مف حالة
التأثير ىذه ،لدل بعض مكظفي البيت األبيض الذم يعمؿ فيو العديد مف المعينيف بتأثير أك
ضغط مف قبؿ "أيباؾ" ،يضاؼ إلى ذلؾ ك ازرة الدفاع كالخارجية كالمالية ،كقد لكحظ أف دك انر ميمان
كنشاطان ممي انز قامت بو "أيباؾ" ضد مناكئييا في ىذه المؤسسات ،مثؿ "بكؿ فندلي" ك"جكرج بكؿ"
ككيؿ سابؽ لك ازرة الخارجية األمريكية ،الذم كقفت "أيباؾ" ضد تعيينو ككزير لمخارجية في عيد
"كارتر"(المحتسب ،1002 ،ص.)24-21
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في الحقيقة ،مف الكاضح أف بركز "أيباؾ" يمكف أف يظير في عديد مف أكجو النشاط ،فمجاف
العمؿ السياسي التي شكمت في "الككنغرس" بعد صدكر قكانيف تحدد عمؿ كصالحيات "أيباؾ"،
كتحدد مدل االنفاؽ المالي عمى مرشحي االنتخابات ،كقد تـ تسخيرىا بضغط كبتأثير "أيباؾ"
لتأييد تبني السياسات ،التي تخدـ األىداؼ الصييكنية .إف "أيباؾ" كفي مضمار اعتمادىا الكامؿ
عمى عنصر االلتزاـ األمريكي الثابت بدعـ أىدافيا في الحصكؿ عمى استجابات مناسبة سياسيان
في إطار أكلكياتيـ ،يرسخ عالقتو مع المناصريف لو ،كالتي استغمتو باختبار الفرص التي تبرز
أماميـ ،كالتي تكفر البيئة ألداء دكر قكم يمكنيـ مف خدمة أىداؼ إسرائيؿ دكف االىتماـ
باألىداؼ األمريكية.
يعرض "بكؿ فندلي" ما حدث مع "جكف كيندم" عندما دعاه زعماء صياينة ،التقى بيـ في حفؿ
النتخابات 3920ـ "إذ طمبكا السماح ليـ بصياغة سياستو الشرؽ أكسطية لفترة األربع سنكات
الرئاسية القادمة ،كشرط لتمكيؿ حممتو االنتخابية ،ذلؾ ما أخبر بو صديقو المقرب "تشارلز
بارتميت" كقاؿ بأنو شعر باإلىانة كمكاطف أكثر مف ككنو مرشح رئاسي منيـ ،فقد أخبركا "كيندم"
بأف حممتو كانت تمر بصعكبات مالية"(.) 1985: 114 Findely،They Dare To Speak Out

إف ما ييـ الناخبيف الييكد ال يككف في حسباف كثيريف مف أصحاب ىذا الحؽ ،فالييكد
األمريكييف يمتمككف قكة الترجيح كمفتاح النجاح ألم سياسي أمريكي يرغب في الكصكؿ إلى
الككنغرس أك الرئاسة إذ ينصح كما يقكؿ الكاتب فؤاد المغربي بالحج اإلجبارم إلى إسرائيؿ ،كاف
العكاطؼ المكالية إلسرائيؿ أصبحت مككنان حاسمان مف المككنات األساسية لبدايات كؿ سياسي
أمريكي ،كبدكنيا فإنو ال يستطيع جمع األمكاؿ الالزمة كالضركرية جدان ألية حممة انتخابية
أمريكية (المغربي ،1001،ص .)37لقد كتب السيناتكر "كليـ فكلرايت" ذات مرة" :المشكمة األساسية
لنا بأننا فقدنا حريتنا في العمؿ في الشرؽ االكسط ،ككذلؾ االلتزاـ بالسياسات التي ال تعكد
لمصمحتنا الكطنية الخاصة ،كال لمصمحة قضية السالـ ،كاف "أيباؾ" كمنظماتيا المتحالفة معيا
تتمكف مف التحكـ بفعالية ،في العممية االنتخابية (.)183 :1989 ،Fulbright

كىكذا نخمص إلى أف عمؿ "أيباؾ" قد تـ صياغتو بشكؿ ال ينسجـ مع متطمبات المكاطف
األمريكي التمقائية ،أك حتى منظمات المجتمع األمريكي األخرل بما فييا جماعات المصالح
البعيديف تمامان عف تفكير السياسييف ،عمى اختالفيـ ،حتى ال تثار ضدىا قضية أرم عاـ
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مضادة ،كحتى كاف حاكؿ أحد ما إثارة العداء عمى مسائؿ تخص عمؿ "أيباؾ" فإنو قد ال ينجح
بسبب ثقؿ تأثير آالتيا اإلعالمية في صياغة اتجاىات عمميا ،آلية حذرة تجاه القضايا الحساسة
لمكاليات األمريكية.
اسمطىب اسيكني :أثيبير أبياكك في مؤييكت صنع اسقرار األمربيكبية
تعد منظمة "أيباؾ" مف بيف الجماعات الضغط األكثر تأثي انر في السياسة الخارجية األمريكية،
كذلؾ مف خالؿ دكرىا المتكازف في الجيازيف ،التنفيذم ،كالتشريعي ،ككذلؾ اإلدارم لمكاليات
المتحدة األمريكية مف جية ،كمف خالؿ تحكميا بمفردات الحكار السياسي المتعمؽ بإسرائيؿ ،عبر
كسائؿ اإلعالـ كالسينما كدكر النشر ،التي تؤىميا لتعبئة الرأم العاـ نحك طركحاتيا السياسية مف
جية أخرل.
أتالً :أثيبير "أبياكك" لى اسيبيكيبيبين
ال شؾ أف كؿ مف يساىـ في بمكرة القرار العاـ ،يعد فاعال سياسيان ،فاألحزاب ،كالنقابات،
كالجماعات الضاغطة ،تدخؿ ضمف دائرة الفاعميف السياسييف ،سكاء كاف ىؤالء داخؿ الجياز
الحككمي أك خارجو ،فالمشكمة تكمف في تحديد الحدكد الفاصمة بيف الفاعميف الرسمييف كغير
الرسمييف ،أم أكلئؾ الذيف يكجدكف داخؿ الجياز الحككمي كأكلئؾ الذيف يتكاجدكف خارجو.
فالفاعميف السياسييف ينقسمكف إلى أربع عينات كبرل ،كىـ المسؤكلكف ،الككالء ،المعنييف
كالخكاص ،فمثالن أعضاء الجماعات الضاغطة ،كالمتخصصيف ،في احتكاؾ دائـ مع المسؤكليف
كالككالء عممان بأف الجماعات الضاغطة ،إلى جانب الخبراء ككسائؿ اإلعالـ ،باعتبارىـ يندرجكف
ضمف فئة المعنييف ،كىـ فاعمكف كثيرك الحضكر في مسمسؿ بركز السياسات العامة
(بناف.)1008،

كمادامت ىذه األخيرة تأتي كإجابة عمى المشاكؿ كالمتطمبات الكافدة عمى صانع القرار ،كبالتالي
ترتبط بالكضع الداخمي لمدكلة كما يمكف أف ترتبط بالكضع الخارجي ليا ،الذم يعد امتدادنا لما
ىك داخمي ،فالسياسة العامة الخارجية تدخؿ ضمف الكضعيات المندرجة في إطار العالقات ما
بيف الدكؿ مما يجعميا تتمكضع داخؿ المحيط الخارجي ،الذم يعتبر مف طبيعة ما فكؽ
مجتمعية بالنسبة لنسؽ سياسي معيف ،لذلؾ فإف السياسية العامة الخارجية تتحدد بطبيعة
العالقات الناظمة بيف الفاعميف السياسييف المحمييف مف جانب كعالقتيـ بالفاعميف الخارجييف
المعنييف بيذه السياسة ،مف جانب آخر ،عمى ىذه األرضية تتأسس السياسة العامة الخارجية
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الكاليات المتحدة األمريكية ،كتتأسس معيا "أيباؾ"(مركز الدراسات العممانية،1008،ص ،)22حيث أف
"أيباؾ" التي تعد امتدادان مكضكعيان كنكعيان لمييكد كأيديكلكجياتيـ الصييكنية قد أصبحت قادرة؛
بسبب إمكانياتيا المعمكماتية كالمالية ،عمى تكجيو القرار العاـ الخارجي األمريكي ،لما يخدـ
مصمحة إسرائيؿ كليس أمريكا .كىذا ما يتضح مف خالؿ عمميا مع المؤسسات الرسمية كتأثير
فييا لمصمحة إسرائيؿ.
يكنبيك :أثيبير "أبياكك" لى اسيىطة اسأنفبيذبية في استالبيكت اسمأحدة األمربيكبية
الصالحيات الدستكرية كالسياسية التي يحصؿ عمييا الرئيس في النظاـ الجميكرم األمريكي،
كالتي تخكلو لعب أدكار رئيسية في تكجيو القرار العاـ الخارجي ،جعمتو عرضة ألنظار "أيباؾ"،
التي تسعى إلى إغراؽ إسرائيؿ بالمكارد المادية األمريكية ،عبر قناة السياسة العامة
الخارجية(بناف.)1008،
تتمتع "أيباؾ" بنفكذ كبير لدل السمطة التنفيذية ،كىذا النفكذ مستمد مف تأثير الناخبيف الييكد في
االنتخابات الرئاسية مف خالؿ تبرعاتيـ لمرشحيف الرئاسة ،لضماف عدـ كصكؿ منتقدم الدكلة
الييكدية إلى مكاقع ذات شأف في ميداف السياسة الخارجية ،فحيف اقدـ مرشح  1004الرئاسي
"ىكارد ديف" عمى دعكة الكاليات المتحدة إلى االضطالع بدكر أكثر تكازنان في الصراع العربي
اإلسرائيمي سارع السيناتكر "جكزؼ ليبرمف" إلى اتيامو ببيع إسرائيؿ بثمف بخس ،كالقكؿ بأف
تصريحو كاف غير مسؤكؿ ،مما دفع "ديف" إلى القكؿ "أف آراء األيباؾ أدؽ مف آراء حركة السالـ
اآلف األمريكية كاألكثر اعتداالن ،في عكس كجيات نظره بشأف الشرؽ األكسط(كالت،
ميرشايمر ،1002،ص.)70-28

المكبي الييكدم مف بيف كؿ جماعات المصالح في الكاليات المتحدة األمريكية لو قدرة ىائمة عمى
التأثير في السمطة التنفيذية كالتشريعية في رسـ السياسة الخارجية تجاه العالـ العربي ،خاصة في
ظؿ انقساـ المكبي العربي ،حسب كصؼ أحد الدبمكماسييف األمريكييف لمكبي العربي بالمنقسـ
عمى نفسو ،خالفان لمكبي الييكدم الذم يأتي بيده قائمة محددة مف المطالب (أبك ختمة.)1034،
كىنا نجد العديد مف األمثمة لتاريخ العالقات األمريكية اإلسرائيمية ،في حديث لو أماـ بعض
الدبمكماسييف حكؿ ينفكذ "أيباؾ" قاؿ الرئيس األمريكي "ىارم تركماف"" :اعذركني أييا السادة ..فال
بد أف أستجيب لرغبات مئات اآلالؼ ممف ينتظركف نجاح الصييكنية ..كال يكجد بيف الناخبيف

آالؼ العرب" ،كخالؿ المقاء األكؿ بيف "كينيدم كبف غكريكف" داخؿ فندؽ "كالدركؼ أستكريا" في
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نيكيكرؾ ربيع 3923ـ ،أكد الكزير اإلنجميزم "كميمنت اتمي" "لقد صيغت سياسة الكاليات المتحدة
في فمسطيف تبعا لمصكت الييكدم" ،كذىب عمى نفس المنكاؿ الرئيس "جكف كيندم" حيث قاؿ:
"أعمـ جيدان أنني اينتخبت بفضؿ أصكات الييكد األمريكييف ،كأنا مديف ليـ بانتخابي ،فقؿ لي ما
الذم ينبغي عمى أف أفعمو مف أجؿ الشعب الييكدم" (جاركدم،1001،ص ،)120حصؿ "الرئيس
جكف كيندم" عمى  200.000دكالر مف شخصيات ييكدية كدعـ لحممتو االنتخابية ،حينما كاف
في لقاء مع "بف غكريكف" سنة 3923ـ بنيكيكرؾ.
كرأل "تيفناف" أف الحمـ األمريكي باجتذاب الييكد األمريكييف الذيف اندمجكا في المجتمع األمريكي
رغـ تحكؿ الصييكنية عندىـ إلى حقيقة تثير اىتماميـ ،كقد ساىـ ذلؾ في أمركة الييكد
األمريكييف كأسرلة ييكد إسرائيؿ؛ مما أدل إلى اتساع اليكة بيف الطرفيف (تيفناف،1001،

ص .)21_21كما شرح "تيفناف" مف خالؿ عرضو لحالة الرئيسيف السابقيف" ،جكف كيندم كليندكف
جكنسكف" ،كقدـ مالحظات حكؿ صداقة كؿ منيما إلى الييكد األمريكييف كمدل تقاربيما إلييـ
بسبب الصكت الييكدم (تيفناف ،1001 ،ص ،)82_83كما تحدث تيفناف عف دكر الماؿ الييكدم
كلنماذج مف رجاؿ األعماؿ الذيف قدمكا تبرعات سخية لبعض الرؤساء كصمت في مجمكعيا
أحيانان إلى ما نسبتو  %20مف التبرعات (تيفناف ،1001 ،ص.)319

ىذه التصريحات المعترفة بالكزف الييكدم المؤيد إلسرائيؿ ،تحت مظمة "أيباؾ" ىي التي دفعت
الرئيس "جكنسكف" إلى تسميـ طائرات الفانتكـ إلسرائيؿ ،كنفس الشيء قاـ بو "نيكسكف" الذم بعث
ب 42طائرة فانتكـ إضافية ،ك 10مدمرة مف نكع "سكام ىكؾ" ،كفي سنة 3980ـ ،إنيزـ الرئيس
"كارتر" أماـ "ريغف" لككنو قاـ ببيع طائرات حربية لمصر كالسعكدية ،أما غريمو "ريغف" فقد فاز
مقابؿ تخصيصو  200مميكف دكالر كقركض عسكرية إلسرائيؿ ،كالمثير لمجدؿ أف أيباؾ أصبح
ميددا لممصمحة الكطنية األمريكية لككنو يرتكز عمى المعطى الديني كاالثني ،أكثر مف استناده
عمى المصمحة المشتركة (بناف.)1008،

لقد سيطرت "أيباؾ" عمى إدارة "ريغاف" ،حيث يمكف استنباط ذلؾ مف قكؿ "تكماس دايف" المدير
التنفيذم ؿ"أيباؾ" سابقان الذم قاؿ" إف العالقات بيف الكاليات المتحدة ك"أيباؾ" لـ تكف في صكرة
أفضؿ مف ىذا الكقت" يعني  ،3982مضيفان "ضمف ىذه الفترة نشطت دائرة مف المؤيديف التي
اجتمعت بالضبط في المكاقع التي اعتبرىا ضعيفة بالنسبة لمصييكنية ،كما ىك الحاؿ في ك ازرة
زرة المالية ،كككالة المخابرات المركزية كالككاالت االخرل" (فندلي
الخارجية ،ك ازرة الدفاع ،كك ا
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 ،3991،ص .)337فقد صرح بيذا الصدد" ،جكلدماف" أحد النشطاء السابقيف في المكبي الييكدم
بما يمي" :المكبي أصبح قكة مخربة بؿ عائقا أساسيا أماـ السالـ في الشرؽ األكسط" كتأكيدا ليذا
الكالـ قاؿ سيزكر فانس ،أحد النشطاء البارزيف في أيباؾ "كلقد اقترح عمينا "جكلدماف" القضاء
عمى المكبي ،كلكف الرئيس ككاتب الدكلة أجابا بككنيما ال يممكاف السمطة لفعؿ ذلؾ ،كربما قد
يؤدم ذلؾ إلى فتح الباب عمى مصراعيو أماـ مناىضة السامية(ابراىيـ.)1007،

"نخمص مما سبؽ إلى أف نجاح أك إخفاؽ الرؤساء األمريكييف يبقى مرىكنا بأمكاؿ كأصكات
دكر كبي انر كمؤث انر في دائرة
الييكد األمريكييف ،كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ أف "أيباؾ" تمعب ان
القرار األكلى في الكاليات المتحدة األمريكية ،كالتي ىي الرئيس كمحيطو ،كما ىك الحاؿ بشكؿ
جمي ،مع الرئيس "بكش االبف" ،الذم سنتطرؽ لو في الدارسة كالذم يتكاجد في دائرتو الضيقة
كؿ مف "ريتشارد بيرؿ" ك"بكؿ كلفككيتز" ك"دكغالس فيث" كغيرىـ ،مف الذيف ينتمكف لمكبي
الصييكني ك"أيباؾ" ،بؿ منيـ مف كاف مف مستشارم رئيس الكزراء اإلسرائيمي "بف يميف نتنياىك"،
مما يعني بالضركرة ديمكمة الدعـ المادم كالسياسي إلسرائيؿ".
يكسيك :أثيبير أبياكك في اسكتنيرس
يستطيع المرء في الكاليات المتحدة األمريكية أف يتقدـ لالنتخابات البرلمانية ،لكنو حتمان لف يحقؽ
النجاح ما لـ تتكفر لو األمكاؿ الطائمة لتمكيؿ حممتو االنتخابية ،مف ىذا الباب تتدخؿ "أيباؾ"
لتقدـ الدعـ المشركط ،فيغرؽ المترشح لالنتخابات باألمكاؿ ككسائؿ ،كتقنيات الدعاية كالتشيير
لمسياسييف .كقد كشؼ كاتب امريكي عف نماذج مف كيفية تأثير "أيباؾ" في صنع السياسة
الخارجية األمريكية مف خالؿ "الككنجرس" ،كفي مقاؿ نشر لو بمجمة "نيكيكرؾ ريفيك اكؼ
بككس" ،قدـ الكاتب "مايكؿ ماسنج" أمثمو عممية عمى قكة "أيباؾ" في التأثير عمى أعضاء
الككنجرس األمريكي (الكاشؼ ،1008،ص .)40-19كيكرد "ماسنج" مثالن عمى ذلؾ قائالن "حدثني
أحد مساعدم عضك ككنجرس عف مرشح ديمقراطي مف كالية في الكسط األمريكي ..كاف
متحمسان لمحصكؿ عمى تبرعات مؤيدم إسرائيؿ ،فاتصؿ بأيباؾ ،كالتي بدكرىا عرفتو عمى ميندس
كمبيكتر في نيكيكرؾ استطاع ترتيب حفمة جمع تبرعات في شقتو في نيكيكرؾ ،كجمع المرشح
فسكؽ
أكثر مف  32ألؼ دكالر" ،كتابع "ماسنج "كبالنسبة لممرشح ،الذم يقطف كالية صغيرةٌ ،
اإلعالنات التمفزيكنية فييا رخيص ،كبالتالي فقد ساعده ىذا المبمغ المالي كفاز في السباؽ

االنتخابي ،كاآلف ىذا المرشح ىك عضك ككنجرس مف بيف المئات الذيف يمكف االعتماد عمييـ
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لمتصكيت لصالح أيباؾ في كؿ مرة" ،كبحسب "ماسنج" فإف المرشحيف الذيف يكاجيكف "أيباؾ" ،قد
يجدكف أف تمكيميـ قد جؼ .كيشير في ىذا السياؽ إلى حالتيف "ىما لعضك الككنجرس "سينثيا
مكيني" مف جكرجيا ك"ايرؿ ىيالرد" مف االباما ،ككالىما مف األفارقة األمريكييف .ففي عاـ
1001ـ ،قاـ "مكيني كىيالرد" بالتعبير عف مكاقؼ ناقدة إلسرائيؿ ،كاستمـ بمقابؿ ذلؾ منافسييما
مبالغ مالية مف المكبي المؤيد إلسرائيؿ ،كبما أف "مكيني كىيالرد" لـ يككنا مف األعضاء
المشيكريف شعبيان ،فاف ىذه المبالغ لمنافسييـ أدت إلى خسارتيما السباؽ االنتخابي"(الشقاقي،

 ،)1002كتأكيدا عؿ قكة "أيباؾ" ،يقكؿ أحد الدبمكماسييف السابقيف "دافيد نيكسـ" كالذم عمؿ
مساعد كزير الخارجية في إدارة نيكسكف كنائب كزير الخارجية في عيد كارتر ،أجاب عندما سأؿ
أحد أعضاء الككنغرس عف قكة "أيباؾ" في التشريعات ،أجاب الككنغرس بأنيا "قكة الماؿ" .كفي
انتخابات التجديد عاـ  ،1002دعمت "أيباؾ" السيناتكر "جكزيؼ ليبرماف بمبمغ قدر بحكاؿ 342
ألؼ دكالر دكف أف تدعـ منافسو الديمقراطي "نيد المكنت" (ميرشامير ،ككلت ،1002 ،ص.)321
كلكف قسـ التحاليؿ السياسية في "أيباؾ" بإدارة "مايكؿ لكيس" "ابف برنار لكيس الذم يعتبره
البعض المفكر المنتدب مف قبؿ "جكرج دبميك بكش" لشؤكف الشرؽ األكسط كالعالـ اإلسالمي"،
استمر بمراقبة مف أطمؽ عمييـ لقب أعداء إسرائيؿ .كفي مطبكعة النشاطات األسبكعية ،ترسؿ
اسماء الجماعات كاألفراد الذيف ينتقدكف إسرائيؿ إلى مجمكعة مختارة مف القادة الييكد،
كالمكاطنيف ،كالسفارة اإلسرائيمية (تيرم ،1002،ص.)317

ىذه الخطة تتكثؼ في اجتماعيف أساسييف ،تعقدىما "أيباؾ" مع المرشحيف ،اجتماع قبؿ الفكز
كفيو تقدـ شركط الدعـ كالمساعدة كاجتماع بعد الفكز ،كفيو يقدـ برنامج "أيباؾ" ،كرغـ أف
الككنجرس ،يحتؿ المرتبة الرابعة عمى صعيد دائرة القرار مما يحكـ عمى دكرىا بالمحدكدية ،حيث
ال تتدخؿ إال في نياية المسمسؿ القرارم ،كبالتالي تبقى تعديالتيا سطحية ،إال أنيا بالنسبة
لمفاعمي "أيباؾ" تعد بمثابة مكردان أساسيان حيكيان ،لككف أىداؼ "أيباؾ" أىدافان خارجية ،يسيؿ عمى
الككنغرس رفضيا أك قبكليا (بناف ،)1008،دكف أف يؤثر ذلؾ بشكؿ مباشر عمى الكتمة الناخبة،
في ىذا االتجاه صرح رئيس لجنة الشؤكف الخارجية في مجمس الشيكخ السيناتكر "فكلبرايت" ،في
مقابمة مع برنامج "أماـ األمة" الذم تبثو شبكة " ."C.B.Sكذلؾ بتاريخ  7أكتكبر 3971ـ حيث
قاؿ" :إف اإلسرائيمييف يراقبكف سياسة الككنغرس كمجمس الشيكخ ،بؿ إف سبعيف في المائة مف
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زمالئنا في مجمس الشيكخ ،يتخذكف مكاقفيـ تحت ضغط المكبي" كبعد ىذا التصريح ،كتحديدان في
االنتخابات المكالية ،فقد "فكلبرايت" منصبو كعضك في مجمس الشيكخ ،نتيجة لتحقيقو ىذا ،كفي
كتاب "لقد تجرؤكا عمى الكالـ" الصادر عف "لكرانس ىير" كشركاؤه 3982ـ ،كصؼ "بكؿ فيف
لي" العضك في "الككنغرس" الصييكني األمريكي لمدة  11سنة النشاط الحالي لمكبي ككذلؾ
قكتو ،قائالن" :ىذا فرع لمحككمة اإلسرائيمية يراقب "الككنغرس" ،كمجمس الشيكخ ،كرئاسة
الجميكرية ،كك ازرة الخارجية ،ك"البنتاجكف" ،ككسائؿ اإلعالـ نفسيا ،إضافة إلى التأثير الذم
يمارسو عمى الجامعات كالكنائس" ،كعمى سبيؿ المثاؿ تصرح "أيباؾ" مف خالؿ مكقعيا
اإللكتركني بأف مقابالت "أيباؾ" مع أعضاء "الككنغرس" األمريكي تصؿ إلى 1000مقابمة في
السنة الكاحدة ك ينتج عنيا عادة مائة تشريع محاب إلسرائيؿ ،عمى حد تعبير المكقع(ككالة نبأ
.)1032،

كما يؤكد تأثير "أيباؾ" عمى "الككنجرس" ،القرار الذم اتخذه مجمس النكاب في عاـ 3984ـ،
بأغمبية  ،98%بإلغاء كؿ تقنيف لمتبادؿ التجارم بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة ،رغـ سمبية
التقرير الصادر عف ك ازرة التجارة ككافة النقابات ،أكثر مف ىذا ،استطاع النفكذ اإلسرائيمي أف
يصؿ إلى التكنكقراط العسكرم ،في شخص األميراؿ األمريكي "طكماس مكرير" رئيس أركاف
الحرب العامة لمقكات المسمحة األمريكية ،الذم صرح سنة 3971ـ ،بخصكص عالقتو مع
الممحؽ العسكرم اإلسرائيمي "مكردخام غكر" "طمب ىذا األخير مف الكاليات المتحدة األمريكية
طائرات حربية مزكدة بصاركخ جد متطكر يسمى "مافريؾ" ،فرد عميو األميراؿ "ال يمكنني أف
أسممكـ ىذه الطائرات ،ليس لنا إال سربان كاحدا كقد أقسمنا أماـ "الككنغرس" بأننا في حاجة إلييا "
فرد عميو "غكر" "سممنا الطائرات ،أما فيما يخص "الككنغرس" ،فأنا سأتكمؼ بو" كىكذا يضيؼ
األميراؿ" :أرسؿ السرب الكحيد المجيز ب "مافريؾ" إلى إسرائيؿ"(بناف ،)1008،تتجسد السيطرة
اإلسرائيمية عمى "الككنجرس" مف خالؿ ما قالو الرئيس السابؽ ؿ"أيباؾ" "مكريس آمايتي" "أف
ىناؾ الكثير مف المكظفيف مف مختمؼ المستكيات في الككنغرس مف الييكد الذيف يكدكف خدمة
إسرائيؿ كيعممكف عمى إثبات ييكديتيـ ،كىؤالء في مكاقع يستطيعكف التأثير عمى رؤسائيـ مف
أعضاء الككنغرس ،كما يقترحكف صياغة تشريعات تخص مصمحة إسرائيؿ(ميرشامير  ،ككلت،
،1007ص.)321
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كىنا يمكف مالحظة الدكر الحيكم الذم لعبتو "أيباؾ" أثناء حرب أكتكبر عاـ  ،3971ككيؼ
تدخمت الكاليات المتحدة األمريكية لصالح إسرائيؿ في الحرب ،نالحظ أيضان مما سبؽ ،مدل
تأثير المكبي المؤيد إلسرائيؿ في السياسية الخارجية األمريكية ،فيناؾ سمطة أحادية الجانب في
السياسة الخارجية األمريكية ،ىي سمطة "أيباؾ" ،خاصة في الشؽ المتعمؽ بمصمحة إسرائيؿ".
كمنذ تأسيسيا ،تعمؿ "أيباؾ" مع كؿ مف مجمس االتحاد الفيدرالي الييكدم ،كالمؤتمر الييكدم
العالمي كالمنظمات الصييكنية األمريكية ،كمنظمة "بنام بريث" ،لحساب إسرائيؿ ،كتحرص
"أيباؾ" عمى أف ىيحضر يممثٌؿ عنيا كافة االجتماعات كالجمسات المفتكحة في مجمس الشيكخ
كالنكاب في "الككنجرس" األمريكي ،كاالتصاؿ مع كافة األعضاء كالمكظفيف في "الككنجرس"
كتقديـ خدمات كمكافآت كزيارات سياحية ليـ إلى إسرائيؿ يبغية التأثير فييـ كاستمالتيـ باتخاذ
مكاقؼ كق اررات داعمة بالمطمؽ في كؿ ما يتعمؽ بإسرائيؿ (زيتكف،1002،ص ،)302كبالنسبة آلليات

عمميا داخؿ "الككنجرس" تقدـ "أيباؾ" تقري انر لكؿ عضك بالككنجرس عف كيفية التصكيت لصالح
إسرائيؿ كتزكد االعضاء بالبيانات كالكثائؽ الخاصة بالمكاضيع التي تعرض عمى "الككنجرس"
كالتي تيـ إسرائيؿ كتدعـ كجية نظرىا ،كما أنيا تعزز ذلؾ بالمكالمات الياتفية كالزيارات
الشخصية كالتكدد إلى معاكني أعضاء "الككنجرس" الذيف يقكمكف بدكر ميـ كراء الستار مف أجؿ
سياسات معينة ،كمف أجؿ عرض مكاقؼ خاصة كاجراء اتصاالت لممثمييـ .كتركز "أيباؾ" ايضا
عمى األعضاء الذيف ينتمكف إلى المجاف الرئيسية لممساعدات الخارجية ،أك السياسية ،كعمى
غيرىـ مف األعضاء النافذيف .كىي تحتفظ بقائمة اسماء أعضاء مجمس الشيكخ كالنكاب الممتزميف
بالتصكيت ،كفقان لتعميمات المكبي الييكدم ،حيث يناؿ ىؤالء الثناء الفكرم في منشكرات المكبي
كما يتـ تكريميـ في المؤتمرات ،كفي حفالت العشاء كتنشر عنيـ التقارير اإليجابية عمى ناخبييـ
في كالياتيـ .كتساىـ "أيباؾ" بشكؿ غير مباشر في تمكيؿ حمالتيـ االنتخابية ،مف خالؿ لجاف
العمؿ السياسي المؤيدة إلسرائيؿ (المسيرم ،3998،ص.)148

في كتاب "جاينس تيرم" قالت :كقبؿ تمكف أم رئيس مف الدفاع بفعالية عف تسكية شاممة ،يجب
تعديؿ دعـ "الككنغرس" الال مشركط إلسرائيؿ ،كاستعداده لتقديـ العكف المالي ليا ،كذلؾ خدمة
لمصالح الكاليات المتحدة األشمؿ .كلقد فاقمت مشاكؿ العالقات األميركية في الشرؽ االكسط
الحسابات الضيقة لمجماعات االثنية أك الدينية ذات االىتمامات الخاصة .كبالرغـ مف أف إيجاد
حؿ لمنزاع العربي-اإلسرائيمي لف يحؿ كؿ مشاكؿ المنطقة ،فيك قد يخفؼ إلى حد كبير مستكل
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العدائية ،كالشعكر المعادم لمكاليات المتحدة ،كالعنؼ الذم تتصؼ بو المنطقة في الكقت
الحاضر (تيرم ،1002،ص ،)131ىذا التأثير المباشر الذم يستيدؼ المسئكليف الرسمييف،
الحككمة ،البرلماف ،كاإلدارة كخاصة التكنكقراط العسكرم ،يجد دعمو بالقكة النكعية التي تتكفر
لدل "أيباؾ" ،كالمتمثمة في سيطرة جؿ أعضائيا عمى الممكية الخاصة أم الرأسماؿ المادم
كالشركات كالبنكؾ ككسائؿ اإلعالـ ،كعمى ىذه األرضية تمجأ "أيباؾ" إلى تعبئة الرأم العاـ كآلية
لمضغط غير المباشر عمى المسئكليف السياسييف ،فالرأم العاـ ىك القاعدة الخمفية التي غالبا ما
تؤثر عمى صانع القرار العاـ في الدكؿ الديمكقراطية(ابراىيـ.)1007،

تبيمكن سنك قبيكس اسدتر اسيكم اسذي أقتم او "أبياكك" في اسكتنغرس :قدمت "أيباؾ" رؤيتيا لدكر
"الككنجرس" مف خالؿ كتاب صدر عنيا يحمؿ مجمكعة اإلجراءات كالمياـ الرئيسية ،التي يجب
عمى "الككنجرس" اتخاذىا لدعـ جيكد عممية السالـ ،التي جاءت في معظميا قريبة جدان مف
المكقؼ اإلسرائيمي .تينبغي عمى "الككنغرس" دعـ الجيكد الرامية إلى التكصؿ إلى سالـ دائـ
بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف ،مف خالؿ اتخاذ اإلجراءات التالية:2017،AIPAC Briefing Book( :
)43

 دعـ حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا ضد اليجمات اإلرىابية الفمسطينية لتحقيؽ السالـ،
كالجماعات اإلرىابية يجب أف تفيـ أف العنؼ لف يحقؽ أىدافيا.
 تمتزـ القيادة الفمسطينييف بالسالـ مع إسرائيؿ كتعارض العنؼ" ،الككنغرس" يجب أف يصر
عمى أف يمتزـ القادة الفمسطينييف باالمتناع عف جميع أشكاؿ التحريض كالعمؿ عمى بناء ثقافة
التسامح.
 الحفاظ عمى تقديـ المساعدات المشركطة لمسمطة الفمسطينية لمحفاظ عمى المتطمبات الحالية
ليذه المساعدات ،بما في ذلؾ السمطة الفمسطينية أف تبرىف عمى التزاميا بعدـ المجكء إلى
العنؼ كرفض التعاكف مع منظمات إرىابية مثؿ حماس.
 معارضة الخطكات الفمسطينية مف جانب كاحد كمعارضة الجيكد الفمسطينية لتجاكز المحادثات
المباشرة كمحاكالت الضغط عمى إسرائيؿ في الساحة الدكلية ،كقد أرسؿ "الككنغرس" م ار انر
رسالة قكية بتعميؽ المساعدات لمفمسطينييف كاغالؽ مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية في
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كاشنطف ،إذا ما اتخذ الفمسطينييف تدابير أحادية أك مف جانب كاحد ضد إسرائيؿ في االمـ
المتحدة ،أك في الككاالت الدكلية المتخصصة مثؿ المحكمة الجنائية الدكلية.
 تشجيع الدكؿ العربية عمى لعب دكر بناء كداعـ ،ينبغي عمى "الككنغرس" تشجيع الدكؿ العربية
عمى دعـ الجيكد المبذكلة مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ الدكلتيف كتطبيع العالقات مع إسرائيؿ.
يقكؿ "بكؿ فندلي" عف تجربتو الشخصية أك تجربة "ماكمكسكي" كعف كصكؿ سيطرة المكبي إلى
"الكابتكؿ ىيؿ" ،ككيفية معرفة "أيباؾ" ما يقكلو أعضاء "الككنجرس" بصدد الشرؽ االكسط اذ
يقكؿ" :أيباؾ اصبحت مرادفا لمسمطة" بصراحة أكثر إف أيباؾ ترىب الككنغرس (فندلي،1003 ،

ص .)47-43ككما يجيب بكؿ فيندلي حكؿ قكة "أيباؾ" في الككنجرس :إف أعضاء الككنجرس
يعانكف مف محنة أسكأ مف الشعب األميركي ،فاليكـ ال يكجد ىناؾ شخص في مجمس الككنجرس
أك في مجمس الشيكخ الذم يرفع صكتو منتقدان إلسرائيؿ ،لما تقكـ بو مف ىجكـ شديد عمى
الفمسطينييف العزؿ كال حتى كاحدان منيـ ،في زماننا كاف ىناؾ كثيريف مستعدكف لمكالـ ،اآلف ال
يكجد كال كاحد( ،شاكس بيرسي) فقد مقعده في البرلماف ،ألنو دعـ تزكيد الدكؿ العربية بالسالح،
ك(ديؾ كركسكي) أيضان كاف منتقدان إلسرائيؿ ،كاف مف كالية كاليفكرنيا كرشح نفسو لعضكية
مجمس الشيكخ ،كلكف ال يكجد شؾ بأف المعارضة التي تصدت لو كالتي نظميا المكبي المؤيد
إلسرائيؿ "أيباؾ" كمفو خسارة مقعده ،كيبدك أنو لـ يعد ىناؾ أحد مستعد األف ،كيجرؤ عمى الكالـ
في ىذا المكضكع ،كلكف المكجكديف في العاصمة األميركية ليسكا ممثميف لمشعب ألنيـ متحديف
عمى تأييد إسرائيؿ عمى طكؿ الخط )بكؿ فيندلي في لقاء مع قناة الجزيرة .)1001

يمكف اعتبار أف قكة "أيباؾ" مف مكانة إسرائيؿ في الفيـ االستراتيجي لككنيا في مكقع جغرافي
ىاـ بيف رزمة مف األعداء المفترضيف إلسرائيؿ كلمكاليات المتحدة ،كبالتعاكف العسكرم كاإلمداد
كالتسميح تتفكؽ عسكريان عمى أم محاكلة معادية تمس مصالح الكاليات المتحدة ،كذلؾ تتمتع
إسرائيؿ بالمقدرة عمى اإلنذار المبكر كالمعالجة المبكرة لمثؿ ىذه المحاكالت المعادية فقد قاليا
"نيكسكف" في إجابتو عمى سبب جسامة دعـ إسرائيؿ حيث قاؿ" :إف إسرائيؿ تكمفيـ أقؿ مف إبقاء
األسطكؿ السادس في البحر األبيض المتكسط".
كما يقكؿ "لي أكبريف" :يكمف مصدر قكة المكبي اإلسرائيمي "أيباؾ" الرئيسي في أف التأييد
إلسرائيؿ ىك أحد مقكمات االستراتيجية األمريكية ..فالمكبي ليس في كضع مف يحاكؿ أف يحصؿ
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عمى المساعدة إلسرائيؿ مف "ككنغرس" في نزاع مع إدارة غير مستعدة ،فيك يؤيد جكىريان برامج
المساعدة التي تمتزميا اإلدارة التزامان عميقان (اكبريف :1986،مترجـ .)179

إف قكة "أيباؾ" داخؿ الكاليات المتحدة ،تعكد إلى تميز إسرائيؿ بتمؾ القدرات االستراتيجية نظ انر
إلى استعداد إسرائيؿ بالكقكؼ كدرع كا و
ؽ ،كما حصؿ عند قياـ إسرائيؿ بضرب المفاعؿ النككم
اء ميمة مف
العراقي عاـ 3983ـ ،أكرد فؤاد المغربي أنو" :عندما ىاجمت إسرائيؿ كاحتمت أجز ن
ثالثة بمداف عربية في 3927ـ ،فإف ىذه الفترة تمت سياسات رسمية مف الكاليات المتحدة في
تحديد امتداد قكة االتحاد السكفيتي ،كذلؾ بمحاصرة كمياجمة أم حمفاء محتمميف كما ىك الحاؿ
بالنسبة لجماؿ عبد الناصر الذم تزعـ القكمية العربية كاعتبر مؤيدان قكيان لالتحاد السكفيتي
ككنتيجة لذلؾ ظيرت إسرائيؿ في كضعية استراتيجية ىامة لمكاليات المتحدة" (المغربي،
،1001ص.)14

مساعدة الكاليات المتحدة إلسرائيؿ أمر بالغ األىمية لمحفاظ عمى حميفتيا إسرائيؿ قكية كآمنة،
كيتعيف عمى "الككنغرس" تخصيص األمكاؿ الالزمة لممساعدة األمنية السنكية التي تفي بمستكيات
التمكيؿ الكاممة المنصكص عمييا في مذكرة التفاىـ الحالية ،التي تستمر  30سنكات حكؿ
المساعدات األمنية بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،ذكرت "أيباؾ" عبر كتاب صادر عنيا عاـ
1037ـ ،مجمكعة مف النقاط تعبر عف أىمية مساعدة الكاليات المتحدة إلسرائيؿ؛ لمحفاظ عمى
حميفتيا إسرائيؿ قكية كآمنة(52 :2017،AIPAC Briefing( :

• التحديات المتزايدة :تكاجو إسرائيؿ مجمكعة غير مسبكقة مف التيديدات الناشئة مف تزايد عدـ
االستقرار كالفكضى التي تجتاح الشرؽ األكسط ،ىذه التحديات تتطمب زيادة كبيرة في نفقات
الدفاع اإلسرائيمية.
• الحفاظ عمى القكة العسكرية النكعية :تعزيز المساعدة األمنية ضركرم لضماف أف إسرائيؿ
تحتفظ بحاجتيا العسكرية النكعية (كـ) عمى خصكميا ،زيادة تكاليؼ األسمحة كالمشتريات
األسمحة المتقدمة ييدد نظاـ إدارة الجكدة في إسرائيؿ.
• إنفاؽ الدفاع :تنفؽ إسرائيؿ نسبة أكبر مف إجمالي دخميا المحمي الناتج المحمي اإلجمالي عمى
الدفاع عف أم دكلة متقدمة أخرل ،مساعدة الكاليات المتحدة يساعد عمى مكاجية التفاكت الكبير
في اإلنفاؽ العسكرم الكمي بيف إسرائيؿ كجيرانيا.
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• ميزانية المعكنة الخارجية :جنبا إلى جنب مع الدعـ المالي لمكاليات المتحدة المسمحة كالقكل،
كا لتمكيؿ لممساعدات الخارجية ىك عنصر أساسي مف مكاطني أمريكا الستراتيجية األمف ،كتؤدم
المساعدات الخارجية دك ار حاسما في إقامة اقتصاد جديد كفرص لمشركات األمريكية كفرص
العمؿ لمعماؿ األمريكييف.
• الحفاظ عمى المصالح الرئيسية في الكاليات المتحدة :المساعدات الخارجية األمريكية صغيرة
نسبيا ،كاالستثمار الفعاؿ مف حيث التكمفة التي تساعد عمى منع الحركب كاألزمات كالككارث
أكثر تكمفة ،كتساعد المعكنة الخارجية عمى تجنب المناطؽ غير المستقرة مف أف تصبح مكاف
لتربية أسباب اإلرىاب كالفقر كالمرض كانعداـ القانكف كالتيديدات التي يمكف أف تتسرب إلى دكؿ
أخرل كتقكض المصالح األمريكية.
كمف ركائز نجاح "أيباؾ" األساسية في "الككنجرس" أف بعض أعضائو الرئيسيف ،صياينة
مسيحيكف ،مثؿ "ديؾ ارمي" الذم قاؿ "إف األكلكية في السياسة الخارجية ىي حماية إسرائيؿ
حسب ما أرل" حيث تبقي إسرائيؿ شبو محصنو ضد االنتقاد ،كىك ما يؤيده أغمب مجمس النكاب
كالشيكخ مف تكظيؼ السياسة الخارجية لدعـ مصالح إسرائيؿ ،كما يشكؿ مكظفيف العامميف في
"الككنجرس" المكاليف إلسرائيؿ مصدر آخر لنفكذ "أيباؾ" ،ففي إحدل المرات قاؿ رئيس "أيباؾ"
"مكرييس اميتام"" :يكجد عدد كبير مف الشباب الذيف ىـ عمى مستكل العمؿ ىنا في "الكابيتكؿ
ىؿ" ممف اتفؽ أنيـ ييكد مستعدكف لمنظر في قضايا معينة مف منطمؽ ييكديتيـ ،كجميع الشباب
يشغمكف مكاقع تمكنيـ مف اتخاذ القرار في ىذه المياديف نيابة عف الشيكخ كيمكنؾ إنجاز أمكر
كثيره جدان عمى مستكل جياز العامميف فقط" ليذا يعتبر "أيباؾ" نكاة نفكذ المكبي في "الككنغرس"
(كالت ،مرشايمر ،1002،ص.)24-21

