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 الواليات المتحدة األمريكية في القوى المناوئة إلسرائيؿ
 

 الدكتور خمدوف عدره
 كمية العمـو السياسية

 جامعة دمشؽ
 الممخص

إّف الحياة السياسية األمريكية ونظاـ الحكـ فييا، فتح المجاؿ واسعًا أماـ تغمغؿ منظمات الضغط 
َـّ ىيأ الييودية في مفاصؿ الدولة األمريكية بسمطاتيا الثبلث  التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومف َث

المناخ المناسب ليذه المنظمات الصييونية كي تؤثر في المجتمع األمريكي مف نواٍح عدة السياسية 
منيا واالقتصادية واالجتماعية واإلعبلمية وغيرىا. ممَّا أتاح ليا إمكانية الضغط عمى منظمات 

سكات أصوات أم وييودية..(، تنتقد السياسة  ريكية وغير أمريكية)عربية،معارضة لسياساتيا، وا 
الخارجية األمريكية تجاه قضايا المنطقة العربية، إلى جانب انتقادىا السياسات اإلسرائيمية العدوانية 

وقد أكد ذلؾ، تشارلز ماتياس مف مريبلند، الذي كاف مف أكثر الشيوخ شعبية، ويتخذ تجاه العرب. 
الموبي اإلسرائيمي أقوى مجموعة ضغط  عف حزبو الجميوري، عندما قاؿ: "إفّ لنفسو خطًا مستقبًل 

عرقية، وتختمؼ عف سائر المجموعات مف حيث تركيزىا عمى قضايا األمف الوطني الحيوية، ومف 
بوؿ فندلي "مف يجرؤ عمى  حيث إنيا تبذؿ ضغطًا مستمرًا أكثر مف غيرىا"، حسب ما ورد في كتاب

وغيرىـ مف الييود والعرب والمسمميف مف  يتعرض لو السياسيوف األمريكيوفمع ماولكف  الكبلـ".
مضايقات وحمبلت تشيير، نتيجة مواقفيـ التي تحاوؿ الخروج عمى دائرة التأثير التي تفرضيا 
الموبيات الصييونية في الواليات المتحدة، إال أنو البّد مف التأكيد أف الشعب األمريكي يزداد وعيًا بما 

ي منطقة الشرؽ األوسط، والرأي العاـ األمريكي بدأ يتممس حقيقة الصراع القائـ بيف العرب يجري ف
، 1002واإلسرائيمييف، ولو بصورة بطيئة. وىذا ما تثبتو الوقائع، والسيما بعد غزو أفغانستاف في 

، وما تبع ىذه األحداث مف تطورات 1007، وحرب غزة 1005، وحرب تموز 1002وغزو العراؽ في 
ومتغيرات وتداعيات أثبتت إخفاؽ السياسة األمريكية وتناقضاتيا في كثير مف األحياف. ما سبؽ قد 

كي يشكؿ حافزًا قويًا لدى القوى المناوئة لمكياف الصييوني كي توحد جيودىا، وتستجمع قواىا، 
ية، تكوف تنظيمًا واسعًا وفاعبًل في الداخؿ األمريكي، يستطيع أف يؤسس لنفسو منابر إعبلم

َـّ تعمؿ عمى  وسياسية وثقافية، يمكنيا أف تصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف الشعب األمريكي، ومف َث
 تغيير المزاج األمريكي تجاه قضايا المنطقة العربية، بما يصب في مصمحة شعوبيا.
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 المخطط
 المقدمة

 في الواليات المتحدةالموبي العربي والمسمـ المبحث األوؿ: 
 الموبي العربي في أمريكاالمطمب األوؿ: 

 المطمب الثاني: فاعمية الموبي المسمـ في الداخؿ األمريكي
 المطمب الثالث: أساليب الموبي الصييوني في مواجية القوى المناوئة إلسرائيؿ 

 المبحث الثاني: الفعاليات األمريكية المؤيدة لمسبلـ وموقؼ الموبي الصييوني منيا 
 سياسيةالمطمب األوؿ: الفعاليات ال

 األمريكية-المطمب الثاني: الفعاليات الييودية
 الخاتمة

 المقترحات والتوصيات 
 المصادر والمراجع

 :المقدمة -أوالً 
دفعت ممارسات الموبي الصييوني وأساليبو في الواليات المتحدة، قوى اجتماعية وسياسية تجمعيا 

مضاد فاعؿ ومؤثر في الحياة السياسية وعرقية..(، إلى محاولة تكويف لوبي  مشتركة )دينية، عوامؿ
سعي األقمية الييودية لمسيطرة عمى أتى ذلؾ كرد فعؿ طبيعي ومنطقي عمى  والمدنية األمريكية. وقد

ِإْذ  الحياة السياسية بصورة خاصة. فرض ىيمنتيا عمى ومحاولتيا مجمؿ الحياة األمريكية بصورة عامة،
متحدة األمريكية، تبحث لنفسيا عف دور ووجود في الساحتيف بدأت ىذه القوى السياسية في الواليات ال

ف مف ساسة وأكاديمييف يالسياسية والمدنية األمريكية، مثؿ: الموبي العربي والمسمـ، والمثقفيف األمريكي
وغيرىـ، فضبًل عف الييود األمريكييف المناىضيف لمسياسات األمريكية تجاه "إسرائيؿ". وىذه القوى إذا 

مف اإلفادة تنظيـ نفسيا، واستجماع قواىا الشعبية واإلعبلمية والمادية، وتمكنت مف  ما استطاعت
لتي مارستيا اإلدارات األمريكية السابقة، وأف تستغؿ الظروؼ الداخمية المغموط فييا امجمؿ السياسات 

في الواليات والخارجية التي تمر بيا الواليات المتحدة، فإنو يمكنيا أف تغير موازيف القوى الداخمية 
جديدًا يقوـ  ىجعؿ السياسة الخارجية األمريكية تنحو منحتالمتحدة، لصالح العدؿ والسبلـ في العالـ. و 

 عمى أساس التوازف والعدؿ في عبلقاتيا مع دوؿ العالـ بشكؿ عاـ، ودوؿ الشرؽ األوسط بشكؿ خاص.   
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 :أىمية البحث -ثانياً 
والدراسات التي تتطرؽ إلى ىذا البحوث تعود أىمية البحث إلى أسباب عدة منيا: القمة والندرة في 

الموضوع، وىذا يوصمنا إلى أىمية ىذا البحث التي تتمثؿ بتزويد القراء بمرجع عممي بحثي عف طبيعة 
السياسية األمريكية، بعد القوى المناوئة إلسرائيؿ في الواليات المتحدة ومدى نفوذىا وتأثيرىا في الحياة 

ال وجود لقوى سياسية في الواليات المتحدة يمكنيا أف تقّيـ العبلقات  كانت ىناؾ فكرة سائدة بأفْ  أف
تنتقدىا وتتيجـ عمييا، في ظؿ وجود إلى أْف األمريكية اإلسرائيمية، وتصؿ فييا الجرأة السياسية 

ف في سبيؿ تعزيز العبلقات األمريكية منظمات صييونية وغير صييونية ال توفر أدنى جيد ممك
اإلسرائيمية أكثر فأكثر، وتصب جؿ اىتماميا ليس فقط في اإلبقاء عمى حجـ المساعدات األمريكية كما 

 ىي عمييا اآلف، بؿ زيادتيا كمما سنحت الفرصة لتحقيؽ ذلؾ.

  :إشكالية البحث -ثالثاً 
والتطرؼ مف ناحية الدعـ البلمحدود عمى  تتسـ السياسة األمريكية تجاه الكياف الصييوني بالغمو

المستويات السياسية والعسكرية واالقتصادية وغيرىا، وبالمواقؼ المنحازة إلسرائيؿ عمى حساب  ياجميع
سمعة الواليات المتحدة ومصالحيا في المنطقة العربية والعالـ، األمر الذي دفع قوى ومنظمات أىمية 

لى أف يكوف لو نفوذ وفاعمية كبيراف لمتأثير غط يسعى جاىدًا إوحقوقية وسياسية إلى تشكيؿ لوبي ضا
جبارىـ عمى إعادة النظر في العبلقات األمريكية في اإلسرائيمية بما ينسجـ مع -صّناع القرار األمريكي وا 

المصمحة األمريكية، والتوجو أيضًا إلى الرأي العاـ األمريكي في محاولة إلقناعو بحقيقة ما يجري في 
العربية جراء الممارسات الوحشية لمكياف الصييوني المدعـو مف الواليات المتحدة األمريكية  المنطقة

 بحؽ شعوب المنطقة. 
 لذا فإف ىذه  اإلشكالية تطرح مجموعة مف التساؤالت أىميا:

 ما إمكانية ظيور قوى سياسية واجتماعية في الواليات المتحدة مناىضة لمكياف الصييوني؟.-2
 ذه القوى أف تمتمؾ وسائؿ القوة التي تمكنيا مف التأثير في الرأي العاـ األمريكي؟.ىؿ يمكف لي-1
َـّ َأفْ و  ،ىؿ تستطيع القوى المناوئة إلسرائيؿ في المستقبؿ أف تؤثر بصانع القرار األمريكي-2  تعمؿَ  َث

 اإلسرائيمية تجاه قضايا المنطقة العربية؟. -عمى إعادة النظر بالعبلقات األمريكية

 :البحث أىداؼ  -رابعاً 
 يسعى البحث إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ أىميا:

 معرفة ماىية القوى المناوئة لمكياف الصييوني وطبيعتيا في الواليات المتحدة األمريكية. -2
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البحث في مدى تأثير القوى المناوئة إلسرائيؿ ونفوذىا في المجتمع األمريكي سياسيًا واقتصاديًا  -1
 وغير ذلؾ. واجتماعياً 

تقديـ قراءة عف المستقبؿ السياسي ليذه القوى، وىؿ يمكف أف تتحوؿ إلى لوبي قوي لو حضوره  -2
 ووجوده في الحياة األمريكية كالموبي الصييوني.

تبياف األساليب التي يقوـ بيا الموبي الصييوني لمضغط عمى القوى المناوئة إلسرائيؿ، وما مدى  -3
 فوذ ىذه القوى الجديدة والناىضة.فعاليتيا في الحد مف ن

 فرضيات البحث  -خامساً 
إّف تغير السياسة األمريكية تجاه "إسرائيؿ" مرتبط بمدى صعود القوى المناوئة إلسرائيؿ وفاعميتيا  -2

 في الحياة السياسية األمريكية.
بالمصمحة األمريكية إّف إدراؾ المجتمع األمريكي لطبيعة العبلقات األمريكية اإلسرائيمية التي تضر  -1

يعود إلى نشاط القوى المناوئة إلسرائيؿ وفاعميتيا في األوساط السياسية والثقافية واالجتماعية 
 وغيرىا...الخ. 

   :منيجية البحث -سادساً 
 اتبع الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى تفسير الوضع القائـ وتحديد

الظاىرة إلى تفسير عف العبلقات والظروؼ الموجودة بيف المتغيرات، ويتعدى عممية جمع بيانات وصفية 
وىو يركز بشكؿ أساس  في ىذا البحث.عممو الباحث حاوؿ ىذه البيانات وربطيا وتحميميا. وىذا ما 

ىذه القوى سواء  فيعمى بروز قوى مناوئة إلسرائيؿ في الواليات المتحدة، ومدى تأثير متغيرات عدة 
أكانت تركيبة ىذه القوى في حد ذاتيا أـ نفوذ الموبي الصييوني أـ طبيعة النظاـ السياسي في الواليات 

 خر في فاعمية ىذه القوى ونشاطيا في المجتمع األمريكي. يرات أخرى تؤثر بشكؿ أو بآالمتحدة، ومتغ

 المبحث األوؿ
 :األمريكية في الواليات المتحدةالموبي العربي والمسمـ 

إّف طبيعة نظاـ الحكـ في الواليات المتحدة األمريكية، وتركيبة المجتمع األمريكي وحياتو السياسية التي 
 جميعيا سمحت لموبي الصييوني بأف يكوف لو مساحة واسعة مف النشاطات والحضور عمى األصعدة

السياسية واإلعبلمية والثقافية واالقتصادية، ىي نفسيا العوامؿ التي يمكف أف تتيح لمعرب والمسمميف 
في الحياة السياسية األمريكية، مما يسمح ليـ باستقطاب شرائح واسعة  اً ومؤثر  فاعبلً  اً بأف يكونوا لوبي

ألمريكي أـ عمى صعيد قضايا مف المجتمع األمريكي مف أجؿ دعـ قضاياىـ المختمفة سواء في الداخؿ ا
 اإلسرائيمية.  -أنحاء العالـ، وبما يسيـ في إعادة النظر بالعبلقات األمريكيةشّتى العرب والمسمميف في 
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 في الواليات المتحدة األمريكيةالموبي العربي  -األوؿ المطمب
 :البدايات األولى لنشوء الموبي العربي  -أوالً 

، والقرار الذي اتخذه 2862صورة صريحة وعمنية بعد حرب تشريف عاـ بدأ الحديث عف الموبي العربي ب
العرب بشأف قطع إمدادات البتروؿ العربي عف الواليات المتحدة والغرب، األمر الذي تسّبب بأزمة طاقة 

مف األضرار في االقتصاد  اً كثير إلى مستويات غير مسبوقة، سببت عالمية، وارتفاع أسعار النفط 
بوجودىـ كقوة سياسية، يمكف أوؿ مرة  العالمي. نتيجة لذلؾ، شعر العرب في الواليات المتحدة األمريكية