يرجع نجاح "أيباؾ" أيضان إلى مقدرتيا عمى مكافأة الييئة التشريعية كمرشحي "الككنجرس" ،الذيف
يساندكف أجندتيا ،كمعاقبة مف يتحدكنيا ،كتتحقؽ "أيباؾ" مف أف أصدقائيا يحصمكف عمى دعـ
مالي قكم مف عدد ىائؿ مف لجاف العمؿ السياسي المكالية إلسرائيؿ .أما الذيف يعتبركف معاديف
إلسرائيؿ ،مف جية أخرل ،فينبغي أف يككنكا عمى ثقة مف أف "أيباؾ" سكؼ تكجو تبرعاتيا لمحممة
االنتخابية إلى خصكميـ السياسييف ،كما تنظـ "أيباؾ" حمالت كتابة رسائؿ ،كتحث محررم
الصحؼ عمى المكافقة عمى المرشحيف المكالييف إلسرائيؿ (مركز الكاشؼ.)29 :2008 ،
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دكر حيكيان في تكجيو ق اررات كقكانيف "الككنجرس" األمريكي،
كىكذا نخمص إلى أف "أيباؾ" تمعب ان
بما يخدـ أمف كاستقرار إسرائيؿ ،فالككنجرس كأعضائو محؿ اىتماـ كتركيز مف قبؿ سياسات
المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،بما يضمف تكجيو السياسة الخارجية األمريكية
تجاه منطقة الشرؽ األكسط لصالح إسرائيؿ ،خاصة في كقت األزمات ،فقد تدخمت "أيباؾ" بقكة
أثناء حرب أكتكبر عاـ  3971مف أجؿ تقديـ الكاليات المتحدة األمريكية أحدث األسمحة لصالح
إسرائيؿ مما انعكس عمى سير المعارؾ عمى األرض ،فمركز عمؿ "أيباؾ" يتركز عمى
"الككنجرس" األمريكي ،حيث يحاكؿ "أيباؾ" التأثير في المرشحيف لممجمس الشيكخ كالنكاب عبر
الدعـ المقدـ ليـ اثناء فترة االنتخابات التشريعية.
رااعكً :أثيبير "أبياكك" في اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية
لعبت "أيباؾ" دك انر ميمان في تكجيو السياسة العامة لمكاليات المتحدة في المنطقة العربية ،كيرجع
تأثر السياسة الخارجية األمريكية نظ انر لتحركات كأنشطة المكبي اإلسرائيمي كبعض مف جماعات
المصالح في منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ ،كالتي استطاعت أف تحرؼ سياسة الخارجية
األمريكية في االتجاىات التي تفضميا ،كما تمكف المكبي اإلسرائيمي مف جعؿ سياستو جزء مف
المصمحة القكمية األمريكية ،حيث استطاع إقناع األمريكيكف في كقت كاحد أف المصالح
األمريكية كاإلسرائيمية ىي متطابقة في جكىرىا (ميرشامير ،ككلت ،1002 ،ص.)3

كيالحظ أف ميمة المكبي المؤيد إلسرائيؿ في أمريكا سيطرة كىيمنة المكبي المؤيد لميككد "أيباؾ"،
يعتبر أقكم المنظمات الصييكنية في أمريكا كتعد أداة لحزب الميككد اإلسرائيمي في أمريكا ،كقد
اشتكي رئيس الكزراء اإلسرائيمي "اسحؽ رابيف" ككزير خارجيتو "شمعكف بيريز" م ار انر مف أف
مبادرات السالـ يتـ تخريبيا مف قبؿ "إيباؾ" ،كفي عاـ  3998كبعد كصكؿ نتنياىك لمسمطة في
إسرائيؿ ،كبعد ضغكط عميو لقبكؿ خطة االنسحاب المتكاضعة  %31مف األراضي الفمسطينية
المحتمة ،نجحت "إيباؾ" في جمع تكقيع  83سناتكر أمريكيان عمى رسالة لكمينتكف ترفض الضغط
عمي نتنياىك لدفعو لقبكؿ خطة االنسحاب ،فجماعات الضغط المؤيدة إلسرائيؿ أصبحت تحت
رحمة المكبي الميككدم الذم يطالب بكؿ شيء كيرفض أم نقد لسياسات إسرائيؿ المتطرفة(حمكدة،
.)1003
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لقد كاف دكر "أيباؾ" الرئيسي ىك ضماف تدفؽ المساعدات األمريكية إلس ارئيؿ كتزايدىا باستمرار،
كالقكؿ بأف "أيباؾ" أحرزت نجاحان عجيبان في ىذا الباب ىك دكف الكاقع ،كمف المستحيؿ أف نفيـ
العالقة بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ كدكر "أيباؾ" فييا ،مف دكف النظر مسألة المساعدات
األمريكية إلسرائيؿ ،كتأثيرىا عمى السياسة األمريكية ،كاالقتصاد االسرائيمي ،فاآللة التي مكنت
االقتصاد االسرائيمي مف العمؿ طيمة عشرات السنيف الماضية ىي المساعدات األمريكية
(تيفنف،3990،ص ،)117ليذا اخذت نشاطات "أيباؾ" تعمؿ مف أجؿ تعميؽ كاستغالؿ كؿ مركز
صناعة قرار يتمتع بصالحيات رسمية ،كتسخر ىذه النشاطات عمى السياسة األمريكية التي
بإمكانيا إحداث تغيير فييا ،حيث أف القياـ بدكر المؤثر في صياغة األمريكاف لسياسات بالدىـ
الخاصة بالشرؽ األكسط يتطمب إعطاء مزيد مف االىتماـ في المصالح كاالىتمامات األمريكية
األخرل ،أم أف ناشطي "أيباؾ" يظيركف الحرص عمى األكضاع الداخمية األمريكية ،مما يمكنيـ
مف المزيد مف التدخؿ ،كيقكم عالقات يتـ عبرىا الكصكؿ إلى نقاط التحكـ السياسية كاالقتصادية
اليامة.
"إف ما تبتغيو الكاليات المتحدة في نظرتيا لمكبي اإلسرائيمي "أيباؾ" كعممو ىك تحقيؽ لكثير مف
غاياتيا عمى اعتبار أنو يمثؿ القكة االقميمية الحميفة ليا في الشرؽ األكسط ،كعمى ذلؾ تبنت
الكاليات المتحدة سياسات إسرائيؿ كدافعت عنيا ،كجعمت مف المكبي المكالي ليا عنص ارن مساعدان
ليا في العديد مف االجراءات كالق اررات التي تتخذىا في مجاالت عمميا باالعتماد عمى المستكل
التشريعي ،كىذا عدا عف رغبة كؿ رئيس في استمالة المكبي اإلسرائيمي كالمنظمات الصييكنية
االخرل لصالحو انتخابيان" ،كقد قدـ "جيمس بتراس" ما يفسر كيؤكد ذلؾ في (بتراس .)2002 ،أف
ىذا األمر المحتكـ يقكد إلى إدراؾ أف "أيباؾ" ستككف حتما سياسة إسرائيمية رغـ ككنيا أمريكية
الشكؿ ،فمف بيف السطكر نق أر اىتماـ إسرائيؿ في "أيباؾ" قكم تابع ليا إف لـ يكف أكثر ،ليككف
مدافعا عنيا في أركقة الرئاسة ك"الككنغرس" األمريكييف باعتبارىما أقكل مركزيف لصياغة
كصناعة السياسة األمريكية.
 .3يعتبر "الككنغرس" األمريكي مركز كىدؼ أكؿ في أكلكيات "أيباؾ" ،كىك ما يتـ عبره تمرير
المشاريع أك مناىضة ما يتعارض مع سياسة إسرائيؿ .إذ يقكؿ فؤاد المغربي :إف "الككنغرس"
يمعب دك انر في السياسة الخارجية ،كيستطيع أف يفرض قيكد عمى رئيس الكاليات المتحدة .أما
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بشأف مكضكع الشرؽ األكسط ،فميس مف المبالغة القكؿ أف" :الككنغرس" ىك منطقة محتمة
إسرائيميان.
 .1إف نكعية مكظفي البيت االبيض الكظيفية في أغمبيا مكضع اىتماـ "أيباؾ" كىي التي
تحرص عمى تكظيفيـ؛ حتى يككنكا أداة مساعدة لإلحاطة بكؿ ما يجرم في البيت االبيض مف
تطكرات أك تصكرات مؤيدة إلسرائيؿ أك معادية ليا.
 .1اإلعالـ كأدكاتو المختمفة ،مف شبكات تمفزة كصحافة كبرل كقد رافؽ ذلؾ ازدياد تأثير الييكد
في "ىكليككد" (أكبر تجمع لمصناعة السينمائية في الكاليات المتحدة).
 .4إف "أيباؾ" كفي إطار دكرىا الضاغط تساىـ بشكؿ أك بأخر في تكظيؼ مجريات العمؿ
السياسي بأبعاد إسرائيمية فيـ:
 يقكمكف بأكثر مف القكؿ لممشرعيف في ماذا يصكتكف أك ماذا يفعمكف.
 تقكـ "أيباؾ" أيضان بمد المشرعيف بالمعمكمات.
 تمارس "أيباؾ" الضغط عمى "الككنغرس".
 الشكؿ الفعاؿ لمضغط يكمف في أف الناخبيف اأك المناصريف ،مف دائرة "أيباؾ" ،يبقكف عمى
االتصاؿ بالمشرعيف.
 .2لقد تككنت ميمة "أيباؾ" كعبر نشاطيا المحمكـ تجاه السياسة الخارجية األمريكية في أكجو
مختمفة منيا ما ىك ظاىر كمبطف بغطاء الحرص عمى عالقات الدكلتيف ببعضيما البعض كبيف
االثنيف كبيف "أيباؾ" العامؿ في الكاليات المتحدة لصالح دكلة غريبة ،تقع خارج إطار الحدكد
الجغرافية كالحدكد الدستكرية لمكاليات المتحدة ،كىي تجربة فريدة ككحيدة مف حيث القدرات التي
تتمتع بيا "أيباؾ" ،كمف حيث المدل الذم يتحرؾ فيو كيتضح ذلؾ في مقارنة كضع "أيباؾ"
كالجماعات الضاغطة العرقية األخرل ،كحتى "المكبيات" الصناعية ،كلقد حصؿ أف تمكنت
"أيباؾ" مف التفكؽ عمى تحركات جماعة المصالح النفطية التي أظيرت معارضة قكية في قضية
اعتراؼ الكاليات المتحدة بإسرائيؿ لدل إنشائيا ،ألف ذلؾ خط انر عمى أرباح الشركات النفطية التي
شكمت لكبي خاص بيا.
 .2بالنظر إلى الصكرة التي يتـ مالحظتيا عف ماىية ك أىمية ممارسة دكر ما ؿ"أيباؾ" في
قضايا تمس حسب اعتباراتيا بأمف كسالمة إسرائيؿ ،في كقفة مفادىا عرقمة تسميح أم دكلة
عربية باألسمحة األمريكية مع أنيا لـ كلف تككف إال لحاجات ىذه الدكؿ،
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مثؿ السعكدية،

لحاجات دفاعية ،فالجانب الذم تنشط فيو "أيباؾ" المذككر ىنا حسبما سيالحظ ىك أف سياسة
الكاليات المتحدة الخارجية يجب أف تخضع لعممية تقييـ معيارىا مصالح إسرائيؿ ،كمدم خدمة
سياسة كمصالح الكاليات المتحدة لمصالح إسرائيؿ ،كاستمرار العمؿ بيذا المعيار كعدـ التناقض
معو ،ألنو بذلؾ سيتـ تحصيؿ الرضا اإلسرائيمي كدكلة كك ػ لكبي يتبع ليا(المحتسب،1002،ص-23
.)21

اكميكً :أثيبير "أبياكك" لى اسرأي اسعكم األمربيكي
يعرؼ ال أرم العاـ بأنو الرأم السائد بيف أغمبية الشعكب الكاعية في فترة معينة لقضية أك أكثر
يحتدـ فييا النقاش ،كتمس مصالح ىذه األغمبية أك قيميا اإلنسانية األساسية مسان مباش انر
(حافظ،1009،ص ،)220كالسياسة األمريكية يكجد بيا اتجاىاف لدراسة كقياس الرأم العاـ" ،لكرنس
الرم العاـ يجب أف يككف عاما حقا ،كبمثابة القكة
لكؿ" الممثؿ لالتجاه التقميدم يصر عمى أف أ
الرم العاـ
المتحركة في الديمقراطية ،أما "ليكرف" الذم يمثؿ االتجاه الحديث ،فيرل أف عبارة أ
تعطي معناىا باإلشارة إلى مكضع فردم متعدد ،يعبر فيو األفراد عف أنفسيـ لتأييد بعض
القضايا كمساندة مجمكعة مف األشخاص ( العيساكم،1008،ص.)310-319

الرم العاـ في مجاؿ السياسة الخارجية ،فغالبان ما يككف محدكد كيرجع السبب
أما بخصكص دكر أ
الرئيسي ليذا التأثير المحدكد إلى عدـ اىتماـ الجميكر األمريكي بالشؤكف الخارجية (ياسيف،)30 :
الرم العاـ األمريكي أف حكالي  13إلى  % 11فقط ،مف الجميكر
قد أثبتت دراسات استطالع أ
األمريكي ،عمى معرفة تامة بأمكر السياسة الخارجية ،كىك ما يسمي " الجميكر الفطف" ،كيمكف
تحديد سببيف رئيسيف لمتأثير المتكاضع لمرأم العاـ في صناعة السياسة الخارجية ىما :االىتماـ
الرم العاـ
العرضي لمرأم العاـ بالشؤكف الخارجية كارتباطو بأزمات دكلية خاصة .كسرعة تأثر أ
بالقيادة السياسية (جرجس.)319 :

كيمعب الرأم العاـ في الدكؿ الديمقراطية ،دك انر ال يستياف بو ،كذلؾ بسبب منطؽ المنافسات
االنتخابية ،فمف خالؿ الجدؿ العاـ كحمالت االتصاؿ يمكف التأثير عمى صانع القرار العاـ
بكاسطة الدعاية اإلعالنية ،التي يتـ تمريرىا عبر كسائؿ اإلعالـ كالصحؼ كالقنكات التمفزيكنية،
ككذلؾ تكظيؼ دكر النشر كالسينما ،فيذه الممارسات تبقى شيء أساسي كناجع في أسمكب
التعبئة الذم تعتمده " المكبيات" بشكؿ عاـ ك"أيباؾ" بشكؿ خاص ،تعمؿ "أيباؾ" عمى التأثير في
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الرأم العاـ لممجتمع األمريكي في مجمؿ القضايا المتعمقة بالسياسة الخارجية التي تيتـ بيا
كخصكصا المتعمقة بإسرائيؿ كالحككمات اإلسرائيمية.
الباحث السياسي في معيد كاشنطف "ديفيد بكلؾ" كىك مف المشاركيف باستمرار بمؤتمرات "أيباؾ"،
خالؿ كممتو أماـ مؤتمر "أيباؾ" ،تحدث عف أف أىمية المؤتمر تنبع في حقيقة أف "أيباؾ" تعكس
الرأم العاـ األمريكي بشكؿ عاـ ،كدليؿ عمى ذلؾ االستطالع الرأم الذم أجرتو منظمة "جالكب"
الذم أظير نتائج استطالع أثبتت ،أف دعـ الرأم العاـ األمريكي بأكثر مف سبعيف بالمائة
إلسرائيؿ ،كما كدعـ عالقات جيدة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ كاف ىناؾ تعاطؼ مع
إسرائيؿ ،كيعتقد أف ىناؾ مجمكعة مف األسباب ليذا الدعـ ،منيا أف إسرائيؿ تظير كحمؼ أميف
لمصالح أمريكا كالقيـ األمريكية في العالـ كالشرؽ األكسط ،كأف إسرائيؿ دكلة ديمقراطية كصديقة
لمكاليات المتحدة في المنطقة ،كأنيا الدكلة المستقرة في الشرؽ األكسط كأنيا دكلة شديدة كقكية ال
يكجد بيا فكضي ،مثؿ الدكؿ العربية كأف الشعب األمريكي يرل أف ىناؾ مصالح مشتركة كقيـ
بيف البمديف ،كىذا ينعكس عمى استعداد إسرائيؿ ،لمتفاكض مع الفمسطينييف كالمشاركة في عممية
السالـ ،كيعتقد أف ىذا الدعـ أعمى بسبب استئناؼ مفاكضات السالـ(سكام نيكز العربية
يكتيكب.)1032،
كيكضحنتيجة ىذا االستطالع مدير مركز الحكار العربي صبحي الغندكر ،مف خالؿ التفريؽ بيف
الرم العاـ األمريكي المؤيد لدكلة إسرائيؿ كبيف الرأم العاـ المؤيد لمحككمة اإلسرائيمية ،حيث
أ
يقكؿ "أيباؾ" تدعـ الحاكـ اإلسرائيمي كالحككمة اإلسرائيمية بغض النظر مف ىك كتتخذ ىذا
المنحى منذ تأسيسيا ،كما فرؽ بيف الخالفات السياسة كالعقائدية في انتخابات 1031ـ ،نصؼ
الييكد األمريكاف أيدكا "أكباما" ،كفي الكقت الذم كانت "أيباؾ" ضده ،كاف "أيباؾ" ليست تعبير
عف قكة إسرائيؿ أك قكة الييكد في أمريكا ،كما مف يؤيد "أيباؾ" يختمؼ عف مف يؤيد إس ارئيؿ ،كأف
"أيباؾ" تتعمد الخمط بيف إسرائيؿ كبيف أمريكا كالييكد كاألمريكاف ،لتحقيقيا مآربيا الخاصة.
كتسعى "أيباؾ" أيضان مف أجؿ فرض أىدافيا عمى المسؤكليف الرئيسييف ،مف خالؿ استيدافيا
الرأم العاـ ،كتسعى إلى خمؽ االعتقاد لدل أغمب مككنات المجتمع بأف المسألة المرفكعة مف
طرفو ،تيـ الجميع كتصكير المسمميف مثال بأنيـ خطر ييدد المسيحييف كالييكد عمى السكاء،
كبالتالي تتـ صياغة التحالفات عمى أساس معادلة صديؽ صديقي ىك صديقي ،كعدك عدكم ىك
111

صديقي ،يبرز ىذا المنطؽ بشكؿ قكم(بناف ،)1008،بخصكص التحالؼ القائـ اليكـ بيف صفكؼ
اإلدارة األمريكية ذكم المرجعية اليمينية المحافظة كالمكبي الييكدم باعتباره تعبير عف النظاـ
السياسي المتنفذ في إسرائيؿ ،نفكذ "أيباؾ" ىذا جاء نتيجة لمحرية الكبيرة التي تتمتع بيا "المكبيات"
في الكاليات المتحدة األمريكية ،ما يمفت االنتباه ىك أف "أيباؾ" ليس لو لكف سياسي كاضح ،حيث
يمارس ضغكطو عمى كؿ مف الحزبيف ،الجميكرم كالديمقراطي رغـ أف أكجو التالقي اإليديكلكجي
بينيما أكثر مف أكجو االختالؼ نتيجة عالقاتو الخاصة كتغمغمو داخؿ أكساط الرأم العاـ ،كقد
تكفرت لو ىذه اإلمكانية ،لككف القاعدة الييكدية التي يرتكز عمييا تتشكؿ منيا  33%ممف يطمؽ
عمييـ اسـ الصفكة مف مجمكع النخبة ،ك %12مف صفكة الصحافة كالنشر ،كأكثر مف  %37مف
رؤساء المنظمات التطكعية كالعامة ،كأكثر مف  32%مف المناصب الرسمية اليامة
(ابراىيـ.)1007،

كقد أكرد "ستيفف شتاينالت" المدير السابؽ لمشؤكف القكمية بالمجنة الييكدية األمريكية "أف لمييكد
قكة سياسية ال تتناسب مع عددىـ ،كىي أعظـ مف قكة أم مجمكعة عرقية أك ثقافية في أمريكا"
كيضيؼ أف النفكذ االقتصادم لمييكد كقكتيـ يتركزاف بصكرة غير متناسبة في ىكليكد كالتمفزيكف،
كفي مجاؿ األخبار ،كنفس الشيء أكده الكاتباف الييكدياف المعركفاف "سيمكر ليبست" ك"إبرؿ
راب" في كتابيما "الييكد كالحاؿ األمريكي الجديد" المنشكر سنة  ،3992حيث قاال "شكؿ الييكد
خالؿ العقكد الثالثة الماضية  20%مف أفضؿ  100مثقؼ بالكاليات المتحدة األمريكية%10 ،
مف أساتذة الجامعات الرئيسية %40مف الشركاء بالمكاتب القانكنية الكبرل بنيكيكرؾ ككاشنطف،
 % 29مف الكتاب المنتجيف لمخمسيف فيمما سينمائيا التي حققت أكبر إيراد ما بيف عامي 3922
– ،3981ك %28مف المديريف كالكتاب كالمنتجيف الثنيف أك أكثر مف المسمسالت بكقت الذركة
التمفازم" رغـ أف الييكد ال يشكمكف إال  %1مف مجمكع سكاف الكاليات المتحدة األمريكية ،ىذه
اإلمكانيات الجبارة يشكؿ بكاسطتيا "أيباؾ" الرأم العاـ األمريكي كفقان لمصالح إسرائيؿ ،ىذه
المكانة التي احتمتيا "أيباؾ" جعمتيا تكجو تيمة معاداة السامية لكؿ مف ال يشاطره نفس اآلراء
المؤيدة إلسرائيؿ (تاج الديف كعبد الغفار.)1030،

"كىنا نرل أف الحمالت اإلعالمية التي تعرض ليا كؿ مف "ستيفف كالت" مف جامعة ىارفرد
ك"جكف ميرشايمر" مف جامعة شيكاغك األمريكيتيف ،إثر عرضيما لكرقة تقر بأف الدعـ األمريكي
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لدكلة إسرائيؿ يتناقض مع المصالح القكمية األمريكية ،كال ينبع مف اعتبارات أمريكية استراتيجية
أك أخالقية بؿ مف تغمغؿ المكبي اإلسرائيمي في أمريكا ،تعتبر دليالن عمى قكة ىذا المكبي.
نستنتج مما سبؽ ذكره ،أف قكة "أيباؾ" ،ترجع إلى ممكية الضخمة لكسائؿ اإلنتاج كالماؿ ،كنفكذىا
بالسينما كالصحافة كالراديك كالحككمة ك"الككنغرس" ،عمى اعتبار أف الييكد يشكمكف  %1مف
المجتمع األمريكي ،اال أنو يمثؿ مف  10إلى  %40حيف الحديث عمف يسيطركف عمى اإلعالـ
كمؤسسات السينما ،كعمى قطعات المحاميف كالمحاسبيف كالصحفييف كبرامج التمفاز كمؤسسات
الماؿ ،ىنا يصبح تأثيرىـ أكثر مف ثمث المجتمع األمريكي كخصكصان ألنو مرتبط بالماؿ
كاإلعالـ.
يكديكً :أثيبير "أبياكك" اسمكسي في استالبيكت اسمأحدة
ال يحػػؽ ؿ "إيبػػاؾ" كجماعػػة ضػػغط أف تجمػػع ىبػػات أك تبرعػػات مػػف أجػػؿ المسػػاىمة فػػي تمكيػػؿ
الحمالت االنتخابيػة .غيػر أف التمكيػؿ يمكػف أف يػتـ ضػمف الحػدكد التػي يقػدميا أشػخاص مػاديكف
أك مؤسسػات تنشػأ خصيصػػا ليػذا الغػػرض كتعػرؼ بإسػػـ لجنػة العمػػاؿ السياسػي "بػػاؾ" ،كىػي لجنػػة
ترعاىا شركة أك منظمة نقابية أك جمعية أك أية مجمكعة مف األشػخاص ،تتمقػي مسػاىمات كتقػكـ
باإلنفاؽ في ميداف االنتخابات اإلتحادية (الشاىر ،1009،ص.)14

ييشير جماؿ حمداف حكؿ أعداد الييكد كانتشارىـ في أمريكا في الكقت المعاصر ،في كتابو

(الييكد أنثركبكلكجيا)" :إف الييكد بالدرجة األكلي سكاف مدف ،كسكاف مدف كبرم ،فمدينة نيكيكرؾ

الكبرل تضـ كحدىا (في تسعينيات القرف العشريف) أكثر مف مميكنيف كنصؼ مميكف ييكدم ،أم
أكثر مف نصؼ ييكد الكاليات المتحدة ،كما يكاد ييقارب كؿ ييكد االتحاد السكفييتي ،كىي بذلؾ

أكبر تجمع ييكدم في أم نقطة يمنفردة في العالـ ،إنيا تؿ أبيب الكبرل ،بؿ إنيا ىي إسرائيؿ
الكبرل" (حمداف ،3992،ص .)309كما أظيرت دراستاف أمريكيتاف أف عدد الييكد في الكاليات
أعدتيا (اي ار شيسكيف)
المتحدة في عاـ  2000ىك قرابة ستة مالييف شخص ،كاستنادان إلى دراسة ٌ
مف جامعة ميامي ،ك(ارنكلد داشيفنسكي) مف جامعة ككنكتيكت لصالح بنؾ المعمكمات لمييكد
األمريكييف في أمريكا الشمالية ،فإف عددىـ الدقيؽ ىك يزيد عف ستة مالييف كخمسمائة ألؼ
شخص (البيادر.)2015 ،
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كاضافة عبد الكاىب المسيرم عف تأثير المالي لمييكد في االنتخابات ،حيث قاؿ تكجد بيف ىؤالء
الناخبيف نسبة عالية مف األثرياء يقدر أنيـ يتبرعكف بأكثر مف نصؼ مجمكع اليبات الكبرل
لمحممة االنتخابية لمحزب الديمكقراطي ،إضافة إلى مبالغ ضخمة لحمالت الحزب الجميكرم،
ازدادت اىمية ىؤالء الناخبيف بعد الزيادة اليائمة في كمفة الحمالت االنتخابية (المسيرم ،ـ،1002،1
ص.)111

كاذا نظرنا ألعداد الييكد بالكاليات المتحدة في عيد "كينيدم كتركماف" ،كحتي الكقت المعاصر،
نتبيف أنو ال يمكف لمصكت االنتخابي الييكدم أف يشكؿ عامالن حاسمان في مسار االنتخابات
ٌ

قدمو
األمريكية ،كلعؿ ما قصده "تركماف" ككينيدم بذلؾ؛ ىك حجـ الدعـ المادم كالتمكيؿ الذم ٌ
لحمالتيـ االنتخابية ،فال ىيخفي عمى أحد أف المكبي اإلس ارئيمي في الكاليات المتحدة
الييكد ى
كخصكصان منظمة "أيباؾ" ،ييعتبر أحد أىـ مككنات ماكينة السياسة األمريكية ،كذلؾ مف خالؿ
يتبنكف السياسات اإلسرائيمية .كفي
تمكيؿ حمالت انتخابات الرئاسة كأعضاء الككنجرس الذيف ٌ

دراسة أيجريت عاـ  2014لمباحث) )Daniel Arnonمف جامعة "ساكث كاركلينا" بعنكاف (إسرائيؿ
قضية سياسة خارجية أـ قضية دينية داخمية ،تحميؿ تجريبي لتأثير الدائرة االنتخابية عمى مجمس
الشيكخ في التشريعات المؤيدة إلسرائيؿ) ،تيظير الدراسة مدم دعـ المكبي اإلسرائيمي ألعضاء
مجمس الشيكخ .حيث تيشير إلى أنيا زادت بالسنكات األخيرة بمقدار  10آالؼ دكالر ،كفي حيف
أف بعض أعضاء مجمس الشيكخ ال يتمقٌكف أم دعـ ،ىيصؿ ىذا الدعـ إلى  100ألؼ دكالر
لمعضك الكاحد ،كيصؿ متكسط دعـ المكبي اإلسرائيمي ألعضاء مجمس الشيكخ إلى 43ألؼ

قدميا المكبي اإلسرائيمي في دعـ
كخمسمائة دكالر،
كتكصمت الدراسة إلى أف المساىمة التي يي ٌ
ٌ

أعضاء مجمس الشيكخ تيش ٌكؿ عامالن حاسمان في تأييد أكلئؾ األعضاء إلسرائيؿ ،كما رصدت

كجدت أف الككنجرس
الدراسة التشريعات المؤيدة إلسرائيؿ في الككنجرس ،كباختيار عشكائي ،ى
ت ٌبني في الدكرة  110ستة تشريعات مؤيدة إلسرائيؿ ،كسبعة تشريعات في الدكرة  ،111كثمانية

في الدكرة .) 2014،Arnon( 112

كىكذا نخمص أف "أيباؾ" التي تعتبر األداة التنفيذية لمكبي اإلسرائيمي تمعب دكر كبير كمؤثر في
صناعة القرار في أمريكا عمى كافة المستكيات ،فيي تمعب دكر كبير جدا في اختيار رئيس
الكاليات المتحدة األمريكية كأعضاء الككنجرس ،بما يضمف تحقيؽ مصالحيا كمصالح إسرائيؿ،
كيستخدـ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ عدة كسائؿ كطرؽ منيا المساعدات المالية كالتي تقدـ لممرشحيف،
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أك عمى مستكل التأثير في الرأم العاـ األمريكي عبر كسائؿ اإلعالـ ،أك عبر القكة المالية
كاالقتصادية التي يممكيا رجاؿ األعماؿ الييكد في المدف الكبرل ،التي مكنت "أيباؾ مف أف تككف
أكبر كأقكل "المكبيات" المؤثر في النظاـ السياسي األمريكي الذم يسمح لمثؿ ىذه التجمعات
العرقية كاألثنية أف تمعب دكر في الحياة السياسية تحت مظمة القانكف.
اساكأمة
استعرضت الدراسة في ىذا الفصؿ الثالث ،عالقات "أيباؾ" مع اليميف المسيحي كالتكافؽ الكامؿ
بيف الفكر اليميني كالمسيحي كالفكر الصييكني ،حكؿ عكدة المسيح ،كتناكلت عالقة "أيباؾ" مع
المحافظيف الجدد ،كتناكلت أيضا تأثير "أيباؾ" في النظاـ السياسي األمريكي كالسياسية الخارجية
األمريكية ،بما يضمف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،كبقاء السياسة األمريكية في المنطقة قريبة مف
المنظكر اإلسرائيمي ،كفي ضكء ما تقدـ يمكف لنا التأكيد عمى النقاط التالية:
 ش ٌكمت فكرة كجكد إسرائيؿ المطمؽ الالمتناىي الكحيد في فمسفة كعقيدة "أيباؾ" في الكاليات

المتحدة األمريكية ،كىذا يشمؿ الدعـ الالمحدكد لًكؿ حركب إسرائيؿ االستيطانية التكسعية ،يعتبر
ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ الركيزة األساسية كأحد محددات السياسة الخارجية األمريكية.
 يعتبر أمف كاستقرار إسرائيؿ القاسـ المشترؾ بيف "أيباؾ" كالمؤسسة الرسمية األمريكية ،كما
كتتميز العالقات األمريكية اإلسرائيمية بالثبات كاالستم اررية ،ككنيا تقكـ عمى االلتزاـ بأمف إسرائيؿ
كرفاىيتيا.
 تيتـ "أيباؾ" بإقامة عالقات قكية مع الجيات التي تتبني أفكارىا كجدكؿ أعماليا ،فكانت
عالقاتيا األقكل مع اليميف المسيحي كالمحافظيف الجدد داخؿ الحزب الجميكرم.
 جعؿ مكقع الرئيس األمريكي كالصالحيات الدستكرية كالسياسية التي يتمتع بيا عرضة
ألنظار "أيباؾ" ،التي تعتبر المكبي العرقي األقكل في الكاليات المتحدة األمريكية ،في التاريخ
االمريكي المعاصر ،نظ انر لما يمتمؾ مف قكة تأثير ليست فقط في الككنغرس بؿ أنيا في البيت
األبيض كك ازرة الدفاع كالخارجية كالمالية كعدة مكاتب ذات عالقة.
 تمعب "أيباؾ" دكر رئيسي في التأثير عمى االنتخابات األمريكية ،سكاء عبر الدعـ المالي أك
اإلعالمي أك المعنكم الذم يمكف أف تقدـ لمرشحيف سكاء لمككنجرس األمريكي بمجمسيو أك
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لممرشحيف لالنتخابات الرئاسية ،كىنا تظير أحد أىـ قكة تأثير المكبي الييكدم في تكجيو دفو
األمكر لصالح ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،عبر الصكت الييكدم الذم يعتبر أداة مساكمة
فعالة.
 يظير تأثير "أيباؾ" في قدرة المنظمة عمى تكجيو المبادرات األمريكية لمصمحة إسرائيؿ،
فعمى الرغـ مف اختالؼ أساليب السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة ،كعمى الرغـ مف تغير
أدكات تنفيذىا ما بيف القكة الصمبة أك الناعمة ،إال أف الثابت الكحيد في ىذه السياسة ىك ضماف
أمف كاستقرار إسرائيؿ ،بعد ضماف تحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية.
 تعتبر "أيباؾ" بمثابة فرع لمحككمة اإلسرائيمية يراقب "الككنغرس" ،كمجمس الشيكخ ،كرئاسة
الجميكرية كك ازرة الخارجية كالبنتاجكف ككسائؿ اإلعالـ نفسيا ،إضافة إلى التأثير الذم يمارسو
عمى الجامعات كالكنائس.
 تمعب القكة المالية لمجالية الييكدم في أمريكا دكر مباشر في قدرة "األيباؾ" في التأثير
المباشر الذم يستيدؼ المسئكليف الرسمييف األمريكييف ،حيث يجد القكة المالية النكعية التي
تتكفر لدل "أيباؾ" كالمتمثمة في سيطرة جؿ أعضائيا عمى الممكية الخاصة أم الرأسماؿ المادم
كالشركات كالبنكؾ ككسائؿ اإلعالـ ،كآلية لمضغط المباشر كالغير مباشر عمى المسئكليف
السياسييف.
 تعتبر المساعدات االقتصادية كالعسكرية األمريكية اتفاؽ ضمني كدائـ بيف الكاليات المتحدة
األمريكية لضماف األمف القكمي إلسرائيؿ كالحفاظ عمى تفكقيا العسكرم في المنطقة ،كتعتمد
إسرائيؿ في تحقيؽ أمنيا عمى قدرات عسكرية متفكقة لضماف ىذا التفكؽ ،تحرص إسرائيؿ عمى
تكثيؽ تحالفيا مع الكاليات المتحدة بصفتيا الدكلة الرئيسية في العالـ التي تمتمؾ تقنيات عسكرية
متفكقة.
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اسفصل اسرااع:
متقف أبياكك من اسصراع اسفىيطبيني اإليرائبيىي تلمىبية تاسيالم

منذ نياية الحرب العالمية الثانية أدركت الحركة الصييكنية ،فمكؿ نجـ بريطانيا العظمي ،كصعكد
نجـ الكاليات المتحدة األمريكية ،كالعب رئيسي عمى المستكل الدكلي ،لذلؾ عممت الحركة
الصييكنية عمى نقؿ مركز ثقميا المالي كالسياسي إلى الكاليات المتحدة األمريكية ،بيدؼ التأثير
عمى القرار األمريكي مف أجؿ الحفاظ عمى أمف كاستقرار إسرائيؿ ،كىذا ما حصؿ ،فمنذ ذلؾ
الكقت تعاظـ الدكر المؤثر لمكبي الييكدم في أمريكا عمى المستكل السياسي كاالقتصادم ،مما
ساىـ بشكؿ كبير في سياسة أمريكا الخارجية ،كخاصة فيما يتعمؽ بمنطقة الشرؽ األكسط
عمكمان ،كالقضية الفمسطينية خصكصا ،عبر نسج عالقات سياسية كاقتصادية كالتغمغؿ في
المجتمع األمريكي كخاصة النخبة المؤثرة في صناعة القرار األمريكي ،كىذا ما انعكس بشكؿ
سمبي عمى الكضع في المنطقة العربية كالحقكؽ الفمسطينية التي تعتبر النقيض لممشاريع
اإلسرائيمية في المنطقة.
ستستعرض الدراسة في ىذا الفصؿ ،مكاقؼ "أيباؾ" مف عممية السالـ كالحقكؽ الفمسطينية،
لمعرفة تكجيات المكبي الييكدم مف تمؾ القضايا .كسكؼ تتناكؿ أيضان بالتحميؿ تأثير "أيباؾ"
عمى السياسة الخارجية فترة حكـ الرئيساف السابقيف "جكرج بكش االبف" ك"باراؾ أكباما" ،لتكضيح
مدل تأثير المكبي الييكدم "أيباؾ" عمى السياسة الخارجية األمريكية فترة حكميما ،التي امتدت
مف 1031/1003ـ.
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اسماحث األتل:
متقف أبياكك من إيرائبيل تلمىبية اسيالم

ال يختمؼ مكقؼ "أيباؾ" مف عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية ،عف المكقؼ األمريكي العاـ،
الذم يرل في عممية السالـ فرصة لتعزيز مكانة إسرائيؿ عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي ،لبقاء
كجكدىا عمى المدل البعيد ،دكف الحاجة لتقديـ تنازالت جكىرية تمس أمف كاستقرار إسرائيؿ ،لذلؾ
تحاكؿ االلتفاؼ عمى الحقكؽ الكطنية الفمسطينية كق اررات الشرعية الدكلية ،عبر تثبيت حقائؽ
جديدة عمى األرض مف خالؿ السياسة االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة.
كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث مكقؼ أيباؾ مف إسرائيؿ كعممية السالـ الفمسطينية
اإلسرائيمية ،ككيفية تأثيرىا عمى القرار السياسي األمريكي بما يخدـ مصالح إسرائيؿ ،كرؤيتيا في
كيفية الكصكؿ لحؿ لمقضية الفمسطينية.
اسمطىب األتل :متقف "أبياكك" من إيرائبيل
ال أحد يستطيع التشكيؾ في المكقؼ المبدئي ؿ "أيباؾ" عمى كجية الخصكص كالمكبي الييكدم
عمى كجو العمكـ ،المؤيد إلسرائيؿ ،فثمة العديد مف الدالئؿ كالمؤشرات التي تؤكد ىذه الحقيقية
الدامغة ،فمكقؼ "أيباؾ" مف إسرائيؿ ىك مكقؼ ثابت كمتطكر حسب الظركؼ كالمعطيات،
كحسب حاجة إسرائيؿ نفسيا لدعـ كتأييد "أيباؾ" كالمكبي الييكدم في أمريكا.
أتالَ :دلم "أبياكك" اسيبيكيي إليرائبيل
يمنذ ما قبؿ قياـ دكلة إسرائيؿ كعمى امتداد تاريخيا ،ش ٌكمت فكرة كجكد إسرائيؿ فمسفة كعقيدة
"أيباؾ" في الكاليات المتحدة األمريكية ،كىذا يشمؿ الدعـ الالمحدكد لًكؿ حركب إسرائيؿ
االستيطانية التكسعية ،الذم يؤدم لضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ الركيزة األساسية كأحد محددات
السياسة الخارجية األمريكية ،فأمف كاستقرار إسرائيؿ القاسـ المشترؾ بيف "أيباؾ" كاإلدارة
األمريكية ،كما كتتميز العالقات األمريكية اإلسرائيمية بالثبات كاالستم اررية ،ككنيا تقكـ عمى
االلتزاـ بأمف إسرائيؿ كرفاىيتيا ،رغـ أف العالقة األمريكية اإلسرائيمية لـ تأخذ شكؿ التحالؼ
الرسمي ،إال أف العالقة مف الناحية العممية كصمت في قكتيا إلى مستكل التحالؼ الممزـ سكاء
كاف مكتكبا أـ غير مكتكب بيف الطرفيف.
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كلتحقيؽ ذلؾ كضعت "أيباؾ" بمجمكعة مف األىداؼ التي مف خالليا تستطيع أف تحقؽ غاياتيا
كىي تحقيؽ األمف كالدعـ الكامؿ إلسرائيؿ
 .3الضغط عمى الحككمة الفمسطينية كبالذات لتمبية مطالب إسرائيؿ.
 .1تقكية العالقات ما بيف كاشنطف كاسرائيؿ مف خالؿ التعاكف ما بيف اجيزة مخابرات البمديف
كالمساعدات العسكرية كاالقتصادية" .بمعت في سنة  1.21، 1002مميار دكالر.
 .1إدانة االجراءات اإليرانية الساعية لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا النككية كمكقفيا المنكر
لميكلكككست.
 .4إجراءات إضافية عمى الدكؿ كالمجمكعات المعادية إلسرائيؿ.
 .2الدفاع عف إسرائيؿ مف أخطار الغد.
 .2تحضير جيؿ جديد مف القيادات الداعمة إلسرائيؿ.
 .7تكعية "الككنغرس" عف العالقات األمريكية اإلسرائيمية.
كىذه النقاط تؤكد إلى أم حد األيباؾ تعمؿ عمى حماية أمف إسرائيؿ ،عمى المستكل الخارجي
كالداخمي ،بما يعزز الرؤية التي تقكؿ ،إف أيباؾ تعتبر سفارة إسرائيؿ لدم الكاليات المتحدة
األمريكية.
كما تركز "أيباؾ" عمى التعاكف األمني بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كترل إف إسرائيؿ كأمريكا
شركاء ،كقد ظيرت إسرائيؿ كدكلة رائدة في تطكير التقنيات كالتكنكلكجيات ألمف الكطف كمكافحة
اإلرىاب ،مف خالؿ العمؿ بيف القطاع الخاص في البمديف ،لتصميـ النظـ كالمعدات التي تيدؼ
إلى إحباط اإلرىاب كحماية المكاطنيف في كال البمديف ،شريؼ بكؿ يتحدث عف قصة شراكة مع
إسرائيؿ يقكؿ اصبحت إسرائيؿ مختب انر لتطكير أفضؿ األساليب كالتقنيات كيمكف أف تستفيد
الكاليات المتحدة مع الخبرة كالتعاكف معيا ( ، AMERICA'S PARTNER ISRAELتقرير أيباؾ
السنكم. )2005،

أككدت الكاليات المتحدة مرات عدة ،أف أمف إسرائيؿ أمر ميـ بالنسبة ليا ،كترفض ما أسمتو
العنؼ المكجو ضدىا ،كطمبت مف السمطة الفمسطينية مرات عدة القضاء عمى ما أسمتو
اإلرىاب ،كمف أجؿ استئناؼ التفاكض حكؿ تطبيؽ تكصيات "ميتشؿ كتينيت" ،المذيف كفدا إلى
المنطقة عقب اندالع االنتفاضة الفمسطينية ،كرفعا تكصياتيما كؿ عمى حدة ،كقبمت السمطة
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الفمسطينية بتمؾ التكصيات ،إال أف ذلؾ القبكؿ رفض إسرائيميان بمباركة أمريكية (عكاشة،1001،

ص.)27-22
ترجع العالقة الخاصة بيف أمريكا كاسرائيؿ إلى أىمية دكر إسرائيؿ في المصالح السياسة
كاالستراتيجية األمريكية في الشرؽ األكسط كاالىتماـ األمريكي كاالرتباط بيا ،إلى جانب نشاط
الجماعات الييكدية األمريكية كدكرىا في الحفاظ عمى التأييد االمريكي إلسرائيؿ(السمطاف،1001،

ص ،)192كما تقكـ "أيباؾ" الدكر األىـ كاألكثر تأثي انر في العالقات األمريكية اإلسرائيمية حيث
تعتبر مف أىـ األسباب التي دفعت الكاليات المتحدة األمريكية عمى تقديـ دعميا إلس ارئيؿ ،كما
عممت عمى تعديؿ بكصمة اإلدارة األمريكية كتكجيييا لمكجية التي تريدىا ،عبر حث اإلدارة
األمريكية عمى تفضيؿ إسرائيؿ ،كالعمؿ عمى مساعدتيا ما أمكف بؿ كايثار سياستيا عمى السياسة
األمريكية ذاتيا(الضيفي،1033،ص ،)133ككاف كزير الخارجي األمريكي "ككلف بأكؿ" قد أكد في
اجتماعو مع "أيباؾ" ،إف الكاليات المتحدة األمريكية ممتزمة بأمف إسرائيؿ كرخائيا كاستمرار ىذا
االلتزاـ في كؿ الظركؼ كاألكقات(مكقع اليكـ.)3\4\1001 ،

كالحفاظ األمريكي عمى أمف كاستقرار إسرائيؿ لـ يككف في الجكانب األمنية أك العسكرية ،كإمداد
إسرائيؿ بأحدث األسمحة كالطائرات ،كانما كاف أيضان عبر تكفير غطاء دكلي إلسرائيؿ في األمـ
المتحدة كالمنظمات الدكلية األخرل ،فقد استخدمت الكاليات المتحدة حؽ االعتراض (الفيتك) 80
مرة منذ تأسيس األمـ المتحدة عاـ  ،3942ضد مشركعات ق اررات قدمت لمجمس األمف41 ،
منيا كانت ضد إدانة ممارسات "إسرائيؿ" في المنطقة العربية ،مف بينيا  13ضد ق اررات تخدـ
القضية الفمسطينية ،ككانت حاالت عديدة استخدمت فييا أمريكا حؽ النقد الفيتك ،كاف منيا( مكقع

فمسطيف اليكـ:)2014 ،
  32سبتمبر/أيمكؿ 1001ـ ،ضد مشركع قرار يطالب إسرائيؿ بكقؼ التيديدات بشأف التخمصمف الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات ،بعد قرار الكنيست (البرلماف اإلسرائيمي).
  34أكتكبر/تشريف األكؿ 1001ـ ،ضد مشركع قرار يمنع إسرائيؿ مف تكسيع جدار الفصؿكىك الجدار الذم أقامتو إسرائيؿ عمى األراضي الفمسطينية.
  12مارس/آذار 1004ـ ،ضد مشركع قرار يديف إسرائيؿ الغتياليا مؤسس حركة حماس الشيخأحمد ياسيف.
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  2أكتكبر /تشريف األكؿ 1004ـ ،ضد مشركع قرار يطالب االحتالؿ بكقؼ عمميات االستيطافكاالنسحاب مف قطاع غزة.
  31يكليك/تمكز 1002ـ ،ضد مشركع قرار يطالب بكقؼ عمميات االستيطاف ،كاطالؽ سراح"جمعاد شاليط" الجندم األسير لدل (حماس) مقابؿ إطالؽ سراح األسرل الفمسطينييف في سجكف
االحتالؿ.
  33نكفمبر/تشريف الثاني 1002ـ ،ضد مشركع قرار يديف المجزرة التي ارتكبتيا إسرائيؿ فيبيت حانكف بقطاع غزة ،كأسفرت عف استشياد  10كاصابة العشرات.
  38فبراير/شباط  ،1033ضد مشركع قرار يديف عمميات االستيطاف منذ عاـ 3927ـ فيالضفة الغربية كالقدس كيعتبرىا "غير شرعية"
  10ديسمبر/كاف الثاني 1034ـ ،ضد مشركع قرار فمسطيني إلنياء االحتالؿ اإلسرائيميكاقامة دكلة فمسطينية عمى حدكد  4يكنيك/حزيراف ،خالؿ عاميف
كىنا يظير مدل االنحياز األمريكي إلسرائيؿ في استخداـ الكاليات المتحدة األمريكي حؽ النقد
في األمـ المتحدة ،ضد الحقكؽ الفمسطينية ،فعمى مر عقكد طكيمة كفرت الكاليات المتحدة
األمريكية دعمان دبمكماسيان مطردان ،كغير مسبكؽ في تاريخ العالقات بيف الدكؿ ،استخدمت
كاشنطف حؽ النقض الفيتك ضد  41ق ار انر لمجمس األمف في األمـ المتحدة نددت بإسرائيؿ ،مما
سمح إلسرائيؿ بارتكاب جرائـ حرب ضد الشعب الفمسطيني كالشعكب العربية.
لقد تـ استغالؿ نشاط "الككنغرس" بشكؿ جيد ،فخالؿ عشرة شيكر مف الضغط مف "أيباؾ" التي
نشط معظـ أعضائيا ضد صفقة طائرات "األكاكس" مع السعكدية ،كىي طائرات تحمؿ رادارات
متقدمة ،فقد عممت "أيباؾ" بضغطيا الكامؿ في ىذه القضية بدالن مف "الككنغرس" األمريكي ،مف
جانب آخر فإف الشركات األمريكية التي دعمت الصفقة ،قامت بإجراء مفاكضات مع المكبي
الييكدم .لعب المكبي الييكدم في مكضكع بيع الطائرات ىذا عمى الشعكر العاطفي كقد ادعى
"تكماس دايف" المدير السابؽ أف أعضاء مجمس الشيكخ اشتككا إليو مف نغمات المعاداة لمسامية
مف جانب الذم عممكا مف أجؿ البيع (تيفنف ،3987،ص.)324-321
كقد تحرؾ مجمس الشيكخ األمريكي في كقت الحؽ كتبني مشركع قرار تقدـ بو النائب "جكزيؼ
ليبرماف" ،يفيد أف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ مشتركتاف في نضاؿ مشترؾ ضد اإلرىاب (ابك طقية،
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 ،)2007كما تبنى "الككنجرس" األمريكي في العديد مف المكاقؼ ق اررات المؤتمرات الصييكنية في
الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث كاف "الككنغرس" يتعيد في كؿ مرة ببذؿ قصارل الجيكد مف
أجؿ مساندة الييكد في الصراع العربي اإلسرائيمي .كاستنادان إلى مكقع "أيباؾ" عمى االنترنت ،فقد
شكمت الكاليات المتحدة كاسرائيؿ شراكة استثنائية لمقابمة تنامي الخطر المشترؾ في منطقة
الشرؽ األكسط .كىذه الجيكد كالشراكة التعاكنية مف أجؿ حماية المصالح اليامة المشتركة لكالن
البمديف (الكاليات المتحدة كاسرائيؿ) ،ىذا التصريح يشكؿ بند عقد مف اإلخالص كالكفاء في
كنفٌذ مف قبؿ أكساط السياسييف اإلسرائيمييف
أكساط مؤيدم إسرائيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ي

كاألمريكييف ،كالذيف يتبنكف كجية النظر اإلسرائيمية مف األمريكييف.

يكنبيكً :أثيبير "أبياكك" لى اسميكلدات االقأصكدبية تاسعيكربية إليرائبيل
تعتبر المساعدات األمريكية اتفاؽ ضمني كدائـ بيف الكاليات المتحدة لضماف األمف القكمي
إلسرائيؿ كالحفاظ عمى تفكقيا العسكرم في المنطقة ،كتعتمد إسرائيؿ في تحقيؽ أمنيا عمى قدرات
عسكرية متفكقة لضماف ىذا التفكؽ ،تحرص إسرائيؿ عمى تكثيؽ تحالفيا مع الكاليات
المتحدة بصفتيا الدكلة الرئيسية في العالـ التي تمتمؾ تقنيات عسكرية متفكقة ،حيث كصمت
اتفاقيات التعاكف األميركي اإلسرائيمي في المجاؿ العسكرم كاألمني 12اتفاقية تصب في مصمحة
إسرائيؿ ،بما يضمف دكاـ تفكقيا عمى الدكؿ العربية المحيطة بيا.
كاستفادت إسرائيؿ مف المساعدات األميركية عبر ثالث صيغ لنقؿ األسمحة :أكليا برنامج
المبيعات العسكرية الخارجية ،كىك يجرم بيف الحككمات بعد إقرار ك ازرة الدفاع األميركية
البنتاغكف ،كالثانية تتعمؽ ببرنامج المبيعات التجارية المباشرة ،كىك المفضؿ لنقؿ األسمحة إلى
إسرائيؿ ،حيث يجرم بيف الشركات كالحككمات بتنظيـ كترخيص مف ك ازرة الخارجية ،أما الصيغة
الثالثة مخصصة لمقطع الدفاعية الزائدة ،كىك برنامج يمر عبر "البنتاغكف" لتمكيف الدكؿ األخرل
مف الحصكؿ عمى معدات عسكرية أميركية مستعممة لـ تعد أميركا بحاجة إلييا ،كما تعددت
أكجو التعاكف االستراتيجي كاألمني بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كتطكرت مف منتصؼ
الخمسينيات عبر المساعدات المادية كالمعنكية ،كصكالن لمرئيس "باراؾ أكباما" الذم خصص 70
مميكف دكالر اضافية إلسرائيؿ ،حيث أصبحت إسرائيؿ أكبر متمقي لممساعدات األمريكية بيف
عامي 1004-3972ـ (تيفنف ،3987،ص.)322
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في بداية الستينيات كانت إسرائيؿ قاعدة متقدمة لمكاليات المتحدة لمكاجية التعاكف الركسي في
المنطقة ،كتطكر حجـ المساعدات العسكرية األميركية بشكؿ سمح إلسرائيؿ ببناء قاعدة
صناعات عسكرية ضخمة ،كبمغت العالقات االستراتيجية بيف الدكلتيف ذركتيا في مرحمة اإلعداد
لحرب يكنيك 3927ـ ،كما بعدىا ،ككقعت أكؿ مذكرة تفاىـ في مجاؿ البحث كالتطكير العسكرم
كتسكيؽ التسميح اإلسرائيمي لمكاليات المتحدة ،كما حصمت إسرائيؿ عمى صفقات ضخمة مف
طائرات "سكام ىكؾ" كالشبح كصكاريخ "اليكؾ" ،كظيرت آثار التعاكف العسكرم اإلسرائيمي
األميركي خالؿ حرب أكتكبر 3971ـ ،حيف نالت إسرائيؿ مساعدات غير مسبكقة تمثمت في
الجسر الجكم األميركي الذم حمؿ أسمحة حديثة تقدر قيمتيا بنحك  1.1مميار دكالر ،إلى جانب
ضمانات عسكرية أخرل قدرت بنحك  3.32مميار دكالر ،كعقب تكقيع معاىدة السالـ مع مصر،
انتقمت العالقات األميركية اإلسرائيمية إلى تحالؼ استراتيجي كامؿ يتطكر كفقا لتطكرات األكضاع
في المنطقة ،كقد أشارت إحصائية نشرتيا صحيفة "كريستياف ساينس مكنيتكر" األميركية إلى أف
إسرائيؿ كمفت الكاليات المتحدة منذ العاـ 3971ـ ،ما قيمتو  3.2تريميكف دكالر ،كقدر الدعـ
األميركي العسكرم كاالقتصادم إلسرائيؿ بػ %3.2مف الناتج المحمي اإلجمالي ،ك %4مف
ميزانية الحككمة ،ك %14مف النفقات األمنية(الجزيرة نت.)1031،
كتعتبر المساعدة االقتصادية كاألمنية األمريكية إلسرائيؿ في مشركع قانكف المساعدات الخارجية
السنكم ىي أبرز مظير مممكس لمدعـ األمريكي ،كخاصة خالؿ فترة االضطرابات اليائمة في
الشرؽ األكسط ،كتعتبر المساعدات األمريكية عنص ار حيكيا في االلتزامات اإلدارة كالككنغرس
لضماف أف تحافظ الدكلة اإلسرائيمية عمى التفكؽ العسكرم النكعي (Briefing aipac ، 2012: 88

) .كفي عاـ 1004ـ أقرت "أيباؾ" خطة عمميا الجديدة تحت عنكاف" :أمريكا قكية–إسرائيؿ قكية"،
كتسمميا مجمس الشيكخ األمريكي ليعمؿ عمى تحكيميا إلى كاقع تشريعي .كتتحدث الخطة عف
ضركرة ضماف استمرار المساعدات االقتصادية كالعسكرية األمريكية إلى إسرائيؿ ،كتأييد
الككنجرس لجميع اإلجراءات الداعمة لضماف التفكؽ العسكرم اإلسرائيمي إلى إسرائيؿ ،بما في
ذلؾ اإلجراءات المتعمقة بالتشريعات األمريكية ذات الصمة ،كفي ىذا اإلطار تدعـ الخطة التعاكف
االستراتيجي بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كالتعاكف في تطكير القدرات (الشاىر.)1032،
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حددت أبياكك ميمتلة من اسنقكط اسرئبييبية اساكصة اثىمبية اسميكلدات إليرائبيل ( AIPAC
)83 :2011 ،Briefing

• تقدـ مساعدات الكاليات المتحدة إلسرائيؿ دعمان ماليان كتكنكلكجيان ىامان لقكات الدفاع اإلسرائيمية.
• تنفؽ إسرائيؿ نسبة أكبر مف ناتجيا المحمي اإلجمالي عمى الدفاع أكثر مف أم دكلة متقدمة

أخرل.

• عمى الرغـ مف جيكدىا االستثنائية ،تجد إسرائيؿ صعكبة متزايدة في مكاكبة التحديات التي
تكاجييا إيراف المحتممة في مجاؿ التسمح النككم كالحشد العسكرم مف قبؿ حماس كحزب اهلل.

• تساعد المساعدة األمريكية في مكاجية التفاكت الكبير في اإلنفاؽ العسكرم اإلجمالي بيف
إسرائيؿ كجيرانيا العرب كاإليرانييف.

• تبرىف المساعدات األمريكية عمى الصداقة كالعداء عمى حد سكاء بأف التزاـ أمريكا بالدكلة
الييكدية ال يتزعزع.
• سيشكؿ طمب الرئيس أكباما لمسنة المالية  1031لتقديـ المعكنة إلى إسرائيؿ العاـ الرابع مف
اتفاؽ أمني مدتو عشر سنكات دخمو الرئيس بكش يحدد التزاـ أمريكا األمني الدائـ بالدكلة

الييكدية.

كما أقرت "أيباؾ" خطة عمميا الجديدة تحت عنكاف" :أمريكا قكية-إسرائيؿ قكية" ،كتسمميا مجمس
الشيكخ األمريكي ليعمؿ عمى تحكيميا إلى كاقع تشريعي .تحدث الخطة عف ضركرة ضماف
استمرار المساعدات االقتصادية كالعسكرية األمريكية إلى إسرائيؿ ،كتأييد الككنجرس لجميع
اإلجراءات الداعمة لضماف التفكؽ العسكرم اإلسرائيمي ،بما في ذلؾ اإلجراءات المتعمقة
بالتشريعات األمريكية ذات الصمة ،كفي ىذا اإلطار تدعـ الخطة التعاكف االستراتيجي بيف
الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كالتعاكف في تطكير القدرات الدفاعية لمبمديف ،كخاصة التصدم لنظـ
التسمح اإلقميمي في المنطقة التي تعتمد عمى الصكاريخ البالستية ،كمكاجية احتماالت انتشار
أسمحة الدمار الشامؿ (الشاىر ،1009،ص.)12
كفي العاـ  1007تكصمت إدارة الرئيس األسبؽ "جكرج بكش االبف" كالحككمة اإلسرائيمية إلى
اتفاؽ عمى برنامج مساعدات أميركية إلسرائيؿ مدتو عشر سنكات بقيمو  10مميار دكالر ،ينص
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عمى رفع المخصصات سنكيا .ككفقا لذلؾ ارتفعت منحة التمكيؿ العسكرم بشكؿ تدريجي لتنتقؿ
مف  1.22مميار دكالر عاـ 1009ـ ،إلى نحك  1.3مميارات عاـ 1031ـ (الجزيرة نت،)1031 ،
كتجد إسرائيؿ أنيا مكمفة عمى نحك متزايد لمكاكبة التحديات العسكرية التي تتراكح بيف إيراف التي
تسعى إلى الحصكؿ عمى أسمحة نككية ،كالى جماعات اإلرىابية مثؿ حماس كحزب اهلل .إف تنفيذ
االتفاؽ أمني إسرائيمي عاـ  ،1007الذم يتعيد بتقديـ مساعدات عسكرية إلى إسرائيؿ بقيمة 10
مميار دكالر خالؿ العقد القادـ ،أمر حيكم لضماف أف تسكد إسرائيؿ عمى ىؤالء الخصكـ الذيف
ييددكف أمف إسرائيؿ( .(29 :2010 ،aipac congress
"تعتبر المساعدات الخارجية األمريكية خدمة لممصالح األمريكية ،كتمثؿ المساعدات الخارجية،
التي تبمغ حكالي  3في المائة مف اإلنفاؽ االتحادم ،أداة أساسية كفعالة مف حيث التكمفة لتعزيز
المصالح األمريكية في الخارج كدعـ الحمفاء الحيكييف مثؿ إسرائيؿ .كتعكس الميزانية الدكلية
القكية كميزانية المعكنة الخارجية قيمنا اإلنسانية كالديمقراطية ،كىي ذات أىمية حاسمة في تعزيز
األمف القكمي األمريكي كبناء األسكاؽ الخارجية لمسمع كالخدمات األمريكية ،كبالتالي خمؽ فرص
العمؿ" ).)26 : 2010 ،aipac congress

استطاعت "أيباؾ" بكسب تعيد أمريكي بعد تعطيؿ دعـ نظاـ القبة الحديدية ،حيث أعرب كزير
الدفاع األميركي "جاؾ ىاغؿ" خالؿ لقائو كزير الدفاع اإلسرائيمي "إييكد باراؾ" دعمو ألنظمة
الدفاع الصاركخي اإلسرائيمية ،كقاؿ مسؤكؿ بك ازرة الدفاع األميركية إف "الكزير "ىاغؿ" ممتزـ
بالعمؿ مع أعضاء "الككنغرس" لضماف عدـ تعطؿ التمكيؿ لمنظكمات القبة الحديدية كالسيـ
كمقالع داكد لمدفاع الصاركخي"(الجزيرة نت .)1031.يؤكد "أندرك شابيرك" مساعد كزير
الخارجية األميركية لمشؤكف العسكرية ،أف ىذه المساعدات تعكد عمى كاشنطف بالفائدة "ألف
الحفاظ عمى إسرائيؿ قكية كمتفكقة عسكرنيا عمى أعدائيا ،سيمنع أكلئؾ األعداء مف مياجمتيا
كتيديد أمنيا ،كاإلخالؿ بيذا الكضع سيعني تكجيو ضربة قاضية لمسالـ" ،كأكضح أف المساعدات

األميركية إلسرائيؿ ىي في غالبيتيا عسكرية لمتأكد مف أف إسرائيؿ تمتمؾ معدات جيدة كتدريبات
عسكرية جيدة ،بشكؿ يحقؽ ليا التفكؽ العسكرم عمى كؿ جيرانيا (الجزيرة نت .)1031 ،كيمكف لنا
التأكيد عمى دكر "أيباؾ" في التأثير في السياسة الخارجية األمريكية ،مف خالؿ مكقؼ "أيباؾ" مف
تعييف كزير الدفاع األمريكي السابؽ ،في آخر سنكات حكـ الرئيس "أكباما" ،فقد انتقد قادة "أيباؾ"
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ىذا التعيف بشدة ،معتبريف أف مكقؼ "ىاغؿ" غير مؤيد إلسرائيؿ حيث انتقدت "أيباؾ" تعيف
السيناتكر السابؽ عف كالية "نبراسكا" كالمحارب السابؽ في فيتناـ في منصب كزير الدفاع ،كأيدىا
االنتقاد ،المانحكف لمؤتمر "أيباؾ" خالؿ المؤتمر السنكم.
كىكذا يتضح أف "أيباؾ" تمعب دكر كبير في ضماف تدفؽ المساعدات االقتصادية كاألمنية
إلسرائيؿ ،لضماف تفكقيا األمني كالعسكرم عمى الدكؿ العربية المجاكرة ،حيث تمكنت أيباؾ مف
رفع المخصصات المالية السنكية إلسرائيؿ سنكيا ،ككفقا لذلؾ ترتفع منحة التمكيؿ العسكرم بشكؿ
تدريجي لتنتقؿ مف  1.22مميار دكالر عاـ 1009ـ ،إلى نحك  1.3مميارات عاـ 1031ـ ،يعتبر
تفكؽ إسرائيؿ العسكرم أحد ركائز األمف القكمي اإلسرائيمي ،الذم تعمؿ "أيباؾ" كالمكبي الييكدم
في الكاليات عمى ضماف استمرار ىذا التفكؽ النكعي الكيفي ،بيدؼ ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ
عمى المدل البعيد.
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اسمطىب اسيكني :متقف "أبياكك" من لمىبية اسيالم
منذ انطالقة عممية السالـ مع مؤتمر مدريد عاـ 3993ـ ،عقب انتياء حرب الخميج الثانية ،عمؿ
"أيباؾ" بكؿ قكة عمى التأثير في المكقؼ األمريكي كالسياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة
العربية ،مف أجؿ ضماف تبنى اإلدارة األمريكية المكقؼ كالرؤية اإلسرائيمية مف عممية السالـ،
التي تقكـ عمى أساس إطالة عممية المفاكضات ألبعد زمف ،كعدـ تقديـ تنازالت جكىرية ،أك
االلتزاـ بق اررات الشرعية الدكلية أك كقؼ األنشطة االستيطانية.
أتالً :رؤبية "أبياكك" سعمىبية اسيالم
حسب رؤية أيباؾ الرسمية أف إسرائيؿ منذ إنشائيا في عاـ  ،3948قد ابدت الرغبة في العيش
في سالـ مع جيرانيا العرب ،إسرائيؿ أثبتت م ار انر كتك ار انر استعدادىا لتقديـ تنازالت جريئة كمؤلمة،
مثؿ االنسحاب مف األرض كبالقكة إزالة مكاطنييا ،مف أجؿ تحقيؽ السالـ .تعتبر أف إسرائيؿ
ممتزمة بحؿ دكلة ييكدية الدكلتيف تعيشاف جنبان إلى جنب في سالـ ،مع دكلة فمسطينية منزكعة
السالح .كما يجب عمى الكاليات المتحدة أف ترسؿ رسالة كاضحة ،أف ىذا اليدؼ ال يمكف أف
يتحقؽ إال عف طريؽ المفاكضات المباشرة بيف الطرفيف .كما عبرت عف عدـ رضاىا مف
اإلجراءات الفمسطينية في مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة مف جانب كاحد ،كفي الييئات
الدكلية األخرل ،لف يؤدم إال لتقكيض فرص السالـ .كيجب عمى الكاليات المتحدة أف تعمؿ جنبان
إلى جنب مع إسرائيؿ لمكاجية الزيادة في األنشطة المعادية الفمسطينية ،كتحث الفمسطينييف عمى
العكدة إلى طاكلة المفاكضات (اكراؽ أيباؾ).
إال أف الكاقع يؤكد عكس ذلؾ ،فاإلجراءات اإلسرائيمية عمى األرض ،عبر سياسة التكسع
االستيطاني تقكؿ استحالة تطبيؽ حؿ الدكلتيف ،كأف ىذا الحؿ أصبح غير مكجكد في رؤية
األحزاب اإلسرائيمية ،كخاصة أحزاب اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ ،التي أصبحت تنادم بالحؿ
اإلقميمي ،الذم يرتكز عمى تكسع مجاؿ غزة عمى حساب سيناء ،مع إمكانية مشاركة كؿ دكؿ
المنطقة في تحمؿ تبعات السالـ ،فحؿ الدكلتيف في فكر معظـ األحزاب السياسية اإلسرائيمية لـ
يعد مكجكد ،سكل بشكؿ نظرم.
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كرغـ ذلؾ مازالت تدعـ "أيباؾ" بقكة حسب التقارير التي تصدر عنيا التفاكض مف أجؿ حؿ
الدكلتيف ،إسرائيؿ ،كدكلة فمسطينية منزكعة السالح تعيشاف في سالـ كأمف جنبان إلى جنب،
كمسار كاضح لحؿ النزاع بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف ،كترل أيباؾ م ار انر كتك ار انر ،أف الدكلة
الييكدية أثبتت استعدادىا لتقديـ تضحيات صعبة مف أجؿ السالـ ،كأنيا ال تزاؿ ممتزمة التزامان
كامالن بالتكصؿ إلى حؿ عادؿ كدائـ لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ( ،2017،AIPAC Briefing

 .)41كقدمت "أيباؾ" رؤية شاممة خالؿ كتاب صدر عنيا يحمؿ مجمكعة مف النقاط الرئيسية
التي تحدد كجية نظرىا مف قضايا المفاكضات كالحؿ السممي ،كأسس عممية السالـ ،كالمكقؼ
مف حركة حماس كالمقاكمة الفمسطينية ،التي جاءت في معظميا قريبة جدان مف المكقؼ األمريكي

العاـ كقريبة إلى و
حد ما مف المكقؼ اإلسرائيمي ،اسنقكط اسرئبييبية سمتقف "أبياكك" مع لمىبية
اسيالم ( :)42 ،2017،AIPAC Briefing

 -3دلم حل اسدتسأبين :حؿ الدكلتيف عف طريؽ التفاكض المباشرة بيف الطرفيف ىك النياية الفعالة
كالحاسمة لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
 -1أشيبيع اسمحكديكت اسينكئبية اسماكشرة :المحادثات المباشرة فقط بيف الطرفيف يمكف أف تؤدم
إلى سالـ عادؿ كدائـ .التدابير كالخطكات االحادية تعطي نتائج عكسية كتعمؿ عمى تقكيض
جيكد التفاكض عمى السالـ .المحاكالت الفمسطينية لمضغط عمى إسرائيؿ كفرض شركطيا مف
خالؿ المنظمات الدكلية مثؿ األمـ المتحدة تشكؿ ضرر عمى المفاكضات المباشرة مع إسرائيؿ،
كينبغي أف يعارض.
 -1إنيكء اسأحربيض لى

اسعنف :يجب عمى القيادة الفمسطينية االمتناع عف كؿ أشكاؿ

التحريض عمى العنؼ ،كالتي أدت إلى تفاقـ التكترات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف .لغة السمطة
الفمسطينية ( )PAالرئيس الفمسطيني محمكد عباس كالقيادة يجب أف تظير أنو ممتزـ بالتسامح
السالـ.
 -4اأاكذ اطتات ايأاكقبية نحت اسيالم :يجب عمى الدكؿ العربية أف تمعب دكر بناء في
المفاكضات مف خالؿ اتخاذ خطكات مممكسة لدعـ عممية السالـ.

127

 -2لزل حمكس :يجب عمى أمريكا مكاصمة الجيكد لمعاقبة كتيميش حماس التي تسيطر عمى
قطاع غزة ككذلؾ الذيف يقدمكف ليا الدعـ ،حتى تمتزـ كتكافؽ عمى ثالثة شركط أساسية ىي
االعتراؼ بإسرائيؿ كنبذ العنؼ كقبكؿ االتفاقات اإلسرائيمية الفمسطينية السابقة.
 -2منع حمكس من إلكدة اسأيىح :ينبغي ربط جيكد إعادة اإلعمار في غزة بمنع إعادة
تسميحيا في قطاع غزة ،يجب عمى الكاليات المتحدة دعـ اآلليات الدكلية لمنع حماس مف تحكيؿ
مكاد البناء إلعادة بناء البنية التحتية لإلرىاب .يجب عمى الكاليات المتحدة أيضا دعـ الجيكد
الرامية إلى تمكيف السمطة الفمسطينية الستعادة السيطرة في غزة.
كرغـ إعالف "أيباؾ" عف قبكليا إقامة دكلة فمسطينية منزكعة السالح ،عبر المفاكضات ،إال أف
بعض قادة "أيباؾ" يعتبر قياـ ىذه الدكلة سكؼ ييدد أمف كاستقرار إسرائيؿ ،حيث ترفض اقامة
دكلة فمسطينية في حدكد عاـ  ،3927كتعتبرىا خطر عمى إسرائيؿ ،بادعاء أف إقامة ىذه الدكلة
تشكؿ خط ار يتيدد أمف إسرائيؿ بذريعة أف "حدكد" ىذه الدكلة تجعؿ إسرائيؿ غير قادرة عمى
الدفاع عف إسرائيؿ كىذا يتطمب احتفاظ الدكلة اإلسرائيمية بمساحات معينة مف ارض الضفة
رئيؿ(أبك حبمة،
الغربية المحتمة كما أف أيباؾ يدعـ ضـ القدس إلسرائيؿ باعتبارىا عاصمة إس ا
)1037

كقد مرت عممية السالـ ب ثالث مراحؿ رئيسية :المرحمة االكلي :بدأت بعد حرب أكتكبر
3971ـ ،كاستمرت حتى فشؿ المفاكضات المصرية اإلسرائيمية بشأف الحكـ الذاتي لمفمسطينييف
عاـ 3981ـ.
المرحمة الثانية :بدأت بعد حرب الخميج إثر الغزك العراقي لمككيت في 3993-3990ـ،
كتضمنت عقد مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ 3993ـ ،كعقد مفاكضات سالـ عربية-إسرائيمية عمى
مسارات ثنائية كمتعددة األطراؼ ،كتكقيع اتفاقيات أكسمك بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف عاـ
3991ـ ،كتكقيع معاىدة السالـ األردنية اإلسرائيمية عاـ 3994ـ ،كما تال اتفاقيات "أكسمك" مف
اتفاقيات لتطبيقيا كاتفاقية الخميؿ ك "كام ريفر" ،كعقد قمة "كامب ديفيد" الثالثية في 1000ـ.
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المرحمة الثالثة :بدأت باندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر 1000ـ ،مرك انر بخارطة الطريؽ
المقترحة عاـ 1001ـ ،كالتي سطرت كيدؼ ليا إقامة دكلة فمسطينية في عاـ 1002ـ ،كصكال
إلى مؤتمر "أنابكليس" في نكفمبر 1007ـ(.بمعيد ،1031 ،ص )303-300

يكنبيكً :متقف "أبياكك" من االيأبيطكن
يمثؿ دعـ االستيطاف أحد الركائز األساسية في تكجيات المكبي الييكدم ك "أيباؾ" تجاه إسرائيؿ،
حيث يقكؿ "نكعاـ تشكمسكي" إف عممية السالـ "أكسمك" بدأت في 3991ـ ،غيرت شكؿ االحتالؿ
لكف ال شيء مف ىذا حدث في المفيكـ األساسي؛ قبؿ فترة قميمة مف االنضماـ إلى حككمة
"باراؾ" ،كتب المؤرخ "شمكمك بف عامي" يقكؿ :استندت اتفاقيات أكسمك عمى قاعدة االستعمار
الجديدة التي يصبح فيا اعتماد شريؾ عمى الشريؾ األخر إلى األبد .بعد ذلؾ أصبح "بف عامي"
مصمـ االقتراحات األمريكية اإلسرائيمية في "كامب ديفيد" في صيؼ 1000ـ .في ذلؾ الكقت
انحصر فمسطينيك الضفة الغربية في  100منطقة متفرقة .اقترح "بيؿ كمينتكف" كرئيس الكزراء
اإلسرائيمي "باراؾ" عممية تحسيف :االندماج إلى ثالثة أقاليـ ،تحت السيطرة اإلسرائيمية ،بعضيا
منفصمة عمميان عف اآلخر كعف الجيب الرابع منطقة صغيرة مف القدس الشرقية ،نقطة االتصاؿ
الفمسطينية المركزية .اإلقميـ الخامس كاف غزة (تشكمسكي.)79-80 ،2004 ،
كانت ىذه ذركة المشاركة األمريكية التي عرضيا "كمينتكف" كالتي حاكؿ مف خالليا الضغط عمى
الشريؾ الفمسطيني ،لمتنازؿ كالتخمي عف القضايا الميمة ،مثؿ القدس كالحدكد كالالجئيف.
كفي 1001\9\10ـ ،قررت حككمة "جكرج بكش االبف" ،المكافقة عمى التكقيع عمى قانكف
العالقات الخارجية ،الذم قدمو "الككنغرس" األمريكي ،كتضمف بندان يعترؼ بالقدس عاصمة
إلسرائيؿ ،كىي خطكة فسرىا "برىاف غميكف" بأف ليا لثالثة دكافع ىي تطابؽ سياسات الكاليات
المتحدة كاسرائيؿ كتزايد نفكذ "أيباؾ" في الككنغرس كالعجر الدبمكماسي العربي (مركز المعمكمات

الكطني" .)2002 ،كانت القدس في قمة "كامب ديفيد" ىي نقطة الخالؼ لمتسكية النيائية"
كىكذا يتضح أف مكقؼ "أيباؾ" ،ىك نفسو مكقؼ الحككمات اإلسرائيمية التي ترل في عممية
السالـ فرصة لتعزيز مكانة إسرائيؿ اإلقميمية كالدكلية ،كليس فرصة إلنياء الصراع العربي-
اإلسرائيمي ،كبالتالي ىناؾ تكافؽ شبة كامؿ بيف مكقؼ "أيباؾ" الذم يعمؿ مف أجؿ التأثير في
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السياسية الخارجية األمريكية ،كبيف المكقؼ اإلسرائيمي منيا ،حيث تدعـ "أيباؾ" حؿ الدكلتيف عف
طريؽ التفاكض المباشرة ،كتشجع المحادثات الثنائية المباشرة.
اسمطىب اسيكسث :متقف" أبياكك" من اسقتى اسفىيطبينبية
يميؿ مكقؼ أيباؾ مف القضية الفمسطينية إلى مكقؼ اليميف المتطرؼ اإلسرائيمي ،فيك يتبنى
نفس المكاقؼ التي تتخذىا الحككمات اإلسرائيمية التي شكميا حزب الميككد خالؿ السنكات ،لذلؾ
عممت "أيباؾ" عمى عدـ ممارسة اإلدارات األمريكية المختمفة خالؿ السنكات الماضية ضغكط
قكية عمى الحككمات اإلسرائيمية لاللتزاـ بمعممية السالـ.
أتالً :متقف "أبياكك" من اسيىطة اسفىيطبينبية
تسعى أيباؾ لمتأثير عمى القرار السياسي األمريكي ،بما يتكافؽ مع المصالح العميا اإلسرائيمية،
كخاصة فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ،لذلؾ تنظـ حمالت الضغط مف أجؿ دعـ مكاقؼ
الحككمة اإلسرائيمية ،كما تعمؿ عمى تقكية التحالؼ اإلسرائيمي األمريكي كمنع قياـ تحالفات بيف
الكاليات المتحدة كالعالـ العربي يمكف أف تضر بإسرائيؿ ،كىي تعمؿ أيضان عمى تأكيد أىمية
إسرائيؿ االستراتيجية بالنسبة لمكاليات المتحدة كالغرب ،كعمى تأكيد قدرتيا التي ال تضاىي عمى
حماية المصالح األمريكية.
حكؿ المكقؼ "أيباؾ" مف السمطة الفمسطينية كمنظمة التحرير الفمسطينية ،ترل "أيباؾ" أنو مف
ضركرم كقؼ التحريض مف جانب السمطة الفمسطينية ،أك كما قالت عنو "العنؼ الفمسطيني"
ضد اإلسرائيمييف ىك أمر مؤسؼ كىذه الظاىرة التي تفاقمت بسبب التحريض القادـ مف قيادة
السمطة الفمسطينية يمكف تجنبيا ،كقامت "أيباؾ" داخؿ ردىات "الككنغرس" ،ففي  32نكفمبر
بعث  98سيناتكر أمريكي رسالة إلى "بكش" يشكركنو فييا عمى رفضو المقاء مع الرئيس "ياسر
عرفات" ما داـ لـ يتخذ خطكات مممكسة ليضع حدان لإلرىاب الذم يمارس ضد اسرائيؿ ،كطمبكا
بعدـ مطالبة إسرائيؿ بكقؼ الحرب عمى "إرىاب" الفمسطينييف كحرضكا اإلدارة عمى دعـ األعماؿ
اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف كاالستمرار في دعـ الجيكد اإلسرائيمية في الدفاع عف نفسيا ،كطبقان
لصحيفة النيكيكرؾ تايمز فإف الرسالة قدمت في لقاء "أيباؾ" مع مفاتيح "الككنغرس" كالذيف بدكرىـ
أكدكا خالليا عمى التكصيات التي جاءت في الرسالة(الحاج ،)1008 ،كما تحدث ككلف باكؿ أماـ
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مؤتمر "أيباؾ" كبحضكر "ارييؿ شاركف" عف مكقؼ الكاليات المتحدة مف إسرائيؿ ممقيا المكـ عمى
الرئيس "عرفات" ،بقكلو" :إف نقطة بداية الحديث ىك إنياء العنؼ ،كاف المسؤكليف يجب أف
يأخذكا بمسؤكلياتيـ تجاه كقؼ

العنؼ"(.)Khalaf, Financial Times,2001

كما استغمت "أيباؾ" حادثة السفينة "كاريف أيو" ،ككسيمة مف أجؿ التخطيط لمتخمص مف الرئيس
"ياسر عرفات" ،حيث قامت جماعات أخرل بجانب "أيباؾ" بضغط إلنياء الرئيس "ياسر عرفات"،
ففي مؤتمر رؤساء أمريكا السابقيف مع الجمعيات الييكدية التي أقامة "الرالي" الكبير في كاشنطف
لدعـ إسرائيؿ في منتصؼ أبريؿ ،كبظيكر "آرمي" مع "نتنياىك كزككرماف كريتشارد غيفارت"
كبعض الرسمييف ،كأطمؽ الصقر نائب كزير الدفاع األمريكي "بكؿ ككلفتز" صكتو بازدراء صارخان
" ”"Down with Arafatأم (أطيحكا بعرفات ) ،كذلؾ عندما تطرؽ باختصار لمكضكع معاناة
الفمسطينييف كامكانية إقامة دكلة فمسطينية (الحالحمو .)1008 ،كما عمؿ "شاركف" بجانب "أيباؾ"
في حادثة السفينة كاريف أقصى الجيكد لتصكير أنيا كانت تحمؿ أسمحة كمتفجرات لعرفات
ليدعـ حممتو اإلرىابية ضد اسرائيؿ ،كقد أنكر "عرفات" تمؾ التيمة كنفى مسؤكليتو عنيا كما كأف
"ككلف باكؿ" كزير الخارجية كآخركف قالكا بأنيـ لـ يركا دليالن أك إثباتان يدؿ عمى عدـ صحة
تصريح عرفات بإنكار تمؾ التيمة (الحالحمو.)1008 ،
جاء ذلؾ مع تتطابؽ مكاقؼ "أيباؾ" مف دعكة الرئيس "بكش" لقيادة فمسطينية جديدة حيث أكد
"إنني أدعك الفمسطينييف النتخاب قيادة جديدة ال تساكـ عمى اإلرىاب ،كأدعكىـ إلي بناء
ديمقراطية ترتكز عمى التسامح كالحرية ..إف الكاليات المتحدة سكؼ تدعـ تطمعات الفمسطينييف
بقياـ دكلتيـ عمى أساس مفاكضات التسكية النيائية ..أف الفمسطينييف اليكـ يشجعكف اإلرىاب
كىذا غير مقبكؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة ،كعميو فإننا لف ندعـ الدكلة الفمسطينية حتى تتعيد
فعميا القيادة الفمسطينية بمحاربة اإلرىاب مف خالؿ أجيزة أمنية قائمة عمى أساس كأىداؼ
كخطكط عريضة بمكافحة اإلرىاب كبقيادة مكحدة كمعركفة"( The Bush speech, Washington

.)Post, 2002
كما عبرت "أيباؾ" في  31أكتكبر 1032ـ  ،مف خالؿ منشكراتيا ،أف أميف سر منظمة التحرير
الفمسطينية "صائب عريقات" اتيـ إسرائيؿ زك انر بتنفيذ "إعداـ ميداني" لفمسطينييف ،كما كاصؿ
الرئيس "محمكد عباس" إلى مستكل ادعاءات كاذبة ضد إسرائيؿ في عاـ 1032ـ ،كفي خطابو
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أماـ األمـ المتحدة في 11سبتمبر ،ادعى كذبان أف "إسرائيؿ ال تزاؿ تمارس ارتكاب االعتداءات
ززات ضد أماكننا المقدسة المسيحية كاإلسالمية ،كخاصة المسجد األقصى"(مؤتمر،115
كاالستف ا

 ،(46 :2017كما كطالبت "أيباؾ" عبر مكقعيا عمى االنترنت ،أنو يجب عمى الرئيس "محمكد
عباس" أف يكقؼ المغة التحريضية ضد إسرائيؿ ،كالتي تثير االستفزاز كالعنؼ ،كىك يجب أيضان
أف يقكـ بإدانة اإلرىاب بطريقة تكضح أف اإلرىاب يقكض اآلفاؽ مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ
لإلسرائيمييف كالفمسطينييف ،كما صرحت "أيباؾ" أف السمطة الفمسطينية أيضا يجب عمييا االمتناع
عف لغة التحريض .كما أضافت أنو في عاـ 1032ـ ،قامت السمطة الفمسطينية حممة متكاصمة
مف التحريض عمى العنؼ ،عمى أساس كذب صريح أف إسرائيؿ تسعى لتغيير الكضع القائـ في
الحرـ القدسي الشريؼ في القدس).(The Peace Process, 2017, 48
كىنا نالحظ تكامؿ مطمؽ بيف مكقؼ "أيباؾ" كالحككمات اإلسرائيمية ،التي تدعى أف المقاكمة
الفمسطينية تقكـ بأعماؿ عنؼ "إرىاب" ،كأنو ال يكجد شريؾ فمسطيني يسعي لسالـ حقيقي.
كتعتبر "أيباؾ" أف السبيؿ الكحيد لحؿ الصراع اإلسرائيمي-الفمسطيني ىك مف خالؿ المفاكضات
المباشرة ،حيث عممت إسرائيؿ بجانب الكاليات المتحدة لتمييد الطريؽ إلجراء مناقشات جادة،
رفضت السمطة الفمسطينية إجراء محادثات مع إسرائيؿ ،كتتخذ خطكات أحادية الجانب ال تعمؿ
إال عمى تقكيض جيكد السالـ التي تدعميا الكاليات المتحدة (المؤتمرBriefing Peace ،112