ليا أف تقوـ بدوٍر ميـٍ في الحياة السياسية والمدنية األمريكية، ولخص ىذا الشعور )ريتشارد شدياؽ(، 
 .(2)العربي األمريكي قد جاء أخيرًا، والسبب ىو النفطأحد أبرز العرب األمريكييف، بالقوؿ: إف يـو 

إّف المتتبع لنشاط العرب األمريكييف، يجد أنيـ لـ يرقوا إلى مفيوـ الموبي مف حيث التأثير، إال في 
الجيؿ الثالث مف المنظمات العربية األمريكية. فالجيؿ األوؿ مف العرب انصب سعيو لمتأثير أو الضغط 

كية المتعاطفة مع "إسرائيؿ" كميًا، وذلؾ مف خبلؿ محاولتو االعتماد عمى أشخاص أو عمى اإلدارة األمري
بمدًا  مؤسسات أو شركات نفطية، لمقياـ بميمة التأثير في قرارات اإلدارة األمريكية لمصمحة قضايا تيـ  

اقؼ عربية أو دفاعًا عف مو  -اعتراض الموبي الصييوني مع -معينًا، كشراء السعودية طائرات األواكس 
إلى  ىذه األعماؿ لـ ترؽ . إفّ 2862محددة، كقطع إمدادات البتروؿ خبلؿ حرب تشريف التحريرية عاـ 

مستوى التأثير المطموب، ألف التأثير الحقيقي في الواليات المتحدة ال يمكف أف يحقؽ فعالية إذا لـ يكف 
ا الجيؿ الثاني مف العمؿ أمَّ كميا  عمبًل منظمًا، وفي إطار لوبي متماسؾ لو امتداداتو في األوساط

العربي، فقد ركز اىتمامو عمى قضايا ذات بعد إنساني، كالدفاع عف حقوؽ العرب األمريكييف، ومحاربة 
العنصرية الموجية ضدىـ، ودفاعو عف القضايا العربية العامة مف وجية حقوؽ اإلنساف، ومحاولة 

 .(1)محتمة، وغير ذلؾ مف المطالب العربية المحّقةفي فمسطيف ال ومحاربتيا لعنصرية الصييونيةاكشؼ 
ا الجيؿ الثالث مف عمؿ العرب األمريكييف في مجاؿ الموبي، فقد نحى منحى الموبي مستفيدًا مف أمَّ 

تجارب الموبيات األخرى ومنيا الموبي الصييوني في التعامؿ مع الواقع األمريكي، إذ دخؿ العممية 
، الرئاسية والوطنية والمحمية، وذلؾ لموصوؿ إلى انتخاب أكبر عدد كّميا االنتخابية عمى المستويات

ما السيَّ و ممكف مف العرب األمريكييف لممقاعد السياسية، ومساندة المتعاطفيف مع القضايا العربية،
الكونغرس، وذلؾ مف خبلؿ المساعدة في تمويؿ الحمبلت االنتخابية ليؤالء، وجمع أصوات العرب 

                                                 
  1111 أللل/   تاا ريك ناا  لن 515مجلااص تاالس يل،ااطين     اا    المػػوبي العربػػي فػػي الواليػػات المتحػػدة"،رياا ض طراا ر     - (1)

 .18ص
 .1/6/1111  ت ريك 14147؟  جري     ر ث         لر  أين   للري    رري يي أمرين ترحي غ  - (1)
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، 2874المحاولة األكثر نجاحًا في إطار عمؿ الموبي العربي، جاءت عندما تأسس عاـ لمساندتيـ. و 
"المركز العربي األمريكي" بقيادة جيمس زغبي، ومساندة أخيو جاف زغبي، صاحب شركة استطبلعات، 
تعنى باالستطبلعات داخؿ الجالية العربية األمريكية، مع العمـ أف ىذه المؤسسة تختمؼ عف مؤسسات 

إلى وبي الصييوني في أنيا ال تعمؿ مباشرة لحساب حكومات عربية، كما تفعؿ مؤسسة أيباؾ بالنسبة الم
، بؿ تعمؿ لحساب المجتمع العربي األمريكي، لتشجعو عمى االشتراؾ في االنتخابات في إسرائيؿ

يـ عمى ، لموصوؿ إلى انتخاب أكبر عدد مف األمريكييف العرب، أو مؤيديكّميا مستوياتيا ومراحميا
: إّف كؿ دولة عربية (2)المستويات المحمية والوطنية. وفي ىذا السياؽ يقوؿ جيمس الزغبي

باستطاعتيا أف توظؼ لوبيًا لمصمحتيا .. ونحف العرب األمريكييف في العمؿ السياسي، لسنا لوبيًا ألي 
ومرشحيف... إّف جيود دولة عربية.. الحقيقة ىي أننا نسعى لتكثيؼ مشاركة العرب األمريكييف كناخبيف 
 المركز العربي األمريكي أثمرت مقعدًا عمى الطاولة حيث تؤخذ القرارات السياسية. 

وىكذا نرى أف الجيؿ الثالث مف العمؿ العربي قد اتخذ مساره الصحيح، فقد بدأ العرب يعوف مصالحيـ، 
ما اتبع منيجية مبنية عمى شكؿ لوبي، سيكوف لو فعالية قوية، إذا في ويكونوف ألنفسيـ دائرة تأثير 

بالطرائؽ دراسة الواقع األمريكي بصورة موضوعية. وكانت نقطة البداية في عمؿ ىذا الموبي، ىي سعيو 
 لمحصوؿ عمى أكبر عدد مف المؤيديف لقضاياه، ومساعدة المتعاطفيف معو  بالماؿ واألصوات.كّميا 

لذي يتكوف في الحياة السياسية األمريكية، كاف وما يجدر قولو في ىذا المجاؿ، ىو أّف الموبي العربي ا
لو أسبابو ودوافعو التي ميدت لظيوره. وتتجمى ىذه األسباب والدوافع مف وجية نظرنا في العديد مف 

 المعطيات أىميا: 
، وما أفرزتو ىذه الحرب مف معطيات ألقت الضوء عمى جوىر 2862حرب تشريف التحريرية عاـ  -2

 .2856طبيعة "إسرائيؿ" العدوانية، واحتبلليا لؤلراضي العربية عاـ القضية الفمسطينية، و 
عمى المخاطر كاف لمحظر النفطي أثره الميـ في الحياة االجتماعية في الغرب، مما نبو العالـ  -1

مستقبؿ في الناجمة عف سموؾ "إسرائيؿ" في المنطقة، وما يجره مف تداعيات سمبية يمكف أف تؤثر 
ادية. وىذا ما عزز مف قوة العرب، وشجع الجاليات العربية في الغرب عمومًا حياة البشر االقتص

 والواليات المتحدة األمريكية خصوصًا أف ترفع صوتيا مستفيدة مف الظروؼ المستجدة. 
إّف الموبي العربي الذي بدأ يتكوف داخؿ الواليات المتحدة، كاف معّبرًا عف واقع أمريكي فرضتو طبيعة  -2

مريكي، ىذا المجتمع الذي يشكؿ مرتعًا لعمؿ قوى ترجع إلى أصوؿ أثنية وعرقية المجتمع األ
مختمفة، تتيح ليا القوانيف واألنظمة األمريكية أف تعمؿ في إطارىا. وكاف مف الطبيعي أف يمجأ 

                                                 
 .19ري ض طر ر     للري    رري يي   لالي س   متح    مرجع ، رق  ص - (1)
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فادة مف ىذا الواقع، ويعمموا عمى تنظيـ أنفسيـ في عالـ تتقاسمو لعرب كغيرىـ مف األقميات إلى اإلا
 موبيات والمصالح.     ال

 :نفوذ الموبي العربي وتأثيره في الحياة السياسية األمريكية -ثانياً 
يصعب تقدير عدد األمريكييف المسمميف ألف اإلحصاء السكاني الرسمي في الواليات المتحدة ال يقتفي 

بشؤوف العرب أثر االرتباطات الدينية لممواطنيف، إال أف العديد مف المصادر والمؤسسات الميتمة 
. (2)1008مميوف شخص وفقًا لئلحصاء السكاني لعاـ  3 األمريكييف تشير إلى أف عدد العرب يصؿ إلى

وىـ يتميزوف بتعدد انتماءاتيـ وتنوع أصوليـ، فوفقًا لئلحصاء نفسو تبمغ نسبة العرب األمريكييف مف 
بة مف ىـ مف أصوؿ % مف أصوؿ مصرية وسورية، في حيف تصؿ نس21%، ونحو 28أصوؿ لبنانية 
، فإف ما يقرب مف إلى الديانة% مف أصوؿ عراقية ومغربية. وبالنسبة 2 فضبًلعف%،5فمسطينية إلى 

ينقسـ الربع في حيف % بروتستانت(، 20% أرثوذوكس، و27% كاثوليؾ و24ثبلثة أرباعيـ مسيحيوف)
 .(1)%2نحو% وديانات أخرى 13اآلخر إلى مسمميف بنسبة 

ع، أحد التحديات التي تعوؽ تنظيـ العرب األمريكييف كقوة سياسية تحظى بالتوافؽ العاـ، ىذا التنو  ويعد  
مف فرص تأثيرىـ في الحياة السياسية والحصوؿ عمى مطالب العرب دومًا وىو األمر الذي قمؿ 

األمريكييف. ووفقًا لممعيد العربي األمريكي، يتوزع العرب األمريكيوف عمى خمسيف والية أمريكية، 
 ويتركز ثمثاىـ في عشر واليات)وثمث ىؤالء يتركزوف في واليات كاليفورنيا ونيويورؾ وميتشغف(. وتعد  
واليات لوس أنجموس وديترويت ونيويورؾ وشيكاغو وواشنطف أعمى خمس مناطؽ يتركز فييا العرب 

يد لمجميورييف األمريكيوف، إلى جانب تمركزىـ في الواليات المتأرجحة)أي المتساوية تقريبًا بالتأي
والديمقراطييف( وىي فموريدا، وميتشغف وأوىايو وبنسمفانيا وفيرجينيا، األمر الذي يعني أىمية حجـ 

لـ يكف لموبي العربي أي  .جميعيا أصوات العرب األمريكييف في االنتخابات األمريكية عمى المستويات
المرشحوف يتفادوف االجتماع مع ات مف القرف العشريف، إذ كاف يفاعمية تذكر قبؿ منتصؼ التسعين

العرب، خوفًا مف خسارة أصوات الييود وتبرعاتيـ. حتى إّف بعضيـ رّد تبرعات العرب األمريكييف 
، فقد أعاد والتر مونداؿ التبرعات التي قدميا لو كبار رجاؿ األعماؿ العرب األمريكييف، إباف لحمبلتيـ

اإلسيامات العربية ُرِفَضِت ، 2875. وفي عاـ 2873 حممتو االنتخابية في مواجية رونالد ريغاف عاـ

                                                 
 /http://ar.wikipedia.org/wiki    ملقع  إل نترل ي: 1114/تشرين  أللل/11    مل،لعص   حر    عرب أمرين  – (1)
 .111(  ص1119  طر ص  ألل ى   ) مشق:   ر   نت ب    رري  ثورة أوباما األمريكية"مج ي ن مل    - (1)
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ِإْذ المقدمة إلى كّؿ مف روبرت نيؿ وجوزيؼ كينيدي في حمبلتيما االنتخابية لمكونغرس األمريكي، 
 .(2)األمواؿ العربية بحجة أف األمريكييف العرب ليسوا مواطنيف أمريكييف كاممي األىمية تِ ضَ فِ رُ 
فأوؿ ولكف العمؿ الدؤوب خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة مف القرف العشريف، بدأ يعطي نتاجو الواضح،   

زار كبل المرشحيف الجميوري والديمقراطي لمرئاسة بوش  1000خبلؿ االنتخابات الرئاسية سنة مرة 
المركز العربي االبف وآؿ غور اجتماع الموبي العربي الذي ينعقد قبؿ االنتخابات، والذي ينظمو 

األمريكي، باالشتراؾ مع منظمات عربية أخرى، تحت عنواف "المؤتمر القيادي الوطني"، محاوليف 
أصوات األمريكييف الحصوؿ عمى أكبر عدد مف أصوات العرب األمريكييف. ومف الجدير ذكره ىنا أف 

% 20ينيا، حيث يقطنيا العرب تتركز في خمس واليات ىي ميتشغف وفموريدا وأوىايو وبنسمفانيا وفيرج
% مف الناخبيف في أوىايو وبنسمفانيا وفموريدا في 1مف العرب األمريكييف. ويمثؿ العرب األمريكيوف 

االنتخابات الرئاسية. ومع أف نسبة أصوات العرب األمريكييف االنتخابية تبدو صغيرة، فإنيا قد تغير 
ش بأصوات العرب األمريكييف في والية ، فاز بو 1000مسار ىذه االنتخابات، ففي انتخابات سنة 

ورّكز اإلعبلـ عمى ىذه الظاىرة الجديدة نقطة.  6,4فموريدا عمى منافسو الديمقراطي آؿ غور بنسبة 
تركيزًا الفتًا. فوكالة األسوشيتد برس عمى سبيؿ المثاؿ، نشرت مقاالت عدة كانت واحدة منيا بعنواف: 

مريكييف". وتبعتيا مجمة نيوزويؾ بمقاؿ عنوانو : "معركة "المرشحوف لمرئاسة يطمبوف ود العرب األ
مقاالتيا عف "والدة  ىحدا اإليكونومست فأعمنت في عنواف إجديدة: الحصوؿ عمى أصوات العرب". أمَّ 