 ،)2011،113في  34أكتكبر 1032ـ ،اتيمت "أيباؾ" الرئيس الفمسطيني "محمكد عباس" أنو أتيـ
إسرائيؿزك انر "بإعداـ أبنائنا بدـ بارد ،كما فعمكا مع الصبي أحمد مناصرة كغيرىـ مف األطفاؿ في
القدس كأماكف أخرل" ،في اليكـ التالي أفرجت إسرائيؿ بالصكر كالفيديك عف الطفؿ مناصرة ،التي
كانت بعيدة عف ككنو قاتؿ ،لقد كاف تحت الرعاية الطبية اإلسرائيمية عمى الرغـ مف أنو طعف
اثنيف مف اإلسرائيمييف ، (The Peace Process, 2017, 43).في نكفمبر تشريف الثاني عاـ
1032ـ ،قاـ  129عضك مف الحزبيف في "الككنغرس" كجيكا نداء عمنيا "لعباس" لنبذ العنؼ
ككقؼ التحريض ضد المدنييف اإلسرائيمييف األبرياء"(مؤتمر.(46 :2017 ،115

كىنا نالحظ حسب تقرير منظمة بيتسيمـ محاكلة "أيباؾ" تضميؿ الرأم العاـ العالمي كتحسيف
صكرة إسرائيؿ في اإلعالـ األمريكي ،عبر اتياـ قادة الشعب الفمسطيني بالتضميؿ كالكذب ،في
محاكؿ منيا لتضميؿ كقمب الحقائؽ ،بخصكص الطفؿ أحمد مناصرة الذم مازاؿ يقبع في
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السجف ،حيث قامت باستجكابو كمسائمتو كىك في ظركؼ صحية غاية في صعكبو ،حيث عرض
عمى شاشات التمفزة كما أنيا قامت بتقديمو لمحكمة كتأجيميا حتى يصبح سنو قانكني لممحاكمة.
كأيضا حكؿ المكقؼ مف الرئيس "محمكد عباس" صرحت "أيباؾ" بأف "عباس" كغيره مف كبار
المسؤكليف في السمطة الفمسطينية اتيمكا إسرائيؿ بارتكاب جرائـ اإلبادة الجماعية ،جرائـ الحرب
كعمميات اإلعداـ كغير ذلؾ مف المخالفات ،باإلضافة إلى ذلؾ السمطة الفمسطينية قد كلدت
باستمرار الغضب الفمسطيني مف خالؿ الزعـ كذبان أف إسرائيؿ تنكم احتالؿ جبؿ الييكؿ كبناءه
عمى المسجد األقصى المبارؾ ،فقد أليب تحريض السمطة الفمسطينية التكترات ،مما أدل إلى
العنؼ ،بما في ذلؾ فقداف العديد مف األركاح اإلسرائيمية كالفمسطينية ،كانخفضت احتماالت
السالـ(.)48 :The Peace Process ، 2017

كعميو يمكف القكؿ بأف مكقؼ "أيباؾ" مف الحقكؽ الفمسطينية كالقيادة الفمسطينية ،ال يختمؼ كثير
عف مكقؼ اإلسرائيمي ،الذم تسانده "أيباؾ" بكؿ قكة ،كتعمؿ عمى تعزيزه في الساحة السياسية
اإلسرائيمية ،فأيباؾ تتخذ مكقؼ سمبي مف الدكلة الفمسطينية كالقيادة الفمسطينية ،كتعمؿ عمى
ممارسة ضغكط سياسية كاعالمية عمييا مف أجؿ ضماف تجاكبيا مع الشركط كالمصالح
اإلسرائيمية.
يكنبيك :متقف "أبياكك" من اسقدس تاسمقديكت
تأخذ قضية القدس أىمية كبيرة لدل "أيباؾ" ،لخصكصية المدينة المقدسة ،حيث ترفض "أيباؾ"
تقسيـ المدنية العتبارات سياسية كأيديكلكجية ،كرغـ ذلؾ تصريح "أيباؾ" مف خالؿ اكراقيا السنكية
التي تصدر كأكراؽ عمؿ خالؿ مؤتمراتيا ،بأف إسرائيؿ ممتزمة بالحفاظ عمى الكضع الراىف في
الحرـ القدسي الشريؼ كحماية الكصكؿ إلى المكاقع المقدسة لجميع األدياف السماكية الثالثة،
كجبؿ الييكؿ ىك أقدس مكقع في الديانة الييكدية ألكثر مف  1000سنة ،كقد تـ تقديسو عمى أنو
كاحد مف اثنيف مف مكقع المعابد المقدسة القديمة ،كتقدـ مجمكعة مف النقاط حكؿ مكقفيا مف
مدينة القدس(:)17 :AIPAC Briefing Jerusalem

• القدس ىي العاصمة غير المقسمة إلسرائيؿ
• القدس ىي مكطف جبؿ الييكؿ كالجدار الغربي ،أقدس المكاقع الييكدية.
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• عمى النقيض مف الحككمة األردنية التي تسيطر عمى القدس الشرقية مف  3948إلى 3927ـ،
تضمف إسرائيؿ الكصكؿ إلى األماكف المقدسة لممصميف كالسياح مف جميع الجنسيات كاألدياف.
• طكرت إسرائيؿ القدس بشكؿ مسؤكؿ ،كقامت بتطكير أحياء جديدة عمى تالؿ استراتيجية كانت
تستخدـ في السابؽ لقصؼ المدينة.
• الييكد كالمسيحييف في جميع أنحاء العالـ يعتقدكف أف القدس يجب أف تبقى عاصمة إسرائيؿ
بمكجب أم اتفاؽ سالـ يتـ التكصؿ إليو مع الفمسطينيكف.
• أصدر الككنغرس العديد مف الق اررات التي تعترؼ بالقدس عاصمة إسرائيؿ ،كيطالب قانكف عاـ
3992ـ ،الكاليات المتحدة بنقؿ سفارتيا إلى القدس مف تؿ أبيب.
كتحاكؿ "أيباؾ" التأكيد عمى ديمقراطية إسرائيؿ كحفاظيا عمى حرية الكصكؿ لالماكف المقدسة،
لذلؾ تؤكد في منشكراتيا ،أف األردف مف عاـ  3948إلى عاـ 3927ـ ،كىي الفترة التي سيطرت
فييا األردف عمى األماكف المقدسة ،قامت بمنع الييكد مف دخكؿ األماكف المقدسة ،كمنذ كضعيا
تحت السيطرة اإلسرائيمية في عاـ 3927ـ ،تـ منح الناس مف جميع األدياف كسمح الكصكؿ إلى
الحرـ القدسي الشريؼ كاألماكف المقدسة األخرل في القدس ،كاسرائيؿ سمحت ببقاء األماكف
االسالمية المقدسة تحت رعاية السمطات الدينية األردنية كادارة مجمع جبؿ الييكؿ ،في الكاقع أف
السياسة الخاصة بجبؿ الييكؿ اإلسرائيمي منذ عاـ 3927ـ ،ىي حظر صالة الييكد في ىذا
المكقع الييكدم ،كما يحظر عمى الزكار مف جمب كتب صالة أك عرض مكاطف الرمكز عمى
جبؿ الييكؿ ،كتصرح "أيباؾ" أيضا كعمى الرغـ مف تمسؾ إسرائيؿ بيذا الكضع ،فقد ىاجـ مثيرك
الشغب الفمسطينييف ضباط شرطة الحدكد في معبد جبؿ الييكؿ بالحجارة كالمفرقعات كالزجاجات
الحارقة .ككاف الدفاع المتكرر عف الحرـ القدسي صيحة استنفار متكررة بيف مثيرم الشغب
العنيؼ مف الفمسطينييف .)46 :2017، ( AIPAC Briefing

كما ترل "أيباؾ" أف الرئيس "محمكد عباس" يستغؿ قضية الحرـ لتحقيؽ مكاسب سياسية عبر
الضغط عمى إسرائيؿ في األمـ المتحدة ،فتقكؿ "أيباؾ"" :أليب الرئيس عباس قضية جبؿ الييكؿ
خالؿ زيارتو لألمـ المتحدة في العاـ 1032ـ ،كالتي كتبيا زك انر ،مدعيان :أف الحككمة اإلسرائيمية
كانت تستخدـ "القكة الكحشية لفرض خططيا لتقكيض المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في
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القدس" .كتابع مف خالؿ الزعـ بأنو بشكؿ غير صحيح ،إف إسرائيؿ تحاكؿ تغيير الكضع القائـ
في الحرـ القدسي الشريؼ "كبشكؿ خطير تحكؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني مف صراع
دبمكماسي الى ديني" ،في خطابة في العاـ 1032ـ ،أماـ الجمعية العامة ،صرح رئيس الكزراء
اإلسرائيمي "بنياميف نتنياىك" بشكؿ كاضح" ،إسرائيؿ ممتزمة التزاما كامالن بالحفاظ بدقة عمى
الكضع القائـ في الحرـ القدسي الشريؼ كممتزمة بمكاصمة القياـ بذلؾ كفقا لالتفاقات بيننا كبيف
األردنييف كاألكقاؼ ( .)47 ،2017، AIPAC

كعميو يمكف القكؿ بأف "أيباؾ" تعمؿ جاىدة عمى بقاء القدس مكحدة تحت السيادة اإلسرائيمية،
كترفض أم فكرة تقسيـ المدينة المقدسة ،في أم مفاكضات قادمة ،كأف ىذا المكقؼ ينسجـ إلى
حد كبير مع مكقؼ اليميف المتطرؼ في إسرائيؿ ،كترل "أيباؾ" في حرية الكصكؿ لألماكف
المقدسة بديؿ عف تقسيـ القدس ،التي تعتبرىا عاصمة مكحدة إلسرائيؿ ،ىذه ما تنفيو اإلجراءات
اإلسرائيمية مف منع كصكؿ المصمييف إلى الحرـ القدسي الشريؼ ،كعدـ السماح بإصدار تصريح
إال مف ىـ في أعمار ما فكؽ الخمسيف عاـ كمنع كصكؿ المكاطنيف مع غزة لزيادة األقصى.
يكسيكً :متقف "أبياكك" من حركة حمكس تانأاكاكت 5112ـ
تأخذ "أيباؾ" مكقؼ سمبي مف حركة حماس ،كتعتبرىا حركة إرىابية ،تعمؿ عمى تدمير دكلة
إسرائيؿ ،حيث تصرح أيباؾ عبر مكقعيا الرسمي ،إف حماس تعمؿ عمى تدمير إسرائيؿ ،كتعتبر
الحركة التي تأسست في عاـ 3987ـ ،كامتداد لجماعة اإلخكاف المسمميف المصرية ،حركة
إرىابية ،كتؤكد أف حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة ،كتسعى إلى تدمير إسرائيؿ منذ
نشأتيا ،بدليؿ أنيا قتمت أكثر مف  200إسرائيمي مف المدنييف .كمنذ عاـ 1007ـ ،عندما تفكقت
مجمكعاتيا بالعنؼ عمى قطاع غزة ،قد أثارت ثالث حركب مع دكلة إسرائيؿ ،كتتمقى حماس
التمكيؿ كاألسمحة مف إيراف(،mounting threats to Israelاكراؽ أيباؾ) ،كتشير "أيباؾ" مف خالؿ
مؤتمرىا  111إلى االنسحاب االسرائيمي مف غزة ،إف الفمسطينيكف عندما انسحبت أسرائيؿ مف
جانب كاحد مف غزة في صيؼ عاـ 1002ـ ،فإف المبادرة اإليجابية قد تفاقمت كقكبمت لألسؼ
بتزايد العنؼ ،كفي يكنيو 1007ـ ،قد استكلت حماس عمى غزة مف خالؿ انقالب عنيؼ ضد فتح
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بيدؼ تدمير إسرائيؿ ،كىك مكقؼ لـ يتغير منذ تأسيسيا في عاـ 3987ـ ،عززت حماس سمطتيا
كتحكلت غزة إلى منصة انطالؽ لمنشاط اإلرىابي ))50 :2010، AIPAC Briefing

كيتكرر مكقؼ "أيباؾ" مف حركة حماس في معظـ المؤتمرات السنكية التي تعقدىا المنظمة
سنكيان ،ففي مؤتمر "أيباؾ" ،الذم عقد في 1002ـ ،تحدث عدد مف أبرز السياسييف األمريكييف
مثؿ نائب الرئيس األمريكي األسبؽ "ديؾ تشيني" كالسفير األمريكي لدل األمـ المتحدة "جكف
بكلتكف" ،كالمرشح الديمقراطي السابؽ لمنصب نائب الرئيس جكف ادكاردز ،كزعيـ األغمبية
الجميكرية بمجمس النكاب "جكف يكنير" حيث "شف يكنير" ىجكما الذعان عمى حركة حماس ،قاؿ
فيو "يجب عمى حماس أف تغير مكاقفيا ،كتفكؾ شبكاتيا االرىابية ،كتكافؽ عمى العمؿ نحك حؿ
سممي مع إسرائيؿ ،لذلؾ لف تذىب أم مف أمكاؿ دافعي الضرائب األمريكي لكؿ ما يتعمؽ
بإسرائيؿ كما حمؿ عمى كؿ مف يناىض دكرىا إقميميان كدكليان ،كقاؿ :إف "صعكد حماس إلى
السمطة يعتبر أم انر في غاية القمؽ"(ساسة ،)1032 ،كىنا نالحظ الدكر الميـ كالكبير "أليباؾ" في
التأثير عمى القرار األمريكي تجاه الحركات الفمسطينية ،كخاصة حركة حماس التي عممت "أيباؾ"
عمى كضعيا ضمف قكائـ اإلرىاب في الخارجية األمريكية.
فقد عارض "الككنجرس" األمريكي مشاركة حماس في االنتخابات ،فالككنجرس ال يرل أنيا مجرد
حزب ال يتفؽ معو ،بؿ منظمة مصنفة عمى المكائح األمريكية لإلرىاب منذ عاـ 3992ـ،
كمسئكلة عف قتؿ مئات اإلسرائيمييف ،كاألمريكييف كمكاطني دكؿ أخرل ،كليا تكجياتيا التي تدعك
إلى القضاء عمى دكلة إسرائيؿ كاسممة السمطة كالمجتمع الفمسطيني ،كيرل أف المبادئ التي تقكـ
عمييا الحركة ،كباألخص تبنييا مكاقؼ كاستراتيجيات لمقضاء عمى إسرائيؿ ،سكؼ تقكم مف
التكجيات الراديكالية في السمطة الفمسطينية كمؤسساتيا ،كسيشكؿ برنامجيا السياسي جزءان أساسيان
مف برنامج عمؿ السمطة ،كبالتالي فإف نتائج التكجيات األمريكية مف عممية االصالح سكؼ
تعكد سمبان عمى أىدافيا (حامد،1008،ص .)327رغـ ذلؾ فقد ضغطت الكاليات المتحدة عمى
الرئيس محمكد عباس مف أجؿ إجراء االنتخابات في مكعدىا ،كطمبت مف قطر الضغط عمى
حركة حماس مف أجؿ المشاركة في االنتخابات التشريعية ،رغـ تصنيفيا لحركة حماس عمى
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قائمة المنظمات اإلرىابية األمريكية .كىذا األمر ربما كاف بقصد حشر حركة حماس في الزاكية،
عبر دمجيا في العممية السياسية.
مف جانب أخر دفع "الككنجرس" نحك تعطيؿ مشاركة حماس في االنتخابات ،كاستبعادىا عف
تحقيؽ مكاسب سياسية مف خالؿ مشاركتيا في السمطة .كجاء ىذا الضغط باتجاىيف ،األكؿ :مف
خالؿ رسالة المطالب التي بعث بيا مجمكعة مف أعضائو إلى الرئيس "بكش" تدعكه لمضغط
عمى الرئيس الفمسطيني لتأجيؿ االنتخابات ،كمنع مشاركة حماس فييا ،كاستبعادىا مف العممية
السياسية إذا لـ تنزع سالحيا ،كالثاني :ىك التكجو نحك إعادة النظر في العالقة مع السمطة
الفمسطينية ،في حاؿ إشراكيا حماس في االنتخابات ،كقطع المساعدات عنيا ،ككقؼ التعاكف مع
أم حككمة أعضاؤىا مف حماس (دكرم ،1002،ص .)13أما اإلدارة األمريكية ،فقد تعاممت مع
مكضكع مشاركة حماس في انتخابات المجمس التشريعي بنسؽ مختمؼ عما جاء عميو مكقؼ
"الككنجرس" األمريكي تجاه ىذا المكضكع .كمف الكاضح أف ذلؾ أتي منسجمان مع سياؽ اإلطار
االستراتيجي الذم تجرم بو الحرب األمريكية عمى االرىاب ،كباألخص فيما يتعمؽ بإدماج
حركات اإلسالـ السياسي كاحتكائيا (حامد ،1008،ص.)329

لكف االختالؼ أف حركة حماس ال تمثؿ أحد تيارات االسالـ السياسي فقط ،بؿ أيضا ما يميزىا
ىك أنيا مف النماذج التي أثارت جدال داخؿ اإلدارة األمريكية ،حياؿ قبكؿ مشاركتيا كدخكليا
العممية الديمقراطية ،ككنيا مف األحزاب السياسية اإلسالمية التي ليا جناح كنيج عسكرم في
الكقت ذاتو .كبالتالي فإف ما يميز مكقؼ االدارة األمريكية حياؿ مشاركة حماس ،ىك تبنييا لمشؽ
الثاني مف الجدلية التي طغت عمى المكقؼ األمريكي تجاه ىذه المشاركة ،مف حيث عدـ
اإلصرار أك االشتراط بتخمييا عف سالحيا كمقدمة لقبكؿ مشاركتيا .كىذا يظير في دفعيا لدخكؿ
النظاـ السياسي الفمسطيني عمى الرغـ مما تتبناه مف فكر كاستراتيجيات .كما يعزز ىذه الرغبة،
أنو ما كاف يستحيؿ عمييا منعيا مف المشاركة فييا لك أ اردت ذلؾ بشكؿ قاطع ،عمى الرغـ مف
إدراكيا لشعبيتيا في المجتمع الفمسطيني ،كقدرتيا عمى استثمار عامؿ ضعؼ السمطة الفمسطينية
لتحقيؽ نجاحيا (حامد ،1008،ص .)320نالحظ أنو في تمؾ الفترة كاف مف الصعب منع حماس
مف المشاركة في االنتخابات لعدة اعتبارات منيا الشعبية الكبيرة لحماس كضعؼ السمطة
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الفمسطينية كالكضع االقتصادم كالسياسي المتردم لممكاطف الفمسطيني كرغبتو في تغيير كالبديؿ
اإلسالمي الذم طرحتو حماس في برنامجيا لالنتخابات ،كىك التغيير كاإلصالح.
خالصة القكؿ أف مكقؼ "أيباؾ" مف حركة حماس مكقؼ سمبي ،فأيباؾ تتيـ حركة حماس
بالمسؤكلية عف قتؿ اإلسرائيمييف ،كأنيا تعمؿ عمى تدمير دكلة إسرائيؿ ،كتؤكد "أيباؾ" أف انسحاب
إسرائيؿ مف قطاع غزة ،قد استغمتو حركة حماس بالسيطرة عميو ،كتحكيمة لمنصة لتيديد أمف
إسرائيؿ ،لذلؾ ال يتكجب عمى العالـ كالكاليات المتحدة الضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ االنسحاب
مف مناطؽ أخرل ،ألنيا سكؼ تتحكؿ لغزة جديدة.
رااعكً :متقف "أبياكك" من اسدتل اسعرابية
تسعى "أيباؾ" لمضغط عمى الكاليات المتحدة األمريكية ،مف أجؿ ضماف تعزيز مكانة إسرائيؿ
اإلقميمية ،كاقامة الدكؿ العربية عالقات طبيعية مع إسرائيؿ ،بغض النظر عف تحقيؽ السالـ مف
عدمو ،فبالنسبة "أليباؾ" عممية السالـ تمثؿ مفتاحان لعالقة أىـ كأكسع ،بيف إسرائيؿ كالعرب ،مع
ضركرة أخذ صانعي القرار األمريكي ىذه المعادلة في تكجياتو الخارجية.
يقكؿ المدير التنفيذم أليباؾ "تكماس دايف"" :إف ىدفنا الرئيسي ىك أف تبقي الكاليات المتحدة
ىناؾ مع إسرائيؿ ،كىناؾ نظريتاف حكؿ حمؿ العرب عمى الجمكس إلى طاكلة المفاكضات،
األكلي أف تبعد الكاليات المتحدة نفسيا عف إسرائيؿ كتتعامؿ مع العرب ،كالثانية أف نبرىف لمعرب
عمى مدم تقارب الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،كعميو فعمى العرب أف يتعاممكا مع ىذا الكاقع الذم
ال قبؿ ليـ بنسفو ،فإذا ما اختاركا التقارب مع الكاليات المتحدة فإنو ينبغي عمييـ أف يتعاممكا مع
إسرائيؿ"(تيفنف ،3990،ص.)381

ليذا السبب تـ التفكير طبقا لقكاعد التكازف فأصبح مفيكمان تقميديان أف إسرائيؿ ىي األداة
االستراتيجية األمريكية ،كالطريؽ إلى كاشنطف يمر عبر التعامؿ مع إسرائيؿ ك"أيباؾ" .كالكثيركف
كمف بينيـ بعض العرب اعتقدكا بذلؾ ،كلعؿ الكقائع تكحي إلى أنيـ صائبيف ،كمف أجؿ الكصكؿ
إلى صانعي السياسة األمريكييف كالتعامؿ معيـ ،اعتمد العرب عمى أف ذلؾ يتكفر فقط عف
طريؽ المكبي الييكدم ك"أيباؾ" .كرد ذلؾ فيما قالو حسف منيمنة بمقالتو حكؿ المندكبيف العرب
المشاركيف في مؤتمر قمة األلفية الذم جرم قبؿ بضع سنكات في مركز األمـ المتحدة في
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نيكيكرؾ ،كقاؿ بأف المندكبيف العرب طمبكا االجتماع بزعماء المنظمات الصييكنية األمريكييف
اعتقادان منيـ بأف ىذه االجتماعات ىي الجسر أك الطريؽ إلى مراكز صنع القرار في الكاليات
المتحدة (منيمنة ،1000،ص .)39كىناؾ أمر مماثؿ أشار إليو "تكماس دايف" المدير التنفيذم
"أليباؾ" عندما تحدث عف نظريتيف في مضمار عمؿ الكاليات المتحدة مع إسرائيؿ ،األكؿ لو
عالقة بعمؿ مكجو لمكاليات المتحدة مع العرب كالثاني ىك إلثبات لمعرب كيؼ أف الكاليات
المتحدة كاسرائيؿ متحالفاف ،لذا يتطمب األمر عمؿ عالقة مع إسرائيؿ مما سيكفر فرصة التقرب
مف الكاليات المتحدة كبالطبع تفضؿ "أيباؾ" العمؿ عمى الخيار الثاني ( تيفنف،3987،ص.)379

فاألكلكية "أليباؾ" كإلسرائيؿ أف تطبع عالقاتيا مع العرب ،كذلؾ ىك في صمب تمنياتيـ في
التعايش بغض النظر عف الكضع في فمسطيف كيكجد بالمقابؿ رغبات خفية كغير خفية لمثؿ ىذا
التطبيع مع أف بعض األط ارؼ العربية التي تقكـ بذلؾ تشترط إتماـ ىذه العالقات بإعطاء الشعب
الفمسطيني حقو .كيمكف أف نالحظ ذلؾ في عالقتيا مع قطر ،كاألردف ،كمصر ،كغيرىا مف
الدكؿ العربية ،الكاتب إدكارد سعيد ،تحدث عف قصة ابنو الذم زار األردف ،كقد تفاجأ مف
الترحيب الدافئ الذم لقيو كفد "أيباؾ" عندما قاـ بزيارة األردف ،كىك يستفسر إذا ما كاف ىناؾ
تغيير حدث في مصالح إسرائيؿ لمنفعة العرب كالذم يتعجمكف إلحداث االتفاقيات مع إسرائيؿ،
أك ىي حقيقة حسب اعتقاد الكاتب ،أنو يكجد سكء فيـ لكجية نظر العرب عف إسرائيؿ كالمكبي
الييكدم كىك الخطأ الذم سيطر عمى العرب في الفترة الحالية(سعيد،3992،ص.)28-27
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اسماحث اسيكني:
أثيبير "أبياكك" االل فأرة حكم اسرئبييكن يترج اتش تاكراك أتاكمك
كبير كمحكريان في التأثير في السياسة الخارجية األمريكية،
دكر ان
خالؿ العقد الماضي لعبت "أيباؾ" ان
خاصة فترتي حكـ الرئيس "جكرج بكش االبف" ،بسبب تحالؼ المحافظيف الجدد مع المكبي المؤيد
إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ،فقد شكؿ ىذا التحالؼ ضمانة أخرل لحفظ أمف
كاستقرار إسرائيؿ ،كلكف بطرؽ مختمفة ،تقكـ عمى أساس نشر الفكضى كاالضطرابات في العالـ
كالعربي ،كتدمير كؿ الدكؿ كالجيكش التي يمكف أف تشكؿ تيديد مستقبمي عمى أمف كاستقرار
إسرائيؿ ،لذلؾ عممت الكاليات المتحدة األمريكية خالؿ العقد الماضي عمى نشر الفكضى
الخالقة ،كممارسة ضغكط سياسية كاعالمية كاقتصادية مف أجؿ سيكلة احداث التحكالت الجارية
في المشيد العربي ،كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث تأثير "أيباؾ" في السياسة الخارجية
األمريكية فترة حكـ الرئيس "جكرج بكش االبف" كالفترة األكلى مف حكـ الرئيس "بارؾ أكباما".
اسمطىب األتل :أثيبير "أبياكك" االل فأرة  2001-2008م (اسرئبيس يترج اتش األان)
عندما تسمـ بكش السمطة كاف إلدارتو عالقات قكية مع صناعة البتركؿ ،كالصناعة العسكرية مف
خالؿ مسؤكليف مثؿ "ككندالي از رايس" ،كديؾ تشيني ،كدكنالد رامسفيمد" ،كأصبح مبدأ اليميف
المتطرؼ مصد انر ىامان ألفكار اإلدارة ،متجسدان في شخصيات مثؿ "دكغالس فيث" ،سكرتير
مساعد في ك ازرة الدفاع لمسياسة ،كىك في المرتبة الثالثة في البنتاغكف ،ك"لكيس سككتر ليبي"
رئيس أركاف" ،جكف بكلتكف" ،سكرتير مساعد لمتحكـ باألسمحة ،كمحافظيف جدد آخريف (نجـ،
 ،1037ص.)317

فقد تحكلت "أيباؾ" ،ألداة لحزب الميككد اإلسرائيمي في أمريكا ،كقد اشتكي رئيس الكزراء
اإلسرائيمي "اسحؽ رابيف" ككزير خارجيتو "شمعكف بيريز" م ار انر ،مف أف مبادرات السالـ يتـ
تخريبيا مف قبؿ "أيباؾ" ،كفي عاـ 3998ـ ،كبعد كصكؿ "نتنياىك" لمسمطة في إسرائيؿ ،كبعد
ضغكط عميو لقبكؿ خطة االنسحاب المتكاضعة  %31مف األراضي الفمسطينية المحتمة ،نجحت
"أيباؾ" في جمع تكقيع  83سناتكر أمريكيان عمى رسالة ؿ "كمينتكف" ،ترفض فييا الضغط عمى
"نتنياىك" لدفعو لقبكؿ خطة االنسحاب ،فجماعات الضغط المؤيدة إلسرائيؿ أصبحت تحت رحمة
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المكبي الميككدم الذم يطالب بكؿ شيء كيرفض أم نقد لسياسات إسرائيؿ المتطرفة (حمكدة،
.)2001

أتالً :اسشاصبيكت اسبييتدبية لمىت في إدارة اتش
تتبع البصمات الصييكنية
يرتبط الحزب الجميكرم بعالقات تاريخية قكية مع إسرائيؿ ،كباإلمكاف ٌ
في مسيرة الحزب الجميكرم منذ ما قبؿ قياـ إسرائيؿ ،مف خالؿ احتضاف الحزب ألفكار

الصييكنية بدءان مف مشركع قياـ الدكلة كحتى مشاريع الييمنة العالمية التي يتٌفؽ الطرفاف عمى
شكميا كمككناتيا .فعمى الرغـ مف أنو كاف مف المفترض قبؿ انعقاد مؤتمر الحزب الجميكرم عاـ
 3921في شيكاغك أنو لف تيشار إشارة خاصة في المؤتمر كق ارراتو إلى دكلة ما مف دكؿ العالـ،
استطاع صياينة الحزب الجميكرم أف يدفعكا المؤتمر إلصدار ق ار انر خاصان بإسرائيؿ جاء فيو:
"لقد عمؿ الحزب منذ ثالثيف سنة مضت في سبيؿ إنشاء كطف قكمي لمييكد ،يجد فيو كؿ
مضطيد ممجأن كمالذان ،كتحظي دكلة إسرائيؿ بتأييد الحزب ،كليذا؛ فإنو سكؼ يتابع باىتماـ ىذه
الدكلة اإلنسانية الناجحة" (تني ،1003،ص .)72كلعؿ أصدؽ تعبير عف دكر اليميف الديني
المسيحي الذم ينتمي إليو الحزب الجميكرم ،في تحكؿ السياسة األمريكية لمزيد مف االنحياز
إلسرائيؿ ىك ما جاء عمى لساف رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىك حيف قاؿ" :ليس لدينا
أصدقاء أك حمفاء أعظـ مف اليمينييف المسيحييف األمريكييف" (ماضي .)1004،كتأكيدان لممعني
كعمى استم اررية الركابط العضكية بيف الصييكنية كالحزب الجميكرم ،أذكر ما قالو الكاتب
اإلسرائيمي ناحكـ برنياع ،حكؿ خطاب نتنياىك بالككنجرس في مارس  ،1032كالتي كانت
بتنسيؽ مف الجميكرييف ،دكف التنسيؽ مع البيت األبيض كفي تحدم كاضح إلدارة أكباما:
"الحزب الجميكرم األمريكي يتدخؿ في االنتخابات ىنا (في إسرائيؿ) ،كبالمقابؿ ،يتدخؿ حزب
إسرائيمي في السياسة ىناؾ ،كىـ يساعدكف نتنياىك عمى االنتصار عمى خصكمو ىنا ،كىك
يساعدىـ عمى إىانة خصميـ ىناؾ" (برنياع.)1032،

كقدمت "أيباؾ" دعـ قكم "لبكش" االبف أثناء الترشيحات الرئاسية االكلية ،كقد كانت تخشى أف
يككف "بكش االبف" مثؿ "بكش األب" ،الذم فشؿ في احتالؿ العراؽ 3993ـ ،كالذم ضغط عمى
إسرائيؿ لمسير في عممية "أكسمك" لمسالـ .كما تخكفت أف يسيطر عمى إدارتو كما سيطر عمى
إدارة أبيو ،الجميكريكف الكاقعيكف أمثاؿ "باكؿ" ،فقد حالؼ الحظ "أيباؾ" عندما تكلى "ديؾ تشيني"
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نائب الرئيس مسؤكلية نقؿ السمطات بيف "كمنتكف كبكش االبف" ،فقد انتيز "تشيني" ىذه الفرصة
لمؿء اإلدارة بأصدقائو مف المحافظيف الجدد .تشجع "بكش االبف" إلقامة عالقة قكية مع
المحافظيف الجدد مف خالؿ نشأتو ،فيك ابف لكالديف مف طبقة عميا ،كتحكؿ إلى االصكلية
الجنكبية في فترة شبابو ،كأحيانان يككف التحمس لمصييكنية المسيحية ،كاإلعجاب الباىر بالجندم
اإلسرائيمي مف مالمح ثقافة المسيحييف في الجنكب االمريكي (التقرير االستراتيجي العربي.)1001،

ففي الحممة المرشح الرئاسي ذ نكر "أؿ غكر" "أيباؾ" بكقفتو مع إسرائيؿ في أزمة ضمانات
القركض كي يحصؿ عمى دعميـ في حممتو االنتخابية حسبما يقكؿ "ميخائيؿ لند" ":لقد كاف دكر
أيباؾ أف استغمت منافسة الحزبيف الرئيسييف ،الديمقراطي كالجميكرم ،ككذلؾ عندما استغؿ
الديمقراطييف ىذا الخالؼ بيف المكبي الييكدم كادارة بكش االكلى ،ففي كتاب كجيو إلى أيباؾ في
مايك 1000ـ ،قاؿ مرشح الرئاسة "أؿ غكر"" :أتذكر الكقكؼ ضد سياسة بكش الخارجية
كمستشاريو الذيف ركجكا لمفيكـ الربط المييف حيف حاكؿ استعماؿ ضمانات القركض كعصا
إلرىاب إسرائيؿ ،لقد كقفت معكـ ،كسكية ىزمناىـ" .كىك يقكؿ ذلؾ مشي انر إلى الجميكرييف مف
أجؿ استغالؿ مشاعر كراىية الصياينة لبكش األب في أزمة ضمانات القركض (2002: ،Lind
.) 26_31

كىنا نالحظ أف أسباب تعاظـ نفكذ "أيباؾ" في إدارة "بكش االبف" ،ارتفاع نسبة المسؤكليف مف
الدرجة األكلي في اإلدارة األمريكية العميا كالذيف يؤيدكف السياسة الييكدية كالحركة الصييكنية
بصكرة كاممو كعمى أرسيـ "ريتشارد بيرؿ" عضك مجمس الدفاع االعمى ،كىك يعمؿ كمستشار
لشركات السالح اإلسرائيمية ،ك "بكؿ ككلفكيتز" نائب كزير الدفاع الذم تربطو عالقات أسرية قكية
مع إسرائيمييف ،كيعتبر صديقان شخصيان لمكثير مف القادة العسكرييف ،ك"دكجالس فيث" المستشار
العسكرم في البيت األبيض الذم يمتمؾ شركة قانكنية ميمتيا األساسية الدفاع عف المصالح
اإلسرائيمية في الكاليات المتحدة" ،ادكارد لكتكلؾ" عضك جماعة دراسة األمف القكمي في
"البنتاغكف" كىك يحمؿ الجنسية اإلسرائيمية".
فقد لعب "ديؾ تشيني" ،نائػب الػرئيس ،ك"رامسػفيمد" كزيػر الػدفاع نائبػو "كلفػككيتز" ،كمجمػس سياسػة
الػػدفاع الػػذم شػػكمو "رامسػػفيمد" فػػي آب/أغسػػطس  ،1003دك انر أساسػػياي فػػي الحػػرب عمػػى الع ػراؽ،
ككاف جميع األعضاء الييكد فيو يضغطكف مػف أجػؿ شػف الحػرب عمػى العػراؽ ،ممػا دفػع بػالمفكر
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اإلس ػرائيمي "يػػكرم أفنيػػرم" بكصػػؼ إدارة "بػػكش" كالييػػكد فييػػا "بالشػػاركنييف الصػػغار(مجمػػة السياسػػة
الدكلية ،العدد،320،1001ص.)27

أبرمز" مسؤكالن في مجمس األمػف القػكمي األمريكػي
عيف الرئيس "بكش" الييكدم المتطرؼ "إليكت ا
عف شؤكف الشرؽ األكسط ،كبالتػالي أصػبح يقػرر المكقػؼ األمريكػي مػف اإلسػالـ كمػف الحككمػات
ف ػػي المنطق ػػة ،رافضػ ػان تكجي ػػو االنتق ػػادات لتيكي ػػد إسػ ػرائيؿ لمدين ػػة الق ػػدس العربي ػػة ،ككص ػػؿ تط ػػرؼ
"أبرم ػز" حػ ٌػدان انتقػػد فيػػو بعػػض األص ػكات الييكديػػة لػػدعكتيا إلػػى اسػػتئناؼ المحادثػػات مػػع السػػمطة
ا
المتحمسػيف بشػف الحػرب العدكانيػة عمػى
الفمسطينية بعد اندالع انتفاضة األقصى ،ككاف مف أكثػر
ٌ

خفي ػان فػػي إعػػادة صػػياغة "خريطػػة الطريػػؽ" طبق ػان لممػػذكرة التػػي أعػػدتيا أيبػػاؾ.
الع ػراؽ ،كلعػػب دك انر ٌ

كنصح "ككنداليسا رايس" بتقميؿ المشاركة الدكلية في جيكد السالـ ،كترأس في عاـ 1003ـ ،كفػدان

يكيان زار بعض بمػداف المنطقػة .ككضػع تقريػ انر لمػرئيس "بػكش" حػكؿ الحريػات الدينيػة كىػاجـ فيػو
أمر ٌ

مصر كالسعكدية (الريماكم.)1002،

كقاـ "دكغالس فايت" ،مساعد كزير الدفاع األمريكي بتصنيؼ طبيعة الصراع في المنطقة كاضػعان
العرب في خانة "قكل الشر المطمؽ" بمكاجية إسرائيؿ "قكل الخيػر المطمػؽ" ،كحػث دائمػان الحككمػة
األمريكيػػة عمػػى اتبػػاع سياسػػة معاديػػة لمعػػرب ،كؿ "دكغػػالس" مكتػػب محامػػاة "مكتػػب فايػػت كتسػػؿ"،
كيعم ػػؿ عم ػػى بي ػػع األس ػػمحة اإلسػ ػرائيمية لمقػ ػكات األمريكي ػػة ،كأغ ػػرؽ الص ػػحافة األمريكي ػػة بمقاالت ػػو
المعادية لمعرب كاإلسالـ ،كطالب إدارة الرئيس "كػارتر" بعػدـ تسػميـ الضػفة الغربيػة لمعػرب ،كاقتػرح
عمػى إدارة "بػكش" األب عػاـ  3993سػحب شػعار "األرض مقابػؿ السػالـ" ،كاعتبػر" إتفػاؽ أكسػمك"
ائيميان مػف جانػب كاحػد ككجػو رسػالة مشػتركة مػع الصػييكني "ريتشػارد بيػرؿ" عػاـ 3992ـ
تنازالن إسر ٌ
إلػػى رئػػيس الػػكزراء اإلس ػرائيمي نتنيػػاىك ،يؤكػػد اإلص ػرار عمػػى حػػؽ إس ػرائيؿ فػػي األ ارضػػي المحتمػػة،

كيػ ػرفض "مقكل ػػة األرض مقاب ػػؿ الس ػػالـ" ،كالس ػػعي لتعزي ػػز طاق ػػات إسػ ػرائيؿ العس ػػكرية (ط ػػو،1002،
ص.)79

كىنا نالحظ أف السيطرة الييكدية بمغت مداىا في البيت األبيض ،كك ازرة الدفاع كالخارجية كمجمس
األمػػف الق ػػكمي ،كف ػػي ك ازرت ػػي الماليػػة كالع ػػدؿ فتػ ػرة الػ ػرئيس "جػػكرج ب ػػكش" .كيعم ػػؿ اليي ػػكد لص ػػالح
إسػ ػرائيؿ بالدرج ػػة األكل ػػى ،كيس ػػتغمكف إمكاني ػػات الكالي ػػات المتح ػػدة العس ػػكرية ،كالمالي ػػة كالسياس ػػية
لخدمػػة إس ػرائيؿ كمحاربػػة العػػرب ،يرجػػع كصػػكؿ شخصػػيات ييكديػػة ليػػذه المناصػػب لقػػكة "أيبػػاؾ"
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كقدرتيا عمى إقناع اإلدارات األمريكية بمثؿ تمؾ الشخصيات ،عمى أسػاس أف المصػالح المشػتركة
بػيف الكاليػػات المتحػػدة كاسػرائيؿ ،كأف عػػدكىـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط كاحػػد ،كيجػػب التحػػالؼ مػػف أجػػؿ
تحقيؽ ىذه المصالح.
يكنبيكً :أثيبير أحداث  11ياأمار 2001م
شكمٌت أحداث  33مف سبتمبر تحديان كبي انر لمكاليات المتحدة األمريكية ،كألمنيا القكمي ،مما جعميا
تقكـ بمراجعة منظكمة األمف القكمي األمريكي بيدؼ سد الثغرات التي كشفت عنيا تمؾ
اليجمات ،كالعمؿ عمى منع حدكثيا في المستقبؿ .كقد أدت ىذه األحداث إلى ازدياد عدد
التدخالت األمريكية في شؤكف الدكؿ األخرل؛ حيث بدأ صانعك السياسات األمريكية يتساءلكف
عما إذا كانت األنظمة السمطكية في الشرؽ األكسط تستطيع االستمرار في المحافظة عمى
المصالح األمريكية .كمف الكاضح أف إدارة بكش االبف كانت تعتقد أف الطريقة المثمى لذلؾ ىي
تعزيز الديمقراطية كاإلصالحات عمى نطاؽ كاسع في الشرؽ األكسط مف خالؿ استخداـ القكة
الخشنة التي مارستيا في المنطقة العربية ،كالتي نتج عنيا اسقاط أنظمة سياسية كممارسة
ضغكط سياسية كاقتصادية عمى أنظمة أخرل( ،كماؿ ،1001 ،ص .)29كلكف يبقى التناقض
الرئيسي كالعقدة المتفجرة في عقيدة بكش االبف في حربو ضد اإلرىػاب ،فػي التنػاقض بػيف
الشعارات النظرية لمسياسة الخارجية األميركية بالنسبة لنشر الديمقراطية في العالـ العربي ،كبيف
التطبيقات العممية لمحرب عمى اإلرىاب كالتي عززت أمف األنظمة العربية المتسمطة كالتي ترتبط
مع الكاليات المتحػدة بػصالت أمنية كعسكرية كثيقة ،استغمت األنظمة المتسمطة في الشرؽ
األكسط كفي أماكف أخرل مف العالـ ىذا اليكس الرسمي األميركي مف أجػؿ اقتناص مساعدات
أميركية سياسية كاقتصادية عبر اختالؽ تيديدات تتكرر دكريان(سالـ ،1002 ،ص.)12
كاعتبرت ىجمات  33ايمكؿ سبتمبر  ،1003ضربة قاسية كمكجعو لسياسات أمريكا الخارجية،
كسعت إدارة الرئيس بكش إلى التخفيؼ مف الشعكر المعادم ألمريكا في العالميف العربي
كاإلسالمي(مصطفى،1007،ص ،)48مف خالؿ الضغط عمى إسرائيؿ ،لكقؼ سياستيا التكسعية في
الضفة الغربية ،كدعـ إنشاء دكلة فمسطينية ،حيث اعتقد عدد مف صناع القرار األمريكي بعد
ىجمات  33أيمكؿ  ،أف إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،أك عمى األقؿ القياـ بمحاكلة جدية
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إلنجاح ذلؾ ،سيزعزع القكة الداعمة لمجمكعات مثؿ تنظيـ القاعدة ،كيسيؿ بناء حمؼ دكلي ضد
اإلرىاب الذم تتيـ االدارة األمريكية دكالن بتمكيمو ،مثؿ سكريا كايراف(الكادية،1009،ص.)14

كقد تحرؾ مجمس الشيكخ األمريكي كتبني مشركع قرار تقدـ بو النائب "جكزيؼ ليبرماف" ،يفيد أف
الكاليات المتحدة كاسرائيؿ مشتركتاف في نضاؿ مشترؾ ضد اإلرىاب كبعد أيمكؿ سبتمبر 1003ـ
(ابك طاقية ،)1007 ،تحركت إدارة بكش في اتجاه تحالؼ استراتيجي كامؿ مع إسرائيؿ كقبكؿ
لسياساتيا في مختمؼ أنحاء الشرؽ األكسط ،كىك أمر رغبت بو إسرائيؿ كمؤيدكىا منذ سنكات
عديدة .ككاف المكبي الييكدم قد نجح في تمييد الطريؽ مف خالؿ تحضير الشعب األميركي
لتحالؼ مماثؿ .كساعد في الدرجة الثانية عمى كضع مؤيديف صييكنييف في مناصب حككمية
رئيسية .كفي العاـ 1001ـ ،أثمرت جيكد المكبي كجماعات الضغط طكاؿ  20عامان ،كنجحت
إسرائيؿ في إقناع العديديف في كاشنطف بأف أعدائي ىـ أعداؤكـ .كبالرغـ مف أف الكثيريف مف
المحافظيف الجدد اعتبركا التحالؼ مع إسرائيؿ خدمة لممصالح األميركية ،فقد جادؿ آخركف
قائميف :إف ىذا التحالؼ الكثيؽ فشؿ في خدمة مصالح الكاليات المتحدة ،أك مصالح إسرائيؿ
عمى المدل البعيد (تيرم ،1002،ص .)131كبدعـ "الككنغرس" األكيد ،ليس عمى إسرائيؿ
كجماعات الضغط الصييكنية في الكاليات المتحدة الخكؼ مف التعرض لمحاكالت ،حتى مف قبؿ
البيت األ بيض ،لتبديؿ السياسات االميركية .كما دامت إسرائيؿ تحظى بدعـ اقتصادم كسياسي
تاـ مف "الككنغرس" ،فما مف شيء يدعكىا لتعديؿ تكجياتيا حياؿ المستكطنات في األراضي
المحتمة ،أك حياؿ معاممة الفمسطينييف .كقد أدت قدرة جماعات الضغط الصييكنية عمى حشد
تأييد "الككنغرس" إلسرائيؿ إلى فشؿ مبادرات "فكرد" ك"كارتر" لضماف تنازالت مف كؿ فرقاء
النزاع .كبالنتيجة ،كعكضان عف قياـ الرئيس بأداة "أكركست ار الككنغرس" إزاء مسائؿ السياسة
المعتمدة حياؿ الشرؽ األكسط ،تتكلي إسرائيؿ ىذه الميمة في الككاليس (تيرم ،1002،ص.)131

كأصحبت الكاليات المتحدة تنظر إلى األكضاع الداخمية في عدد مف دكؿ الشرؽ األكسط ،عمى
أنيا تمثؿ أيضان تيديدان لألمف القكمي األمريكي عمى أساس أف ىذه األكضاع تمثؿ تربة خصبة
لنمك اإلرىاب كالتطرؼ ،كقدمت كزيرة الخارجية األمريكية األسبؽ ككندالي از رايس إطا انر نظريان لفيـ
طبيعة ىذه التيديدات حيث تحدثت قائمة" :إف طبيعة النظـ أصبحت أكثر أىمية مف حيث تكزيع
القكل في عالـ اليكـ كاف ىناؾ مصد انر جديدان لتيديدات الكاليات المتحدة في عالـ اليكـ ،ىك ما
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أطمقت عميو التيديدات الناتجة مف التفاعالت داخؿ ما يسمى بالدكؿ الضعيفة كالفاشمة ،فالدكلة
الضعيفة كالفاشمة ىي الطريؽ الذم يسيؿ انتشار حركة اإلرىاب كأسمحة الدمار الشامؿ"( ،كماؿ،

،1002ص  .)1فقد اعتبرت أحدث الحادم عشر مف سبتمبر نقطة تحكؿ أخرل في تاريخ الكاليات
المتحدة كبالتحديد في مجاؿ سياستيا الخارجية تجاه حمفائيا التقميدييف في الشرؽ األكسط .كطفا
عمى السطح تساؤؿ طرح عمى صناع السياسة الخارجية األمريكية ،كىك ىؿ تساند الكاليات
المتحدة حمفاءىا مف األنظمة التقميدية كالدكتاتكرية في الشرؽ األكسط ،لضماف االستقرار
كاستمرار الكضع القائـ عمى حساب أكلكيات السياسة الخارجية كمصالحيا الجديدة التي تؤكد دفع
التنمية السياسية كالديمقراطية في المنطقة (بطرس ،1030 ،ص  .)98فبعد تمؾ اليجمات تبنت
الكاليات المتحدة استراتيجية لمحاربة اإلرىاب قامت عمى مبدأيف أساسييف ،ىما مف جية (الضربة
االستباقية) لحماية األمف الحيكم األمريكي داخميان كخارجيان ،كمف جية أخرل نشر الديمقراطية
كتقكيض األنظمة المستبدة كاستخداـ الضغط العسكرم مسمكان لفرض الحرية مف منطمؽ العالقة
العضكية بيف تعميـ الديمقراطية كضماف األمف األمريكي الداخمي(ىاركف ،1002 ،ص .)381

كتكصمت الكاليات المتحدة األمريكية نتيجة ألحداث  33سبتمبر ،إلى أف االكضاع السياسية
كاالقتصادية السائدة في البمداف العربية ىي المسؤكلة عف إنتاج اإلرىاب ،فغياب الديمقراطية
كالمعرفة كانتياكات حقكؽ اإلنساف مف أىـ أسباب تزايد اإلرىاب في العالـ ،كىذا ما دعا الكاليات
المتحدة األمريكية إلى محاكلة فرض رؤيتيا لمديمقراطية عمى العالـ ،حتى ال يحدث تيديدان ألمنيا
كمصالحا القكمية ،كبالتالي تكلدت قناعو لدل اإلدارة األمريكية بضركرة تغيير ىذه األكضاع
كخاصة في جانبيا السياسي ،كبالتالي أصبح نشر الديمقراطية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف في الشرؽ
األكسط ،كخاصة الكطف العربي أحد األىداؼ المعمنة لمسياسة األمريكية في منطقو الشرؽ
األكسط ،كقد اتضحت ىذه السياسة بمحاكلة جعؿ العراؽ نمكذجان لمديمقراطية يحتذل بو في
منطقو الشرؽ األكسط(ياسيف،1030 ،ص.)28
كىكذا يتضح أف أحدث  33مف سبتمبر  ،1003كانت ليا انعكاسات كبيرة كخطيرة عمى
المنطقة العربية كالقضية الفمسطينية ،حيث اعتمدت الكاليات المتحدة األمريكية بعدىا عمى
استراتيجية القكة الصمبة التي أدت لنشر الفكضى في المنطقة ،بعد اإلطاحة بعدد مف األنظمة
العربية ،سكاء عبر استخداـ القكة أك عبر نشر الفكضى الخالقة التي اعتمدتيا السياسة الخارجية
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األمريكية كجزء مف سياستيا الخارجية تجاه المنطقة،

حيث تكصمت الستنتاج خاطي بأف

استمرار االكضاع السياسية كاالقتصادية السائدة في البمداف العربية ىي المسؤكلة عف إنتاج
اإلرىاب ،كرأت أف غياب الديمقراطية كالمعرفة كانتياكات حقكؽ اإلنساف مف أىـ أسباب تزايد
اإلرىاب في العالـ ،كىذا ما دعا الكاليات المتحدة األمريكية إلى محاكلة فرض رؤيتيا لمديمقراطية
عمى العالـ ،حتى ال يحدث تيديدان ألمنيا كمصالحا القكمية ،رغـ أف استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي
ىك مف أىـ أسباب عدـ استقرار المنطقة كليس غياب الديمقراطية فقط.
رااعكً :مالمح اسيبيكية اساكريبية ليد اسرئبيس يترج اتش
منذ أف تسمـ الرئيس االمريكي جكرج بكش االبف ،ميامو رسميا في  10كانكف الثاني يناير
1003ـ ،كحتى أحداث33سبتمبر ،لـ تقدـ إداراتو أم مبادرة سياسية لمعالجة الصراع
اإلسرائيمي-الفمسطيني ،كظمت نظرتيا إلى االنتفاضة الفمسطينية ،عمى أنيا حالة عنؼ ،تعالج
بإجراءات امنية ،كما كرد في كرقة "تينت"(الكادية،1009،ص" ،)41كتبنت إدارة بكش ىذا المنحى،
بناء عمى قراءتيا لتجربة إدارة الرئيس "بيؿ كمينتكف" ،فكانت مف مالمح االدارة الجديدة تجاه
ن

القضية الفمسطينية ،عدـ التكرط في الممؼ الفمسطيني اإلسرائيمي بتعقيداتو كصعكباتو(عبد

السميع،1001،ص ،)401كي ال يضعؼ الدكر األمريكي في المنطقة أك يمس بمقاـ الرئاسة؛ ألف
أم رئيس أمريكي يحاكؿ االتجاه إيجابان تجاه القضية الفمسطينية ،يجابو بعداء منظمة "أيباؾ
"كالمكبي الييكدم النشط في الكاليات المتحدة األمريكية"(الكادية،1009،ص.)41
اعتمدت "أجندة بكش االبف" عمى امتالؾ أحادم لمقكة الشاممة لحماية األراضي األميركية ،كتدعيـ
ىيمنة الكاليات المتحدة كفؽ رؤية كمنظكر المحافظيف الجدد اليمينية ،حيث أف إدارة بكش االبف
قد جاءت إلى الحكـ كىي ترفع شعارات كتتبنى سياسات في ظؿ ىيمنة "المحافظيف الجدد" عمى
محاكر صنع السياسة الخارجية األمريكية ،تقكـ عمى فكرة إدارة ظير أمريكا لمعالـ ،كالحديث عف
أنو " إذا تكممت أمريكا فيجب أف يستمع كيطيع العالـ" ،مف منطمؽ ضركرة فرض الييمنة
األمريكية عمى العالـ بالقكة( ،سالماف .)1032 ،كأصبحت السياسة الخارجية األمريكية تعتمد عمى
القكة في ظؿ مفيكـ جديد لألمف القكمي ،حيث أصبح يتعدل الحدكد األمريكية ليشمؿ أم تيديد
مستقبمي لألمف كالمصالح األمريكية ،كقد رفضت التقيد باألمـ المتحدة كالتحالفات كاالتفاقيات
كالمعاىدات الدكلية ،كرفضت أيضان المشاركة كالتكقيع عمى اتفاقيات كمعاىدات دكلية ،تحد
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كتحجـ مف التحرؾ األمريكي خارجيان ،ناىيؾ عف التأييد المطمؽ إلسرائيؿ ىذا فضالن عف الحديث
عف تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط ،انطالقان مف قناعة مفادىا أف ىناؾ ارتباط بيف
النظاـ السياسي كالثقافة المجتمعية كالنظاـ التعميمي بالشرؽ األكسط كتفريخ اإلرىاب( ،شيباني،

 ،1030ص.)42-42
مثمت  33سبتمبر 1003في الكاليات المتحدة نقطة تحكؿ ميمة بالنسبة لمعمؿ الدكلي عمى
قرطية الذم أصبح أكثر برك انز ،خصكصان في السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط.
الديمك ا
كاكتسبت قضية اإلصالح السياسي في الشرؽ األكسط أىمية كبيرة ،بؿ كانت ىذه القضية األكثر
برك انز عمى الساحة الدكلية كاإلقميمية منذ أحداث 33سيتمبر ،1003حيث تـ الربط مف قبؿ
الكاليات المتحدة األمريكية بيف االرىاب كغياب الديمقراطية في الشرؽ األكسط ،اعتمدت سياسة
الرئيس جكرج بكش االبف كادارتو مذىب المحافظيف الجدد ،الذم شكؿ البنية األساسية لمتفكير
السياسي األيديكلكجي ،كالذم تبني مف خاللو مبدأ القكة الخشنة ،النابعة مف استراتيجية األمف
ر كاضح عمى منطقة الشرؽ األكسط ( الغندكر،1032 ،
القكمي األمريكية ،الذم كاف لو تأثي ان
ص)331

كعميو يمكف القكؿ أف بداية المبادرات األمريكية قد كردت في خطاب الرئيس األمريكي "بكش" في
1أكتكبر ،1003كالذم أعمف فيو أف "قياـ دكلة فمسطينية كاف دكمان جزنء مف الرؤية األمريكية ما

داـ حؽ إسرائيؿ محترمان في الكجكد" (زكريا ،)1003،كدعا "بكش" في نفس الخطاب ،إلى اعتماد

تقرير "ميتشؿ" كأساس لبداية التحرؾ نحك مفاكضات جادة ،كما أكد عمى نفس المكقؼ في
المؤتمر الصحفي الذم عقده في33اكتكبر 1003ـ ،كفي الخطاب الذم ألقاه أماـ الجمعية العامة
لألمـ المتحدة في 9نكفمبر1003ـ ،تحدث عف دكلتيف تعيشاف بسالـ ىما إسرائيؿ كفمسطيف
(الكادية،1009،ص ،)42كما كأطمؽ بكش خطابان في  14يكنيك 1001ـ ،سمي بالخطاب التاريخي
قدـ فيو رؤيتو لدكلتيف فمسطينية كاسرائيمية تعيشاف جنبان لجنب في سالـ كأمف شرط قياـ قيادة
فمسطينية جديدة كمختمفة ،ال تككف سمعتيا ممطخة باإلرىاب ،كفك انر سارعت أيباؾ" بالرد عمى
اقتراحات "بكش" بدعـ الدكلة الفمسطينية ،بإصدار بياف قالت فيو "إف الناصحيف لمرئيس
كالداعميف لفكرة الدكلة الفمسطينية يزرعكف األلغاـ في سياسة الحرب عمى اإلرىاب ،إنيـ
يشجعكف الرئيس عمى المكافأة بدؿ العقاب لمذيف يمارسكف اإلرىاب كفي نفس الكقت فإف رئيس
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"أيباؾ" مكرتمر زكرماف قاؿ بأف "بكش" يتبع سياسة قصيرة الرؤيا جدان كخاطئة ،كبدأ المؤيدكف
إلسرائيؿ تكرار ىذه المقكلة في أم مناسبة( الحالحمة.)1008 ،

اكميك :أثيبير أبياكك لى اسماكدرات األمربيكبية سحل اسصراع اسفىيطبيني-اإليرائبيىي فأرة اسرئبيس
يترج اتش
رصدت "أيباؾ" عبر العديد مف إصدارتيا مف الكتب كالمنشكرات عمى تتبع عممية السالـ
الفمسطينية اإلسرائيمية كأيضان العربية كحاكلت أف تظير إسرائيؿ دائمان عمى أنيا ىي مف تسعي
إلى سالـ مع الفمسطينييف كجيرانيا العرب ،كمف خالؿ كتاب صادر عنيا عاـ 1030ـ ،تحت
عنكاف فرعي(مسيرة إسرائيؿ البالغة 20عاـ مف أجؿ السالـ) تتبعت "أيباؾ" جميع مشاريع
كمبادرات كمؤتمرات السالـ التي تمت بيف الفمسطينييف كالعرب عمى حد سكاء ،كما ييمنا في ىذه
الدراسة ىك تتبع عممية السالـ ،كالمبادرات األمريكية خالؿ الفترة مف 1008-1003ـ ،كىي فترة
تكلي الرئيس "جكرج بكش االبف" رئاسة الكاليات المتحدة.
تقكؿ "أيباؾ" :أ نو حتى قبؿ تأسيس إسرائيؿ ،سعى قادة الطائفة الييكدية في فمسطيف في فترة
االنتداب البريطاني آنذاؾ إلى تحقيؽ السالـ مع جيرانيـ العرب .كظمت دكلة إسرائيؿ ممتزمة
بتحقيؽ اليدؼ طكاؿ تاريخيا ،مما يدؿ عمى رغبتيا في العيش جنبان إلى جنب مع الدكؿ
كالشعكب المجاكرة .كقد أدت رغبة إسرائيؿ في العمؿ بمبدأ األرض مقابؿ السالـ إلى معاىدات
سالـ مع مصر كاألردف .كبالمثؿ ،أثبتت إسرائيؿ رغبتيا في تقديـ تنازالت جريئة كمؤلمة مف أجؿ
التكصؿ إلى اتفاقات تأمؿ في إنياء الصراع مع الفمسطينييف .تستمر الحككمة اإلسرائيمية الحالية
عمى ىذا الطريؽ ((18 :2010 ،aipac book

فقد دعا الرئيس "كمينتكف" لعقد قمة "كامب ديفيد" في 33يكليك1000ـ ،كسعيو لمتكصؿ إلى
تسكية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،كعقب المحادثات التي جرت في "كامب ديفيد" تقكؿ
"أيباؾ" :أف ياسر عرفات رفض عرض السالـ اإلسرائيمي البعيد المدل كالفمسطينيكف شنكا
ىجمات إرىابية مستمرة ،كمع ذلؾ بحمكؿ نياية عاـ 1000ـ ،كافقت إسرائيؿ عمى مقترحات
الرئيس "كمينتكف" مف أجؿ التكصؿ إلى سالـ نيائي بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف :إسرائيؿ سكؼ
تتنازؿ عف كؿ غزة ،ك  ٪92مف الضفة الغربية كاقميـ إضافي مف داخؿ إسرائيؿ قبؿ عاـ
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 ،3927كاالعتراؼ بدكلة فمسطينية مستقمة ،كالتخمي عف أجزاء مف القدس الشرقية لتككف بمثابة
العاصمة الفمسطينية ،كاالعتراؼ بحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة إلييا دكلة فمسطينية
جديدة .كرفض عرفات ىذه المقترحات أيضا .كما عرضت إسرائيؿ عمى سكريا اتفاؽ سالـ
ستنسحب فيو إسرائيؿ مف ىضبة الجكالف لكف الصفقة رفضت (.(19-20 :2010 ،aipac book

رغـ تحفٌظ الجانب الفمسطيني لعقد تمؾ القمة ،فمف كجية النظر الفمسطينية فإف األمكر لـ تنضج
طبقكا الحد األدنى
بعد إلمكانية تحقيؽ ٌ
تقدـ أك نجاح مممكس فييا ،خاصةن كأف اإلسرائيمييف لـ ي ٌ
و
لمكقؼ أصعب مما
تعرض الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات
مف إنجاز المرحمة االنتقالية ،كما ٌ
تعرض الرئيس عرفات إلى
تعرض لو أثناء انعقاد قمة كامب ديفيد عاـ 1000؛ ففي تمؾ القمة ٌ
ٌ

ما يمكف تسميتو مؤامرة مزدكجة مف الراعي األمريكي لمقمة الرئيس بيؿ كمينتكف كرئيس الكزراء

اإلسرائيمي أييكد باراؾ معان .فقد كاف اليدؼ مف اإلتياف بالرئيس عرفات لتمؾ القمة ىك حشره في
الزاكية كممارسة أقصى أنكاع الضغكطات عميو ،لمقبكؿ باإلمالءات كالشركط اإلسرائيمية التي
حددىا باراؾ مسبقان .لكف الرئيس عرفات لـ يتزحزح عف مكقفو قيد أينممة خصكصان في مسألة
السيادة عف مدينة القدس القديمة ،فكاف عميو أف يدفع ثمف ذلؾ الحقان؛ كذلؾ بإنياء مستقبمو
السياسي بعد اتيامو بأنو المتسبب في فشؿ القمة ،لرفضو القبكؿ باإلمالءات اإلسرائيمية السابقة،
ككصفو بأنو ليس شريؾ حقيقي في عممية السالـ ،مما ترتٌب عمى تمؾ القمة اندالع االنتفاضة
الفمسطينية الثانية (انتفاضة األقصى) في  18أيمكؿ (سبتمبر)  ،1000كمف ثـ فرض الحصار
عميو في مقر إقامتو بمقاطعة راـ اهلل كحتى تاريخ كفاتو في  33تشريف و
ثاف (نكفمبر) (1004ابك
نحؿ ،ابك سعدة،1033،ص.)1-3

فبعد عاـ مف فشؿ يمفاكضات كامب ديفيد  ،1000كشؼ مسئكؿ أمريكي عف تفاصيؿ كامب

ديفيد ،إذ ثبت في النياية أف نسبة  92بالمائة مف أراضي الضفة التي طرحيا "إييكد باراؾ" ،ال

تمسكت بيا
المحيطة بالقدس الغربية ،كنسبة الخمسة بالمائة التي ٌ
تشمؿ القدس الشرقية كالمناطؽ ي

حكؿ المدف الفمسطينية إلى
إسرائيؿ مؤلٌفة مف قطاعات مستطيمة الشكؿ تمر عبر فمسطيف ،كتي ٌ
ثىكب يمرقٌع كليس إلى منطقة قابمة لمسكف ،ألف الحدكد تبقي أيضان في أيدم اإلسرائيمييف ،كما
"السجناء ييسيطركف أيضان عمى  92بالمائة مف مساحة السجف"
عمٌؽ أحد الدبمكماسييف:
ي

(لكنديؾ ،1030،ص.)387
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اكرطة اسطربيق
دعا الرئيس جكرج بكش الطرؼ اإلسرائيمي كالفمسطيني لقبكؿ خارطة الطريؽ ،حيث قاؿ "إف
خارطة الطريؽ تمثؿ خطكة ابتداء نحك تحقيؽ رؤية الدكلتيف ،دكلة آمنة إلسرائيؿ ،كدكلة قابمة
لمحياة كديمقراطية لمفمسطينييف ،انطالقا مف ما أعمنتو في 14حزيراف يكنيك.1001إف الخطة ىي
ىيكؿ عمؿ نحك التقدـ إلي السالـ الدائـ كاألمف في الشرؽ األكسط ،كاف تنفيذ خارطة الطريؽ
يعتمد عمى النكايا كالجيكد الطيبة كاسيامات الطرفيف ..إنني ادعك اإلسرائيمييف كالفمسطينييف
ليعممكا معنا كمع اآلخريف مف المجتمع الدكلي ،كقبؿ ذلؾ أف تعممكا مع بعض بشكؿ فكرم نحك
إنياء العنؼ.)President Bush speech, June 2002( "..

حيث يمكف القكؿ :إف الخطكط العريضة لسياسة االدارة األمريكية ،قد بدت أكثر كضكحان بعد
استيعاب احداث 33سبتمبر1003ـ ،تجاه القضية الفمسطينية ،حيث أف الرئيس "بكش" أكد في
غير مرة دعمو لحؿ الدكلتيف ،كحاكلت إسرائيؿ مرة أخرل الضغط عمى اإلدارة األمريكية لتغير
ىذا النيج ،فنجد أف منظمة "أيباؾ" "قد ردت فك انر عمى تصريح "بكش" بيذا الخصكص ،كأصدرت
بيانان يعمف أف المستشاريف الذيف يدفعكف "بكش" لتبني ىذه الفكرة "يقكضكف حرب أمريكا عمى
االرىاب ،كىـ يشجعكف اإلدارة األمريكية عمى مكافأة الذيف يؤيدكف االرىاب كيدعمكنو بدالن مف
معاقبتيـ ،في إشارة كاضحة كعمنية إلى الرئيس ياسر عرفات كالسمطة الفمسطينية( Michael J.
.)2001 ،Jordan
فقد أعمف الرئيس "بكش" التزامو تنفيذ (خارطة الطريؽ) الفمسطينية اإلسرائيمية لمسالـ (Wagner

بقكة عمى تقكيض مبادرة الكاليات
) ،2003كفي الكقت نفسو ،بدأت الجيكد المضادة تعمؿ ٌ
المتحدة عمى قدـ كساؽ ،مع تزايد المعارضة مف حككمة شاركف اليمينية كبالتنسيؽ مع المكبي
قدميا
اإلسرائيمي "أيباؾ" في الكاليات المتحدة ،لكف المعارضة األكثر أىمية مف الناحية العددية ٌ
المكبي الييكدم ،كىي الدائرة االنتخابية األىـ لمرئيس إذا كاف يسعي إلعادة انتخابو في 1004
)(Wagner2003كعندما أعمف الرئيس بكش عف تأييده لخارطة الطريؽ لمسالـ في الشرؽ األكسط،
تمقٌى البيت األبيض أكثر مف 20ألؼ بطاقة بريدية عمى مدل األسبكعيف المقبميف مف المكبي
الييكدم كالمسيحييف الصياينة ييعارضكف فييا أم يخطة تدعك إلى إقامة دكلة فمسطينية ،مما دفع
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ضكرىا (،Mesvinsky
اجع عنيا حتي فقدت يخطة خارطة الطريؽ أىميتيا ي
اإلدارة األمريكية لمتر ي
كح ى
.) 4،2012

كما كيمكف اعتبار خارطة الطريؽ خطة صادرة عف أربعة أطراؼ دكلية ىي الكاليات المتحدة،
كركسيا االتحادية ،كاالتحاد االكركبي ،كاألمـ المتحدة ،كاليدؼ منيا إنجاز تسكية نيائية كشاممة
لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كعمى أساس دكلتيف بنياية العاـ الثالث مف تكزيعيا عمى الفرقاء
كالميتميف ،كتـ تسميميا لألطراؼ المعنية بتاريخ  10ابريؿ1001ـ ،كىك التاريخ الرسمي
إلعالنيا(الكادية،1009،ص )20بالتالي؛ فإف الخارطة ليست اتفاقان بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير
الفمسطينية ،بالرعاية األمريكية عمميان ،كمقارنو بما كاف الحاؿ بالنسبة التفاقات "أكسمك"؛ كانما ىي
خطة دكلية تعكس محصمة ما تكافقت عميو المجنة الرباعية الدكلية ،حتى يعمؿ الطرفاف
الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى االلتزاـ بيا كتطبيقيا برعاية الرباعية ،كمساعدتيا كدعميا ،كليس
إلعادة النظر فييا أك إعادة التفاكض عمييا(صالح،1002،ص،)18
كىنا نالحظ إف التغير الجكىرم الذم أتت بو خارطة الطريؽ ىك مبدأ حؿ الدكلتيف بتطرقيا إلى
الدكلة الفمسطينية المستقمة كتركيزىا عمى الجانب األمني ،بحرصيا عمى ضماف أمف إسرائيؿ
ككقؼ المقاكمة بشكؿ كامؿ ،عممت "أيباؾ" عمى إجياض خارطة الطريؽ مف خالؿ إعالف
كفاتيا كفي نطاؽ تحرؾ مشترؾ مع حمفاء ليا داخؿ "الككنجرس" كاإلدارة األمريكية ييدؼ إلى
إحباط كعرقمة خارطة الطريؽ.
كجاء التقارب بيف المكقؼ األمريكي كمكقؼ "أيباؾ" بخصكص أمف إسرائيؿ مف خالؿ خطاب
"بكش" في مؤتمر "أيباؾ" السنكم ،الذم عقد في مايك 1004ـ ،كفي اجتماع كبير استيدؼ حشد
دعـ الناخبيف الييكد ،كقؼ الرئيس االمريكي االسبؽ "جكرج دبميك بكش" مخاطبان أكثر مف أربعة

و
مندكب حضركا اجتماع "أيباؾ" ليقكؿ" "بدفاعكـ عف حرية إسرائيؿ كرخائيا كأمنيا ،فأنكـ
آالؼ
تخدمكف بذلؾ قضية أمريكا في الكقت نفسو" كاستمر الخطاب لمدة  19دقيقة ،ككاف يقابؿ
بالتصفيؽ كاالستحساف ،حتى أف الكثير مف الحضكر انخرطكا في اليتاؼ مرتيف ،كىـ يصرخكف
"نريدؾ رئيسان ألربع سنكات أخرل" ،كذلؾ طبقان لما أكردتو صحيفة "لكس انجمس تايمز"(ساسة،
.)1032\30\19
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قاـ رجاالت "أيباؾ" الذيف يحاكلكف تبصير أعضاء "الككنغرس" بالعيكب كالثغرات التي تنطكم
عمييا "خريطة الطريؽ" ،حيث لـ يتكقعكا تمقي مثؿ ىذا الدعـ كالتأييد القكم لمكقفيـ مف أعضاء
"الككنجرس" ،كقد انتيز آالؼ الناشطيف في منظمة "أيباؾ" ،الذيف قدمكا إلى كاشنطف لحضكر
االجتماع السنكم لممنظمة المكالية إلسرائيؿ ،ككانت ىذه الفرصة لػ "غزك" مقر "الككنغرس" بغية
"حث" أعضاء مجمس النكاب كالشيكخ عمى التكقيع عمى الرسالتيف .كاذا ما تـ جمع عدد و
كاؼ مف
التكاقيع ،فإف ىاتيف الرسالتيف قد تتحكالف إلى شيادات كفاة لػ "خريطة الطريؽ األميركية" (مركز
مدار لمدراسات اإلسرائيمية.)1001،

كفي محاكلة لمتأثير عمى السمكؾ األمريكي تجاه خطة خارطة الطريؽ؛ سعى عضك مجمس
النكاب األميركي "ركم بالنت" ،أحد رؤساء الكتمة الجميكرية كالمقرب مف الرئيس "جكرج بكش"،
تحالؼ "بالنت" مع "تكـ لنتكس" زعيـ األقمية الديمقراطية في لجنة الخارجية المنبثقة عف
"الككنغرس" ،في نطاؽ تحرؾ مشترؾ ييدؼ إلى إحباط كعرقمة خارطة الطريؽ ،ككاف "بالنت"
ك"لنتكس" قد شرعا في جمع تكاقيع زمالئيـ عمى رسالة أك مذكرة تعفي إسرائيؿ حتى إشعار آخر
مف أم مسؤكلية عف تغيير الكضع في األراضي الفمسطينية ،سكاء فيما يتعمؽ بتخفيؼ القيكد
المفركضة عمى الحياة اليكمية لمسكاف المدنييف الفمسطينييف أك بالنسبة لتجميد أنشطة االستيطاف
تماما مف أم إشارة في ىذا الصدد .كقد كتبا في مذكرتيما أنو:
التكسعية ،حيث خمت المذكرة ن
"يتعيف عمى الفمسطينييف تمبية مجمكعة مف الشركط قبؿ البدء برؤية تحقؽ تطمعاتيـ السياسية،

كقبؿ أ ف نتكقع مف إسرائيؿ القياـ بخطكات مممكسة" .كالشركط المطركحة ىنا ىي نفس الشركط
المعتادة" :كقؼ اإلرىاب" ،كالشفافية في اإلدارة العامة ،كاالصالح الجذرم في أجيزة االمف
الفمسطينية (مركز مدار.)1001،

كلمداللة عمى المكقؼ األمريكي المؤيد إلسرائيؿ لمتخمص مف "عرفات" استطاعت "أيباؾ"
الحصكؿ عمى أصكات  91مف أعضاء مجمس الشيكخ ،عندما بدأ شاركف حممتو العسكرية
العنيفة ضد الفمسطينييف ،عاـ  ،1001فقد كقعكا عمى عريضة تأييد تدعكه شاركف أال يتراجع عف
حممتو العسكرية ،كىذا يدلؿ عمى مدل نفكذ المكبي المؤيد إلس ارئيؿ في عاصمة صنع القرار
األميركي)بكؿ فيندلي في لقاء مع قناة الجزيرة .)1001
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كيتبنى كاتبا الرسالة مكقؼ "ارئيؿ شاركف" القاضي بضركرة أف يتـ االنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة
أخرل ،فقط استنادا إلى "اختبارات التنفيذ" .كإلزالة أم شؾ أك لبس يؤكد "بالنت كلنتكس" في
رسالتيما عمى معارضتيما انتداب المراقبيف مف طرؼ "دكؿ أك ىيئات معينة قد تحد مف فرص
التقدـ نحك السالـ" .كالمقصكد ىنا بطبيعة الحاؿ ىـ األكركبيكف ،كالركس ،كاألمـ المتحدة،
شركاء الكاليات المتحدة في "المجنة الرباعية " ،كلكف "شاركف" لـ يرد انتقاد "بكش" مباشرة عند
إعالنو خطة خارطة الطريؽ التي كافؽ عمييا ياسر عرفات ألنو ال يريد تثبيتو في خكض الحرب
عمى العراؽ ،مع أف "شاركف" أبدل ( 34تحفظان) عمى خارطة الطريؽ ليدؼ في نفسو إلعاقتيا
كقتميا ،مستغالن االنشغاؿ بحرب العراؽ كلمعارضتو الخطة كميا كعدـ مكافقتو عمى إقامة دكلة
فمسطينية قابمة لمحياة بجكار اسرائيؿ(الحالحمو.)1008،
كىكذا يتبيف إف اليدؼ االستراتيجي ؿ "شاركف" كمستشاريو ىك القفز عمى خارطة الطريؽ
كاماتتيا ،كالستثناء األطراؼ الثالثة منيا (االتحاد االكركبي كركسيا كاألمـ المتحدة) .كلذلؾ قالت
صحيفة "ىارتز" إف رئيس الكزراء لـ يعمؿ داخميان بمفاىيـ كخطة خارطة الطريؽ بؿ استمر في
إقامة المستكطنات كتكسيعيا كالزحؼ في أراضي الضفة الغربية.
كىنا نالحظ محاكلة "أيباؾ" إفشاؿ خطة خارطة الطريؽ التي كضعتيا اإلدارة األمريكية بالتعاكف
مع المجنة الرباعية ،حيث صرحت "أيباؾ" كداعمييا في أمريكا بأف خارطة الطريؽ ال تقكد إلى
أم مكاف ،كالتقت "ككندالي از رايس" في البيت األبيض بالقادة الييكد في أمريكا لمحصكؿ عمى
دعميـ مف أجؿ تنفيذ خطة خارطة الطريؽ كتحييدىـ بعدـ التدخؿ إلعاقتيا ،كطبقان لمصادر
مطمعة فإف "رايس" لـ تستطع الحصكؿ عمى ما تريد كأجمعكا في المقاء بأف عمييـ دعـ إسرائيؿ
إف أبدت تحفظات عمى الخطة.
كبعثت منظمة "أيباؾ" برسالة إلى "بكش" تطالب فييا بأف ال يمارس ضغكطان عمى إسرائيؿ مف
أجؿ الحصكؿ عمى مكافقتيا عمييا قبؿ أف يمتزـ الفمسطينيكف بالخطة األمنية فييا ،كفي مطمع
مايك 1001ـ ،صادؽ  81سيناتكر ك181ممثؿ لمكاليات عمى رسالة "أيباؾ" ككقعكىا ،كبينما
كقعت "أيباؾ" بقبكؿ خارطة الطريؽ مع التحفظ كلكنيا لـ تقد حممة في "الككنغرس" لدعميا،
كفعميا فقد كقفكا ضدىا كقادكا حممة إلعاقتيا ،ككتب معارضكىا في "الكاشنطف بكست" " :إف
المضي في خطة خارطة الطريؽ مع احتفاظ عرفات بقكتو يعتبر انتحا انر سياسيان" مما يعني أف ال
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مستقبؿ لخارطة الطريؽ ،كعميو فإف القادة اإلسرائيميكف لـ ييتمكا بالخطة كتكصمت القيادة
األمريكية إلى سمسمة تفاىمات مع "شاركف" تؤيد تحفظاتو عمييا ككتبت "الفايناشؿ تايـ"" :بأف
إلي كت أبراىاـ كستيفف ىادلي الالعباف األساسياف في األمف القكمي األمريكي قد أبمغا شاركف
سريان بأنو لف يكاجو ضغطان مف الكاليات المتحدة لتنفيذ خطة خارطة الطريؽ" ،كأغرؽ شاركف
خارطة الطريؽ كتممص مف التزامات إسرائيؿ بمساعدة الييكد األمريكييف كداعمييـ في اإلدارة
األمريكية(الحالحمو.)1008،
كنقضا لتصريحات كؿ مف كزير الخارجية األميركي
تزكير
نا
نالحظ ىنا أف المذكرة تشكؿ
ن
كالمستشارة لشؤكف األمف القكمي بعدـ إجراء أم تعديالت عمى "خريطة الطريؽ" .فيي تطالب

الرئيس األميركي باستبعاد أك إسقاط المبدأ األساس الذم تقكـ عميو "خريطة الطريؽ" كىك الجدكؿ
الزمني النسحاب قكات الجيش اإلسرائيمي مف األراضي الفمسطينية ،كاقامة دكلة فمسطينية مؤقتة
كالشركع في مفاكضات حكؿ التسكية الدائمة.
كمع اقتراب االنتخابات األمريكية عاـ  1004أىممت إدارة بكش متابعة تنفيذ خارطة الطريؽ ،مع
تحميؿ فشؿ الخطة لمجانب الفمسطيني كاتيامو بالكقكؼ خمؼ اإلرىاب ،كذلؾ لرغبة الرئيس بكش
عدـ التصادـ مع شاركف حتى ال يخسر المكبي الييكدم ك"أيباؾ" في االنتخابات المرتقبة
(أسمر ،1034،ص.)37
إ ف اليدؼ مف جعؿ خارطة الطريؽ المرجعية الحصرية لعممية السالـ ىك تقديـ إطار زمني أكثر
مركنة ،بحكـ الت اربط المنطقي لممراحؿ ،كارتباطيا بمعيار تقييـ مدل التنفيذ مما يشكؿ
أساسان رخكان ال يمكف أف تبنى عميو أم عممية سالـ مع تأجيج حالة المكاجية بيف الفصائؿ
الفمسطينية كتحكيميا إلى صراع داخمي مسمح (جاد ،1008،ص.)302

مؤأمر "أنكاتسبيس" سىيالم
شكؿ غياب الرئيس ياسر عرفات في العاـ 1004ـ ،إحراجان لإلدارة األمريكية ،إذ طالما أرجعت
اإلدارة األمريكية التأخر في العممية السممية إلى ذلؾ الرجؿ المسيطر عمى المنظمة ،كالسمطة،
كىذا تطمب مف كاشنطف العمؿ عمى صعيديف :األكؿ ىك السير قدما في العممية السممية ،كالثاني
التعاطي مع إف ارزات الساحة الفمسطينية "االنتخابات كاعالف حركة حماس المشاركة في
155

االنتخابات التشريعية" بعد رحيؿ الرئيس ياسر عرفات .ككاف لزامان عمى الكاليات المتحدة أف
تتحرؾ لتثبت صدؽ مقكلتيا بأف عرفات ىك المشكمة ،كغيابو ىك الحؿ ،كىذا بالفعؿ ما عبرت
عنو بعد الكفاة بإعالنيا أف الفرصة اآلف متاحة إلجراء إصالحات جذرية في السمطة مف أجؿ
التقدـ في العممية السممية .كتسارع التحرؾ األمريكي في المنطقة بشكؿ ممفت لمنظر( التقدير

االستراتيجي الفمسطيني ،1002،ص ،)341كفي بداية عاـ  ،1007صرحت "أيباؾ" :أف إسرائيؿ تمد يد
السالـ في مؤتمر "أنابكليس" ،2007كفى مؤتمر "أنابكليس" الذل ترعاه الكاليات المتحدة ،أكدت
إسرائيؿ مجددان التزاميا بإجراء مفاكضات سممية مع الفمسطينييف كالدكؿ العربية ،كقاؿ رئيس
الكزراء اإلسرائيمي "إييكد أكلمرت" :أنو "ليس ىناؾ طريؽ سكل طريؽ السالـ ،كاعتقد أنو ال يكجد
حؿ عادؿ سكل حؿ دكلتيف كطنيتيف لشعبيف" ( ،(20 :2010 ،aipac bookكىذا التصريح ينفيو
الضغكطات التي مارستيا "أيباؾ" المخالفة لذلؾ عمى إدارة الرئيس "جكرج بكش" ،مع بداية عاـ
1007ـ ،كانت الكاليات المتحدة األمريكية في كضع غير مريح في منطقة الشرؽ األكسط،
فضالن عف كرطتيا في المستنقعيف العراقي كاألفغاني ،كاف حميفيا اإلسرائيمي يعاني مف اىت اززات
عميقة بسبب خسائره الكبيرة في حرب يكليك 1002ـ ،ضد لبناف .إال أف السياسة األمريكية
استمرت في تكييؼ نفسيا كتغيير تكتيكاتيا في خط متعرج طكاؿ سنو 1007ـ ،دكف أف تغير
مسارىا العاـ في السعي لزيادة شدة الحصار المفركض عمى قطاع غزة (التقرير االستراتيجي
الفمسطيني ،1007،ص.)118

كما كاف مكقؼ "أيباؾ" التي تتمتع بنفكذ ىائؿ داخؿ "الككنجرس" كاإلدارة األمريكية ،مف إنتقاد
الطريقة التي تتعامؿ بيا كاشنطف مع طيراف مما شكؿ نقدان الذعان إلدارة "بكش" ،كما كتيدؼ
الكاليات المتحدة األمريكية إلى إبعاد التأثير اإليراني المتعاظـ في المنطقة كالتصدم لو ،كؿ ذلؾ
يشكؿ تيديد كتحدم لكاشنطف في المنطقة ،مما دفع الرئيس "بكش" إلى دعكة لمؤتمر "انابكليس"
لمنظر في تمؾ القضايا إلثبات نجاح سياستو في المنطقة أماـ الرأم العاـ األمريكي كالحزب
الجميكرم الذم سيخكض معركة انتخابية قادمة (البطنيجي ،)2007،كفي بداية عاـ  ،1007كعدت
ككندال از رايس كزيرة الخارجية األمريكية الدكؿ العربية كاإلدارة األمريكية باإلىتماـ مجددا بعممية
السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية؛ كذلؾ مف أجؿ ابقاء الدكؿ العربية تقاكـ الييمنة اإليرانية في الشرؽ
األكسط .كقد قامت رايس بثماني زيارات مكككية إلي المنطقة مف أجؿ إيجاد أرضية جديدة
إلستئناؼ عممية السالـ كخطة خارطة الطريؽ( ،)Migdalvitz, 2007, 2سعت إدارة "بكش" إلى
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دفع عممية السالـ مرة أخرل ،عبر إستضافتيا مؤتمر "انابكليس" لمسالـ في  17نكفمبر 1007ـ،
بمشاركة  21دكلة كمنظمة منيا  32دكلة عربية ،كجعمت كثيقة التفاىـ المنبثقة مف مؤتمر "انا
بكليس" مف خارطة الطريؽ أساس المفاكضات ،مما يكحي بالتحكؿ الكبير بخصكص المرجعية
الرئيسية لعممية السالـ ،ؼ "انابكليس" ليس مشركعان جديدان لمتسكية ،كانما أسيـ في دفع عممية
السالـ مف خالؿ تغييره لممسار الذم كاف مطركحان في خارطة الطريؽ كذلؾ بالدمج بيف عمميتيف
في مسار كاحد( بمعيد،1031،ص:)308