 .(1)الموبي العربي"
كاف ذلؾ مؤشرًا واضحًا عمى أف الموبي العربي يأخذ دوره، ويشكؿ حقيقة واقعة ال يمكف إغفاليا في 

ات يالواليات المتحدة األمريكية، وتجمى ذلؾ في العديد مف مناحي الحياة السياسية. ففي السبعين
ات مف القرف العشريف، لـ يكف ىناؾ سوى عضو أو عضويف في الكونغرس مف أصؿ عربي، يوالثمانين

أصؿ عربي  أي الذيف ىـ مف–والقميؿ مف األعضاء المتعاطفيف مع القضايا العربية، ولكف أعداد ىؤالء 
ات، ووصؿ إلى مستوى الفت يبدأ يتصاعد تدريجيًا خبلؿ التسعين -وغير العرب المتعاطفيف مع قضاياىـ

، بالنشاط 2885/شباط/22. وقد أشادت صحيفة "لوس أنجموس تايمز"، في (2)وما بعدىا 1000سنة 
ة ميمة مثؿ، المتزايد لموبي العربي، مشيرة إلى وجود أكثر مف عربي منتخب في أماكف سياسي

النائب "ماري  فضبًل عف الجميوري جيمس عبد النور عضو مجمس الشيوخ عف والية "ساوث داكوتا"، 

                                                 
 .114  مرجع   ، رق  ف،ه  ص – (1)
 .9/11/1111  جري     ،فير   لر   يص  ت ريك (The Arab Lobbyالموبي العربي في الواليات المتحدة األمريكية) – (1)

 ( 1114  ألل ى   طر ص   لر   ي    ثق يي   مرنز )ريرلس:  العنصري" والتمييز األمريكييف الزنوج "قضية    ين  زهير ت  ح  - (1)
 .166ص
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روز عوكر" عف والية "أوىايو"، و"داريؿ عيسى" عف كاليفورنيا، و"نيؾ رحاؿ" عف "وست فرجينيا"، 
ثبلثيف عضوًا ساندىـ فضبًل عف نحو و"راي لحود" عف "إلينوي"، و"شارلز بستاني" عف "لويزيانا"، 

ا عمى مستوى الواليات فيناؾ حكاـ والية مف أصؿ عربي، مثؿ "جوف بمداتشي" لوالية الموبي العربي. أمَّ 
ستة عشر عضوًا فضبًل عف "مايف"، و"ميتش دانياؿ" لوالية "انديانا"، و"فيكتور عطية" لوالية "أريغوف"، 

ا واليات كبرى مثؿ )ميتشغف وبنسمفانيا وتكساس(، في مجمس النواب والشيوخ في أربع عشرة والية مني
 .(2)وأعداد كبيرة مف الذيف ساندىـ الموبي العربي

وأعضاء الكونغرس ىؤالء الذيف ىـ مف أصؿ عربي، أو مف المسانديف لمحؽ العربي يدافعوف عف 
الخبراء في  القضايا العربية بدرجة كبيرة، فعمى سبيؿ المثاؿ، يعّد نيؾ رحاؿ في الكونغرس أحد أىـ

قضايا الشرؽ األوسط، ولو مواقؼ قوية في مساندة الفمسطينييف، وانتقاد اآللة العسكرية اإلسرائيمية، إذ 
: إّف السبلـ لف يأتي مف خبلؿ معاقبة الشعب الفمسطيني. وقد ساعد رحاؿ في إلغاء قرار دوماً  يردد

ىذا الحظر مضر باالقتصاد األمريكي، حظر سفر األمريكييف إلى لبناف، عندما أعمف في الكونغرس أف 
البنية التحتية اليائمة التي يقوـ بيا لبناف. ورحاؿ ىو مف أىـ المسانديف لسيادة إلى مشاريع نظرًا 

لبناف واستقبللو، لذلؾ فقد اُتيـ بأنو معاٍد لمسامية، ولكنو رّد عمى ىذه االتيامات بالتحذير مف خطورة 
ا "داريؿ عيسى"، فإف دفاعو عف لدوائر السياسية األمريكية. أمَّ تصاعد ليجة العداء لمعرب داخؿ ا

المقاومة المبنانية في وجو اإلسرائيمييف في الشريط الحدودي آنذاؾ، جعمت أحد أكبر المعمقيف يمقبو 
أف ىذا التنظيـ موجود عمى الئحة اإلرىاب مع ب"الجيادي داريؿ" واتيامو بأنو يساعد حزب اهلل، 

ر عممو في كاليفورنيا، بمحاولة تفجير مق 1002قامت مؤسسة ييودية متطرفة سنة األمريكية. وقد 
 . (1)ثرىا رئيس رابطة الدفاع الييودية، مع قيادي آخر في المنظمةاعتقؿ عمى إ

قاـ العرب ِإْذ ، 1007ولعؿ المشاركة األبرز واألكثر فعالية لمعرب األمريكييف كانت في انتخابات عاـ 
رئيٍس فييا، وبحسب المراقبيف والمتابعيف لمشأف العربي في الواليات المتحدة، فقد  األمريكيوف بدورٍ 

مّثمت ىذه المشاركة العربية نقطة فاصمة في تاريخ النظاـ السياسي األمريكي. ويعود ىذا إلى االىتماـ 
ياسة في محاولة أنيـ بدؤوا التركيز عمى السما ال سيَّ  و االستثنائي لمعرب األمريكييف بتمؾ االنتخابات،

ما أف النسبة لمحصوؿ عمى بعض مطالبيـ، لذلؾ كاف ليـ تأثير واضح في النتائج االنتخابية، وال سيَّ 
منيـ تفّضؿ التصويت لصالح الحزب الديمقراطي في االنتخابات. واألىـ مف ذلؾ أف العرب  ىكبر ال

                                                 
 .167ص  ف،ه    ، رق   مرجع - (1)
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ربما تكوف مف العوامؿ التي قد األمريكييف يمثموف قوة تصويتية في بعض الواليات المتأرجحة، التي 
 .(2)حسمت السباؽ لصالح الديمقراطي باراؾ أوباما

كما لوحظ أف العرب األمريكييف قد سعوا في ىذه االنتخابات إلى تنظيـ أنفسيـ بأفضؿ مما في سائر 
االنتخابات السابقة، ووضعوا أولوياتيـ الداخمية عمى ما عداىا مف أولويات أخرى تخص نمط السياسة 
األمريكية في العالـ عامة، والشرؽ األوسط عمى وجو الخصوص. والواقع أف حممة باراؾ أوباما قد 

المرشح أفاد شيدت بعض التحوالت في منيجية التعامؿ مع دعـ العرب األمريكييف لممرشحيف، فقد 
 األسود كثيرًا ودوف تحّفظ مف أصوات العرب األمريكييف.

ي العرب الحثيث والمستمر إلى تنظيـ أنفسيـ في منظمات وىيئات، يدّؿ عمى سع اً ما سبؽ يعطي مؤشر 
يمكف أف تتحوؿ مستقببًل إلى قوى ليا وجودىا وشخصيتيا االعتبارية، التي يمكف ليا أف تستقطب 
قاعدة جماىيرية واسعة، ويصبح ليا ثقؿ سياسي واجتماعي مؤثر في الحياة السياسية والمدنية 

ذا السياؽ، أف نمقي الضوء عمى أىـ القوى التنظيمية التي تضـ العرب في األمريكية. ومف المفيد في ى
 الواليات المتحدة األمريكية، وىي:

، وىو منظمة غير ربحية، تركز عمى 2874أسسو جيمس زغبي في عاـ المعيد العربي األمريكي:  -2
األمريكييف  قضايا األمريكييف العرب ومصالحيـ، كما تبحث المنظمة عف زيادة مشاركة العرب

مف جانب،  1000كمصّوتيف ومرشحيف في النظاـ السياسي األمريكي. ولعؿ خبرة انتخابات عاـ 
واحتداـ الصراع بيف المرشحيف عمى الواليات المتأرجحة مف جانب آخر، قد أضفى اىتمامًا غير 

وباما نفسو، ما حممة باراؾ أوباما. األمر الذي دفع أالسيّ  ومسبوؽ في أصوات العرب األمريكييف،
وفي خضـ حممتو االنتخابية، إلى الحديث عبر "الفيديو كونفرانس" لمعرب األمريكييف، ووعدىـ 
بالسعي لتحقيؽ السبلـ العادؿ في الشرؽ األوسط، كما أفرد الموقع اإللكتروني الخاص بحممتو 

فردًا مف  20االنتخابية، جزءًا تحدث فيو عف تعاطفو مع العرب األمريكييف، وقد شارؾ نحو 
الشخصيات المعروفة مف العرب األمريكييف في حممة باراؾ أوباما، منيـ رئيس المعيد العربي 

 .(111)األمريكي جيمس زغبي
، عمى يد السيناتور جيمس أبو 2870بدأت عمميا في عاـ  العربية ضد التمييز:-المجنة األمريكية -1

اليات المتحدة األمريكية، التي تمثؿ مجتمع رزؽ، وىي تعّد مف أكبر منظمات حقوؽ اإلنساف في الو 
العرب األمريكييف. يرأسيا سيدة الكونغرس األمريكي السابقة ماري روز أوكار، التي تضع عمى رأس 

                                                 
 .7/1/1111  ت ريك 14151جري     ر ث         ..ىؿ يصبح حقيقة؟،ريكاالموبي العربي في أم  م ن حميشص   - (1)

 .111مج ي ن مل  ثلر  ألر م   ألمرينيص  مرجع ، رق  ص - (1)
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اىتماماتيا مواجية التمييز ضد العرب األمريكييف، كما تدافع عف سياسة أمريكية متوازنة تجاه 
 الشرؽ األوسط. 

مجموعة مرموقة مف العرب األمريكييف،  2861أسستيا سنة  لؤلمريكييف العرب:الجمعية الوطنية  -2
وفي مقدمتيـ ريتشارد شدياؽ وىشاـ شرابي ومستشار الرئيس السابؽ ريتشارد نيكسوف الكولونيؿ 

العربية، ودفع اإلدارة -بيتر طنوس، وكاف اليدؼ الرئيس لمجمعية تقوية العبلقات األمريكية
يختص بالقضايا العربية، وعمى رأسيا القضية الفمسطينية. األمريكية ألخذ مواقؼ متوازنة في ما 

قامة أمَّ  ا سبلح الجمعية األساسي في عمميا كموبي، فكاف االتصاؿ المباشر مع أصحاب القرار، وا 
الدعاوى ضد أعماؿ "إسرائيؿ" البلإنسانية وغيرىا، ولكف دوف أف تتدخؿ بفعالية في العمميات 

 األمريكية ضد العنصرية.-ت ىذه الجمعية مع المجنة العربيةاندمج 1001االنتخابية، وفي سنة 
، كجماعة سياسية تعمؿ عمى تقوية 2861أنشئت في  الرابطة القومية لؤلمريكييف العرب: -3

العبلقات األمريكية مع الدوؿ العربية، وتعزيز وجود سياسة أمريكية تقـو عمى العدالة والسبلـ في 
 .(2)اليف وازدواجية المعايير بيف العرب و"إسرائيؿ"الشرؽ األوسط، وليس الكيؿ بمكي

 :فاعمية الموبي المسمـ في الداخؿ األمريكي -المطمب الثاني
، عندما قدـ المياجروف 2800يعود تاريخ المسمميف في الواليات المتحدة األمريكية إلى بداية سنوات 

ة السفف بكوينزي. وفي عاـ مف سورية ولبناف لمعمؿ في بناء السفف وترميميا، في أحواض صناع
شكؿ مسممو تمؾ المنطقة منظمة خيرية اجتماعية وثقافية سموىا "الراية األمريكية العربية"،  2823

وصاروا يجتمعوف في أحد البيوت في منطقة ساوث ستريت في مقاطعة كوينز في نيويورؾ، وينظموف 
 دروسًا واحتفاالت ويقيموف األعياد فيو. 