 .3العكدة إلى خارطة الطريؽ باعتبارىا المرجعية األساسية كتنفيذ مراحميا حسب الترتيب
المنطقي الذم رتبتو ىذه اآللية التي تحكلت إلى مرجعية.
 .1الشركع في مفاكضات الكضع النيائي كعدـ انتظار االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل.
عمؿ مؤتمر "أنابكليس" عمى إحالؿ خارطة الطريؽ محؿ المرجعيات المستندة إلى الشرعية
الدكلية كالمتمثمة في الق ارريف 141ك 118كالقرار  394،المتعمؽ بعكدة الالجئيف إضافة إلى القرار
 422الخاص بالمستكطنات الييكدية كالذم ينص عمى عدـ شرعيتيا ككجكب إزالتيا كالقرار 472
الخاص بمدينة القدس ،كعدـ شرعية اإلجراءات اإلسرائيمية بيا كبطالنيا كمبدأ األرض مقابؿ
السالـ ،كخارطة الطريؽ خطة أمريكية أمنية أعدت خصيصان لتطكيؽ المقاكمة الفمسطينية،
كجعمتيا "انابكليس" المرجعية الكحيدة لعممية السالـ كأسندت ميمة اإلشراؼ عمى متابعة تنفيذىا
لمكاليات المتحدة ،فمسار "أنابكليس" كرس تحكالن ىامان يتمثؿ في أف المرجعية كاإلشراؼ عمى
عممية السالـ ىما أمريكياف.
مع نياية المؤتمر قراء جكرج بكش التفاىـ المشترؾ ،حيث كاف مف الكاضح تيرب إسرائيؿ مف
التفاىمات التي خرجت عف المؤتمر ،حيث ركز المؤتمر عمى الدعكة لمزيد مف جكالت
المفاكضات ،كلـ يشر لدكر الكاليات المتحدة في المفاكضات ،حيث تعتبر اإلدارة االمريكية أف
دكرىا يتكقؼ عند ذلؾ ،كأف األطراؼ أنفسيـ ىـ مف سيكاصمكف طريؽ المفاكضات كما دعا
التفاىـ االطراؼ إلى تنفيذ التزامات التي كردت في خارطة الطريؽ ،كأف تراقب الكاليات المتحدة
ذلؾ (.)Migdalvitz, 2007 ,4
صرحت "أيباؾ" إف اليدؼ مف محادثات "أنابكليس" ىك محاكلة التكصؿ إلى اتفاؽ سالـ شامؿ
بحمكؿ نياية عاـ 1008ـ ،لكف عندما أجبرت إسرائيؿ عمى شف عممية دفاعية عمى اليجمات
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الصاركخية لحماس في نياية عاـ 1008ـ ،رفضت السمطة الفمسطينية مكاصمة المفاكضات عمى
الرغـ مف أف أكلمرت عرضت اتفاؽ سالـ لـ يسبؽ لو مثيؿ مع عباس ،الذم رفض نداءات
الكاليات المتحدة كاسرائيؿ بالعكدة إلى طاكلة المفاكضات حتى اآلف (.(24 :2010 ،Aipac book

مؤثر كفعاؿ
دكر
ان
نستخمص مما سبؽ ،أف المكبي الييكدم بشكؿ عاـ ،ك"أيباؾ" بشكؿ خاص لعبكا ان
في صناعة القرار السياسي األمريكي خالؿ فترتي حكـ الرئيس "جكرج بكش االبف"،
نظ ارن لمتحالؼ االستراتيجي بيف المحافظيف الجدد كالمكبي الييكدم في أمريكا ،في تمؾ الفترة ،مما
انعكس بشكؿ كبير جدان كأثر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط كتجاه
عممية السالـ ،حيث جاءت معظـ الخطكات األمريكية في ىذا االتجاه متكافقة إلى حد كبير مع
السياسات كالرغبة اإلسرائيمية في المقاـ األكؿ .كأيضا حاكلت "أيباؾ" التأثير عمى المبادرات
األمريكية كالخطط التي قدمتيا أمريكا بما يتكافؽ مع المصالح كالرغبة اإلسرائيمية ،حيث حاكؿ
المكبي الييكدم التأثير عمى خطة "جكرج ميتشيؿ" كعمى خارطة الطريؽ كمؤتمر أنابكلس ،بما
يضمف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،فقد سعت "أيباؾ" إلى تغيير أسس عممية مف مرجعية الق اررات
الدكلية ،كمبدأ األرض مقابؿ السالـ ،إلى انتياج الحؿ السممي التفاكضي بيف الطرفيف ككسيمة
لحؿ الصراع مع التسميـ بالرعاية كالكساطة االستثنائية األمريكية دكف تحديد سقؼ زمني لذلؾ.
مشرتع اسشرق األتيط اسيدبيد
"بالرغـ مف أف مشركع الشرؽ األكسط الكبير ،ال يعد مف المبادرات األمريكية المباشرة لحؿ
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؛ إال انو ال يمكف إغفالو؛ ألنو يتضمف في ثناياه حالن ضمنيان يتبنى
كجية النظر األمريكية ،كفي ىذه المرة جاء الحؿ بااللتفاؼ ،كليس الحؿ بمفيكمو ،فقد كزعت
اإلدارة األمريكية في  31شباط فبراير 1004ـ ،نصان اسمتو "مشركع الشرؽ األكسط الكبير" ،كىك
ما تـ اإلعالف عنو الحقان خالؿ قمة دكؿ الثماني الصناعية التي عقدت في كالية "جكرجيا"
األمريكية مطمع حزيراف يكنيو 1004ـ ،بعد التشاكر مع االتحاد االكركبي كالدكؿ الصناعية
كحمؼ شماؿ األطمسي ،كيعتبر المشركع خطكة عمى الطريؽ ،بيدؼ تغيير كاقع المنطقة "أم
الشرؽ األكسط" ،كاعادة رسـ خريطتيا السياسية طبقان لتصكرىا ،كلما تراه مناسبان
لمصالحيا"(الكادية،1009،ص ،)24لقد حددت مبادرة مشركع الشرؽ األكسط الكبير ثالثة أبعاد
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رئيسية ،كمدخؿ لعممية اإلصالح في منطقة الشرؽ األكسط الكبير كىي أكالن :تشجيع الديمقراطية
كالحكـ الصالح ،ثانيان :بناء مجتمع معرفي ،ثالثان :تكسيع الفرص االقتصادية.
فقد أعطت الكاليات المتحدة األمريكية قضية االصالح في الشرؽ األكسط أىمية كبيرة خاصة
بعد أحداث 33سبتمبر ،1003حيث تـ الربط مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية بيف اإلرىاب
كغياب الديمقراطية في الشرؽ األكسط ،كفى حقيقة األمر كانت الكاليات المتحدة األمريكية تعتمد
لمحفاظ عمى مصالحيا الكبرل في الشرؽ األكسط عمى استراتيجية تقميدية لـ تتغير منذ الحرب
العالمية الثانية كثي انر ،بالرغـ مف التعديالت التي طرأت عمييا ،ككاف اليدؼ الرئيسي ليذه
االستراتيجية ىك الحفاظ عمى الكضع القائـ في الشرؽ األكسط( ،ياسيف ،1030 ،ص .)27كأصحبت
الكاليات المتحدة تنظر إلى األكضاع الداخمية في عدد مف دكؿ الشرؽ األكسط  ،عمى أنيا تمثؿ
أيضان تيديدان لألمف القكمي األمريكي عمى أساس أف ىذه األكضاع تمثؿ تربة خصبة لنمك
اإلرىاب كالتطرؼ ،كقدمت كزيرة الخارجية األمريكية األسبؽ ككندالي از رايس إطا انر نظريان لفيـ
طبيعة ىذه التيديدات حيث تحدثت قائمة " :إف طبيعة النظـ أصبحت أكثر أىمية مف حيث
تكزيع القكل في عالـ اليكـ كاف ىناؾ مصد انر جديدان لتيديدات الكاليات المتحدة في عالـ اليكـ،
ىك ما أطمقت عميو التيديدات الناتجة مف التفاعالت داخؿ ما يسمى بالدكؿ الضعيفة كالفاشمة،
فالدكلة الضعيفة كالفاشمة ىي الطريؽ الذم يسيؿ انتشار حركة اإلرىاب كأسمحة الدمار الشامؿ"،
(كماؿ ،1002 ،ص.)1

كتعتبر قضية الديمقراطية كالحكـ الصالح غطاء اتخذتو الكاليات المتحدة ،لتنفيذ سياستيا
الخارجية تجاه الشرؽ األكسط الكبير بشكؿ عاـ ،كالقضية الفمسطينية بشكؿ خاص ،فقد صرح
الرئيس "بكش" في غير مرة :أف عمى السمطة الفمسطينية محاربة الفساد كانتخاب قيادة فمسطينية
قادرة عمى محاربة "اإلرىاب" ،كتحقيؽ السالـ ،في إشارة كاضحة إلى الرئيس الفمسطيني ياسر
عرفات ،فبعد فشؿ مؤتمر "كامب ديفيد"1000ـ ،كانت الكاليات المتحدة قد اتخذت مف الضغط
عمى الفمسطينييف سياسة ليا ،كحاكلت بعد أحداث أيمكؿ سبتمبر 1003ـ ،تغير ىذه السياسة؛ إال
أف "أيباؾ" كالمكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية ،عمالن جاىدان عمى إبطاؿ ذلؾ ،كنجحا
في ذلؾ فعميان ،كعميو تماشت السياسة األمريكية مع السياسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف،
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كأقنعت إسرائيؿ الكاليات المتحدة؛ بانو ال فرؽ بيف أسامو بف الدف كياسر عرفات؛ ألف كمييما
يدعـ كيساند اإلرىاب" (الكادية ، 1009،ص.)24

لقد جعؿ الرئيس بكش االبف الديمقراطية في الشرؽ األكسط مف المكاضيع الرئيسية في (خطاب
التنصيب الثاني كخطاب حالة االتحاد) لعاـ  1002أماـ الككنغرس ،مجادالن بأف الحرية في
الكاليات المتحدة تعتمد عمى نجاح الحرية في أراضي أخرل ،كداعيان مصر كالمممكة العربية
السعكدية إلى تكلي القيادة في عممية إنشاء أنظمة سياسية أكثر انفتاحان ،ككانت أشير
التصريحات المقتبسة عف الرئيس حكؿ ىذا المكضكع ،قد أدلى بيا في نكفمبر 1001في الذكرل
العشريف لتأسيس صندكؽ المنح القكمية مف أجؿ الديمقراطية كفي ىذا الخطاب ،كضع الرئيس
بكش االبف األساس الفمسفي " الستراتيجية الحرية المستقبمية " ،التي ستعتمدىا إدارتو في الكثير
مف دكؿ الشرؽ األكسط ،كىي دكؿ ذات أىمية استراتيجية كبرل لـ تتجذر الديمقراطية فييا بعد،
(ككؾ ،كآخركف ،1002 ،ص.)13

كبمكجب أجندة الحرية التي تـ طرحيا في خطاب االتحاد لعاـ  1002مف قبؿ الرئيس بكش
االبف ،كالتي أقر فييا بأف أميركا سكؼ تساعد الديمقراطيات الناشئة عمى بناء المؤسسات التي
كمؤيديف
تدعـ فييا الحرية ،كأقر أيضان بأف أميركا سكؼ تقكـ بتعزيز الدعـ لمنشقيف كناشطيف
ٌ

لمديمقراطية ،حيث قاـ الرئيس بكش بزيادة التمكيؿ لبرامج الحكـ الرشيد كحقكؽ اإلنساف بكاقع
أكثر مف الضعؼ منذ أف تكلٌى مقاليد الرئاسة ،كما طمب أيضان مف كزيرة الخارجية ككندكلي از
رايس أف تصدر تعميمات لكؿ سفير أميركي في أمة غير حرة أف يجتمعكا بالناشطيف مف أجؿ
الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،حيث التقى الرئيس شخصيا مع أكثر مف  300مف ىؤالء المنشقيف
كالناشطيف في مجالي الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف( ،ك ازرة الخارجية األمريكية.)1008 ،
ككاف اليدؼ الرئيسي مف ىذه المبادرة التخمص مف األنظمة المعارضة لسياسة الكاليات المتحدة
األمريكية تجاه الشرؽ األكسط ،ككانت السمطة الفمسطينية في حينيا برئاسة ياسر عرفات ،إحدل
تمؾ األنظمة التي يراد التخمص منيا ،كاليدؼ مف ذلؾ الكصكؿ إلى شرؽ أكسط ينفذ حرفيان ما
تطمبو الكاليات المتحدة ،كال يعترض عمى سياستيا .ككاف أحد أىـ أىداؼ مشركع الشرؽ األكسط
الكبير الحقيقية ،ىك دمج إسرائيؿ في المنطقة ،لتصبح إحدل مككناتيا التي ال تستغني عنيا
المنطقة ،كأرادت الكاليات المتحدة إلسرائيؿ دمجان اقتصاديان كاجتماعيان كثقافيان كسياسيان؛ ألف
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إسرائيؿ تعتبر جسمان غريبان عف المنطقة" ،كقد حددت الكاليات المتحدة كسائؿ لتنفيذ المبادرة،
كتمؾ الكسائؿ تفترض كجكد إسرائيؿ لتنفيذىا ،فإسرائيؿ مف الدكؿ المتقدمة اقتصاديان في المنطقة؛
كبالتالي يجب أف تمعب دك انر رائدان في مجاؿ اإلصالح؛ كما أنيا اعتبرت إسرائيؿ مف الدكؿ ذات
الحكـ الصالح كال يكجد في المبادرة ما يشير سمبان إلى إسرائيؿ؛ في حيف أنو ال يكجد ما يشير
إيجابان ألم مف الدكؿ العربية(الكادية،1009،ص.)27

كمف جية أخرل أراد مف خالليا الرئيس "بكش" مف خالؿ مشركع الشرؽ األكسط الكبير التأثير
الرم العاـ االمريكي؛ خاصة كأف سياستو كانت تكاجو معارضة جماىيرية ،سكاء حياؿ
عمى أ
القضية الفمسطينية كالدعـ الكبير إلسرائيؿ ،كانسجاـ السياسة األمريكية مع السياسة اإلسرائيمية،
أك بسبب الحرب عمى العراؽ حيث تأكد لدل كثير مف األمريكييف ،أنو ال يكجد أم سبب كجيو،
إلرساؿ آالؼ الجنكد األمريكييف إلى العراؽ؛ كأنو ال حاجة مف األصؿ لشف ىجكمان ضدىا،
فجاءت المبادرة لتعمف لمشارع االمريكي؛ أف الرئيس "بكش" ميتـ جدان بقضية الديمقراطية في
العالـ؛ كأنو يسعى إلى تطبيؽ الديمقراطية بشكؿ سمس متجاىالن انو لـ يستشر مف يريد إسقاط
ىذا المشركع عمييـ ،فاإلدارة األمريكية فعالن ،لـ تستشر أقرب المقربيف ليا في الشرؽ األكسط كما
يسمكنيـ "بالمعتدليف" ،بيذا المشركع ،كلـ تطمعيـ عميو حتى ألخد كجيات نظرىـ مما يخدـ
المشركع(العناني،1004،ص.)99

ككاف مف ضمف أىداؼ مبادرة مشركع الشرؽ االكسط الكبير أيضان ،االلتفاؼ عمى القضية
الفمسطينية كليس حميا ،كىذا أمر مختمؼ عف المبادرات السابقة الداعية إلى حؿ القضية
الفمسطينية ،فقد كاف ىناؾ دائمان اتفاؽ شبو ضمني بيف العرب كالكاليات المتحدة؛ مفاده أف تقكـ
الكاليات المتحدة بالمساعدة في تحقيؽ السالـ ،كالتزاـ خاص بيا في مقابؿ قياـ العرب بمجمكعو
مف اإلصالحات الداخمية ،كبالتالي يككف االستقرار اإلقميمي عبئان أمريكيان كاالستقرار الداخمي عبئا
عربيان ،كلكف المختمؼ ىك تخمي الكاليات المتحدة عف االلتزاـ الخاص بيا ،كاتجاىيا إلى تبني
اإلصالح الداخمي كتحقيؽ الديمقراطية  ،كىك التزاـ داخمي(الكادية،1009،ص.)28

استنادا إلى تقرير "منظمة
ما يؤخذ عمى مبادرة مشركع الشرؽ األكسط الجديد ،حيث تعترؼ
ن

فريدكـ ىاكس" لعاـ 1001ـ؛ بأف إسرائيؿ ىي الدكلة الديمقراطية الكحيدة التي تصنؼ عمى أنيا
حرة في المنطقة ،كبالتالي ال تنطبؽ عمييا اإلجراءات الخاصة بتشجيع عممية اإلصالح السياسي
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كالتعميمي ،كىك ما يتجاىؿ حقيقة الممارسات اإلسرائيمية القمعية ،كليس فقط ضد أبناء الشعب
الفمسطيني ،كالتي كصفتيا تمؾ المنظمات ،بأنيا جرائـ حرب ،حتى ضد المكاطنيف العرب الذيف
يحممكف جنسيتيا (الحسف ،1004،ص.)48

نستخمص مما سبؽ ،أف المكبي الييكدم بشكؿ عاـ ،ك"أيباؾ" بشكؿ خاص لعبكا دك انر مؤث انر كفعاؿ
في صناعة القرار السياسي األمريكي خالؿ فترتي حكـ الرئيس "جكرج بكش االبف"،
نظ ارن لمتحالؼ االستراتيجي بيف المحافظيف الجدد كالمكبي الييكدم في أمريكا ،في تمؾ الفترة ،مما
انعكس بشكؿ كبير جدان كأثر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط كتجاه
عممية السالـ ،حيث جاءت معظـ الخطكات األمريكية في ىذا االتجاه متكافقة إلى حد كبير مع
السياسات كالرغبة اإلسرائيمية في المقاـ األكؿ .كأيضا حاكؿ "أيباؾ" التأثير عمى المبادرات
األمريكية كالخطط التي قدمتيا أمريكا بما يتكافؽ مع المصالح كالرغبة اإلسرائيمية ،حيث حاكؿ
المكبي الييكدم التأثير عمى خطة "جكرج ميتشيؿ" كعمى خارطة الطريؽ كمشركع الشرؽ األكسط،
بما يضمف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،فقد سعت "أيباؾ" إلى تغيير أسس عممية مف مرجعية الق اررات
الدكلية ،كمبدأ األرض مقابؿ السالـ ،إلى انتياج الحؿ السممي التفاكضي بيف الطرفيف ككسيمة
لحؿ الصراع مع التسميـ بالرعاية كالكساطة االستثنائية األمريكية دكف تحديد سقؼ زمني لذلؾ.
اسمطىب اسيكني :أثيبير "أبياكك" فأرة حكم اسرئبيس اكراك أتاكمك 2009-2012
حاكؿ الرئيس أكباما انتياج سياسة مختمفة عف سياسة سمفو الرئيس "جكرج بكش االبف" ،عبر
تبني القكة الناعمة بدؿ القكة الخشنة ،التي أدت لسقكط أنظمة كانييار دكؿ كانت مستقرة ،مما
نتج عنيا اضطرابات سياسية كأمنية كاقتصادية في المنطقة ،فكانت أكلكية الرئيس "باراؾ أكباما"
تتصدرىا األزمة االقتصادية
في بداية كاليتو الرئاسية ىي معالجة القضايا الداخمية ،التي
ٌ
األمريكية كالعالمية قبؿ التفرغ إلى الممفات الدكلية التي تشمؿ ممفات عدة عمى أرسيا سحب
الجنكد األمريكييف مف العراؽ كالممفات األفغانية ،الباكستانية كاإليرانية ،كالصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي.
كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث تأثير "أيباؾ" كالمكبي الييكدم عمى السياسة الخارجية
بارؾ أكباما" التي شيدت العديد مف األحداث في منطقة
األمريكية الفترة األكلى مف حكـ الرئيس " ا
الشرؽ األكسط كالمنطقة العربية.
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أتالً :مالمح اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية في ليد اسرئبيس "اكراك أتاكمك"
عندما تكلى الرئيس األمريكي "باراؾ أكباما" قيادة الكاليات المتحدة األمريكية بعد ثماني سنكات
مف سمفو "جكرج بكش االبف" ،حيث تدىكرت مكانة الكاليات المتحدة التي أعطت أكلكية لمخيار
العسكرم في التعامؿ مع القضايا الخارجية كالتي أسيمت في تآكؿ الصكرة األخالقية لمكاليات
المتحدة ،كمف ثـ سعى الرئيس أكباما منذ اليكـ األكؿ لو في البيت األبيض عمى تبني نيجان
مختمفان في السياسة الخارجية األمريكية تختمؼ عف سمفو السابؽ.
في بداية كالية أكباما تراجعت قضايا السياسة الخارجية األمريكية في نظر الرأم العاـ األمريكي
كفي أجندة الرئيس "أكباما" بسبب األزمة المالية الخانقة كصعكبات الطاقة كالرعاية الصحية
كمشاكؿ الفقر كالبطالة ،فالتحكؿ غير المتكقع في األحداث السياسية المتمثمة في تمدد ركاـ
األزمات االقتصادية الداخمية مف االقتصاد المالي االفتراضي إلى االقتصاد اإلنتاجي عكس كفة
الرجكح إلى أكباما كبرنامجو االجتماعي كاالقتصادم ،كليس إلى السياسة الخارجية كحسب ،حيث
مثمت القضايا الحياتية لممكاطف األمريكي الكرقة الرابحة ألكباما كحسمت األكلكيات عمى نحك
كاضح كدكف لبس( بمعيد ،1031 ،ص )81-83كعمى الرغـ مف ذلؾ حاكلت الكاليات المتحدة مكازنة
العالقات مع حمفييا التقميدم إسرائيؿ لدفع عممية السالـ في الشرؽ األكسط قدما إلى األماـ،
حيث تطمبت سياسة الكاليات المتحدة تجاه الشرؽ األكسط في عيد "باراؾ اكباما" ،تغيير األسمكب
المتصمب إلدارة الرئيس "بكش االبف" ،كتحسيف صكرة الكاليات المتحدة في المنطقة العربية
خصكصا .كذلؾ أنيا سياسة أمريكية عمى عدة مستكيات ،أىميا تحسيف عالقات الكاليات
المتحدة مع دكؿ العالـ اإلسالمي كالتصدم لمنماذج النمطية التي تبثيا الحركات "الراديكالية"
المتطرفة في الشرؽ األكسط حكؿ انحياز الكاليات المتحدة إلسرائيؿ ،فضالن عف تدعيـ فاعمية
الدبمكماسية العامة األمريكية كالتصدم لطمكحات إيراف النككية (فيمشمر .)1009،فبعد يكـ كاحد مف
تكلى "باراؾ أكباما" مياـ الرئاسة األمريكية ،أجرل عدة مكالمات ىاتفية فبتاريخ  13يناير
1009ـ ،مع عدد مف رؤساء كممكؾ الدكؿ العربية ،ككاف الرئيس المصرم األسبؽ "محمد حسنى
مبارؾ" مف ضمنيـ .ككانت تمؾ إشارة إلى نية "أكباما" فتح صفحة جديدة في عالقة الدكلتيف بعد
جفاء كبير في العالقات بيف الرئيس مبارؾ كالرئيس "جكرج بكش االبف" ،التي امتنع عمى إثرىا
مبارؾ مف القياـ بزيارتو السنكية المعتادة لمعاصمة األمريكية (المنشاكم.)1034 ،
163

كبدأت دكائر الحكـ في النظر تجاه حدكث تحكؿ نكعي في عالقة كاشنطف بدكؿ المنطقة
العربية ،كعممت إدارة "أكباما" عمى تجاكز ميراث فترة حكـ "جكرج بكش االبف" ،كراجعت أجيزة
األمف القكمي كفريؽ مستشارم السياسة الخارجية ؿ"أكباما" السياسات األمريكية تجاه المنطقة،
كقررت العكدة لممنظكر األمريكي التقميدم في التعامؿ مع قضايا المنطقة ،كىك المنظكر الذم
يركز باألساس عمى تسكية كادارة الصراعات ،كالعكدة لمكاقعية في التعامؿ مع قضايا المنطقة،
كالتركيز عمى التعاكف في قضايا األمف اإلقميمي ،دكف إغفاؿ كامؿ لقضايا الديمقراطية كحقكؽ
اإلنساف التي كانت تكلييا اإلدارة السابقة أىمية شكمية كبيرة (المنشاكم.)1034 ،

ككانت أكلكيات "أكباما" ىي دفع عممية السالـ بمسارييا السكرم كالفمسطيني ،فإلى جانب عممو
عمى إيجاد تسكية حكؿ ىضبة الجكالف ،تعيد "أكباما" بالتكصؿ إلى حؿ نيائي يضمف إقامة دكلة
فمسطينية تعيش في سالـ مع إسرائيؿ مع ضماف حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا باعتبارىا
أقكل حميؼ لمكاليات المتحدة في المنطقة ،كىك يؤكد عمى االلتزاـ األمريكي الال مشركط تجاه
إسرائيؿ ،كيرافع مف أجؿ عزؿ حماس كحزب اهلل المتيميف بممارسة اإلرىاب كسعييما إلى إزالة
إسرائيؿ مف الكجكد ،كيتبنى "أكباما" مقاربة شاممة ألزمات الشرؽ األكسط ،بنظره إلى المنطقة
ككؿ متكامؿ كعدـ إدراؾ الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي بصفة منفردة ،كلكف كجزء مف قكس
األزمات الذم يمتد مف فمسطيف إلى باكستاف مرك انر بسكريا كالعراؽ كايراف كأفغانستاف كتعتمد تمؾ
المقاربة الشاممة عمى ركائز أربعة ىي السالـ ،العدؿ ،التنمية ،الديمقراطية ( بمعيد،1031،ص-82

 ،)87فقد أكدت اإلدارة األمريكية برئاسة "أكباما" تك ار انر كم ار انر عمى أنيا ستعمؿ عمى دفع عممية
السالـ في الشرؽ األكسط ،كتحقيؽ إقامة دكلة فمسطيف كما أكدت تعيدىا ،بمكاصمة ضماف أمف
إسرائيؿ ،كصيانة حؽ الدفاع عف النفس ،كلكف الكاليات المتحدة لـ تغير مكقفيا المتصمب مف
حركة حماس حتى اآلف ،اذ أنيا مازالت تعتبر حركة حماس منظمة إرىابية ،بحيث أصبح مف
األىمية بمكاف إعادة النظر في كيفية التعامؿ مع حركة حماس في المستقبؿ (الشعب
اكناليف.)2009 ،

كلقد تزامف تكلي الرئيس االمريكي "بارؾ أكباما" لميامو الرسمية مع نفس الفترة التي أعمف فييا
عف كقؼ إطالؽ النار في نياية العدكاف اإلسرائيمي عمى غزه بداية عاـ 1009ـ ،كبعد يكميف مف
تسممو ميامو كرئيس لمكاليات المتحدة قاـ "أكباما" بتعييف السيناتكر "جكرج ميتشؿ" مبعكثان أمريكيان
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لمسالـ في الشرؽ األكسط ،كأعقب ذلؾ بخطابة الذم ألقاه في جامعة القاىرة ،كالذم تحدث فيو
عف ضركرة إنياء معاناة الفمسطينييف ،كعف إقامة دكلة فمسطينية (االىراـ .)2009،ثـ تكالت
تصريحات "أكباما" حكؿ ضركرة تجميد االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي المحتمة كاقامة الدكلة
الفمسطينية ،كقد كرر خطابو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في أيمكؿ 1009ـ ،حيث قاؿ:
نؤكد عمى أف أمريكا ال تقبؿ بشرعية المستكطنات كقد حاف الكقت لالستئناؼ غير المشركط
لممفاكضات بشأف الكضع الدائـ .كاليدؼ كاضح ىك دكلة إسرائيمية ييكدية تحفظ أمف كؿ
اإلسرائيمييف ،كدكلة فمسطينية مما يضع حدان لالحتالؿ الذم بدء في3927ـ(اسمر،1034،

ص .)312-341كعمى الرغـ مف أف الرئيس "باراؾ أكباما" كقيادات التيار الميبرالي أيدكا تغيير نيج
السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط ،كىك ما يتطمب قد انر مف التكازف في
المكاقؼ األمريكية تجاه الطرفيف كدعـ التكصؿ لتسكيو بيف الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني ،فإف
الرئيس "باراؾ أكباما" ظؿ أسي انر لتكجيات قادة "أيباؾ".
كحاكؿ الرئيس "أكباما" مخاطبة العالـ العربي ،مف خالؿ خطابو في جامعة القاىرة في يكنيك
عاـ 1009ـ ،حيث سعى إلى "إعادة صياغة" عالقة الكاليات المتحدة بالعالـ اإلسالمي ،كتناكؿ
التحديات الحاسمة التي تكاجيو الطرفيف ،كقدـ بأسمكب فصيح كنمكذجان جديدان كبداية جديدة إلدارة
العالقات بيف الحضارتيف ،كبعث برسالة كاضحة مكضحا فييا "لقد أتيت إلى القاىرة لمبحث عف
بداية جديدة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسالمي استنادان إلى المصمحة المشتركة كاالحتراـ
المتبادؿ ،كىى بداية مبنية عمى أساس حقيقة أف أمريكا كاإلسالـ ال يعارضاف بعضيما البعض
كال داعي أبدان لمتنافس فيما بينيما .بؿ أف بينيما قكاسـ كمبادئ مشتركة يمتقياف عبرىا ،أال كىي
مبادئ العدالة كالتقدـ كالتسامح ككرامة كؿ البشر"(جرجس ،1030 ،ص.)19

كقد تـ اختيار القاىرة ألنيا تمثؿ قمب العالـ العربي اإلسالمي كلغتيا الرسمية العربية كىى لغة
القرآف ،كبالتالي فإنيا تمثؿ إحدل البقاع السحرية في المنطقة التي سكؼ تيسيؿ بالضركرة ميمة
أكباما كتزيد مف شعبيتو لدل بمداف العالـ اإلسالمي ،كنظ انر لمثقؿ السياسي كلألىمية االستراتيجية
لمصر بالنسبة لمكاليات المتحدة باعتبارىا الكسيط الرئيسي في الصراع العربي-اإلسرائيمي ،الذم
يمثؿ التحدم األكبر لألمف القكمي اإلسرائيمي ،الذم تعتبره الكاليات المتحدة أحد أىـ
المكضكعات عمى أجندة السياسة الخارجية األمريكية عبر اإلدارات المتعاقبة (المنشاكم.)1034 ،
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كلذلؾ ظؿ الرئيس أكباما طكاؿ سنكاتو األربع األكلى في الحكـ يكرر التزامو بالتقارب مع
المسمميف كتغيير مكاقفيـ السمبية تجاه الكاليات المتحدة .ككاف الرئيس األميركي يكرر مرة بعد
أبدا في صراع مع اإلسالـ" .كفي جيكده المبكرة
أخرل أف "الكاليات المتحدة ليست كلف تككف ن
لمتقارب مع العرب كالمسمميف عقب تنصيبو مباشرة ،منح أكباما أكؿ مقابمة تميفزيكنية لو لقناة
"العربية"(جرجس ،1031 ،ص.)1

كتبيف أ ف التنازالت المؤلمة مف أجؿ السالـ في الشرؽ األكسط التي دعا إلييا الرئيس "باراؾ
أكباما" في خطابو لمعالـ اإلسالمي مف جامعة القاىرة ىي إقامة دكلة األردنسطيف الجديدة ،بحيث
تضـ ثالثة أقاليـ :الضفة الغربية ،كالضفة الشرقية ،كغزة الكبرل ،بعد إضافة  710كيمكمتر مربع
مف أرض سيناء إلييا ،كما صاغيا "جيك ار أيالند" الذم كشؼ أف االنسحاب األحادم الجانب مف
غزة عاـ  1002كاف الخطكة األكلى في ىذا االتجاه ،كىك ما رفضو الرئيس المصرم "محمد
حسني مبارؾ" ،كجاءت تصريحات الرئيس الفمسطيني "محمكد عباس" بأنو رفض عرضان إسرائيميان
الستالـ ألؼ كيمكمتر في سيناء في عيد الرئيس المصرم المعزكؿ "محمد مرسي" ،كبأف الرئيس
مرسي قد عاتبو عمى رفض العرض ،كقاؿ بالميجة المصرية العامية" :كانت مالؾ إنت ىتاخد
ر أيمند"
أرض كتكسع غزة" ،لتؤكد حقيقة اقتناع كتمسؾ الكاليات المتحدة بتنفيذ خطة "جيك ا
(نجـ،1037،ص.)310-318

فقد كصؼ الرئيس "أكباما" استراتيجية إدارتو الجديدة المتعمقة بمفاكضات السالـ في مقابمتو مع
قناة العربية فأكد عمى أف" :كظيفتي أف أنقؿ لمشعب األمريكي حقيقة أف العالـ اإلسالمي مميء
بأشخاص رائعيف يريدكف ببساطو العيش كما يعيش ىك ،كأف يعيش أطفاليـ حياة أفضؿ ،كظيفتي
بالنسبة لمعالـ اإلسالمي أف أنقؿ إليو حقيقة أف األمريكييف ليس أعداءه"(ككردسماف ،1009 ،ص.)2

كحاكؿ "أكباما" تغيير الصكرة النمطية التي شكمتيا زيارات متتابعة لرؤساء أميركييف إلى الشرؽ
األكسط ،كانكا يأتكف ليتكممكا ال ليسمعكا ،ككانكا ينظركف لإلقميـ دائما مف منظكر الحرب الباردة،
كالممارسات "الجيكبكليتيكية" كاسرائيؿ ،كالحرب عمى اإلرىاب الحقان (جرجس ،1031 ،ص .)1لـ
تضع إدارة الرئيس "أكباما" نشر الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ضمف قائمة أكلكياتيا في إطار
العالقات مع دكؿ المنطقة ،كىك ما أكدتو كزيرة الخارجية األمريكية "ىيالرم كمينتكف" إباف زيارتيا
األكلى إلى القاىرة في مارس  1030بقكليا إف المشركطية ليست مطركحة في إطار الشراكة بيف
كالكاليات المتحدة حمفائيا في المنطقة ( .)36 ،2010 ،Hamidككانت تميؿ سياسة الديمقراطييف
عمكمان إلى عدـ إبداء الدعـ المطمؽ لألنظمة الشمكلية التي يزخر بيا العالـ الثالث ،لذلؾ مارست
166

إدارة "أكباما" في الفترة األكلى مف حكميا نكع مف التكزاف في العالقات مع مصر بحيث تحاكؿ
مف خالليا تحسيف العالقة مف جانب كعدـ إغفاؿ قضية الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مف جانب
آخر ،خاصة في الكالية األكلى ألكباما.
حيث أجمعت إدارة الرئيس األمريكي باراؾ أكباما عمى مصطمح حؿ الدكلتيف كأساس لحؿ
القضية الفمسطينية ،إال أف تصكرىا حكؿ حؿ الدكلتيف ييدؼ إلى تصفية القضية الفمسطينية عف
طريؽ إلغاء حؽ العكدة كتكطيف الالجئيف كانتزاع االعتراؼ بييكدية الدكلة كتيجير فمسطينيي
 ،3948كاالعتراؼ بالقدس عاصمة ليا ،كاخضاع الضفة الغربية لممفاكضات مما يعرض أجزاء
أساسية منيا ل ممصادرة أك المبادلة ،أم استبداؿ إطار عممية السالـ الذم حددتو ق اررات الشرعية
الدكلية كمبدأ االرض مقابؿ السالـ في إطار آخر غير معركؼ ،كتعمؿ إدارة أكباما عمى التطبيع
بيف العرب كتحديدان محكر االعتداؿ كاسرائيؿ في كجو المحاكر التي ظيرت في المنطقة كخاصة
المحكر اإليراني كأكلكية تسبؽ حؿ القضية الفمسطينية ،فتقكـ ادارتو بإدارة الصراع ال حمو
كالتعاطي مع القضية في إطار تحسيف صكرة الكاليات المتحدة في العالميف العربي
كاإلسالمي(نجـ،1037،ص  .)318كأكد الرئيس "أكباما" عمى ضركرة إنياء اإلحتالؿ اإلسرائيمي
كقياـ دكلة فمسطينية قابمة لمحياة ،حيث بدأ أكثر صراحة مف سمفو بكش في تعزيز حؿ الدكلتيف
لمصراع اإلسرائيمي-الفمسطيني ،كقد أظير كاقعيتو مف خالؿ معارضة كؿ تكسيع كبناء
لممستكطنات اإلسرائيمية الجديدة في الجزء الصغير المتبقي مف أراضي فمسطيف االنتداب لقياـ
دكلة فمسطينية ،كأكضح أف نافذة الكقت تضيؽ ،كأنو باستمرار النشاط االستيطاني سيصبح حؿ
الدكلتيف مستحيالن مف الناحية الجغرافية ،كنظ انر إلى حجـ المساعدات األميركية إلسرائيؿ
استخدمت الكاليات المتحدة نفكذىا عمى إسرائيؿ لكقؼ النشاط االستيطاف)،Marcin Zaborowski
.) 29، 2009،Paris

كحكؿ تأثير "أيباؾ" في السياسة الخارجية األمريكية الفترة مف حكـ "باراؾ أكباما" ،خاطب الرئيس
باراؾ أكباما "أيباؾ" ،في  14جزيراف يكنيك  ،1008حيث قاؿ "إف الكاليات المتحدة تبقي عالقات
الصداقة قكية كمتينة مع إسرائيؿ ،كتبقي إلتزاماتيا غير القابمة لمتغير بأمف إسرائيؿ" ،أما
المستكطنات فمـ يطمب أكباما مف إسرائيؿ إزالة أك تجميد المستكطنات ،كما تطرؽ في حديثو عف
القدس "إف القدس ستبقى عاصمة إسرائيؿ"( ،)Zhao,2009,19حيث صرحت "أيباؾ" بأف إسرائيؿ
تؤيد الدكلة الفمسطينية المجردة مف السالح؛ كمع تنفيذ كقؼ االستيطاف ،كافؽ رئيس الكزراء
اإلسرائيمي "بنياميف نتانياىك" رسميان عمى إقامة دكلة فمسطينية منزكعة السالح كأعمف كقؼ
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االستيطاف لمدة عشرة أشير في الضفة الغربية(  ،(20 :2010 ،aipac congressكقد عزز ىذا
التصكر ترحيب "جكرج ميتشؿ" بإعالف "نتنياىك" تجميد االستيطاف قائال "إنيا خطكة إيجابية لـ
نشيدىا مسبقان كمف الميـ النظر لو في إطار أكسع ،ككيؼ يسيـ في بدء مفاكضات بناءة ،كال
أحد يحصؿ عمى كؿ ما يريده في المفاكضات" ،فالضمانات األمريكية لمجانب الفمسطيني شبو
معدكمة ،عدا عف بعض التصريحات التي تخرج مف بعض مسؤكلي االدارة األمريكية بدعـ تمؾ
المفاكضات لحيف التكصؿ إلى اتفاؽ سالـ ،كما أف كاشنطف لـ تمارس دك انر لكقؼ االستيطاف
اإلسرائيمي ،كما كأكد رئيس الكزراء اإلسرائيمي ،أف إسرائيؿ تصر عمى عقد اتفاؽ مع الفمسطينييف
استنادان إلى مبدأيف ،األكؿ :ترتيبات أمنية حقيقية عمى األرض ،كالثاني :االعتراؼ بإسرائيؿ دكلة
لمشعب الييكدم(اسمر،1034،ص ،)340-319كلكف سرعاف ما تنصؿ "نتانياىك" مف كقؼ
االستيطاف ،مما اضطر الرئيس "محمكد عباس" إلى كقؼ المفاكضات فيما بعد ،إال أف "أكباما"
تراجع أماـ تحدم "نتنياىك" العمني لو كسمح لرئيس الكزراء اإلسرائيمي بتسجيؿ انتصار سياسي،
بؿ كحصمت إسرائيؿ كمكافأة ليا عمى أسمحة كقركض جديدة ،كجدد أكباما التزاـ أمريكا تجاه أمف
إسرائيؿ قائالن" :إف التزاـ أمريكا تجاه أمف إسرائيؿ ال يتزعزع ،كأف صداقتنا مع إسرائيؿ عميقة
دائمة ،كبالتالي نعتقد أف أم سالـ دائـ يجب أف يعترؼ بالمخاكؼ األمنية التي تكاجييا إسرائيؿ
ثر في الضغط باتجاه طمب
كؿ يكـ"(جرجس ،)2015 ،كاف لتحركات "أيباؾ" في "الككنجرس" أ ان
"أكباما" مساعدات إلسرائيؿ كفؽ االتفاؽ االمني بيف الطرفيف عاـ 1007ـ ،كالذم مدتو عشر
سنكات كخصكصان في التعاكف األمني ،حيث ذكرت "أيباؾ" أنو يجب عمى "الككنغرس" دعـ طمب
اإلدارة بمبمغ  1.0مميار دكالر ،كمساعدة أمنية إلسرائيؿ في السنة المالية 1033ـ ،ك 1.072
مميار دكالر في السنة المالية 1031ـ ،كتتكافؽ ىذه المساعدة مع السنكات الثالثة كالرابعة مف
مذكرة تفاىـ مدتيا  30سنكات كقعت في عاـ 1007ـ ،لتمكيف إسرائيؿ مف مكاجية التيديدات
المتطكرة ،كما يجب عمى "الككنغرس" أف يضمف حصكؿ إسرائيؿ عمى األسمحة التي تحتاجيا
لمحفاظ عمى التفكؽ العسكرم النكعي عمى الخصكـ المحتمميف aipac briefing ( Foreign Aid

 ،(83 :2011 ،bookكيأتي تركيز أكباما" عمى عممية السالـ ضمف اىتمامو العاـ بتغميب
الدبمكماسية كأداة لمسياسة األمريكية في الشرؽ األكسط(بيكمي،1008،ص ،)21كإلدراكو بمركزية
الصراع العربي-اإلسرائيمي في العالقات األمريكية مع الدكؿ العربية ،كالشرؽ األكسط
الكبير ،حيث ربط تأسيس دكلة فمسطينية باألمف الكطني األمريكي(جرجس.)1032،
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ككاف فشؿ الرئيس أكباما في االستمرار في الضغط عمى نتانياىك بمثابة خيبة أمؿ في العالـ
العربي كاإلسالمي كتأكيد لالعتقاد السائد بأف "أكباما" لـ ينقذ السياسة الخارجية األمريكية مف
التأثير الضار لمدرسة إسرائيؿ أكالن ،فقد فضؿ الفكز بكالية رئاسية ثانية عمى تنفيذ سياستو تجاه
الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي كأقنع نفسو بجانب مستشاريو بأف تنفيذىا سيككف مكمفان سياسيا
كسيعني خسارة أصكات الناخبيف كاألمكاؿ ،بؿ كالمنصب في نياية المطاؼ ،كسيترتب عمى ذلؾ
التضحية بأكلكيات السياسة العامة الميمة األخرل ،كسيؤثر عمى إرث رئاستو لمذم
سيخمفو ،كسيعرض المصالح األمريكية الحيكية الكبيرة في الشرؽ األكسط لممخاطر
(جرجس ،)1032،لذلؾ عممت إدارتو عمى تمرير الكقت لمحصكؿ عمى مزيد مف التنازالت ،كترحيؿ
الحؿ النيائي إلى أجؿ غير مسمى(مكقع قناة العالـ.)1031،

كىنا يمكف مالحظة السياسة الخارجية األمريكية تجاه عممية التسكية في عيد الرئيس "أكباما"،
إنيا سياسة كانت تفتقد لمحياد ،ككانت مقيدة بتكجيات منظمة "أيباؾ" بالنظر إلى مكاقؼ الرئيس
"أكباما" ،كتردده في انتقاد سياسات الحككمة اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بالتكسع االستيطاني،
كاستئناؼ التفاكض مع الطرؼ الفمسطيني ،كحصار قطاع غزة ،كدعـ إدارة "أكباما" إلحكاـ
حصار القطاع ،كاغالؽ المعابر باعتبار ذلؾ أحد االجراءات المتعمقة بحفظ أمف إسرائيؿ.
فمـ يستثمر الرئيس "أكباما" الخالفات الجذرية في التكجيات بيف غالبية الييكد األمريكييف ،كقادة
"أيباؾ" فيما يتعمؽ بنظرتيـ إلى الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،في تحريؾ عممية التسكية
كاستئناؼ مفاكضات جدية كنيائية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف عمى قضايا الحؿ النيائي،
كيستدؿ عمى ذلؾ الخالؼ باستطالعات الرأم التي أجرتيا منظمة "جي ستريت" الييكدية
المعتدلة ،في بداية عاـ 1009ـ ،كالتي كشفت عف تأييد حكالى  %29مف ييكد الكاليات المتحدة
لمتكصؿ التفاؽ سالـ نيائي لمصراع بيف الطرفيف الفمسطيني-اإلسرائيمي كفؽ حؿ الدكلتيف،
كمعارضة  %29منيـ ألطركحات كزير الخارجية اإلسرائيمي "ليبرماف" حكؿ ترحيؿ عرب
إسرائيؿ ،كرفض حكالى  %21التكسع في بناء مستكطنات جديدة بالضفة الغربية؛ العتقادىـ بأف
تمؾ السياسات تؤدم إلى تعقيد األكضاع ،كاعاقة تقدـ مفاكضات التسكية ،بؿ كأٌيد حكالي %23

التفاكض مع حركة حماس؛ شريطة نبذ العنؼ ،كاالعتراؼ بكجكد إسرائيؿ كالتكقؼ عف إطالؽ
الصكاريخ (فيمشمر.)1009،
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كلكف حسب قكؿ لؤم ديب الرئيس الشبكة الدكلية لمحقكؽ كالتنمية في حكار مباشر عف نفكذ
"أيباؾ" أنيا كقعت في خطاء استراتيجي ،ككضعت نفسيا في مكاجية مع إدارة "أكباما" شخصيان
كظير عمى أنو ضعؼ بشكؿ مباشر كخصكصان بالممؼ اإليراني ال الممؼ الفمسطيني ،ىذا نتيجة
التضارب بالمصالح األمريكية ك"أيباؾ" مف جية كتضارب في المصالح األمريكية اإلسرائيمية،
كخصكصان أف سياسات "أيباؾ" ،مع تدخؿ أمريكا في حرب ضد إيراف كضرب سكريا(سكام نيكز
العربية يكتيكب).

ىنا نالحظ قكة "أيباؾ" التأثير في العالقات األمريكية اإلسرائيمية ،حيث أف العرب كالفمسطينييف
أكثر استجابة لمضغكط األمريكية مف اإلسرائيمييف ،كىذا يعزز التكجيات األمريكية نحك تبني
إسرائيؿ ،كالحفاظ عمى أمنيا عمى حساب المصالح الفمسطينية ،كذلؾ فإف الطرؼ األمريكي
يستخدـ المساعدات المالية لمسمطة الفمسطينية ،كأداة ارتياف كجذب لمسمطة نحك االستمرار في
سياستيا.
كحدد الرئيس االمريكي "باراؾ أكباما" في خطابو أماـ "أيباؾ" عدة معالـ اساسية غير قابمة
لمنقاش فيما يتعمؽ بالصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي منيا(ساسة:)2016،

 .3المصالحة الفمسطينية بيف حماس كفتح تعرقؿ عممية السالـ ،كىك بذلؾ يردد المكقؼ
اإلسرائيمي ،كيكشؼ مدل ازدكاجية المكقؼ األمريكي كثنائيتو.
 .1مطالبة حماس باالعتراؼ بإسرائيؿ ،كىك في ذلؾ ي ارىف عمى الضغكط التي تمارسيا دكؿ
إسالمية ،كتركيا كعربية عمى الحركة ،لسحب ىذا االعتراؼ بعد أف تعاطت حماس مع الممؼ
السياسي الفمسطيني منذ 1002ـ ،ب "براجماتية" ىائمة ،كأحدثت تغييرات عميقة في ميثاقيا
 .1الدكلة الفمسطينية التي ستقكـ ،لف تقكـ في حدكد عاـ 3927ـ ،بؿ ستتـ مف خالؿ عممية
تبادؿ أر و
اض ،بالتكافؽ بيف الطرفيف.
فقد تحدثت "ىيالرم كمينتكف" خالؿ زيارتيا لممغرب بتاريخ  ،2/11/2009بأنيا رفعت إلى الرئيس
"أكباما" تقري انر ،كصفت فيو الخطكات التي اتخذىا الرئيس "محمكد عباس" ،كرئيس كزرائو سالـ
فياض ،بخصكص اإلجراءات األمنية في الضفة الغربية ،بالشجاعة كأنيا لـ ترل مثؿ ىذا األمف
الفعاؿ قبؿ ذلؾ ،في المقابؿ فإف إسرائيؿ لـ تقـ بأشياء مف جانبيا لكقؼ االستيطاف ،كعندما
كجدت اإلدارة األمريكية عدـ التجاكب اإلسرائيمي مع مكاقفيا ،رضخت لممكقؼ اإلسرائيمي
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كاستدارت الجيكد األمريكية نحك الطرؼ الفمسطيني لمتنازؿ عف مكقفو القاضي بعدـ العكدة
لممفاكضات مع الجانب اإلسرائيمي إال بعد كقؼ شامؿ لالستيطاف ،بما في ذلؾ القدس الشرقية،
ىذا المكقؼ لو ما قبمو ،فقد تفيمت اإلدارة األمريكية عاـ 1001ـ ،ما سمي بالتكسع الجغرافي
لممستكطنات نتيجة لمزيادة البشرية في عدد المستكطنيف ،ىذا يظير مدل االتساؽ في المكاقؼ
بيف اإلدارة األمريكية كاسرائيؿ ،فقد كصفت "كمينتكف" خطكة "نتنياىك" حكؿ تجميد االستيطاف لمدة
عشرة أشير بقكليا إف نتنياىك محؽ مف الناحية التاريخية؛ ألنو لـ يتـ طرح مكضكع االستيطاف
كشرط مسبؽ لمشركع في أم مفاكضات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف(أبك غنيـ،1031 ،ص.)73

كىكذا نخمص إلى أف مالمح السياسة الخارجية األمريكية فترة حكـ الرئيس "باراؾ أكباما" األكلى،
شيدت تحكؿ نكعي في عالقة كاشنطف بدكؿ المنطقة العربية ،حيث عممت إدارة "أكباما" عمى
تجاكز ميراث فترة حكـ "جكرج بكش االبف" ،كقررت العكدة لممنظكر األمريكي التقميدم في
التعامؿ مع قضايا المنطقة .كىك المنظكر الذم يركز باألساس عمى تسكية كادارة الصراعات،
كالعكدة لمكاقعية في التعامؿ مع قضايا المنطقة ،إال أف ىذه السياسة سرعاف ما تغيرت عقب
انطالقة الحراؾ الشعبي العربي ،لصالح عكدة الضغط عمى األنظمة الحاكمة ،تحت شعارات
نشر الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،كبينما اتسمت طريقة تعامؿ "أكباما" مع الصراع الفمسطيني-
اإلسرائيمي بالتردد كالعشكائية ،فقد كانت تفتقر لمرجعية حقيقة ،عمى عكس خارطة الطريؽ ،حيث
حدد فترة زمنية محددة لممفاكضات مع قرب نياية فترة "أكباما" كاليتو االكلى.
كيمكف لنا تحديد أىـ مالمح السياسة الخارجية األمريكية ،لكؿ سنة عمى حدة ،فترة حكـ الرئيس
أكباما.
اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية 2009
حاكؿ الرئيس أكباما في بداية كاليتو األكلى انتياج سياسة خارجية مختمفة عف سمفو جكرج بكش
األبف ،عبر تبني القكة الناعمة بدؿ القكة الصمبة أك الخشنة في تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية،
كحاكؿ تحسيف صكرة أمريكا في نظر شعكب العالـ ،كخاصة العالـ العربي كاإلسالمي ،عبر
انتياج سياسة كاقعية كاقؿ تعصب تجاه القضايا العربية كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
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ظير ذلؾ مف خالؿ مكازيف القكل داخؿ إدارة أكباما كتعامميا مع الممؼ الفمسطيني ،فكانت
المعادلة أف ك ازرة الخارجية ك"الككنغرس" كالمكبي الييكدم ك"أيباؾ" نحك إسرائيؿ مقابؿ "أكباما"
ك"ميتشؿ" المذاف يمارساف سياسات أقؿ تعصبان كأكثر كاقعية ،في ظؿ عدـ قدرة الطرؼ العربي
عمى إيجاد البيئة المشجعة لترجيح التكازنات بيف القكل في اإلدارة األمريكية لتنبي التكجيات
العربية الفمسطينية ،في حيف أف ىذا االمر متكفر لمطرؼ اإلسرائيمي ،كىذا أدل النتياج االدارة
األمريكية استراتيجية في الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي تقكـ عمى اضعاؼ الطرؼ الفمسطيني
إلى أبعد حد ثـ تدفعو لمتفاكض مع اإلسرائيمييف ،فعمى الرغـ مف إعالف الكاليات المتحدة تأييدىا
إلقامة الدكلة الفمسطينية فإنيا اعترضت عمى المشركع الفمسطيني إعالف الدكلة مف جانب كاحد
كما جاء عمى لساف الناطؽ باسـ الخارجية األمريكية "اياف كيمي"" :إف الحصكؿ عمى الدكلة يتـ
مف خالؿ التفاكض بيف الطرفيف" (أبك غنيـ ،1031،ص.)71
كقد تناغمت االجندة السياسة لمرئيس "أكباما" مع منيج التغيير الذم شكؿ الركيزة األساسية
لحممتو االنتخابية ،كتندرج في سياؽ نقد سياسات سمفو "بكش األبف" ،فقد حاكؿ "أكباما" رسـ
مسار جديد لمسياسة الخارجية األمريكية ،عقب سنكات عاصفة في ظؿ حكـ بكش ،حيث تصدر
الممؼ العراقي أكلكية لدل إدارة أكباما ،كاعادة تعريؼ الحرب عمى اإلرىاب كالتركيز عمى تنظيـ
القاعدة كحركة طالباف كعدـ استخداـ القكة مع إيراف ،كالتعيد بالتكصؿ لحؿ نيائي ضمف قياـ
دكلة فمسطينية ،تعيش في سالـ مع إسرائيؿ ،مع ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ كحقيا في الدفاع
عف نفسيا( أبك ختمة )1034 ،كاستمرت الكاليات المتحدة األمريكية رفض الحكار مع حركة حماس،
بالرغـ مف أف جيات أمريكية تدعك لمحكار مع الحركة ،كما يتضح في دعكات العديد مف
الشخصيات مثؿ كزير الخارجية األسبؽ "جميس بيكر" ك "ريتشارد ميرفي" ،بؿ إف دراسة صدرت
عف معيد الدراسات االستراتيجية التابع لمكمية الحربية األمريكية ،أكصت بأىمية الحكار مع حركة
حماس (الكطف السعكدية.)1009،

اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية 2010
في عاـ  1030أصدر الرئيس االمريكي كثيقة استراتيجية األمف القكمي ،تضمنت االستراتيجية
فيما أسمتو "الشرؽ االكسط الكبير" الذم يرتكز عمى ضماف أمف إسرائيؿ ،كتحقيؽ الطمكحات
الفمسطينية بدكلة ،كحدة العراؽ كأمنو ،كتحكيؿ السياسة اإليرانية بعيدان عف األسمحة النككية ،كعف
172

دعـ اإلرىاب ،كتيديد الجيراف ،كالكصكؿ إلى مصادر الطاقة ،كدمج منطقة الشرؽ األكسط في
السكؽ العالمي (أبك غنيـ.)1031،
كما أف أكباما سمؾ نيج سمفو بكش في التعاطي مع الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،حيث أعمف
في خطابو في تركيا إف عممية أنابكليس كخارطة الطريؽ يمثالف طريؽ السالـ في الشرؽ
األكسط ،كأف الكاليات المتحدة األمريكية تدعـ بحزـ إقامة دكلتيف تتعايشيف بسالـ كأمف ،كيجب
أف يتخذ اإلسرائيميكف كالفمسطينيكف الخطكات الضركرية لبناء الثقة ( أبك ختمة)1034 ،

لكف لتحقيؽ الطمكحات الفمسطينية بإقامة دكلة اصطدـ بمكقؼ اإلدارة األمريكية الداعـ
ضمنيان لمنشاط االستيطاني اإلسرائيمي حيث اضطر رئيس الكاليات المتحدة إلى التراجع عف
مكقفو الرافض لالستيطاف تحت ضغط المكبي الييكدم كمنظمة "أيباؾ" ،كالحككمة اإلسرائيمية .إف
مضمكف جيكد التسكية السياسية مف الناحية األمريكية كما تجمت عاـ 1030ـ ،تكمف في
الحيمكلة دكف إيجاد بيئة مكاتية التساع قاعدة القكم الفمسطينية كاإلقميمية التي ترل في مسار
التسكية مسا انر عبثيان ،ككانت الكاليات المتحدة قد انتقدت في فبراير 1030ـ ،قرار الحككمة
اإلسرائيمية بضـ الحرـ االبراىيمي في الخميؿ ،كمسجد بالؿ بف رباح في بيت لحـ ،لييئة االثار
الييكدية خشية تأزـ االكضاع األمنية مف جديد (أبك غنيـ ،1031 ،ص.)71

كبنيت التصكرات األمريكية لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي خالؿ فترة حكـ الرئيس "أكباما"،
عمى ثالثة ركائز أساسية ،ىي االلتزاـ األمريكي بأمف كاستقرار إسرائيؿ ،كتنفيذ حؿ الدكلتيف،
كاقامة دكلة فمسطينية مستقمة ،كتطبيع العالقات العربية اإلسرائيمية ،كتكضح الركائز األمريكية
السابقة مدل تبني إدارة "أكباما" لمكقؼ اإلسرائيمي في االلتزاـ بأمف إسرائيؿ ،كىك أساس المطالب
اإلسرائيمية في أم مفاكضات بيف الطرفيف (أبك ختمة .)1034 ،كمف جية أخرل أبدل العسكريكف
األمريكيكف مكقفان متسقان مع مكاقؼ السياسييف ،فقد قاؿ "ديفيد بترايكس" قائد القيادة الكسطي
األمريكية ،أماـ لجنة القكات المسمحة في مجمس الشيكخ في ( ،)32\1\1030إف استمرار العداء
بيف إسرائيؿ كبعض جيرانيا يؤجج المشاعر العدائية ألمريكا نظ انر إلحساس العرب بانحياز
الكاليات المتحدة إلسرائيؿ ،ىذا األمر تستغمو القاعدة كمجمكعات مسمحة لحشد التأييد ليا كما أف
الصراع يؤدم إلى نفكذ إيراني في العالـ العربي عبر حزب اهلل كحماس .كما أف فريقان مف كبار
الضباط األمريكييف الذيف أرسميـ "بترايكس" لممنطقة في يناير 1030ـ ،قد أعربكا عف اعتقادىـ
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بأف فشؿ التسكية ،سيعرض أمف المصالح األمريكية لمخطر ،كقد أعمنت ك ازرة الخزانة األمريكية،
بأ نيا فرضت عقكبات عمى مؤسستيف في قطاع غزة ليما عالقات بحماس ىما فضائية االقصى،
كالبنؾ الكطني اإلسالمي كأفادت الك ازرة :بأف العقكبات تحظر عمى األمريكييف التعامؿ مع
المؤسستيف ،فالبنؾ الكطني االسالمي ،بحسب ك ازرة الخزانة األمريكية "مؤسسة تقدـ خدمات مالية
كمصرفية ألعضاء مكظفي حككمة حماس ،أما قناة االقصى فإنيا تعمؿ ككسيمة إعالمية لحماس
تبث برامج مصممة لتجنيد األطفاؿ ،كي يصبحكا مقاتميف مسمحيف كمفجريف انتحارييف عندما
يصمكف إلى سف البمكغ" (التقرير االستراتيجي الفمسطيني ،)2010،في المقابؿ فقد أكد الرئيس "أكباما"
عمى عمؽ العالقة االستراتيجية بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ،فمقد دافع عف مكقفيا المقاطع
لممؤتمر الدكلي الذم عقد في نيكيكرؾ في مايك 1030ـ ،لمناقشة تخفيض التسمح النككم فقاؿ
"أكباما" عف الممؼ النككم اإلسرائيمي كمكقفيا مف مؤتمر "نيكيكرؾ" "نحف نعتقد بقكة أف إسرائيؿ
بحجميا كتاريخييا كاإلقميـ الذم تكجد فيو كاألخطار المحدقة بيا ليا متطمبات أمنية متفردة ،كلف
تطمب الكاليات المتحدة مف إسرائيؿ اتخاذ أية خطكات تضر بمصالحيا األمنية .لكف كمف زاكية
أخرل يكجد خالؼ داخؿ المجتمع كالحزبيف الرئيسييف في الكاليات المتحدة ،بيف اتجاىيف أحدىما
يمثؿ استم ار انر لممكقؼ الذم ساد أثناء الحرب الباردة ،كاتجاه آخر يتنامى كيميؿ إلى مد الجسكر
مع الفمسطينييف كاالستماع إلى مطالبيـ.
رااعكً :اسيبيكية اساكريبية األمربيكبية 2012 - 2011
اتسمت ىذه الفترة بحدكث الحراؾ الشعبي العربي ،أك كما أطمؽ عميو الربيع العربي ،الذم أدل
لتحكالت كتطكرات عميقة في المنطقة ،نتج عنيا انييار أنظمة كسقكط دكؿ في أتكف الحرب
األىمية ،فقد اتسمت السياسة الخارجية في تمؾ الفترة بالتذبذب ،فيما يتعمؽ بقضايا المنطقة،
كالقضية الفمسطينية.
فقد اتسمت المكقؼ األمريكي في تمؾ الفترة بالتذبذب الشديد ،فقد أعمف الرئيس "باراؾ أكباما" أف
عاـ 1033ـ ،سيككف عاـ اإلعالف عف قياـ الدكلة الفمسطينية ،لكنو أماـ الجمعية العامة لألمـ
المتحدة ليعمف معارضتو لذلؾ ،باعتبار أف ىذا اإلعالف سابؽ ألكانو ،كىذا أكقعو في مأزؽ مف
الصراع بيف كجييف" ،أكباما" ذك التطمعات األخالقية التي غالبان ما كررىا في زياراتو لمدكؿ
العربية ،كدعمو لثكار الربيع العربي ،كبيف "أكباما" ذك التطمعات "البراغماتية" الكاقعية األنانية التي
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كفرت لو فرصة الفكز مف جديد في انتخابات الرئاسة ،كالذم خضع لنفكذ "أيباؾ" كاليميف
المتطرؼ دكف النظر حتى إلى المصالح القكمية لمكاليات المتحدة ،فقد باع المصالح القكمية
االساسية لمكاليات المتحدة كي تتكفر لو الفرصة النتخابو في دكرة ثانية (أبك غنيـ،1031،ص،)72

حيف تحدث الرئيس األمريكي "باراؾ أكباما" أماـ المؤتمر "أيباؾ" لعاـ1031ـ ،حيث قاؿ" :خالؿ
السنكات الثالث الماضية (كىي مدة كجكده في الرئاسة األكلى) أكفيت بالتزاماتي تجاه إسرائيؿ في
كؿ لحظة ككؿ كقت" ،كأضاؼ "يجب أال يككف ىناؾ أدنى شؾ بأنني ال أدعـ إسرائيؿ"،
كجدد التأكيد عمى إيمانو الجازـ بػ"قداسة" أمف إسرائيؿ ،كىك ما قاؿ إنو قاد كؿ ق ارراتو،
مستعرضان عددان كبي انر مف المكاقؼ التي كقفت فييا الكاليات المتحدة -خالؿ تمؾ السنكات -إلى
جانب "الحؽ" اإلسرائيمي(ساسة ،)1032،كما ذكر بخطابو األخير أماـ الجمعية العامة لألمـ
المتحدة الذم قاؿ إنو كرسو لمدفاع عف إسرائيؿ حينما أراد البعض محاكمتيا .كنعت نفسو بأنو
أكبر داعـ مف بيف الرؤساء األميركييف لدكلة إسرائيؿ التي قاؿ إنيا ال تتقاسـ مع الكاليات
المتحدة "المصالح فقط كلكف أيضان المبادئ كالقيـ" كأثنى "أكباما" عمى الرئيس اإلسرائيمي "شيمكف
بيريز" في دكره "التاريخي" لتأسيس "الكطف التاريخي لمشعب الييكدم" ك"الدكلة الييكدية
اإلسرائيمية" ،ككصفو بأنو "صكت أخالقي قكم (الجزيرة نت).

يكنبيكً :فشل إدارة "أتاكمك" في احداث اسفكرق
عمى الرغـ مف ذكر "أكباما" سعيو إلقامة دكلة فمسطينية كتنفيذ االتفاقيات المكقعة ،إال أنو لـ
يمارس ضغكط كافية عمى إسرائيؿ ،كلـ يشير إلى المعكقات التي تضعيا إسرائيؿ في طريؽ تنفيذ
االتفاقيات المكقعة ،كتجاىؿ قضية المستكطنات كتيكيد القدس كجدار الفصؿ العنصرم ،كقضية
الالجئيف ،كلـ يشير إلى إسرائيؿ كدكلة محتمة لألراضي الفمسطينية ،كىك ما فتح الباب أماـ
إسرائيؿ لتفسير حدكد الدكلتيف(أبك ختمة)1034 ،

رغـ محاكالت الرئيس "باراؾ أكباما" إحداث تحكؿ نكعي في السياسة الخارجية األمريكية ،عبر
تبنيو القكة الناعمة بدؿ القكة الصمبة في تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية ،إال أنو فشؿ في
تحقيؽ أم انجاز تاريخي سكاء في القضية الفمسطينية أك باقي قضايا المنطقة العربية ،لقد تآكؿ
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الزخـ الدبمكماسي الذم حاكؿ "أكباما" ايجاده خالؿ كاليتو األكلى بسبب بعض المتغيرات التي
كاف ليا أثر كاضح في ذلؾ:
اتالً :اقتناع الكاليات المتحدة أف الطرؼ الفمسطيني كمف خمفو الطرؼ العربي مجرداف مف أدكات
الضغط كىك ما يتضح في اجتثاث السمطة لكؿ خاليا المقاكمة في الضفة الغريبة عبر تنسيؽ
أمني مف األمف اإلسرائيمي كاألمريكي كالذم كصؿ إلى حد المشاركة في التعذيب مع ككالة
االستخبارات األمريكية في سجكف السمطة الفمسطينية ( .)the guardian ،2009كمف ناحية أخرل،
اإلصرار العربي عمى بقاء المبادرة العربية لمسالـ عمى الطاكلة .كانعكس ذلؾ في التأييد القكم
لمصحافة األمريكية لسياسات السمطة الفمسطينية كمحاكلة التركيج النتعاش اقتصادم في الضفة
الغربية كتكقعات بنمك اقتصادم خالؿ سنة  2009ـ ،يصؿ إلى  9%طبقا لتقارير البنؾ الدكلي
(التقرير االستراتيجي الفمسطيني ،)2009 ،كىي سياسة تستيدؼ دفع المكاطف الفمسطيني في الضفة
الغربية لمقارنة حياتو مع المكاطف في غزة إليجاد ثنائية ثقافية تقكـ عمى بعديف ىما :التنمية
كالتسكية في الضفة مقابؿ المقاكمة كالفقر في غزة.
يكنبيكً :تحكلت اىتمامات "أكباما" باتجاه التركيز عمى المكضكع األفغاني عمى حساب القضية
الفمسطينية ،كالرغبة األمريكية في دفع الدكؿ االكركبية لتحمؿ مزيد مف العبء في الحرب
األفغانية مف خالؿ زيادة إسياماتيا في جيكد "الناتك" في الحرب.
يكسيكً :فشؿ الربط اإلسرائيمي بيف تقدـ العممية السممية في الشرؽ األكسط ،كمكاصمة الكاليات
المتحدة تصفية قكل المقاكمة مف خالؿ الضغط األمريكي عمى غزة؛ النتزاع اعتراؼ حماس
بإسرائيؿ كقد ضغطت الحككمة األمريكية عمى الدكؿ الخميجية لمنعيا مف إنشاء ىيئة مستقمة
إليصاؿ المساعدات إلى غزة (أبك غنيـ ،1031 ،ص .)71كما زادت الكاليات المتحدة مف القطع
الحربية التي تعبر قناة السكيس لضبط عمميات تيريب االسمحة إلى غزة ،كالتأكيد بأف غزة لف
تعكد إلطالؽ الصكاريخ تجاه إسرائيؿ كاالستمرار بتشديد الحصار عمى حككمة حماس في غزة.
كىكذا نخمص إلى أف السياسة الخارجية األمريكية في عيد الرئيس "باراؾ أكباما" ،رغـ اختالؼ
األسمكب مف القكة الخشنة لمقكة الناعمة ،في محاكلة إدارة "أكباما" تحسيف صكرة أمريكا في
المنطقة ،إال أف إدارتو لـ تمارس ضغكط كافية عمى الحككمة اإلسرائيمية لكقؼ االستيطاف
176

كااللتزاـ بعممية السالـ ،رغـ محاكلة ظيكرىا بمظير الطرؼ المحايد في عممية السالـ ،فقد
ظيرت إدارة "أكباما" بمظير التردد كالتذبذب في اتخاذ القرار سكاء فيما يتعمؽ بقضايا الشرؽ
األكسط أك فيما يتعمؽ بعممية السالـ ،رغـ أنيا حاكلت أكثر مف مرة لعب دكر محكرم في
الكصكؿ التفاؽ سالـ ،إال أنيا كانت تغير أرييا بشكؿ سريع عندما تقابؿ عقبات تتعمؽ بالمكقؼ
اإلسرائيمي المتعنت ،حيث اضطرت اإلدارة األمريكية لتغير استراتيجياتيا في عيد الرئيس "أكباما"
كخاصة مكقفو الرافض لسياسة االستيطاف اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة ،تحت
ضغط المكبي الييكدم "أيباؾ" في أمريكا ،كالتركيز عمى قضايا أخرل في المنطقة تعتبر ذات
أىمية بالنسبة إلسرائيؿ مثؿ مكافحة قكل التطرؼ في المنطقة ،كتفكيؾ الدكؿ التي تشكؿ خطر
عمى أمف كاستقرار ،كمنع امتالؾ إيراف السالح النككم ،بسبب ضعؼ تأثير العرب عمى السياسة
الخارجية األمريكية كانشغاليـ في القضايا الداخمية.
اساالصة
تناكلت الدراسة في الفصؿ الرابع مكقؼ "أيباؾ" مف القضية الفمسطينية كالحقكؽ الكطنية
الفمسطينية ،كمنظمة التحرير الفمسطينية كحركة حماس ،كمكقفيا مف الدكؿ العربية كعممية
السالـ ،كتناكلت تأثير "أيباؾ" في السياسة الخارجية األمريكية خالؿ فترتي حكـ الرئيس "جكرج
بكش االبف" كخالؿ الفترة األكلى لحكـ الرئيس "باراؾ أكباما" ،بما يضمف أمف استقرار إسرائيؿ
كضماف أف تأخذ السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة مصالح إسرائيؿ في المقاـ األكؿ،
كبعد الشرح كالتفصيؿ يمكف لنا التأكيد عمى النقاط التالية:
 شكمت أحداث  33مف سبتمبر تحديان كبي انر لمكاليات المتحدة األمريكية كألمنيا القكمي ،مما
جعميا تقكـ بمراجعة منظكمة األمف القكمي األمريكي بيدؼ سد الثغرات التي كشفت عنيا تمؾ
اليجمات ،كالعمؿ عمى منع حدكثيا في المستقبؿ ،فقد أدت ىجمات  33مف سبتمبر 1003ـ
إلى ازدياد عدد التدخالت األمريكية في شؤكف الدكؿ األخرل.
 كتكصمت الكاليات المتحدة األمريكية نتيجة ألحداث  33سبتمبر ،إلى أف االكضاع السياسية
كاالقتصادية السائدة في البمداف العربية ىي المسؤكلة عف إنتاج اإلرىاب ،فغياب الديمقراطية
كالمعرفة كانتياكات حقكؽ اإلنساف مف أىـ أسباب تزايد اإلرىاب في العالـ ،كىذا ما دعا
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الكاليات المتحدة األمريكية إلى محاكلة فرض رؤيتيا لمديمقراطية عمى العالـ ،حتى ال يحدث
تيديدان ألمنيا كمصالحا القكمية
 اتسمت السياسة الخارجية األمريكية فترة حكـ الرئيس "باراؾ أكباما" بالتردد كالتذبذب الشديد،
فقد أعمف الرئيس "باراؾ أكباما" ،أف عاـ 1033ـ ،سيككف عاـ اإلعالف عف قياـ الدكلة
الفمسطينية ،لكنو تراجع أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،ليعمف معارضتو لذلؾ باعتبار اف
ىذا اإلعالف سابؽ ألكانو.
 تحاكؿ "أيباؾ" التأكيد عمى ديمقراطية إسرائيؿ كالتأكيد عمى أنيا الدكلة الديمقراطية في
المنطقة ،بدليؿ أنيا تسمح بحرية الكصكؿ لألماكف المقدسة ،عكس ما كاف يفعؿ العرب عندما
كانكا مسيطريف عمى الجانب الشرقي مف القدس.
 يمثؿ دعـ االستيطاف أحد الركائز األساسية في تكجيات المكبي الييكدم ك"أيباؾ" تجاه
إسرائيؿ أخذت "أيباؾ" مكقفان سمبيان مف حركة حماس ،كتعتبرىا حركة إرىابية ،تعمؿ عمى تدمير
دكلة إسرائيؿ ،حيث تصرح "أيباؾ" عبر مكقعيا الرسمي ،أف حماس تعمؿ عمى تدمير إسرائيؿ.
 تأخذ قضية القدس أىمية كبيرة لدل "أيباؾ" ،لخصكصية المدينة المقدسة ،كترفض تقسيـ
المدنية العتبارات سياسية كأيديكلكجية ،كرغـ ذلؾ تصريح "أيباؾ" بأف إسرائيؿ ممتزمة بالحفاظ
عمى الكضع الراىف في الحرـ القدسي الشريؼ ،كحماية الكصكؿ إلى المكاقع المقدسة لجميع
األدياف السماكية الثالثة ،كتعتبر جبؿ الييكؿ ىك أقدس مكقع في الديانة الييكدية ألكثر مف
 1000سنة .لذلؾ تؤكد أف القدس ىي العاصمة غير المقسمة لدكلة إسرائيؿ.
 رغـ إعالف "أيباؾ" عف قبكليا إقامة دكلة فمسطينية منزكعة السالح ،عبر المفاكضات ،إال
أف بعض قادتيا يعتبر قياـ ىذه الدكلة سكؼ ييدد أمف كاستقرار إسرائيؿ ،كتعتبرىا خطر عمى
إسرائيؿ ،بادعاء بأف إقامة ىذه الدكلة تشكؿ خط ار يتيدد أمف إسرائيؿ بذريعة.
 ال تختمؼ مكاقؼ "أيباؾ" السياسية كثي انر عف مكاقؼ اليميف المتطرؼ اإلسرائيمية ،كيعتبر نفكذ
"أيباؾ" كتحالفاتيا في الكاليات المتحدة كعالقاتيا مع اليميف المسيحي كالمحافظيف الجدد أحد
أىـ أسباب الدعـ المستمر المقدـ مف الكاليات المتحدة إلسرائيؿ كااللتزاـ األمريكي بتكفير
المساعدات كاألمنية كالمالية إلسرائيؿ.
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الخاتمة
سعت ىذه الدراسة لبحث العالقة التفاعمية بيف قكة المكبي الييكدم "أيباؾ" في الكاليات المتحدة
األمريكية عمى المستكيات السياسية ،كمدل انعكاس ذلؾ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه
الصراع العربي اإلسرائيمي كالقضية الفمسطينية ،كحاكلت تكضيح مدل قدرة "أيباؾ" عمى تكجيو
سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،كقدمت شرح مفصؿ عف
عالقات "أيباؾ" بالقكل السياسية كالدينية في أمريكا ،كاستعرضت مكاقؼ كرؤية "أيباؾ" مف قضايا
الحؿ النيائي كقدرتيا عمى التأثير في السياسة الخارجية األمريكية فترتي حكـ الرئيس "جكرج
بكش" األبف كالرئيس "باراؾ أكباما" ،كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج كالتكصيات.
أتالً :اسنأكئج
 يمعب المكبي الييكدم دك انر ميمان في تكجيو السياسة العامة لمكاليات المتحدة األمريكية فيالمنطقة العربية ،كيرجع تأثر السياسة الخارجية األمريكية نظ انر لتحركات كأنشطة المكبي
اإلسرائيمي كبعض مف جماعات المصالح في منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ،
 -تمكف المكبي اإلسرائيمي مف جعؿ سياستو جزنء مف المصمحة القكمية األمريكية ،حيث استطاع

إقناع األمريكيكف في كقت كاحد أف المصالح األمريكية كاإلسرائيمية ىي متطابقة في جكىرىا ،فقد
عمؿ المكبي الييكدم في أمريكا مف خالؿ "أيباؾ" عمى إقامة تحالؼ استراتيجي قكم بيف الكاليات
المتحدة األمريكية كاسرائيؿ.
 تمتمؾ "أيباؾ" مجمكعة مف األدكات كالكسائؿ التي تستخدميا في تحقيؽ أىدافيا التي ترتكزعمى دعـ كمساند إسرائيؿ عبر التأثير في السياسة الخارجية األمريكية كمف أىميا المؤتمرات
السنكية ،كاإلصدارات كالدراسات ،ككسائؿ االعالـ ،التي تسخرىا كميا لخدمة إسرائيؿ.
 يعتبر االعالـ الكسيمة الرئيسية كاألنجع ؿ"أيباؾ" في تحقؽ أىدافيا ،فيك ذراعيا األساسي الذميتكلى تبييض االخبار كايصاؿ المعمكمات كاالخبار ،كيساىـ في تككيف الرأم العاـ الداعـ
إلسرائيؿ.
 يكجد تحالؼ كتكافؽ فكرم كعقائدم بيف التيار المسيحي "اإلنجميكي" الذم ينتشر بقكة فيالكاليات المتحدة األمريكية كبيف "أيباؾ" ،حكؿ اعتبار دعـ إسرائيؿ الذم يعتبر فرض ديني لكؿ
مسيحي ،كاف عكدة الييكد إلى االرض المقدسة مسممة دينية
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 يمعب الصكت الييكدم دكر رئيسي كميـ في االنتخابات األمريكية ،فيك يعتبر أداة مساكمةفي حمالت االنتخابات كالدعاية لممرشحيف.
 تمعب "أيباؾ" دكر رئيسي في االنتخابات األمريكية ،سكاء عبر الدعـ المالي أك اإلعالميكالمعنكم الذم يمكف أف تقدمو لمرشحيف "لمككنجرس" كىنا تظير أحد أىـ قكة تأثير "أيباؾ" في
تكجيو دفو األمكر لصالح ضماف أمف كاستقرار إسرائيؿ ،تبرز كتظير في نطاؽ شرح حالة كجكد
"أيباؾ" في مراكز صناعة القرار.
 تعتبر المساعدات االقتصادية كالعسكرية األمريكية بمثابة اتفاؽ ضمني دائـ بيف الكالياتالمتحدة األمريكية كاسرائيؿ ،لضماف األمف القكمي إلسرائيؿ كالحفاظ عمى تفكقيا العسكرم في
المنطقة ،كتعتمد إسرائيؿ في تحقيؽ أمنيا عمى قدرات عسكرية متفكقة لضماف ىذا التفكؽ،
تحرص إسرائيؿ عمى تكثيؽ تحالفيا مع الكاليات المتحدة بصفتيا الدكلة الرئيسية في العالـ التي
تمتمؾ تقنيات عسكرية متفكقة.
 عممت "أيباؾ" عقب اطالؽ عممية السالـ بكؿ قكة عمى التأثير في المكقؼ األمريكي كالسياسةالخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية ،مف أجؿ ضماف تبنى اإلدارة األمريكية المكقؼ كالرؤية
اإلسرائيمية مف عممية السالـ ،التي تقكـ عمى أساس إطالة عممية المفاكضات ألبعد زمف ،كعدـ
تقديـ تنازالت جكىرية ،أك االلتزاـ بق اررات الشرعية الدكلية أك كقؼ األنشطة االستيطانية.
 اعتبرت أحدث الحادم عشر مف سبتمبر نقطة تحكؿ أخرل في تاريخ الكاليات المتحدةكبالتحديد في مجاؿ سياستيا الخارجية تجاه حمفائيا التقميدييف في الشرؽ األكسط .كطفا عمى
السطح تساؤؿ طرح عمى صناع السياسة الخارجية األمريكية ،كىك ىؿ تساند الكاليات المتحدة
حمفائيا مف األنظمة التقميدية كالدكتاتكرية في الشرؽ األكسط ،لضماف االستقرار كاستمرار الكضع
القائـ عمى حساب أكلكيات السياسة الخارجية كمصالحيا الجديدة التي تؤكد دفع التنمية السياسية
كالديمقراطية في المنطقة.
 اعتمدت السياسة الخارجية األمريكية في عيد الرئيس جكرد بكش عمى امتالؾ أحادم لمقكةالشاممة لحماية األراضي األميركية ،كتدعيـ ىيمنة الكاليات المتحدة كفؽ رؤية كمنظكر
المحافظيف الجدد اليمينية ،فقد جاءت إدارة "بكش االبف" إلى الحكـ كىي ترفع شعارات كتتبنى
سياسات معادية لممنطقة كالحقكؽ الفمسطينية ،في ظؿ ىيمنة "المحافظيف الجدد" عمى محاكر
صنع السياسة الخارجية األمريكية.
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 تمثؿ عممية السالـ بالنسبة ؿ"أيباؾ" مفتاحان لعالقة أىـ ك أكسع ،بيف إسرائيؿ كالعرب ،معضركرة أخذ صانعي القرار األمريكي ىذه المعادلة في تكجياتو الخارجية ،كرغـ إعالف "أيباؾ"
عف قبكليا إقامة دكلة فمسطينية منزكعة السالح ،عبر المفاكضات ،إال أف بعض قادة "أيباؾ"
اعتبركا قياـ ىذه الدكلة سكؼ ييدد أمف كاستقرار إسرائيؿ.
 يمثؿ دعـ االستيطاف أحد الركائز األساسية في تكجيات المكبي الييكدم ك"أيباؾ" تجاهإسرائيؿ ،كتأخذ قضية القدس أىمية كبيرة لدل "أيباؾ" ،لخصكصية المدينة المقدسة ،كترفض
تقسيـ المدنية العتبارات سياسية كأيديكلكجية ،كرغـ ذلؾ تصريح "أيباؾ" بأف إسرائيؿ ممتزمة
بالحفاظ عمى الكضع الراىف في الحرـ القدسي الشريؼ كحماية الكصكؿ إلى المكاقع المقدسة
لجميع األدياف السماكية الثالثة.
 تأخذ "أيباؾ" مكقفان سمبيان مف حركة حماس ،كتعتبرىا حركة إرىابية ،تعمؿ عمى تدمير دكلةإسرائيؿ ،حيث تصرح "أيباؾ" عبر مكقعيا الرسمي ،أف حماس تعمؿ عمى تدمير إسرائيؿ ،لذلؾ
عممت عمى بقاء حركة حماس ضمف المنظمات اإلرىابية في قائمة ك ازرة الخارجية األمريكية.
 خالؿ السنكات الماضية تحكؿ المكبي المؤيد إلسرائيؿ في أمريكا نحك تأييد مكاقؼ اليميفاإلسرائيمي بشدة ،فيك يتبنى نفس المكاقؼ التي تتخذىا الحككمات اإلسرائيمية التي شكميا حزب
الميككد ،لذلؾ عممت "أيباؾ" عمى عدـ ممارسة اإلدارات األمريكية المختمفة أم ضغكط قكية عمى
الحككمات اإلسرائيمية لاللتزاـ بعممية السالـ ،حيث أصبح تعتبر "أيباؾ" أداة لحزب الميككد
اإلسرائيمي في أمريكا.
 عممت االبياؾ عمى افشاؿ كؿ المبادرات التي قدمتيا إدارة الرئيس جكرج بكش األبف لتسكيةالقضية الفمسطينية ،بدأ مف مشركع خارطة الطريؽ مرك انر بمؤتمر أنابكليس ،مف خالؿ ممارسة
ضغكط سياسية كاعالمية بالتعاكف مع أصدقاء األيباؾ في الككنجرس األمريكي.
 اتسـ المكقؼ األمريكي فترة حكـ الرئيس "باراؾ أكباما" بالتردد ،كالتذبذب الشديد ،فقد أعمفالرئيس "باراؾ أكباما" أف عاـ 1033ـ ،سيككف عاـ اإلعالف عف قياـ الدكلة الفمسطينية ،لكنو
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أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاد كأعمف معارضتو لذلؾ باعتبار أف ىذا اإلعالف سابؽ
ألكانو.
 تعتبر المساعدة االقتصادية كاألمنية األمريكية إلسرائيؿ المظير المممكس لمدعـ األمريكي،كخاصة خالؿ فترة االضطرابات في الشرؽ األكسط ،كتعتبر المساعدات األمريكية عنص انر حيكيان
في االلتزامات اإلدارات كالككنغرس لضماف تفكؽ إسرائيؿ في المنطقة.
 ىناؾ تبادؿ لألدكار كالمصالح بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ ،في منطقة الشرؽاألكسط ،بما يخدـ كيحقؽ مصالح الطرفيف.
يكنبيكً :اسأتصبيكت


دعكة الجالية المسممة كالعربية كخاصة الجالية الفمسطينية لمتكحد في لكبي ضاغط عمى

المؤسسات السياسية األمريكية ،مف أجؿ التأثير في السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه المنطقة
العربية بشكؿ عاـ كالقضية الفمسطينية بشكؿ خاص ،بما يجعؿ السياسة الخارجية األمريكية أكثر
مكضكعية كمصداقية تجاه المنطقة كالقضية الفمسطينية.


العمؿ عمى فضح سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني في المحافؿ

الدكلية ،كفضح دعـ "أيباؾ" لإلجراءات اإلسرائيمية المنافية لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي
اإلنساني.


العمؿ عمى إحداث اختراؽ لكسائؿ االعالـ األمريكية كالغربية ،كمكاجية تأثير "أيباؾ" في

الرأم العاـ األمريكي ،بما يؤدم لدعـ الحقكؽ الكطنية الفمسطينية كالحد مف التأثير السمبي لمكبي
الييكدم عمى السياسة الخارجية االمريكية.