ياجريف مف المسمميف والعرب تتضاعؼ حتى أصبحوا فجأة ثبلثة أضعاؼ عددىـ، في وبدأت أعداد الم  
ات القرف العشريف، أسس معيد األبحاث اإلسبلمي، ي(. وفي أواسط تسعين2863-2853بيف )السنوات 
مسجد في بداية  2300مسجد في الواليات المتحدة، وارتفع ىذا العدد إلى ما يقارب  2100أكثر مف 

 . (1)د والعشريفالقرف الواح
والقادموف مف  الجنوب آسيوييفستة مبلييف نسمة، ويشكؿ المسمموف نحو وقد بمغ عدد المسمميف 

% مف تعداد مسممي الواليات المتحدة، واألمريكيوف 22نحواليند وباكستاف وأفغانستاف وبنغبلديش 

                                                 
 .111(  ص1116  )ريرلس:     ر    رريص  ل للم    طر ص  ألل ى "السياسة الخارجية األمريكية"ج  يس تيري   - (1)
(  1118ترجمااص  جاا   ياال س  )عماا ن:  ألهليااص  ل شاار ل  تلزيااع    طر ااص  ألل ااى  المتدينػػة الجديػػدة"، أمريكػػا ي  اا  ل. إياا     – (1)

 .119ص



 القوى المناوئة إلسرائيؿ في الواليات المتحدة األمريكية

346 
 

% لئليرانييف 6% لؤلتراؾ و2,1و % لمكاربييف2,5% لؤلوروبييف و1,3% و 14%، والعرب 20األفارقة 
إذ ربع المسمميف في الواليات المتحدة ىـ ممف اعتنقوا اإلسبلـ حديثًا، نحو % لبلتنييف. كما أف 5و

أف المسمميف ومع % لمممحديف.  24% رـو كاثوليؾ و20% منيـ و56نحويشكؿ البروتستانت 
ي الواليات والمدف الكبرى، في الوسط كثيريف منيـ قد استقروا فإف ، فكميا يعيشوف في أنحاء الببلد

لينوي،  الغربي، وفي نيويورؾ، ولوس أنجموس، وشيكاغو، وديترويت وديربورف المجاورة ليا تحديدًا، وا 
ؾ جاليات مستوطنة وأوىايو، وماريبلند. كما أف ىنا ونيوجرزي، وانديانا، وميتشغف، وفرجينيا، وتكساس،

عمى أعداد كبيرة مف الطمبة واألساتذة المسمميف المولوديف في  قرب جامعات الواليات التي تحتوي عادة
%، 21: الجنوب ا فيما يتصؿ بتوزيع المسمميف وفقًا لممناطؽ، فيو عمى النحو اآلتي. أمَّ خارج الببلد

 . (2)%27%، والغرب 11%، والوسط الغربي 18والشماؿ الشرقي 
وتعطي ىذه المؤشرات داللة واضحة عمى أف المسمميف في الواليات المتحدة األمريكية، باتوا يشكموف   

كتمة بشرية ىائمة ال يستياف بيا، مف حيث العدد والتوزع السكاني في الواليات والمدف الكبرى، وىذا 
ي الواليات المتحدة مستقببًل، األمر لو اعتباراتو السياسية واالنتخابية تحديدًا، التي ستعطي المسمميف ف

 مكانة وحضورًا كبيريف في الساحة السياسية األمريكية.                                       
ا فضبلً  بؽ، فإّف المسمميف لـ يغيبوا عف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، بؿ كاف ليـ حضور واضح في س عمَّ

مؤسسة اإلعبلـ اإلسبلمي في المجبلت، أىميا: ىذا المجاؿ مف خبلؿ امتبلكيـ لمعديد مف الصحؼ و 
مجمة الصوت و مجمة مسمـ، مجمة إلكترونية ىي اإلسبلـ تربيوف،و صحيفة "مسمموف"،و ،أمريكا

   .، وغيرىايومية إلكترونية ىي مسممات أمريكاصحيفة و اإلسبلمي،

 :التنظيمات والمؤسسات اإلسػػػػبلمية في الواليات المتحدة األمريكية -أوالً 
مية، رغـ الفروؽ القائمة قاـ المسمموف بتأسيس العديد مف المنظمات والجمعيات والمؤسسات اإلسبل

أـ غيرىا. ففي  ا اختبلؼ موطف األصؿ، سواء مف آسية أـ أوروبا أـ أفريقيةالتي قد يكوف سببيبينيـ، 
ة، وأصبح ليا ـ، بدأ التجمع المنظـ في )ديترويت(، حيث تأسست بعض الجماعات اإلسبلمي2826عاـ 

مراكز إسبلمية عاممة في العديد مف المدف األمريكية الكبرى مثؿ )ميتشغف، وانديانا، وشيكاغو، 
وطميطمة، وممواكي، وفيبلدلفيا، وبمتيمور(. وكاف يغمب عمى بعض ىذه الجمعيات والمراكز اإلسبلمية في 

اب العرب(، وأّلؼ األتراؾ جمعية البداية طابع اإلقميمية، فقد أنشأ العرب جمعية أطمقوا عمييا )شب

                                                 
  ملقااااااااااااااع إ نترل ااااااااااااااي: 11/8/1119  مل،اااااااااااااالعص   حاااااااااااااار    اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػػػػػػػي الواليػػػػػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػػػػػة، - (1)

ttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8% 
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مماثمة، وحذت حذوىـ كثير مف الجاليات اإلسبلمية ىناؾ، وكاف معظـ تمؾ الجمعيات اإلقميمية، قد 
 ات مف القرف العشريف. يات واألربعينيُأسس في شرؽ الواليات المتحدة في الثبلثين

مفة، حيث أنشأ الجيؿ األوؿ مف فيما بعد تأسيس الجمعيات واالتحادات والمنظمات المختوقد تتالى 
"االتحاد لمجمعيات اإلسبلمية"، وكاف الغرض األساسي  2841المسمميف المبنانييف والسورييف في عاـ 

منو، ىو "العمؿ معًا والتوحد مف أجؿ مقاومة الدعاية المغرضة والكاذبة الموجية ضدىـ، وكذلؾ تقديـ 
"معيد المعمومات ُأسَِّس . كما (2)المسمـ الحقيقي"صورة حقيقية وخالصة لمرأي العاـ األمريكي عف 

والدراسات اإلسبلمية"، مف قبؿ الدكتور أمير عمي وزوجتو ماري األمريكية مف أصؿ أوروبي، وىو يقوـ 
المضممة التي المغموط فييامميوف نسخة مجانًا، اليدؼ منيا تصحيح المعمومات  2,4بتوزيع أكثر مف 

لؾ بتوفير معمومات صحيحة، يمكف الحصوؿ عمييا بطريقة سيمة. وفي يحمميا الناس عف اإلسبلـ، وذ
لوس أنجموس يقـو "المركز اإلسبلمي" لجنوب كاليفورنيا بنشاط خاص بو، يتعمؽ بنشر كرّاسات تعّرؼ 

الشمالية، المعروفة بالمفظة  معية الطبية اإلسبلمية" في أمريكا، تأسست "الج2856باإلسبلـ. وفي عاـ 
(، ويقع مقّرىا في "داونرز غروؼ" في والية إلينوي، وىي جمعية تتألؼ مف أطباء IMANAإمانا )

القضايا قديـ وجية نظر إسبلمية، والسيما وأساتذة مسمميف في الطب، ىدفيا تمكيف المسمميف مف ت
الطبية واألخبلقية التي يواجيونيا في الطب األمريكي، وىي تعمؿ مع جمعية اليبلؿ األحمر الدولي مف 

جؿ تأميف فرؽ طبية لمطوارئ، وتصدر مجمة "األخبلؽ الطبية اإلسبلمية"، التي توضح فييا أف الصوت أ
اإلسبلمي ىو صوت ميـ، وال يمكف تجاىمو عمى اإلطبلؽ في المجتمع األمريكي، وأف اإلسبلـ جاء إلى 

ية والمجتمع الواليات المتحدة ليبقى، وسيصبح عمى نحو متزايد جزءًا بارزًا مف الحياة األمريك
 .(1)األمريكي

مما تقدـ نجد، أف المسمميف في الواليات المتحدة قد أسسوا عددًا كبيرًا مف المنظمات، التي تحاوؿ أف 
تعطي الصورة الحقيقية عف اإلسبلـ، وتسيـ في المشاركة في العممية السياسية في الواليات المتحدة، 

 ىي: ولعؿ أىـ منظمة مف بيف ىذه المنظمات اإلسبلمية
 (cair: Council on American-Islamic Relationsأو ) )كير( األمريكية-مجمس العبلقات اإلسبلمية -2

ـ، لمعمؿ عمى زيادة فيـ 2883تأسس مجمس العبلقات اإلسبلمية األمريكية )كير( في عاـ       
المجتمع األمريكي لئلسبلـ، وتشجيع الحوار، وحماية الحريات المدنية، ودعـ المسمميف األمريكييف، 

                                                 
 (1) Hussein Ahmed Sheronick, 'A  History of the Cedar Rapids Muslim Community: The Search for 

an American Identity' (Honors thesis, Coe College, History Department, Cedar Rapids, IA. May 

1988), 45. 
 .419  مت ي ص   ج ي    مرجع ، رق  ص أمرين  ي    ل.إي    - (1)
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دالة، وتمتد وبناء التحالفات المدنية مع المؤسسات األمريكية لبناء الثقة المتبادلة ونشر قيـ الع
 فرعًا ومكتبًا إقميميًا داخؿ الواليات المتحدة.  21"كير" عبر نشاطات 

رئيسة عدة لتحقيؽ رسالتيا، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: مراقبة ما تنشره بنشاطات وتقوـ "كير" 
ضد مسممي وسائؿ اإلعبلـ األمريكية يوميًا عف اإلسبلـ والمسمميف والرد عمييا، ورصد حوادث التمييز 

الواليات المتحدة، والتعاطي معيا بالسبؿ القانونية واإلعبلمية والسياسية، ومراقبة ما يصدر عف 
الكونغرس األمريكي مف تشريعات، وتوعية مسممي الواليات المتحدة بآثارىا، وتعبئتيـ لمتأثير في 

ناء عبلقات حوار وتعاوف التشريعات التي تعنييـ، وتشجيعيـ عمى المشاركة السياسية بصورة عامة، وب
إيجابية بيف المسمميف ومؤسسات الدولة األمريكية. وتتبّنى "كير" منيجًا متكامبًل، لمعمؿ عمى توعية 
الرأي العاـ وصّناع القرار بالواليات المتحدة، بصورة اإلسبلـ والمسمميف الصحيحة، وبحقيقة قضاياىـ، 

ؿ اإلعبلـ األمريكية بصفة يومية، وينتيي بتنظيـ يبدأ برصد ما ينشر عف اإلسبلـ والمسمميف بوسائ
الحمبلت الكبرى لتوعية الرأي العاـ األمريكي بالصورة الحقيقية لئلسبلـ. كما يجري "كير" منذ عاـ 

 والمسمميف. إلى اإلسبلـ ـ استطبلعًا سنويًا ىو األوسع مف نوعو، عف نظرة األمريكييف 1003
في تفعيؿ دور أصوات الناخبيف المسمميف في االنتخابات وعمى الصعيد السياسي، تشارؾ "كير" 

األمريكية المختمفة عمى صعيد الواليات، وعمى مستوى الفيدرالية. وفي اإلطار ذاتو، كانت "كير" قد 
ـ، وتجري المنظمة 1003أصدرت دليبًل لتوعية الناخبيف المسمميف بمواقؼ المرشحيف في انتخابات 

ؼ مف المسمميف مف أجؿ توحيد كممتيـ ومواقفيـ السياسية بصورة شبو اتصاالت ىاتفية بمئات اآلال
 .(2)يومية

ْت ُأسِّسَ وىو منظمة خيرية  :the American Muslim Couacle (AMC) المجمس اإلسبلمي األمريكي،-1
ـ، لتعمؿ عمى خدمة الجالية األمريكية المسممة، وتوعيتيا بحقوقيا السياسية 2880في عاـ 

واالجتماعية، والدفاع عنيا ومكافحة كؿ ألواف التمييز ضدىا. كما يعمؿ المجمس عمى تنظيـ صفوؼ 
اعية المسمميف في الواليات المتحدة، وحّثيـ عمى المشاركة الفاعمة في النشاطات السياسية واالجتم

واالقتصادية فييا، وقد حقؽ المجمس نجاحات ممموسة، في االتصاؿ بأعضاء الحكومة األمريكية، 
وشرح وجية النظر اإلسبلمية، وكذلؾ في المشاركة الواسعة في وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، ولممجمس 

 مجمة بعنواف )اليجرة(. 
ونيجو، وتوحيد كممة المسمميف،  ومنذ تأسيس المجمس، أخذ عمى عاتقو ميمة التعريؼ باإلسبلـ،

اآلليات القوية، التي تعزز اإلجماع لدى  ىحدعمى عشر سنوات فقط، أصبح المجمس إخبلؿ ما يزيد ف
                                                 

  ملقع إ نترل ي: 16/6/1116  1714ملقع مجلص   مجتمع         اإلسبلمية األمريكية)كير(،مجمس العبلقات  ه   علض   – (1)
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=134185 
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مجتمع المسمميف المتنوع القائـ في الواليات المتحدة. وأصبح الحديث جدّيًا في مختمؼ األوساط 
ن قميمية لممجمس السياسية والثقافية، عف مسألة خمؽ مجتمع إسبلمي، وا  شاء بنية فروع محمية وا 

المذكور، وذلؾ مف خبلؿ إنشاء عدة منظمات، مثؿ مجمس مسممي أمريكا، والجمعية اإلسبلمية في 
أمريكا الشمالية، ومجمس الشؤوف العامة لممسمميف، وتحالؼ المسمميف األمريكييف، والجماعة 

مف المبادرات، التي تيدؼ إلى تعزيز دور  اإلسبلمية في أمريكا الشمالية. وقد قاـ المجمس بسمسمة
المسمميف، ومكانتيـ في المجتمع األمريكي، ومف ىذه المبادرات، المؤتمر الذي عقده مجمس مسممي 

يمة في الواليات ممدة ثبلثة أياـ العديد مف الشخصيات ال إْذ استضاؼ ىذا المؤتمر، 1000أمريكا عاـ 
ات التي تناولت القضايا التي تتعمؽ بمشاركة المسمميف في المتحدة، وأجريت فيو العديد مف النقاش

السياسية منيا، تحت شعار "تمكيف المسمميف األمريكييف"، الذي رفعو والسيمَّا الحياة األمريكية 
المشاركوف. وكاف البرنامج المركزي لممؤتمر مميئًا بالنقاط التي تتمحور حوؿ القضايا السياسية، مثؿ 

 . (2)1000ريكا لتسجيؿ أسماء الناخبيف النتخابات عاـ حممة مجمس مسممي أم
ومما يعطي مؤشرًا بارزًا عمى فعالية المسمميف، ونمو نفوذىـ داخؿ المجتمع األمريكي، إنشاء ما يسمى 
االتحاد اإلسبلمي في أمريكا الشمالية)اإلسنا(، الذي يضـ مجموعة كبيرة مف المنظمات اإلسبلمية في 