دعكة الجالية العربية كالفمسطينية كرجاؿ األعماؿ في الكاليات المتحدة األمريكية لمتكاصؿ

مع الشخصيات اليامة كالقيادات الشابة في المجتمع األمريكي ،كدعكتيـ لزيارات األراضي
الفمسطينية ،مف أجؿ كتعريفيـ بطبيعة الصراع القائـ كاإلجراءات اإلسرائيمية ضد الشعب
الفمسطيني.


دعكة الطمبة الفمسطينييف كالعرب داخؿ الجامعات األمريكية إلقامة الندكات كالمؤتمرات

الثقافية بيدؼ تعريؼ الطالب كاألكاديمييف األمريكاف باإلجراءات اإلسرائيمية ضد الحقكؽ
الفمسطينية.
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دعـ مرشحيف مف أصكؿ عربية كفمسطينية ماليا كاعالميا لمكصكؿ لمككنجرس كالمناصب

الميمة ،مف أجؿ الحد مف تأثير أيباؾ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة.


دعكة الباحثيف كالكتاب لضركرة إجراء دراسات معمقة حكؿ استراتيجيات ككسائؿ تأثير

"أيباؾ" في الكاليات كالمتحدة األمريكية ،عبر دراسة الكسائؿ المالية كاإلعالمية كاأليديكلكجية كالن
عمى حدة ،لمعرفة كيفية مكاجيتيا في المستقبؿ القريب كالحد مف تأثيراتيا.


فتح حكار استراتيجي بيف الجانب العربي كالفمسطيني مع المكبي الييكدم في الكاليات

المتحدة األمريكية ،بيدؼ إيجاد صيغ كقكاسـ مشتركة حكؿ القضايا المصيرية ،بما يضمف الحد
مف التأثير السمبي لمكبي الييكدم عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة كعممية السالـ
كالحقكؽ الفمسطينية.
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المالحق
ملحق رقم( )0اسشاصبيكت اسبييتدبية في إدارة يترج اتش
 الييػػكدم "ديفيػػد فػػركـ" مبتكػػر عبػػارة " دكؿ محػػكر الشػػر" ،كاتػػب خطابػػات ال ػرئيس "بػػكش" فػػي
الشؤكف االقتصادية.
 الحاخاـ "زاكيايـ" مساعد كزير الدفاع (مراقب نفقػات) ،عينػو "بػكش" فػي  4أيػار  1003لخبرتػو
في مسألة نشر الصكاريخ البالستية كالسياسة الداخمية في إسرائيؿ.
" ادكارد لتكؾ" :عضك في مجمكعة البحث األمنية في ك ازرة الدفاع األمريكية.
" لكيس ليبي" :مدير مكتب نائب الرئيس األمريكي.
" ىنػػرم كيسػػنجر" :كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي األسػػبؽ ،كىػػك كاحػػد مػػف مستشػػارم ك ازرة الحػػرب،
كعضك في مجمس سياسة الدفاع الذم يترأسو الصييكني "ريتشارد بيرؿ".
" ركب ػػرت س ػػاتمكؼ" :يعم ػػؿ مستش ػػا انر لمجم ػػس األم ػػف الق ػػكمي كك ػػاف الم ػػدير التنفي ػػذم لمجمكع ػػة
التفكير في معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى.
" كنػػث أدلمػػف" :أحػػد المستشػػاريف فػػي ك ازرة الػدفاع األمريكيػػة ،كعضػػك فػػي مجمػػس الػػدفاع برئاسػػة
بيرؿ.
" آرم فاليشر" :ناطؽ رسمي باسـ البيت األبيض.
" جكف بكلتيف" :نائب رئيس المكظفيف في البيت األبيض.
" كيمف ميمماف" :مدير السياسة في البيت األبيض.
" جام ليفكك كيتز" :نائب مساعد الرئيس.
" براد باليكماف" :مدير الترتيبات في البيت األبيض.
" آدـ غكلدماف" :مسؤكؿ التكاصؿ مع الجالية الييكدية لدل البيت األبيض.
" كريس غير ستيف" :نائب مساعد كزير لمشؤكف األسرية.
" مارؾ كينبيرغ" :مساعد كزير اإلسكاف لمشؤكف العامة.
" مايكؿ تشيرتؼ" :رئيس القسـ الجنائي في ك ازرة العدؿ.
" دانياؿ كيرتزر" :سفير كاشنطف لدل إسرائيؿ.
" جكف ككر نبمكـ" :سفير كاشنطف لدل ألمانيا.
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" ستيكارت بيرنشتايف" :سفير كاشنطف لدل ىكلندا.
" نانسي برينكير" :سفير كاشنطف لدل ىكلندا.
" فرانؾ الفيف" :سفير كاشنطف لدل سنغافك ار.
" ركف كايزر" :سفير كاشنطف لدل سمكفاكيا.
" ميؿ سامبمير" :سفير كاشنطف لدل إيطإلىا.
" مارالتف سمفر شتايف" :سفير كاشنطف لدل األرغكام.
" آالف بمينكيف" :سفير كاشنطف لدل بمجيكا.
" ميميف لفتسكي" :سفير كاشنطف لدل الب ارزيؿ.
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اسمصكدر تاسمرايع:
 اسمرايع اسعرابية
أتال :اسمتيتلكت
 الكي ػػالي ،عب ػػد الكى ػػاب :)3990( ،متييييتلة اسيبيكييييبية ييييزء اسراايييع ،ط األكل ػػى ،المؤسس ػػة
العربية لمدراسات كالنشر بيركت -لبناف.

 قكمتس تايأر اسماكشر :)3988( ،لممصطمحات السياسية.
يكنبيك :اسكأب اسعرابية
 أبراش ،إبراىيـ :)1009( ،المنيج العممي كتطبيقاتو في العمكـ االجتماعية ،ط ،3دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 أبك سعدة ،مخيمر (" .)1009مقدمة في عمـ السياسة" ،مطبعة دار المنارة ،ط ،1فمسطيف،
غزة.
 أبك لغد ،إبراىيـ :)3992( ،سياسة امريكا تجاه فمسطيف ،ضمف كتاب :فمسطيف كالسياسة
األمريكية :مف كيمسكف الي كمينتكف ،تحرير ميخائيؿ سميماف ،مركز دارسات الكحدة العربية،
لبناف ،بيركت.
 بكرم ،مصطفى :)1002( ،الفكضى الخالقة أـ المدمرة نصر في مرمى اليدؼ األمريكي،
مكتبة الشركؽ الدكلية ،ط األكلى ،القاىرة-مصر.
 بيكمي ،عالء :)1008( ،باراؾ أكباما كالعالـ العربي ،مركز الجزيرة لمدراسات ،ط ،3الدكحة،
التكنسي ،محمد" :الخطر الييكدم برتكككالت حكماء صييكف"( ،بيركت :دار التراث.)1007 ،
 جرجس فكاز ،أكباما كالشرؽ األكسط مقاربة بيف الخطاب كالسياسات ،مركز اإلمارات
لمدراسات كالبحكث االستراتيجية ،ط األكلى ،األمارات العربية -أبك ظبي1030 ،ـ
 جرجس ،فكاز :)3998(،السياسة األمريكية تجاه العرب كيؼ تصنع؟ كمف يصنعيا؟ ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،بيركت.
 حامد ،قصي احمد :)1009( ،الكاليات المتحدة األمريكية كالتحكؿ الديمقراطي في فمسطيف،
مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.
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 الحسف ،يكسؼ :)3990( ،البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي
الصييكني ،دراسة في الحركة المسيحية األصكلية األمريكية ،سمسمة أطركحات دكتكراه ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،بيركت.
 حمداف ،جماؿ :)3992( ،الييكد أنثركبكلكجيا ،تقديـ عبد الكىاب المسيرم ،دار اليالؿ،
القاىرة.
 حميدشي ،فاركؽ :)3998( ،الجماعات الضاغطة ،ديكاف المطبكعات الجامعية :الجزائر،
 ديكؾ ،ديفيد :)1001( ،أمريكا كاسرائيؿ ك 33أيمكؿ  ،1003ترجمة سعد رستـ ،األكائؿ لمنشر
كالتكزيع ،دمشؽ.
 ربيع ،محمد عبد العزيز :)3990( ،المعكنات األمريكية إلسرائيؿ ،ط ،3مركز دراسات الكحدة
العربية ،بيركت،
 زغيب ،ياسر :)3998( ،األيباؾ قصة االخطبكط الصييكني في الكاليات المتحدة ،دار
الندل ،بيركت.
 السركجي ،محمد محمكد :)1002( ،سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية منذ
االستقالؿ الي منتصؼ القرف العشريف ،مكتبة جامعة النجاح ،نابمس.
 السركجي ،محمد محمكد :)1002( ،سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية منذ
االستقالؿ الي منتصؼ القرف العشريف ،مكتبة جامعة النجاح ،نابمس.
 سعكدم ،ىالة :)3981( ،السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيمي ،مركز دراسات
الكحدة العربية ،بيركت.
 سعكدم ،ىالو :)1001( ،السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي في أعقاب الحرب العالمية
الثانية ،مف كتاب صناعو الكراىية في العالقات الغربية األمريكية ،مركز دراسات الكحدة العربية،
ط  ،3بيركت،
 سعيد ،ادكارد :)3992( ،اكسمك 1سالـ بال ارض ،دار المستقبؿ العربي ،القاىرة،
 السمطاف ،جماؿ مصطفي :)1001( ،االستراتيجية األمريكية في الشرؽ االكسط- 3979
 ،1000دار كائؿ لمنشر ،عماف ،االردف،
 سميـ ،محمد السيد :)3998( ،تحميؿ السياسة الخارجية ،مكتبة النيضة المصرية ،ط الثانية،
القاىرة-مصر.
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 سميـ ،محمد السيد :)1031( ،تحميؿ السياسة الخارجية ،مكتبة النيضة المصرية ،ط الثالثة،
القاىرة-مصر.
 سميماف ،عصاـ :)3989( ،مدخؿ إلى عمـ السياسة ،دار النضاؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
ط الثانية بيركت-لبناف.
 السماؾ ،محمد :)1004( ،الصييكنية المسيحية ،دار النفائس لمطباعة كالنشر ،ط ،4بيركت،
 السيد سميـ ،محمد :)3998( ،تحميؿ السياسة الخارجية ،ط ،1مكتبة النيضة ،القاىرة،
 الشاىر ،شاىر اسماعيؿ :)1009( ،اكلكيات السياسة الخارجية األمريكية بعد احداث 33
ايمكؿ ،1003منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب ك ازرة الثقافة ،دمشؽ،
 شرابي ،ىشاـ :)3990( ،أمريكا كالعرب كالسياسة األمريكية في الكطف العربي في القرف
العشريف ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف
 شيبانى ،إيناس :)1030( ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط خالؿ إدارتي
جكرج األب كاالبف دراسة تحميمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعو الحاج لخضر كمية
الحقكؽ قسـ العمكـ السياسية ،باتنة-جزائر.
 صالح الغكيؿ ،سميماف :)1001( ،ديمقراطية االحزاب السياسية كالجماعات الضاغطة،
منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم.
 صالح ،محسف :)1030( .التقرير االستراتيجي الفمسطيني ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،بيركت.
 صالح ،محسف :)1009( ،التقرير االستراتيجي الفمسطيني ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،بيركت.
 الضيفي ،عبد ميثاؽ بيات :)1033( ،السياسة األمريكية تجاه اسرائيؿ في عيد ادارة الرئيس
دكايت ايزنياكر  ،3923-3921دار غيداء لمنشر كالتكزيع ،االردف،
 عبد الحكيـ ،منصكر :)1002( ،مف يحكـ العالـ س انر حككمة العالـ الخفية ،دار الكتاب
العربي لمنشر ،ط ،3دمشؽ.
 عبد السالـ ،أحمد لطفي :)1002( ،االنحياز األمريكي إلسرائيؿ ،دكافعو التاريخية
كاالجتماعية كالسياسية ،مكتبة النافذة ،االسكندرية.
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 عبد السميع ،عمرك :)1031( ،األحاديث األمريكية حكارات حكؿ المستقبؿ ،ط ،3الدار
المصرية المبنانية ،القاىرة.
 عناية ،محمد :)1001( ،القكة الييكدية في امريكا ،الطبعة االكلي ،دار االرقـ لمدعاية
كالنشر ،الشارقة.
 عكاد ،عامر سميـ :)1030( ،دكر مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية األمريكية الشاممة
بعد الحرب الباردة ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط األكلى ،بيركت-لبناف.
 عكاركة ،خضر :)1002( ،الصييكنية المسيحية مف الداخؿ أمريكا كالرقص عمى إيقاع
الخرافة ،دار اليادم لمنشر كالتكزيع ،ط ،3بيركت.
 العيساكم ،ياسيف :)1008( ،السياسة األمريكية بيف الدستكر كالقكم السياسية ،دار اسامة،
عماف.
 الغمرم ،عاطؼ :)1003( ،االمريكي التائو في الشرؽ االكسط ،مكتبة الشركؽ ،القاىرة.
 قيكجي ،حبيب :)3979( ،اسرائيؿ خنجر امريكا ،سمسمة دراسات االرض رقـ ،8دمشؽ.
 لمعي ،إكراـ :)3991( ،االختراؽ الصييكني لممسيحية ،دار الشركؽ ،ط ،1القاىرة.
 مرقس ،سمير :)1000( ،اإلمبراطكرية األمريكية ثالثية الثركة الديف القكة ،القاىرة ،مكتبة
الشركؽ الدكلية.
 مرقس ،سمير :)1001( ،اإلمبراطكرية األمريكية ثالثية الثركة الديف القكة مف الحرب األىمية
إلى ما بعد 33سبتمبر ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،ط ،3القاىرة.
 المسيرم ،عبد الكاىب :)1002( ،في الخاطب كالمصطمح الصييكني ،دار الشركؽ :القاىرة.
 المسيرم ،عبد الكىاب :)3991( ،الجماعات الييكدية في الكاليات المتحدة ،النشأة كالتطكر،
ممؼ االسبكع السياسي عدد 3\4\3991 ،72جمعية الدراسات العربية ،القدس.
 المسيرم ،عبد الكىاب :)3998( ،اليد الخفية "دراسات في الحركات الييكدية اليدامة
كالسرية" ،دار الشركؽ ،القاىرة.
 المسيرم ،عبد الكىاب :)1001( ،في الخطاب كالمصطمح الصييكني ،دراسة نظرية تطبيقية،
دار الشركؽ لمنشر ،القاىرة.
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 المشاقبة ،اميف ،شمبي ،سعد شاكر :)1031( ،التحديات االمنية لمسياسة الخارجية األمريكية
في الشرؽ االكسط "مرحمة ما بعد الحرب الباردة"  ،1008-3990دار الحامد لمنشر كالتكزيع،
األردف.
 المصرم ،حسف عبد ربو :)1007( ،سالـ اسرائيمي تحميو امريكا ،مكتبة الشركؽ الدكلية،
القاىرة.
 المغربي ،فؤاد )1001( ،السياسة الخارجية األمريكية كالقضية الفمسطينية ،ط 3مؤسسة
الناشر لمتكزيع ،راـ اهلل.
 مقمد ،إسماعيؿ صبرم :)3993( ،العالقات السياسية الدكلية دراسة في األصكؿ كالنظريات،
المكتبة األكاديمية ،القاىرة-مصر.
 منصكر ،كميؿ :)3992( ،الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ "العركة االكثؽ" ،مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،بيركت.
 ناجي ،طالؿ :)1001( ،النفكذ الصييكني في العالـ بيف الحقيقة كالكىـ الكاليات المتحدة
نمكذجا ،مركز دراسات الغد العربي ،دمشؽ.
 ىاركف ،فرغمي :)1002( ،اإلرىاب العكلمي كانييار اإلمبراطكرية األمريكية ،دار الكافي
لمنشر ،القاىرة-مصر.
 ىالؿ ،رضا :)1003( ،المسيح الييكدم كنياية العالـ المسيحية السياسية كاألصكلية في
أمريكا ،مكتبة الشركؽ ،ط ،1القاىرة.
 ىالؿ ،رضا :)1003( ،تفكؾ أمريكا ،ميرجاف القراءة لمجميع ،ىيئة الكتاب ،القاىرة،
 ىالؿ ،عمى الديف :)3989( ،أمريكا كالكحدة العربية ،3981-3942مركز دراسات الكحدة
العربية ،ط ،3بيركت-لبناف.
 ياسيف ،أشرؼ ،)1030( ،السياسة االمريكية تجاه االصالح السياسي في الشرؽ االكسط،
مجمة العربية لمعمكـ السياسية ،العدد  ،12مركز دراسات الكحدة العربية بيركت-لبناف.
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يكسيك :اسكأب اسمأريمة
 اكبريف ،لي :)3982( ،المنظمات الييكدية االميركية كنشاطيا في دعـ اسرائيؿ ،ترجمة د،
محمكد زايد ،معيد الدراسات الفمسطينية ،بيركت.
 أكتاكال ،مارينا ،كآخركف :)1008( ،الشرؽ األكسط الجديد ،مؤسسة كارنيغى لمسالـ الدكلي،
كاشنطف،
 بتراس ،جايمس :)1007( ،سطكة إسرائيؿ في الكاليات المتحدة ،ترجمة حساف البستاني،
الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،ط ،3بيركت،
 تشكمسكي ،ناعكـ 9 :)1001( ،ػ ،33تعريب ابراىيـ محمد إبراىيـ ،مكتبة الشركؽ ،ط3
القاىرة،
 تشكمسكي ،ناعكـ :)1030( ،أشياء لف تسمع عنيا أبدان ،ترجمة أسعد الحسيف ،دار نينكم
لمنشر ،دمشؽ،
 تشكمسكي ،ناعكمي :)1001( ،اكىاـ الشرؽ األكسط ،ترجمة شيريف فيمي ،مكتبة الشركؽ
الدكلية ،القاىرة،
 تكماس ،فريدماف :)1002( ،العالـ في عصر اإلرىاب ،ترجمة محمد طعـ ،منشكرات
الجمؿ ،ط ،3بغداد.
 تيفنف ،ادكاد :)1001( ،المكبي ،القكل السياسة الييكدية كالسياسة الخارجية األمريكية ،ط،3
المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة،
 تيني ،جاؾ :)1003( ،اإلخطبكط الصييكني كخيكط المؤامرة البتالع فمسطيف ،تعميؽ ىشاـ
عكاض ،دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
 جاركدم ،رجاء :)3992(،األساطير المؤسسة لمسياسات االسرائيمية ،دار الغد العربي،
القاىرة،
 جاركدم ،ركجيو :)1001( ،األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية ،تقديـ محمد حسنيف
ىيكؿ ،دار الشركؽ لمنشر ،ط ،4القاىرة.
 جاركدم ،ركجيو :)1001( ،محاكمة الصييكنية اإلسرائيمية ،دار الشركؽ لمنشر ،ط،1
القاىرة.
 جكلدبرغ ،جكناثاف :)3997(،قكة الييكد في الكاليات المتحدة األمريكية ،دار اليالؿ ،القاىرة.
191

 جكف ج،ميرشايمر ،ستيفف ،كالت :)1007( ،المكبي االسرائيمي كالسياسة الخارجية األمريكية،
ترجمة انطكاف باسيؿ ،تدقيؽ فؤاد زعيتر ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت.


ستيفنس ،ريتشارد :)3927( ،الصييكنية األمريكية كالسياسة الخارجية األمريكية3941

_ ،3947ترجمة جكرج نجيب كاكيـ ،دار الطميعة لمنشر ،بيركت.
 شاحاؾ ،إسرائيؿ ،كميزفيسنكي ،نكرتف :)1001( ،األصكلية الييكدية في إسرائيؿ ،ترجمة
إسماعيؿ الفقعاكم ،مكتبة القادسية لمنشر كالتكزيع ،فمسطيف.
 غاركدم ،ركجيو :)3992( ،االساطير المؤسسة لمسياسة االسرائيمية الكتاب الذم اثار
العالـ ،دار الغد العربي ،القاىرة.
 غكلد ،دكرم :)1002( ،اشكالية امريكا مع حماس :نشر الديمقراطية اـ محاربة االرىاب،
ترجمة الزيتكنة ،بيركت.
 فندلي ،بكؿ :)3987( ،مف يجرؤ عمى الكالـ ،الشعب كالمؤسسات في مكاجية المكبي
االسرائيمي ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،ط ،4بيركت.
 فندلي ،بكؿ ،الخداع :)3991( ،ط ،3ترجمة د ،محمكد زايد ،شركة المطبكعات لمتكزيع
كالنشر ،بيركت.
 فكرد ،ىنرم :)1009( ،الييكدم العالمي "قراءة جديدة" ،دار الكتاب العربي.
 فكرد ،ىنرم :)1009( ،الييكدم العالمي كتاريخ سيطرة الييكد عمى السمطة في أمريكا،
إعداد يكسؼ رشاد ،دار الكتاب العربي لمنشر ،ط ،3دمشؽ.
 فكرد ،ىنرم :)1031( ،الييكدم العالمي المشكمة العالمية األكلي ،ترجمة أكرـ مؤمف ،ابف
سينا لمنشر كالتكزيع ،ط ،3القاىرة.
 فيمشمر ،داف" :)1009( ،تحكالت المكبي االسرائيمي بالكاليات المتحدة ،حدكد القكة كافاؽ
التغيير" ،بكتكماؾ بكؾ ،الكاليات المتحدة.
 ككردسماف ،أنتكني ،سمسمة ترجمات الزيتكنة ( :)1009( ،)12إدارة أكباما كاالستراتيجية
األمريكية األياـ المائة األكلى ،مركز الدراسات االستراتيجية كالدكلية ،بيركت-لبناف.
 ككؾ ،ريتشارد ،كآخركف ،)1002( ،تقرير عمؿ مستقؿ بعنكاف دعما لمديمقراطية العربية لماذا
ككيؼ ،النشر مجمس العالقات الخارجية ،الكاليات المتحدة األمريكية.
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 لكنديؾ ،يكريس :)1030( ،بشر مثمنا تحريؼ الحقائؽ في الشرؽ األكسط ،ترجمة حساف
البستاني ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،ط ،3بيركت.
 ىانتنجتكف ،صامكيؿ ،ترجمو عبد الكىاب عمكب :)3991( ،المكجة الثالثة التحكؿ
الديمقراطي في أكاخر القرف العشريف ،ط األكلى ،دار سعاد الصباح لمنشر ،الككيت.
 كالت ،س ،ميرشماير،ج :)1002( ،أمريكا المختطفة المكبي اإلسرائيمي كسياسة الكاليات
المتحدة الخارجية ،ترجمة فاضؿ جكتر ،مكتبة العبيكاف ،ط ،3الرياض.
رااعك :اسريكئل اسعىمبية
 أسمر ،أحمد :)1034( .المكقؼ االمريكي مف اقامة الدكلة الفمسطينية مف كمينتكف إلى اكباما
 ،1031-3991رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة االزىر ،غزة.
 األغا ،راني ،عبد الكريـ :)1031( ،التكجو اإلسرائيمي نحك اليميف كأثره عمى مدينة القدس،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة فمسطيف.
 البطراف ،نزار ،خميس )1032( ،المسيحية الصييكنية كتأثيرىا عمى السياسة الخارجية
األمريكية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة فمسطيف.
 بمخضر ،كريمة :)1002( ،األصكلية السياسية المعاصرة مف خالؿ الرؤية الصييكنية ،دراسة
عقدية تحميمية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدة ،الجزائر.
 بمعيد ،شريؼ بف :)1031( ،ادارة اكباما كعممية السالـ الفمسطينية االسرائيمية -1008
 ،1031رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعو مكلكد معمرم ،الج ازئر.
 سعكدم ،ىالة :)3982( ،السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيمي ،3971_3927
سمسمة اطركحات الدكتكراه " ،"4مركز دراسات الكحدة العربية ،القاىرة.
 شريـ ،أميمة :)3992( ،المساعدات الخارجية اليابانية كأداة لمسياسة الخارجية -3970
 ،3991رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعو االردف ،عماف.
 صالح ،محمد :)1031( ،دكر جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي في الكاليات
المتحدة األمريكية .الحكار المتمدف-العدد33 – 1722 :يكنيك .1031
 العامرم ،صبيح :)1033( .الييمنة األمريكية في المنطقة العربية ،1001-3942رسالة لنيؿ
درجو الدكتكراه في فمسفة العمكـ السياسية ،جامعو سانت كممنتس العالمية ،بغداد-العراؽ.
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 العجمي ،مبارؾ :)1033( ،المساعدات االقتصادية أداة مف السياسة الخارجية الككيتية لمفترة
مف ( ،)1030-3980رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط ،قسـ العمكـ السياسية
كمية اآلداب كالعمكـ ،عماف-األردف.
 عدكاف ،أكرـ :)1030( .المحافظكف الجدد في الكاليات المتحدة األمريكية كقضية الصراع
العربي اإلسرائيمي .1008 –3927كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 عمر ،أميمة :)1002( .السياسية الخارجية األمريكية ما بعد الحادم عشر مف سبتمبر حالة
دراسة :التدخؿ األمريكي في أفغانستاف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات االقتصادية
كاالجتماعية شعبة العمكـ السياسية ،جامعة الخرطكـ-السكداف.
 الغندكر ،محمد ،نياد :)1032( ،السياسية الخارجية األمريكية تجاه مصر مف الفترة
( 1031/1003الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف نمكذجا) رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة
األزىر ،غزة فمسطيف.
 الكمكب ،كائؿ :)1033( ،دكر اإلرىاب في السياسة الخارجية األمريكية نحك بمداف الشرؽ
األكسط بعد أحداث  33سبتمبر ( ،)1009-1003رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ
األكسط ،قسـ العمكـ السياسية كمية اآلداب كالعمكـ ،عماف-األردف.
 الفي ،عبد الكريـ :)1033( ،الدكر األمريكي في الحركب العربية اإلسرائيمية ،3981-3948
رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
ماضي ،سميـ ،عبد السالـ ( :)1032حزب البيت الييكدم كأثره في الحياة السياسية اإلسرائيمية،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة فمسطيف.
 المحتسب ،منذر :)1002( ،تأثير المكبي الييكدم في السياسة الخارجية األمريكية تجاه
القضية الفمسطينية ،الدراسات األمريكية ،معيد الدراسات االقميمية ،جامعة القدس.
 نجـ ،رائد :)1037( ،السياسة الخارجية االمريكية تجاه االخكاف المسمميف ،1034-1009
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة االزىر ،غزة.
 الكادية ،أحمد :)1009( ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ،جماعة
االزىر ،غزة.
 الكزير ،أمؿ ( :)1034العالقات األمريكية االسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية
"" ،1008-1000رسالة ماجستير ،جامعة االزىر ،غزة.
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اكميك :اسدرايكت تاسأقكربير تاسميالت
 إبراىيـ ،سيد أحمد )1007( ،دراسة بعنكاف :مركز الدراسات كاالبحاث العممانية في العالـ
العربي ،المكبي الييكدم كصناعة االجندة الخارجية االمريكية /http://www.ssrcaw.org
 أبراىيـ ،عزت )1009( ،كرقو بحثيو بعنكاف دكر كسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ صكرة عف
أمريكا ،كميو االقتصاد كالعمكـ السياسية ،جامعو القاىرة.
 أبك ختمة ،صالح ،سياسة الرئيس أكباما تجاه القضية الفمسطينية ( ،)1031-1009دراسة
منشكرة عمى مكقع المنيؿ ،1034 ،عمى الربط التاليhttps://goo.gl/fq2vuT :
 البدرم ،حناف" :)1004( ،كيؼ تمت خاتمة مشركع الشرؽ األكسط الكبير" ،مركز الدراسات
السياسية كاالستراتيجية ،السنة العاشرة ،العدد.33
 بطرس ،ماجد :)1031( ،دراسة بعنكاف :العالقات المصرية األمريكية المضاميف كالمستقبؿ،
مجمة العربية لمعمكـ السياسية ،العدد  ،12مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت-لبناف1030 ،ـ


بيتراس ،جيمس )1001( .ترجمة د .ىشاـ البستاني :ىؿ يمكف اعتبار أميركا كالكياف

الصييكني شيئاف مختمفاف؟ الحكار المتمدف.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4593
 بيكمي ،عالء" :)1002( ،العقؿ المدبر لميميف االمريكي" ،الشرؽ االكسط المندنية،
العدد.9772
 تأثير جماعات الضغط عمى السياسة الخارجية االمريكية ،)1033( ،المركز الفمسطيني
لمبحكث كالدراسات االستراتيجية ،ابحاث كدراسات/http://pcrss.org .
 التقرير االستراتيجي العربي ،)1003( ،مؤسسة االىراـ ،ط.1001 ،3
 التقرير االستراتيجي الفمسطيني ( :)1008-1007-1002مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،الطبعة االكلي ،بيركت ،لبناف.
 جرجس ،فكاز )1031( ،تقرير بعنكاف :أسس كمرتكزات سياسة أكباما الخارجية في كالياتو
الثانية ( ،)1-3مركز الجزيرة لمدراسات ،قطر.
 الحسف ،عمر ،)1004( ،كاقع كمستقبؿ االصالح السياسي في العالـ العربي ،المجمس
االستشارم الخميجي العربي ،القاىرة ،مركز الخميج لمدراسات االستراتيجية.
 حسف ،محمد خميفة" :)3997( :الحركة الصييكنية كعالقتيا بالتراث الديني الييكدم" ،سمسمة
الدراسات الدينية كالتاريخية ،مركز الدراسات الشرقية ،جامعة القاىرة.
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 الحسيني ،سنية :)1030( .السياسة الخارجية األمريكية اتجاه الشرؽ األكسط ،مجمو الحكار
المتمدف ،العدد ،1941،جامعو بيرزيت-فمسطيف.
 حمداف ،سمكل )3992( ،الصكت الييكدم في االنتخابات االمريكية ،مجمة صامد
االقتصادم العدد.303
 خمدكف ،عدرة :)1032( ،المكبي الييكدم كتأثيره في السياسة الخارجية األمريكية ،المركز
الكطني لألبحاث كاستطالع الرأمhttp://ncro.sy/?p=3039 .
الدجاني ،ىشاـ :)3998(،العالقة الخاصة بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ .مجمة قضايا



استراتيجية ،المركز العربي لمدراسات االستراتيجية ،العدد  ،32القاىرة.


دراسة بعنكاف :)1032( :األحزاب الدينية الحريدية كاالبتزاز السياسي في “إسرائيؿ” ،عكا

لمدراسات اإلسرائيمية ،مدينة عكاgoo.gl/c4qriA .
 دركيش ،عيسى :)1003( ،مالمح السياسية األمريكية كالمستجدات الراىنة كآفاقيا
المستقبمية ،مجمو الفكر السياسي مجمو فصميو ،اتحاد الكتاب العرب ،عدد  ،31-33دمشؽ-
سكريا.
 الرميحي ،محمد .)3981( ،النفط كالعالقات الدكلية ،مجمة عالـ المعرفة ،عدد ،21الككيت.
 الريماكم ،أحمد :)1008( ،دراسة بعنكاف :السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي ،كاتا
الجمعية الدكلية لممترجميف كالمغكييف العرب33 ،يناير .1008
 الزرك ،صالح" :)3990( ،المتدينكف في المجتمع اإلسرائيمي" ،مركز األبحاث بيركت لبناف.
 زياد ،حافظ :)1009( ،المشيد االقتصادم في الكاليات المتحدة االمريكية كتداعيتو عمى
سياستيا الخارجية ،السياسة الدكلية ،العدد .372
 سالـ ،سيدم أحمد )1002( ،تقرير بعنكاف :العالـ العربي ما بعد 33سبتمبر الكاقع
كالتحديات ،مركز البحكث كالدراسات لمجزيرة نت ،قطر.
 سباناكس ،نانسي :)1001( ،فضح نبكءة المسيحية الصييكنية ،ترجمة ثابت عكاكم ،مجمة
كنعاف ،العدد  ،332اكتكبر .1001


ستاينبرج ،ميشاؿ :)1001( ،تأثير المكبي المسيحي الصييكني في سياسة أميركا في الشرؽ

األكسط ،عالقة التديف األميركي بمناصرة الصييكنية .الجزيرة نت ،برامج حكارية 4يكليك .1001
 السياسة االمريكية كالديف كالسياسية" )1001( ،التقرير االستراتيجي العربي ،مركز الدراسات
السياسية كاالستراتيجية ،مؤسسة االىراـ ،مصر.
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الشريؼ ،محمد )1032( ،المكبي الييكدم كتأثيره في القرار األمريكي ،مركز التاريخ

العربي ،دمشؽ.
 صالح ،محسف :)1002( ،دراسة بعنكاف المبادرات السياسية كالتسكيات المقترحة المتعقمة
بالقضية الفمسطينية في الفترة مف  ،1002_1000مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.
 صالح ،محمد :)1002( ،السياسة كالتقاليد لمجماعات اليمينية في أميركا ،قضايا تبدأ مف
أبحاث الخاليا الجذعية كتنتيي بالحد مف اليجرة كتمر بقيـ العائمة ،جريدة الشرؽ األكسط10 ،
اكتكبر  1002العدد .30388
 عبد الشافي ،عماد" )1001( ،دكر الديف في السياسة الخارجية االمريكية" ،السياسة الدكلية،
عدد .321
 عدكاف ،محمد أكرـ :)1030( ،المحافظيف الجدد في الكاليات المتحدة االمريكية-كقضية
الصراع العربي االسرائيمي  ،1008-3927الجامعة االسالمية.
 العناني ،خميؿ" :)1004( ،الشرؽ االكسط الكبير" ،مجمة السياسة الدكلية ،مركز االىراـ
لمدراسات السياسية كاالستراتيجية ،القاىرة ،عدد.322
 القريتكني ،جماؿ" :)3999 ( ،المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة تفسير النجاحات" ،صامد
االقتصادم ،عدد.337
 الكاشؼ ( )1007دراسة بعنكاف :المسيحية الصييكنية ،مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات
االستراتيجية.
 الكاشؼ ( )1008دراسة بعنكاف :المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة ،مركز الكاشؼ
لممتابعة كالدراسات االستراتيجية.
 كماؿ ،محمد )1001( ،دراسة بعنكاف :أحداث 33سبتمبر كاألمف القكمي األمريكي مراجعة
لألجيزة كالسياسات ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد ،347تصدر عف مؤسسة األىراـ ،القاىرة-
مصر.
 كماؿ ،محمد )1002( ،دراسة بعنكاف :الكاليات المتحدة كالشرؽ األكسط مف مبادرة إلى
مبادرة الشرؽ األكسط الكبير ،مركز البحكث كالدراسات السياسية ،جامعو القاىرة.
 ماضي ،محمد )1004( ،دراسة بعنكاف :اليميف المسيحي العب سياسي أمريكي بارز،
 31،Swissinfo.chأغسطس .1004
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 مخمد عبيد مبيضيف ،فكزم احمد تيـ )1004( .الصييكنية المسيحية :نشأتيا ،جذكرىا،
منطمقاتيا كتأثيرىا عمى العالقات االمريكية-االسرائيمية ،مجمة النيضة ،كمية االقتصاد كالعمكـ
السياسية ،جامعة القاىرة ،العدد الحادم كالعشريف ،اكتكبر.
 مصطفى ،نادية :)1007( ،الدبمكماسية العامة االمريكية تجاه العالـ العربي ،تحرير معتز
باهلل عبد الفتاح ،ط ،3برنامج حكار الحضارات ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،جامعة القاىرة.
 الميداكل ،مثنى )1009( ،كاقع تدريس السياسة الخارجية في كمية العمكـ السياسية جامعة
بغداد ،مجمة العمكـ السياسية ،العدد ،19-18مجمع الجادرية كميو العمكـ السياسية ،بغداد-
العراؽ.
 نخمة ،اميؿ )3973( ،دراسة بعنكاف :العالقات السياسية العربية_األمريكية في محتكاىا
االسرائيمي ،مجمة شئكف فمسطينية ،مركز االبحاث في منظمة التحرير ،بيركت ،آذار مارس.
 ياسيف ،أشرؼ )1030( ،السياسة االمريكية تجاه االصالح السياسي في الشرؽ االكسط،
مجمة العربية لمعمكـ السياسية ،العدد  ،12مركز دراسات الكحدة العربية بيركت-لبناف.
يكديك :اسصحف تاسمتاقع االسكأرتنبية
 أبك سعدة ،مخيمر :)1032( .مركز التخطيط الفمسطيني يدعك إلى كسب التأييد األكركبي
كاألمريكي بإقامة الدكلة الفمسطينية .مكقع الركاسي ،الييئة القيادية العميا لحركة فتح ،دائرة
اإلعالـ كالثقافة 12 ،نكفمبر .1032
 المنشاكم ،محمد ،تسميح جيش مصر مصمحة استراتيجية أمريكية ،مكقع الشركؽ1031،ـ
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=08022013&i 
=d
 النعامي ،صالح" :)1032( .عتيرات ككىنيـ" ذراع إسرائيؿ لتيكيد القدس .العربي الجديد10 ،
أبريؿ .1032
 أبك حبمة ،عمي ،منظمة "ايباؾ" صانع أساسي لمسياسة األمريكية ،دينا الكطف ،عمى الرابط
التاليhttps://goo.gl/6ZlU3Z :
 أحمد ابراىيـ  ،عبداهلل الحاج الحالحمة ،ترجمة مف كتاب المكبي االسرائيمي كالسياسة
الخارجية لمكاليات المتحدة1008-1-12،
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=11349
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 ك ازرة الخارجية األمريكية ،البيت األبيض يسمط الضكء عمى االلتزاـ األميركي بالتركيج
لمديمقراطية في العالـ أجمع ،عمى مكقع مكتب برامج اإلعالـ الخارجي التابع لك ازرة الخارجية
األميركية1008 ،ـ ،تاريخ الدخكؿ 1032/9/10ـ
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2008/05/200805051 
62648bsibhew0.9074671.html#ixzz40HDfP02z
 المكمني ،ىيثـ ،االنتخابات االمريكية كالييكد ،ككالة جرسا االخبارية.1031/1/38،
http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=68826
 المراشحي ،برىاف الديف .تاثير الصييكنية عمى السياسة الخارجية االمريكية في الشرؽ
االكسطhttp://www.fursah.net/articles/tatheer .1004،
 اكراؽ ايباؾhttp://www.policyconference.org/index.asp .
 برنياع ،ناحكـ :)1032( .مقاؿ نقالن عف يديعكت  11يناير ،1032مكقع صحيفة رأم اليكـ.
 البطنيجي ،عياد ،رؤية نقدية تحميمية ،دنيا الكطف
 البيادر السياسي" :)1032( ،حكايا كخفايا" عدد الييكد في الكاليات المتحدة ،العدد ،3021
 17فبراير .1032
 الجزيرة نت ،نبيؿ السيمي:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2008/4/1/%D8%A7
 الحياة المندنية
 السياسػة األمريكية الجديػدة فػي الشرؽ األكسط ،مكقع قناة العالـ1031 ،
http://www.alalam.ir/news/1530015
 صحيفة الشرؽ االكسط
 صحيفة الكاشنطف بكست
 القدس العربي
 منيمنو ،حسف( :)1000تصكر حكؿ االنتخابات االمريكية كمعانييا الخارجية كالداخمية،
جريدة القدس  ،3\30\1000القدس.
 مكقع منظمة أيباؾ عمى االنترنت www.aipac.org
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 عبد الصادؽ ،عمي ،جماعات الضغط الييكدم كالسياسة االمريكية ،مكقع القدس اكف
اليف.2004،
http://www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=2682&mcat=29
&scat
 مكقع عبد الكىاب المسيرم
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG6/
GZ3/BA3/MD15.HTM


ساسة بكستhttp://www.sasapost.com/aipac-america-politics-trump-

 /clintonجماعات الضغط كصناعة القرار االمريكي ايباؾ ذراع اسرائيؿ في امريكا
.1002\1\12
 مكقع د.اسعد عبد الرحمف/ http://dr-asad.com
( آرم بيرماف) اسالـ ديمي السبت  38مارس 1032
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/4717.article.htm 
 شبكة نبأ المعمكماتيةhttp://annabaa.org/nbanews/55/042.htm
 عبد العاؿ ،عمي :)1007( ،المحافظكف الجدد منظركف لخراب العالـ .مكقع المجنة العربية
لحقكؽ اإلنساف ،دراسة 7 ،أكتكبررhttp://www.achr.eu/art230.htm.1007
 الجزيرة :)1009( .جي ستريت 19 .أكتكبر .1030
http://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/29/%D8%AC%D9
%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
 شمبي ،يكسؼ ( :)1009جي ستريت تيدد عرش 'آيباؾ' :ىؿ ىك بداية صراع ييكدم –
ييكدم .مكقع العصر 17 ،أكتكبر http://alasr.me/articles/view/11155.1009
 مكسكعة مقاتؿ في الصحراء ،المكبي الييكدم كدكره في دعـ العالقات االسرائيمية-االمريكية.
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/IsarAmeri/sec04.doc_cvt.htm


الشاىر ،اسماعيؿ شاىر( :)1032دكر المكبي الييكدم كمنظمة أيباؾ في صنع القرار
األمريكي http://thevoiceofreason.de/ar/article/16702

 المركز الفمسطيني لألبحاث كالدراسات االستراتيجية http://pcrss.org/index.php
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 محمد مبارؾ الككمي .الحكار المتمدف ،المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األميركة:
34:17 - 33 / 30 / 1033 - 1231
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279099
صالح ،محمد )1031( ،دكر جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي في الكاليات المتحدة
االمريكية ،الحكار المتمدف ،العدد .1722
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=311313
 ابراىيـ ،سيد احمد :)1007( .المكبي الييكدم كصناعة االجندة الخارجية االمريكية ،الحكار
المتمدف ،عدد.3891
 بيكمي ،عالء .)1008( ،مف يساند قضايا المسمميف كالعرب في الككنجرس.
http://arabmail.de/bayoumi.html
 عبد الكاحد ،محمد ،مكقع مصراكم ،لجنة الشؤكف العامة االمريكية االسرائيمية.
http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=10175
 المكمني ،ىيثـ ،االنتخابات االمريكية كالييكد ،مكقع جراسا ،بتاريخ  ،1031عمى الرابط
التاليhttp://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=68826 :
 الجزيرة نت ،)1031( ،تعيد امريكي بدعـ الدفاعات االسرائيمية
http://www.aljazeera.net/news/international/2013/3/5/%D8%AA%D8%B
9%D9%87%D8%AF
 الجزيرة نت )1031( ،العالقات العسكرية االمريكية االسرائيمية
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/28/%d8%a7
 سالماف ،عبد المالؾ ،تحسيف صكره أمريكا في الخارج بيف الكاقع كاألكىاـ ،مكقع المحرر،
تاريخ المشاىدة.1032/3/9
 مكقع المجد األمني ،ماذا تعرؼ عف منظمة األيباؾ  AIPAC؟ ،1032 ،عمى الرابط
التاليhttp://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6345 :


http://www.al-moharer.net/moh263/a_b_salman263.htm

( فمسطيف اليكـ-https://paltoday.ps/ar/post/224994/42 )2014 ،
( مكقع اليكـhttp://www.alyaum.com/article/1049985 )3\4\1001 ،
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