مركز و (،NAITالوقؼ اإلسبلمي ألمريكا الشمالية)و (،MSA)اتحاد الطمبة المسمميف :أمريكا الشمالية مثؿ
جمعية العمماء والميندسيف و ،(AMSSجماعة عمماء العمـو االجتماعية)و (، ITC)التعميـ اإلسبلمي

الدعوة و (،MAYA)رابطة الشباب المسمـ العربيو (،IMA)اتحاد األطباء المسمميفو (،AMSE)المسمميف
وما يجب التنويو بو، ىو أف ىذه المنظمات  .(1)(، وغيرىا مف المنظماتAMM)األمريكيةاإلسبلمية 

( ليا إداراتيا وىياكميا، ولجانيا، وماليتيا، وجيازىا ISNAالمكونة لبلتحاد اإلسبلمي في أمريكا الشمالية)
( التي يديرىا ISNAالقانوني، وكميا ممثمة في األمانة العامة لمجماعة اإلسبلمية في أمريكا الشمالية )

 ما يسمى مجمس الشورى.
في توعية الرأي العاـ األمريكي،  -إلى حّد كبير-إّف نشاط منظمات إسبلمية كيذه، يمكف أف يسيـ 

لحقيقة اإلسبلـ والمسمميف، ويمد أواصر العبلقات والمقاءات والحوار مع البنى االجتماعية األخرى في 
في أذىاف  تعميقياالصياينة -يحاوؿ الييودالمغموط بيا الرؤى المجتمع األمريكي، ويصحح كثيرًا مف 

وما لو داللة نوعية، ويعطي مؤشرًا عمى األىمية المتزايدة لنمو الدور اإلسبلمي  األمريكييف عف اإلسبلـ.
في الواليات المتحدة، ىو إدراج العقيدة اإلسبلمية في صفوؼ المؤسسة العسكرية األمريكية، إلى جانب 

                                                 
 515ص ي    ل.إي   مرجع ، رق   – (1)
عر    رز ق رن حمل    زهر  ي    جم ي س  إل،الميص يي أمرين    شم  يص  ملقع    ر ، س ل  رحلث  ملقع إ نترل ي:  – (1)

http://www.minshawi.com/other/usmuslem.htm 
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أوؿ ُعيَِّف ِإْذ ، 2885والييودية، ولـ يكف ىذا موجودًا في الماضي، فقد بدأ ىذا األمر عاـ  المسيحية
إماـ مسمـ في الجيش األمريكي ىو محمد مالؾ عبد المعطي، الذي يحمؿ شيادة ماجستير مف جامعة 

ديف الختـ الرسمي لييئة رجاؿ الَر وُغيِّ ، أصبح عدد األئمة تسعة، 1000شيكاغو، وبحموؿ عاـ 
 . (2)الممحقيف بالقوات المسمحة األمريكية، ليشمؿ اليبلؿ إلى جانب رموز الديانات األخرى

ومما يشير كذلؾ إلى االعتراؼ الرسمي بالمسمميف داخؿ الواليات المتحدة، ويؤكد حضورىـ، ىو قياـ   
، إلى *داليا مجاىدالرئيس األمريكي باراؾ أوباما، بإدخاؿ الباحثة المسممة األمريكية مف أصؿ مصري، 

طائفة وشخصيات عممانية. ومما ال شؾ  14المكوف مف ممثمي  جمسو االستشاري الخاص باألدياف،م
مدى الفعالية المتنامية لمدور اإلسبلمي في الحياة عمى األمر مغزاه وداللتو المميزة،  فيو، أف ليذا

 . العامة األمريكية

   :دي لمقوى اإلسبلمية الصاعدةالموبي الصييوني وأساليبو في التص -ثانياً 
يمجأ الموبي الصييوني إلى اتباع أساليب عديدة في مواجيتو لمقوى اإلسبلمية الصاعدة في المجتمع 
األمريكي، ويمكننا تقسيـ ىذه األساليب إلى صنفيف ىما، التمييز العنصري أواًل، وثانيًا ممارسة الحصار 

كثير مف المعطيات السياسية واالقتصادية تغير  فّ مف شؾ أفما الفكري، وأشكاؿ أخرى مف الممارسات. 
والتنظيمية واالجتماعية لصالح المسمميف األمريكييف، دفع الصياينة الييود والمتصيينيف األمريكييف، 

اليجمات التي إلى استغبلؿ أي حادثة أو مناسبة ما، لمنيؿ مف المسمميف، وىذا ما حصؿ بالفعؿ بعد 
عمدوا ِإْذ التي استيدفت برجي التجارة العالمييف في نيويورؾ ومبنى البنتاغوف،  ،1002ؿ وقعت في أيمو

إلى إشعاؿ فتيؿ التمييز العنصري ضد المسمميف، الذيف باتوا يحسوف بصورة متصاعدة بازدياد االحتقاف 
  األمريكي ضدىـ. 

يد تناميًا واضحًا في والمشكمة األسوأ في قضية التمييز العنصري ضد المسمميف، أف ىذا التمييز يش
ف فيو أف ، تبيّ 1003المجتمع، الذي يتأثر كثيرًا باإلعبلـ الييودي، فقد أجرت "كير" استطبلعًا لمرأي عاـ 

% مف األمريكييف لدييـ مواقؼ سمبية تجاه المسمميف. وأوضحت النتائج أف تمؾ النسبة مف 14
وأنيـ يقّدروف الحياة بشكؿ أقؿ مف باقي األمريكييف تزعـ أف المسمميف يعمموف أوالدىـ الكراىية، 

الجماعات األخرى. ودوافع االعتداء تركزت عمى شكؿ الشخص، وما توحي بو ىويتو اإلسبلمية، مثؿ 
االسـ أو ارتداء الحجاب مف قبؿ النساء، أو ارتداء طاقية أو إطبلؽ المحية مف قبؿ الرجاؿ. وفي عاـ 

                                                 
 .511ص ي    ل.إي   أمرينص   مت ي ص   ج ي    مرجع ، رق   – (1)

حت ء س تت لق ر  م،لمين ياي  ل ر ، س  إل،الميص    ذي يقلم ررحل  مرنز غ  لبترأس   * أ حا ء    ا  م  لتظهار  ر ،ا ته  شاتىى ث ل  
ل،اارق  هاا  أن  ر،اااس أيرااً  إ  ر   ألعمااا ل ”. ه ريااا ر  إ تر  شاال  ل ريفيااال”ل” للل ،ااتريس جلر اا ل“يااي تااحو ل لريااا س راا رز  مثااال 

 ل  ه  ،ص   نيمي ئيص.
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ريكية)كير(، أف معدؿ التمييز العنصري ضد أبناء األقمية أعمف مجمس العبلقات اإلسبلمية األم 1006
حالة كراىية ضد  253يتْ ُأحصِ ْذ إِ %، 14نحو 1005المسممة في الواليات المتحدة ارتفع خبلؿ عاـ 

، أي بزيادة قدرىا 1004شكوى عاـ  2861، مقارنة ب 1005شكوى خبلؿ عاـ  1356المسمميف، و
 .(2)الكراىيةشكوى خاصة بجرائـ  253%، بينيا 14,2

وذكرت "كير" في التقرير نفسو، أف ىناؾ شكاوى عديدة تمقتيا مف المواطنيف األمريكييف المسمميف، 
منيا العثور عمى نسخة مف القرآف الكريـ في دورة مياه في مكتبة بجامعة باؾ بنيويورؾ، وتحطيـ طابؽ 

جر بوالية نورث كارولينا، مف مسجد المركز اإلسبلمي بوالية تكساس، وطرد موظفة مسممة في مت
بسبب وضعيا الحّنة في يدييا احتفااًل بعيد الفطر، ورفض مدير أحد  الفنادؽ طمب عاممة مسممة بأف 

  الراحة. في وقت تؤدي الصبلة في الفندؽ 
ما سبؽ مف تقارير واستطبلعات لمرأي، يظير لنا مدى التمييز العنصري، الذي يتعرض لو المسمموف 

لمتحدة بأشكالو المختمفة والمتعددة، سواء ما يتعمؽ منيا بالمباس والمظير الخارجي في الواليات ا
والعادات والتقاليد اإلسبلمية، وفي أماكف عدة، سواء في المدرسة أـ مكاف العمؿ أـ الشوارع والحدائؽ 

يينيف يأتي بسبب الدعايات المغرضة واإلعبلـ الموجو لمييود الصياينة والمتصوذلؾ كّمو العامة، 
      األمريكييف، الذيف يحاولوف تشويو صورة اإلسبلـ أماـ الرأي العاـ األمريكي. 

" عمى قناة ، عرض فيمـ "الجياد في أمريكا2883وال تحصى تثبت ذلؾ، ففي عاـ  وىناؾ أدلة ال تعد    
أنيا مرتبطة تمفزيونية، وىو فيمـ مف تأليؼ الييودي "إيرمسوف"، يعطي صورة عف المراكز اإلسبلمية ب

بعناصر إرىابية، وبأنيا ما زالت شديدة الحساسية تجاه صورة اإلسبلـ بصفتو ديف السيؼ. وقد 
َرْت استدعيت صورة المسمـ العنيؼ إلى الظيور مباشرة عندما  بناية مورا الفيدرالية في ُفجِّ

مرتبط برجاؿ ليـ إّف التفجير  :، وعممت وسائؿ اإلعبلـ عمى تحريؼ الحقائؽ بالقوؿ2884/نيساف/28
أنحاء الببلد ىدفًا شتى "مبلمح شرؽ أوسطية". وبسبب ىذا التحريؼ، أصبحت المراكز اإلسبلمية في 

إلطبلؽ النار مف السيارات التي تمر بجانبيا، ولمتيديد بتفجيرىا عبر المكالمات الياتفية، كما تعرض 
لمضايقات مستمرة ومتزايدة في أماكف الطبلب المسمموف لبلعتداء في حـر الجامعة، وتعرض مسمموف 

العمؿ وفي األماكف العامة، وصمت إلى مرحمة الخوؼ عمى سبلمة أطفاليـ، مما جعؿ بعضيـ يبقييـ 
 .(1)في المنازؿ وال يرسميـ لممدارس

والواقع أف تيمة اإلرىاب، أّضحت سمة مبلزمة لممسمميف والعرب في الواليات المتحدة، فبل تترؾ 
يدوىا فرصة، إال وتحاوؿ مف خبلليا إلصاؽ ىذه التيمة بالمسمميف والعرب، وىي بيذا الصييونية ومؤ 

                                                 
 .1117   ت ر يي ن  لن  أللل ع م  حقلق   م  يص  لم،لمين يي أمرين   ل ن  لرع  تقرير  م ظمص نير  ر - (1)

 141 ي    ل.إي   أمرينص   مت ي ص   ج ي    مرجع ، رق  ص - (1)
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المسمؾ تمجأ إلى وسائؿ عّدة، فتارة عف طريؽ األفبلـ والمسمسبلت التمفزيونية، وتارة أخرى عبر 
المقاالت الصحفية والبرامج المختمفة. وحتى الشخصيات المعروفة، ما أف تتخذ موقفًا موضوعيًا أو 

 متعاطفًا مع القضايا العربية، حتى يستخدـ سبلح اإلرىاب ضدىا. 
وقد حدث ذلؾ مرارًا، وخير مثاؿ لذلؾ ما جرى ألحد نشطاء المسمميف، وىو "سالـ مرياتي"، الذي كاف 
يشغؿ منصب المدير التنفيذي لمجمة الشؤوف العامة لممسمميف، فقد عّيف عضو الكونغرس "ريتشارد 

حتى بدأت اآللة  ُعيِّفَ مية المختصة بشؤوف اإلرىاب، وما ِإْف عضوًا في المجنة القو  جيفارت" ىذا الناشط
 (.2)، متيمة إّياه باإلرىاب، مما أجبر ريتشارد جيفارت عمى إقالتوتحاربوالييودية الصييونية 

ـ السياسي البارز "جينجريتش" في خطاب ألقاه أماومف التصريحات المتطرفة بحؽ المسمميف، ما أكده 
، بيدؼ توضيح المخاطر الخفية لمتشدد 1020معيد المشروع األمريكي في واشنطف في يوليو عاـ 

: "إّف الشريعة اإلسبلمية، تشكؿ تيديدًا مميتًا عمى الواليات المتحدة (1)قاؿِإْذ اإلسبلمي عمى حّد زعمو، 
مف  ـ كمو، وىذه حقيقة البد  أكثر مف اإلرىاب، وخطرًا عمى استمرار الحرية في الواليات المتحدة والعال

 مف وجية نظره. االعتراؼ بيا".
ىذا كمو يعود -الصعوبات الكبيرة التي يعاني منيا المسمموف، كالتمييز العنصري والجيؿ والخوؼ مع 

فإنو ال يمكف تجاىؿ  -إلى اآلراء والصور النمطية التي يحمميا معظـ األمريكييف عف اإلسبلـ والمسمميف
العديد وىناؾ مريكي. الدور المتنامي لممسمميف األمريكييف، الذي يشكؿ حقيقًة مف حقائؽ المجتمع األ

مف المعطيات والوقائع، التي تشير إلى أف الموبي المسمـ، ىو لوبي صاعد، وبدأ يحقؽ إنجازات واضحة 
الموبي المسمـ يتألؼ مف مجموعة مؤسسات، . فكّميا وممموسة في مختمؼ المجاالت، وعمى الصعد
اؿ في بدايتو، ويعمؿ عمى زيادة األمريكي، الذي ما ز -يديرىا عرب أمريكيوف، أىميا المركز العربي

فاعميتو، وذلؾ بالتعاوف والتنسيؽ في كثير مف األحياف، مع منظمات حقوؽ اإلنساف، كالمنظمات التي 
تعنى بمعاممة "إسرائيؿ" لمفمسطينييف، وحتى مع بعض المنظمات الييودية المؤيدة لعممية السبلـ في 

الموبي العربي يممؾ العديد مف الوسائؿ اإلعبلمية  المنطقة العربية مثؿ )جي ستريت(. كما أصبح ىذا
ف كاف تأثيرىا محدودًا، كالصحؼ)الصفاء، بيروت تايمز، صدى  في الداخؿ األمريكي، وا 
الوطف..وغيرىا(، والمجبلت)اليدؼ، الصحافي، حمورابي، وغيرىا(، واإلذاعة)صوت العرب، دار السبلـ، 

 الـ العربي، الشرؽ(.الشرؽ األوسط(، والتمفزيوف)صوت العرب، الع

                                                 
(1) - The statement was published on the Muslim public Affairs Council (www.mpac.org). 

  ملقااع 1111/ ناا  لن  أللل/11 الشػػريعة اإلسػػبلمية تيديػػد أخطػػر مػػف اإلرىػػاب،ميوريػػة: المرشػػح لرئاسػػة الجرراا ب يتحااي   -(1)
 HTTP://WWW3.YOUM7.COM/NEWS.ASP?NEWSID=560791&SECID=99&ISSUEID=142إ نترل ي: 

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=560791&SecID=99&IssueID=142
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المطمب الثالث: أساليب الموبي الصييوني في مواجية القوى المناوئة 
 "إسرائيؿ" ػل

الوصوؿ إلى الرأي العاـ األمريكي، -قدر اإلمكاف -أف الموبي العربي يعّد في بدايتو، ويحاوؿ مع 
يحاوؿ أف يدخؿ إلى صمب الحياة السياسية في ئؽ الصراع في الشرؽ األوسط، كما وتعريفو بحقا

الواليات المتحدة، مف خبلؿ السعي إلى تكويف جماعات ضغط مؤثرة في سير العممية االنتخابية لصالح 
نصافًا لمقضايا العربية، إال أف ىذا الموبي يجابو بموبي صييوني يسخر جيوده  مرشحيف أكثر توازنًا وا 

ما مف شأنو أف يعمد إلى خمؽ رؤية واقعية أو موضوعية عف العرب، لطمس الحقيقة، وتشويو كؿ كّميا 
 وىو بعممو ىذا يسمؾ مسالؾ عديدة، وينيج أساليب عدة، مف أبرزىا: 

 :التعتيـ اإلعبلمي وتشويو الحقائؽ -2
منظمات الصييونية جيودًا كبيرة بالتعاوف مع السياسييف في بعض الواليات، لطمس أي كبلـ تبذؿ ال
أزمة الشرؽ األوسط، أو أي نقاش إعبلمي موضوعي، والسيما عبر الصحؼ. ألف معظـ يتناوؿ 

الصحؼ الرئيسة تتبع لشركات إعبلمية صييونية، تتجاىؿ تجاىبًل كميًا نشر أي خبر غير مؤيد 
الصياينة وسائؿ اإلعبلـ األمريكية، المسيطر عمييا مف قبميـ، -إلسرائيؿ. لذلؾ فقد استغؿ الييود

ى نشر صورة مشرقة إلسرائيؿ، تمثميا كدولة ديمقراطية في محيط عربي متخمؼ، وبأنيا واحة فعمدوا إل
لمديمقراطية في صحراء مف الديكتاتورية. كما رّوجوا مف خبلؿ ىذه الصحؼ نفسيا، إلى صور ورسوـ 

 ذلؾ تسخر مف العرب عمنًا، وتصور العربي كإرىابي يحمؿ البندقية، أو سفاح، أو لص... أو غير ذلؾ.
يحدث تحت شعار حرية اإلعبلـ، الذي يسمح لمصياينة ما ال يسمح لغيرىـ. فإذا ما صّور العربي  كّمو

ا إذا صّور اإلسرائيمي أو الصييوني، كإرىابي يقتؿ عمى أنو إرىابي أو قاتؿ، فإف ذلؾ مسموح، أمَّ 
 يبلحؽ بتيمة معاداة السامية. األطفاؿ العرب، وييّجر العرب مف منازليـ، ويستولي عمييا، فيعّد مجرمًا و 

: "إّف العداء إلسرائيؿ والكتابة عنيا خط أحمر، (2)يقوؿ الصحفي )روالند إيفانس( في ىذا السياؽ
ويؤدي إلى إلصاؽ تيمة البلسامية، ميما كانت مرتبتو أو منصبو". حتى أف المسؤوؿ السابؽ في وزارة 

ثر كتابتو مقااًل في مجمة وصفو عدوًا لمسامية، عمى إمف  الدفاع األمريكية "أنطوني كوردزماف" لـ ينجَ 
القوات المسمحة بعنواف: "التوازف العسكري في الشرؽ األوسط"، الذي أشار فيو إلى أف عدد الدبابات 

تتقارب مع عدد الدبابات التي تخصصيا  2865-2856التي تطالب بيا "إسرائيؿ" لمسنوات العشر مف 
ا. وتساءؿ في ىذا المقاؿ عف السبب الذي يدفع الواليات المتحدة واشنطف لدوؿ حمؼ األطمسي كمي

األمريكية إلى تقديـ ىذا الكـ اليائؿ مف المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيؿ. وبسبب ىذه المقالة 
استنكرت ِإْذ تعّرض كوردزماف إلى ىجـو مف قبؿ المنظمة الصييونية التي تيتـ بالدفاع عف "إسرائيؿ"، 

 لمييود و"إسرائيؿ" والصييونية.  ذا المقاؿ، وعّدت صاحبو معادياً ة ىالمنظم

                                                 
 (1)  Ronald Evans: National Journal, 8 January 1972.  
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ويضيؼ الصحفي "ىارولد ر.بايتي" قائبًل: إّف "صيحة البلسامية القبيحة، ىي العصا التي يستعمميا 
الصياينة، لحمؿ غير الييود عمى قبوؿ وجية النظر الصييونية بشأف األحداث العالمية، أو عمى التزاـ 

". ويتابع منتقدًا انتقادًا مرًّا "المغالطات والتشوييات، التي تمحورت حوؿ إغفاؿ وسائؿ ياعنالصمت 
-اإلعبلـ األمريكية غير المبرر، لبعض األنباء الميمة والمعمومات األساسية في معالجتيا لمنزاع العربي

"ىذا العيب في تغطية اإلعبلـ األمريكي لمشرؽ األوسط، إلى نجاح جيود  اإلسرائيمي". ويعزو بايتي
الموبي الصييوني في السيطرة عمى وسائؿ اإلعبلـ األمريكي، بشّف حممة احترافية لترويع وسائؿ اإلعبلـ 
بمختمؼ األساليب، وأخيرًا لفرض الرقابة متى أصبحت ىذه الوسائؿ مطواعة وجبانة". ومف تمؾ الوسائؿ 

المقاطعة المنظمة واالفتراءات عف  فضبلً ة التيديدات التي تمقاىا المحرروف ودوائر اإلعبلف، جمم
وحمبلت التشيير الشخصية. وخير دليؿ عمى ذلؾ، ما تعرض لو الصحفي بايتي نفسو مف ضغوط قاـ 
ؿ بيا الموبي الصييوني في الواليات المتحدة، اضطره لترؾ وظيفتو، عندما كتب في صحيفة "جورنا

مذبحة دير ياسيف التي قتؿ فييا اإلرىابيوف  ىيرالد"، التي يعمؿ بيا، مقااًل افتتاحيًا، تحدث فيو عف
 . (2)قروي فمسطيني، ال ذنب ليـ سوى تمسكيـ بأرضيـ 100الييود بقيادة مناحيـ بيغف 

عبلـ إّف ما تقدـ يعطي داللة واضحة عمى قوة الموبي الصييوني ونفوذه، وتأثيره في وسائؿ اإل
مف األقبلـ النزيية، أو التي حاولت أف تغطي بشيء مف اً كثير تمفة، وقد كاف ضحية ىذا الموبي المخ

اإلسرائيمي، كما حدث لمصحفية "جورجي آف غاير"، في تغطيتيا لحرب -الموضوعية الصراع العربي
اجات والضغوط، ، التي انتقدت فييا السياسة اإلسرائيمية. فقد توالت عمييا االحتج2871لبناف عاـ 

 زاويتيا مف صحيفة شيكاغو صف تايمز.وُأْسِقَطْت لدرجة أنيا اتيمت بالعداء لمسامية، 
وأوضح الباحث واألستاذ في جامعة كينساس ميشيؿ سميماف، في بحثو المعنوف"تقييـ التغطية   

ى أنيـ : إّف ىذه المجبلت تصور العرب عم(1)اإلخبارية لمشرؽ األوسط في سبع مجبلت أمريكية"
شعوب عدوانية، وديكتاتورية ال يمكف االعتماد عمييا، ومعادية لمسبلـ ومتخمفة. وفي الوقت نفسو 
تصور اإلسرائيمييف عمى أنيـ ديمقراطيوف، ومتطوروف، ويمكف االعتماد عمييـ، وصادقوف في تعامميـ 

 مع اآلخريف.  
التي تيدؼ إلى تشويو الحقائؽ وطمس الوقائع، دعت عبلمية المعادية لمعرب، ونتيجة ليذه الحمبلت اإل

الجمعية الوطنية لمعرب األمريكييف، بالتعاوف مع "مجمس الشؤوف العالمية" في عماف، أعضاء مجمس 
، لزيارة األردف أواًل، ومف ثـ زيارة الضفة الغربية المحتمة وذلؾ لبلطبلع 2872الكونغرس وزوجاتيـ عاـ 
الموبي الصييوني انتقد ىذه الزيارة بشدة في نشرتو "تقرير الشرؽ األوسط"، عمى الواقع الفعمي. ولكف 

                                                 
 .484  ص(1985  ألل ى   طر ص ل   شر   لتلزيع   مطرلع س شرنص )ريرلس:  الكبلـ" عمى يجرؤ "مف ي   ي  رلل – (1)

 .51(  ص1111  ) مشق:   منترص  إلعالميص    طر ص  ألل ى "صورة العرب في اإلعبلـ الغربي" أ يب خرلر  – (1)
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وأكد أف "إسرائيؿ" لف تسمح ألعضاء الكونغرس بزيارة الضفة الغربية، واالطبلع عمى ظروؼ الحياة 
فييا. وىذا ما حصؿ بالفعؿ، فقد غّير أعضاء الكونغرس موقفيـ مف الدعوة، وانتيى األمر بإلغاء ىذه 

 .(2)رة نيائياً الزيا

 :أسموب التشيير واالتياـ باإلرىاب والمجوء إلى االغتياؿ أحياناً  -2
أمرًا مألوفًا في المجتمع األمريكي، وىذا األسموب ازداد انتشارًا  إّف إلصاؽ تيمة اإلرىاب بالعرب، يعد  

في وسعو لحصر  ، والموبي الصييوني في الواليات المتحدة يحاوؿ ما1002وتأثيرًا بعد أحداث أيموؿ 
ىذه التيمة بالعرب والمسمميف، وذلؾ مف خبلؿ األفبلـ والمسمسبلت، وغير ذلؾ. واألخطر مف ىذا، أنو 
عندما يقوـ الييودي بأعماؿ إرىابية فعمية، تقـو وسائؿ اإلعبلـ المؤيدة لمصييونية بتجاىؿ ذلؾ، أو 

أحد أبرز الناشطيف العرب  - 2875تزوير الحقائؽ، وىذا ما حدث بعد اغتياؿ أليكس عودة عاـ 
عمى يد  -األمريكييف، وكاف يشغؿ منصب مدير مكتب المجنة العربية لمكافحة التمييز في كاليفورنيا

الجيات األمنية األمريكية في تعّقب المسؤوليف أخفقت بعض الجماعات الييودية المتطرفة. وبعد أف 
القوؿ إّف الحادث وقع عمى يد جماعات إرىابية  عف ىذه الجريمة ومعاقبتيـ، لـ تجد تبريرًا لذلؾ سوى

. وال يخفى ما ليذا األمر مف داللة تشير إلى مدى طمس الحقائؽ، أو تشويييا عندما تخّص (1)داخمية
 العرب. 

تيديدًا باالغتياؿ،  -المتحدث باسـ المركز اإلسبلمي في لوس أنجموس -كما تمّقى الدكتور ماىر حتحور
، يخطط النتخاب عضو مسمـ في الكونغرس األمريكي، ويدعو العرب 2877عاـ عندما أخذ المركز في 

والمسمميف األمريكييف لتسجيؿ أسمائيـ في  الكشوؼ االنتخابية وممارسة حقيـ االنتخابي، والمشاركة 
 .(2)في الحياة السياسية األمريكية، مف أجؿ تأكيد دورىـ الفاعؿ والمؤثر في المسرح السياسي األمريكي

ويمجأ الموبي الصييوني كذلؾ إلى أسموب التشيير بالشخصيات المعارضة، مف أجؿ إسكات أي صوت 
يمكف أف يكشؼ الحقائؽ، التي لطالما حاوؿ إخفاءىا، سواء كاف ىذا الصوت عربيًا أـ غير عربي، بؿ 

رير الصحيفة جوف دّنا رئيس تحيكفي أف يكوف مناصرًا لمقضية العربية. وىذا ما حصؿ لمكاتب األمريكي 
، عندما كتب مقااًل 2872-2871الطبلبية "أريزونا دايمي وايمد كات" في جامعة أريزونا بتكسوف أعواـ 

انتقد في ىذا المقاؿ رئيس الوزراء ِإْذ ، 2872بعنواف "جزّار بيروت ىو أيضًا مجـر حرب" في شباط 

                                                 
سرائيؿ أمريكا  رلل  ب. ل لغالس ل.رلل جلرج -(1)    طر اص ري،ا ن    ر )ريارلس: إ،ام عيل  زنريا  محم  ترجمص  حميمة"، عبلقة-وا 

 .147ص  ( 1994  ألل ى
 .95(  ص1991  )  ري ض:   ر ه جن    طر ص  ألل ى "اإلعبلـ العربي األمريكي"يه    طي ش   - (1)

-http://www.albayan  ملقاع إ نترل ااي: 1114/أيلاالل/11تا ريك ،     مجتماع  ألمريناي ل   فاالذ   يهال يعرا     زياز تااقر -(1)

magazine.com/bayan-251/bayan- 

http://islamselect.net/author/1188
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نييف المدنييف في مخيمي صبرا وشاتيبل إياه مسؤواًل عف مجزرة الفمسطيعاّدًا اإلسرائيمي أرييؿ شاروف، 
ىذه المقالة مف قبؿ الموبي اإلسرائيمي، ووصمت عشرات الرسائؿ التي بسبب في لبناف. وقد ثارت ضجة 

تتيمو بالحقد والتحريض عمى العنؼ. وقد حممت ىذه الضجة كاتب المقاؿ عمى االعتذار في العدد 
طاؼ إلى إرضاء الجالية الييودية، وتناوؿ العشاء مع التالي لمصحيفة المذكورة، واضطر في نياية الم

 داخؿ العربية لمقضايا المناصروف لو يتعرض الذي واإلكراه الضغط مدى إلى يشير وىذا .(2)كبار أعضائيا
 ومناصبيـ. مراتبيـ بمغت ميما لو يخضعوف الذي الحصار ومدى المتحدة، الواليات
 مف األمريكي، المجتمع في العربي الحؽ يناصر مف كؿ طوؿت السمعة، وتمطيخ التشويو سمة أف والواقع
 والنافذة، القوية ةاإلعبلمي آلتيا مستغمة الصييونية، القوى بيا تقـو التي والتزوير االفتراء حمبلت خبلؿ
 قبؿ مف شديد ىجـو إلى ييودية، وىي ولياـ فاي تعرضت فقد الشخصيات، مف لكثير حصؿ ما وىذا

 االنتخابية، لحممتيا مديراً  -أردني أصؿ مف األمريكي– برقاف ساـ عّينت أنيا لمجرد الصييونية، المنظمات
 .(1)2875 عاـ لويزيانا والية عف لمكونغرس عضواً  نفسيا رشحت عندما
 لمدراسات جورجتاوف مركز مف حميد، مظير الدولي األمف شؤوف في والمتخصص الباحث ردَ طُ  فقد وكذلؾ

 ،2872 عاـ العربي" الخميج في النفط حقوؿ أمف" يسمى عمَّا تقريراً  إعداده بسبب والدولية، االستراتيجية
 استخداـ مف الصييوني الموبي وخشية لمسعودية، األمريكية األواكس طائرة صفقة عمى التصويت عشية
 المركز إدارة عمى بالضغط صييونيال الموبي يكتؼِ  ولـ عمييا. الكونغرس مصادقة لكسب التقرير ىذا

 ومحاولة وأصدقائو، وألقربائو لو الشخصية المضايقات منيا عدة أساليب إلى لجأ بؿ بطرده، والتسبب
 .(2)والمكتب البيت في الخاصة ممتمكاتو عمى والتعدي بو، والتشيير سمعتو، تشويو

 :المجوء إلى قطع المساعدات والمنح -3
في دائرة تأثيرىا، ضد مف يحاوؿ  فْ العنصري الذي تستخدمو الصييونية ومَ  وىذا تجسيد واضح لمتمييز

كاف أحد الصحفييف ويدعى  2837إظيار حقيقة الصراع القائـ في الشرؽ األوسط. ففي أوائؿ عاـ 
)كوكبرف( قد أمضى عشر سنوات وىو يكتب في صحيفة "صوت القرية" في مدينة نيويورؾ، وكاف القرّاء 

، بطمب الحصوؿ عمى منحة مف مؤسسة 2871ويشيدوف بو. تقدـ كوكبرف في آب/ يحترموف صراحتو
الدراسات العربية في مدينة بيممونت في والية ماساتشوستس، مف أجؿ البحث والقياـ بدراسة عف الحرب 

 عمناً في لبناف. وىذه المنحة لـ تكف سرًا، فقد ذكرتيا مؤسسة الدراسات العربية في تقريرىا السنوي،

                                                 
 .111  ص، رق مرجع   نالم   على يجرؤ  من ي   ي  رلل - (1)

،ر ئيل أمرين  رلل  ب. ل لغالس ل.رلل جلرج - (1)  .155ص ، رق  مرجع حميمص  عالقص-ل  

(3) - Former U.S.Ambassador: Letter of reference given Hameed by Akins, dated August 22, 1983. 



 خمدوف عدره                               2012-العدد األوؿ -32 المجمد– جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية  مجمة

357 

 

الموبي الصييوني الحؽ كوكبرف وبدأ ينشر مقاالت كاذبة عف الكيفية التي قبض فييا قيمة  ولكف
أثناء االجتياح اإلسرائيمي لو، ومارس ىذا الموبي الضغط عمى  في المنحة، لدراسة الوضع في لبناف

ـّ إيقاؼ الصحافي عف العمؿ،  دوف مدة غير محدودة، رئيس تحرير صحيفة "صوت القرية"، حتى ت
اتب. ومما قالو رئيس التحرير لمدفاع عف نفسو: "إّف المشكمة، ىي أف كوكبرف لـ يحسف تقويـ الحقد ر 

العنصري والتمييز وممارسة اإلرىاب الصييوني، ليس ضد العرب فحسب، بؿ ضد مف يتعامؿ معيـ مف 
مف مؤسسة األمريكييف أيضًا". والميـ في المسألة ىو أف الصياينة شككوا في المنحة، كونيا أتت 

ثيروف منيـ محتجيف د كبير مف قرّاء الصحيفة، وكتب كعربية عنصرية مف وجية نظرىـ. وقد احتج عد
لـ يجد أي صدى، وبقي  كّمو عمى رئيس التحرير، وعمى مف أداف كوكبرف بحجج كاذبة. غير أف ذلؾ

 .(1)الصحفي موقوفًا عف العمؿ
" ىو الوحيد الذي تعرض لمثؿ ىذه الحالة مف قطع المساعدات، بؿ تعرض لذلؾ العديد وليس "كوكبرف

مف الشخصيات المعارضة، فقد خسر عضو مجمس الشيوخ السابؽ "جيمس أبو رزؽ" االنتخابات ألنو 
مياجمتو الموبي الصييوني في الواليات عف  فضبلً رفض تأييد المعونات العسكرية األمريكية إلسرائيؿ، 

وبضغط مف الموبي -تحدة، وفضح سياساتو وممارساتو، وكانت النتيجة عدـ تقديـ الييود الم
أي تبرع لو لتمويؿ حممتو االنتخابية. ليس ىذا فحسب، فقد تعّرض إلى محاولة قتؿ مف  -الصييوني

 قبؿ عميؿ إسرائيمي، بحسب ما كشفت عنو التحقيقات الفيدرالية األمريكية.     
إلى أف الموبي الصييوني ال يدخر جيدًا في إفشاؿ أي مخطط يحاوؿ كشؼ  ،كّمو نخمص مف ذلؾ

ـ األمريكي. وىو الحقيقة، أي حقيقة ما تمارسو "إسرائيؿ" مف أعماؿ عدوانية ووحشية أماـ الرأي العا
 ؽ المختمفة لتحقيؽ ذلؾ، حتى لو كانت ال أخبلقية.  ائالطر يمارس األساليب 

مريكية المؤيدة لمسبلـ في الشرؽ األوسط المبحث الثاني: الفعاليات األ
 وموقؼ الموبي الصييوني منيا

نتيجة لما يقوـ بو الموبي الصييوني في الواليات المتحدة مف تضميؿ لمحقائؽ، وتعتيـ عمى قضايا الحؽ 
األخيرة تتشكؿ تيارات سياسية وفكرية داخؿ الواليات المتحدة تنشد السبلـ، المدة العربي، أخذت في 

الصييوني بمنظار موضوعي، بعيدًا عما يقوـ بو الموبي المؤيد -ؿ أف تنظر إلى الصراع العربيوتحاو
مف أف جيود ومع إلسرائيؿ، مف حمبلت مغرضة تستيدؼ تشويو حقيقة الصراع في المنطقة وغاياتو. 

رامج ىذه التيارات السياسية والفكرية ما زالت مبعثرة، وغير مؤطرة ضمف تنظيمات أو جماعات ليا ب
وسياسات موحدة، إال أنو ال يمكف التقميؿ مف شأنيا في مواجية الموبي الصييوني المسيطر والمييمف 

                                                 
(1) - In Late 1978; Middle East International, December 1978. 
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عمى الحياة األمريكية، واألمر مرىوف بالزمف، وبالتغيرات السياسية واالقتصادية التي يمكف أف تحصؿ 
 سواء عمى الصعيد الداخمي أـ الخارجي. 

تبياف دور ىذه التيارات األمريكية المؤيدة لمسبلـ في الشرؽ  -اإلمكافقدر -حاولنا في ىذا المبحث، 
األوسط، والتعريؼ بمنطمقاتيا الفكرية، واألىداؼ التي تطمح إلى تحقيقيا، واألىـ مف ذلؾ تبياف وجيات 

التي كثيرًا ما أثارت غضب الصياينة ضايا التي تتعمؽ بالشرؽ األوسط، نظرىا المختمفة تجاه جممة الق
. وتشمؿ ىذه التيارات فعاليات عدة ياكمّ  السبؿبالواليات المتحدة، فعمدوا إلى محاصرتيـ إعبلميًا،  في

أىميا: الفعاليات السياسية، المتمثمة في عدد مف الشخصيات الحكومية والشعبية، وثانيًا، الفعاليات 
يقة، واتسموا بالموضوعية الييودية المتمثمة في عدد الييود األمريكييف، الذيف تجرؤوا عمى قوؿ الحق

 اإلسرائيمي.  -في نظرتيـ لمصراع العربي

 :الفعاليات السياسية في الواليات المتحدة األمريكية -المطمب األوؿ
 "إسرائيؿ"، تجاه األمريكية السياسة انتقدوا الذيف األمريكييف السياسييف مف مجموعة الفعاليات ىذه تشمؿ
 القرار صنع بعممية األمر، تعمؽ سواء المتحدة، الواليات داخؿ نفوذ مف الصييوني الموبي بو يتمتع وما

 االقتصادية النواحي مف الصييوني افلمكي البلمحدود األمريكي بالدعـ تعمؽ أـ األمريكية، اإلدارات داخؿ
 مياديف في تعمؿ معروفة، عدة أمريكية شخصيات الفعاليات ىذه وتشمؿ ،كّميا والعسكرية والسياسية
 أبرزىـ: لعؿ مختمفة،

 في ةالخارجي وزارة في الثانية والشخصية المعروفيف، األمريكييف الدبموماسييف أحد كاف بوؿ: جورج -2
 أنيى ولكنو المتحدة. األمـ في المتحدة لمواليات سفيراً  سنوات 5 مدة عمؿ ي،كنيد جوف الرئيس عيد
 جيمي الديمقراطي الرئيس عيد في لمخارجية وزيراً  يعيف أف المتوقع، مف كاف فقد مبكرًا، السياسية حياتو
 وافعنب ،2866 عاـ الخارجية الشؤوف مجمة في كتبيا مقالة مجرد ىو ذلؾ، مف منعو ما أف إال كارتر،
 في الصييونية الجماعات استنفار إلى أدى ما وىذا اإلسرائيمية"،-األمريكية العبلقات في القادمة "األزمة
 ردّ  وقد لمخارجية. وزيراً  بوؿ تعييف مف كارتر جيمي الرئيس منع مما "إسرائيؿ"، وداخؿ المتحدة، الواليات

 ىذا عف مجيباً  يضيؼ ثـ ؟،أمريكا عمى "إسرائيؿ" مف ىيمنة ىذه ىؿ متسائبًل: الموقؼ، ىذا عمى بوؿ
 باقتصادىا تعتمد نفسو الوقت وفي ،أمريكا نصيحة الدولة ىذه ترفض أف يصدؽ ال أمر إنو قائبًل: السؤاؿ،
 بو تسمح ال مجتمع في الحقيقة قوؿ ىي بوؿ، مشكمة كانت قدف  مجانًا. ليا تقدمو ما عمى يحياوتسم

 عف إال يعّبر الواقع في يكف لـ ومقاالتو، تصريحاتو خبلؿ فمف صوتيا. فوؽ يعمو بصوت الصييونية
 عمى يذكر صدى التصريحات أو المقاالت ىذه تمقى تكف لـ ذلؾ ومع الحقيقية، المتحدة الواليات مصمحة
 أف مقاالتو، إحدى في بوؿ أوضح ،2866 عاـ ففي  األمريكييف، المسؤوليف أو األمريكي العاـ الرأي صعيد
 األراضي في المستوطنات بناء بوقؼ كارتر خطة يعّطؿ كاف الذي ىو بيغف، مناحيـ رائيؿ""إس وزراء رئيس
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 كخطوة فمسطينية، حكومة تشكيؿ  منع الذي ىو نفسو، بيغف أف كما ،2856 عاـ إسرائيؿ احتمتيا التي
  .(2)مستقببلً  فمسطينية دولة لتأسيس أولية
 الموضوعية، توخوا فالذي األمريكييف، السياسييف مف شريحة وجداف عف تعبر صرخة يمثؿ بوؿ صوت إفّ 

 ىي "إسرائيؿ" أف يعتقد ال إنو :يقوؿ عندما فيو طمسيا، إلى الصييوني الموبي يسعى التي الحقيقة وكشؼ
 في عضو كؿ ألف المتحدة، الواليات في الديمقراطية يفسد الصييوني الموبي وبأف المتحدة، لمواليات حميؼ
 الموبي ىيمنة مدى عف يعبر القوؿ، ىذا فإف .(1)وده كسب إلى يسعى النواب مجمس أو الشيوخ مجمس

 ما وىذا منيا، اإلفبلت يمكف ال الذي بالشكؿ السياسية، الحياة عمى المتحدة الواليات داخؿ الصييوني
 تبّني أو موقؼ، اتخاذ عمى يقدموف عندما وأمثالو، بوؿ يعتري الذي الخوؼ مدى عمى قوياً   مؤشراً  يعطي
  األوسط. الشرؽ في اوسياستي إلسرائيؿ معاد رأي
 مف الحقيقة قوؿ عمى يتجرأ مف كؿ عمى الصييوني الموبي محاربة تقتصر ال ستيفنسوف: إدالي -1

 يخدـ ال رأي عف عّبر أو بكبلـ، وتفّوه إلسرائيؿ، مؤيداً  كاف مف كذلؾ يشمؿ بؿ والسياسييف، المفكريف
 عاـ أمريكي تشريع إصدار  عف ؤوؿالمس وىو إلسرائيؿ، صديقاً  كاف ستيفنسوف، فإدالي مصالحيا.

 عمى حصؿ وقد إلسرائيؿ، المقاطعة العربية الشركات مع تتعاوف أف األمريكية الشركات عمى يحظر ،2866
 .(2)2866 عاـ إلسرائيؿ العرب مقاطعة ضد التشريعية خدماتو عمى أمريكية-صييونية لجاف مف تقدير

 عندما المتحدة، الواليات في ليا والداعميف رائيؿ""إس نظر وجية مف خطأ، في وقع ستيفنسوف ولكف  
 الشعب أف تعدّ  فإسرائيؿ لمنقاش، خاضع وغير مرفوض، أمر وىو الفمسطينية، التحرير بمنظمة اعترؼ

 منظمة وجدت ال إنو :ستيفنسوف قوؿ فإف لذلؾ "إسرائيؿ". في موجودة غريبة جالية مجرد الفمسطيني
 فبل المعارضيف، مف لتصنيفو كافياً  يعد   الفمسطيني، لمشعب تمثيبلً  رأكث التحرير منظمة غير فمسطينية

 سموؾ "إسرائيؿ" ومعيا الصييونية وعّدت فمسطيني. شعب بوجود ويعترؼ "إسرائيؿ"، ينتقد أف ألحد يجوز
 بحجز يقضي اقتراحاً  قدـ الذي ىو نفسو، ستيفنسوف أف عممنا إذا خاصة لمسامية، معادياً  ستيفنسوف

 لغيرىا التخطيط أو المستوطنات، بناء عف تتوقؼ حتى إلسرائيؿ األمريكية المساعدة مف دوالر وفممي 240

                                                 
سػرائيؿ اإلسػرائيمية "أمريكػا عيا ش  ح،ا ي – (1)  ( 1116  ألل اى   طر اص ل   شار   ل ر ،ا س    ررياص   مؤ،،اص )ريارلس:  األمريكيػة" وا 

 .167-166ص
 ( 1111  ألل ااى   طر ااص ل   شاار   لتلزيااع   مطرلعاا س شاارنص )رياارلس:  األمريكيػػة" واإلدارة الصػػييوني خطبػػوط"األ لهااب  علااي - (1)

 .118ص

 .151-144  ص، رق مرجع   نالم  على يجرؤ من ي   ي  رلل - (1)
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 العالـ، إلى األمريكية المساعدات قيمة مف %12 يشكؿ المبمغ ىذا أف نظره، وجية فمف المستقبؿ، في
 .(2)إرجاعو يجب ديناً  عميو، تحصؿ ما يعد التي الدوؿ بعض بعكس يستعاد ال مبمغ وىو
 مف يـإلي لنسبةبا وتحّوؿ ؿ"ستيفنسوف"، الصييونية الييودية العدائية حّدة ارتفاع إلى أدت المواقؼ ىذه

 اتيثمانين في الديمقراطي الحزب عف مرشحاً  التشريعية االنتخابات في ضّده وقفوا ِإذْ  عدو، إلى صديؽ
 لمسامية، معاداتو تيمة ؽبإلصا سمعتو تشويو ومحاولة خصومو، دعـ خبلؿ مف وذلؾ العشريف، القرف
 إحدى ووصفت االنتخابات، تمؾ في ستيفنسوف ىـز فقد وبالفعؿ الجماىيري. وحضوره شعبيتو في أثر مما

 أف بعد فيما ليتضح الحدث". ىذا تصور يمكف وال متوقعة، "غير بأنيا اليزيمة ىذه لمييود المؤيدة المجبلت
 ورفض لبلنتخابات،  مركزاً  24 في االقتراع صناديؽ اءاختف ىو االنتخابات خسارتو وراء األبرز السبب
  األصوات. عدّ  إعادة ستيفنسوف طمب العميا إيمينوي محكمة
 قاؿ ساخراً  تصريحاً  -الوقت ذلؾ في أيباؾ مدير- دايف توماس صرح االنتخابات، نتائج عمى تعميقو وفي
 .(1)سياسياً  خسارتو إلى وأدت يمينويإ في الييودي الصوت أفقدتو إلسرائيؿ ستيفنسوف عداوات إفّ  فيو:
-الييود فيو يتيـ الصييوني، بالموبي يتعمؽ فيما مستقمة، نظر ووجيات آراء "ستيفنسوف" ؿ وكاف

 وبطريقة مناقشة، دوف "إسرائيؿ" حكومة مقررات مباشرة تؤيد إرىابية، ولكنيا فّعالة، أقمية بأنيـ الصياينة
 ىو السياسي صوتيـ ألف السياسي، مستقبميا عمى مريكيةاأل الشخصيات مف العديد خوؼ تسبب قد

 األمريكية. السياسية الحياة في حضوراً  واألكثر األعمى
، اقتنع بعد الزيارة التي قاـ بيا إلى الشرؽ 2871سناتور أمريكي عاـ  بوؿ . ف بيت ماكموسكي: -2

األوسط، بأف سياسات "إسرائيؿ" الجديدة ال تخدـ مصالح الواليات المتحدة، وراعو إخفاؽ واشنطف في 
إيقاؼ "إسرائيؿ" عف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مع أف اإلدارة نفسيا وصفت ىذه 

ير شرعية، وأخفقت كذلؾ في إيقاؼ "إسرائيؿ" عف إساءة استعماؿ األسمحة التي المستوطنات بأنيا غ
، وقؼ 2871أيموؿ  11تمدىا بيا الواليات المتحدة. وبعد مذبحة "صبرا وشاتيبل" في بيروت في 

ماكموسكي يخطب في مجمس النواب منددًا باقتراح منح "إسرائيؿ" ىبة جديدة بخمسيف مميوف دوالر، 
عمبًل كيذا قد يفسر عمى أنو دليؿ عمى تأييدنا لما فعمتو "إسرائيؿ" بدخوؿ بيروت الغربية، وحّذر مف أف 

احتجاجو ىذا فقد تمت الموافقة عمى مع وخمؽ الظروؼ التي أدت مباشرة إلى المذبحة. ولكف 
 المساعدة.

الكياف  األمر الذي دفع النائب ماكموسكي لمتساؤؿ عف سر ىذا التراخي األمريكي في التعامؿ مع
الصييوني، فكاف الجواب الحاضر أبدًا، ىو أف القضية التي تتعمؽ بالشرؽ األوسط، أخطر مف أف 

                                                 
 .141مرجع ، رق  ص  ألمرينيص  ل إل  ر    تهيل ي خطرلط ألعلي لهب   – (1)

،ر ئيل  إل،ر ئيليص أمرين ح، ي عي ش   - (1)  .171مرجع ، رق  ص  ألمرينيص  ل  
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. (2)يتداوليا الكونغرس أو اإلدارة، مما دفع ماكموسكي إلى وصؼ أيباؾ بأنيا أقوى لوبي في واشنطف
صالح الواليات المتحدة، أف ىناؾ اختبلفًا أساسيًا بيف مصالح الكياف الصييوني ومفقد الحظ ماكموسكي 

وىذا األمر يشكؿ برأيو عقبة في سبيؿ تحقيؽ سبلـ حقيقي في الشرؽ األوسط، واألكثر مف ذلؾ، فقد 
ىي سياسة كارثية ليس عمى "إسرائيؿ" فحسب، بؿ عمى  -في ذلؾ الوقت-تأكد أف سياسة مناحيـ بيغف 
 الواليات المتحدة األمريكية.  
، وكذلؾ جممة اآلراء التي أبداىا ماكموسكي، بخصوص السبلـ في الشرؽ إّف ىذه التصريحات والمواقؼ

األوسط، قوبمت بقسوة مف قبؿ الصحؼ والحمبلت اإلعبلمية الييودية، وصمت إلى درجة نعتو بأوصاؼ 
وألقاب خارجة عف حدود األدبيات السياسية المتعارؼ عمييا إعبلميًا وصحفيًا، كاتيامو بالقذارة والحقارة 

 .(1)لة، بؿ اتيمتو ىذه الصحؼ بالتشيير "بالطريقة الدستورية لتقديـ االلتماسات إلى الكونغرس"والرذا
الصييوني عنو، في أثناء -واألكثر مف ذلؾ، فقد عمد الموبي الصييوني إلى قطع الدعـ المالي الييودي

ألمر الذي أدى إلى ىذا التمويؿ إلى منافسيو في ىذه االنتخابات، ا ؿَ وُحوِّ  االنتخابات التشريعية،
 خسارتو فييا. 

 ارتكب أنو إال إلسرائيؿ، المساعدات ماً دو  يؤيد كاف ،2873 عاـ الشيوخ جمسم عضو غميف: جوف -3
 السعودية إلى الطائرات بيع جانب إلى كالتصويت عنيا، السكوت يمكف ال الصياينة-الييود بنظر أخطاء
 تدميراً  الحوادث أكثر مف العمؿ ىذا عادَّاً  العراقي، النووي لممفاعؿ "إسرائيؿ" ضرب واستنكاره ،2867 عاـ
 التحرير منظمة في المسؤوليف مع الجموس عمى موافقتو عف عربأ أنو كما الحديث. العصر في

 لحممتو التبرعات مف حـر فقد يدفعو، ثمف دوف تمر لـ ومواقفو غميف آراء إفّ  .2872 عاـ الفمسطينية
 .(2)كبيرة بديوف وتورطو منيا، خروجو إلى أدى مما االنتخابية،

 يقوؿ مف أو األوسط، الشرؽ لقضية مستقؿ موقؼ عف التعبير يحاوؿ مف كؿ أف نستنتج، تقدـ اممَّ 
 مف كثيريف يدفع الذي األمر ومالي، إعبلمي تأثير مف يمتمكو وما الصييوني بالموبي سيواجو الحقيقة

 الصييونية القوى فيو تتحكـ الذي السياسي مستقبميـ يضمنوا لكي مواقفيـ، في التفكير إلى السياسييف
  المييمنة.

 

                                                 
 .111رلل ي   ي  من يجرؤ على   نالم  مرجع ، رق  ص – (1)
سػرائيؿ "أمريكػا   ل لغاالس رلل  ب. جلرج  ل.رلل  -(2)  ري،ا ن    ر ريارلس: ) إ،ام عيل  زنريا  محما  ترجماص   حميمػة" عبلقػة- وا 

 .155ص ( 1994  ألل ى   طر ص
 .154  ص ف،ه   مرجع   ، رق - (3)
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 :األمريكية-يات الييوديةالفعال -المطمب الثاني
كثير مف الييود الذيف يتخذوف مواقؼ تتناقض تمامًا وسياسات الكياف الصييوني، وىذه ىناؾ 

-يشير استطبلع قامت بو المجنة األمريكيةِإْذ االختبلفات بحسب تقدير بوؿ فندلي اختبلفات مذىمة، 
يؤيدوف الوطف القومي الفمسطيني في  ، إلى أف نصؼ ييود الواليات المتحدة2872الييودية)أيباؾ( عاـ 

الضفة الغربية وقطاع غزة، ويوصوف بأف يتوقؼ الكياف الصييوني عف التوسع ببناء المستوطنات، 
لتشجيع مفاوضات السبلـ، ويريد ثبلثة أرباعيـ أف يدخؿ الكياف الصييوني في محادثات مع منظمة 

% منيـ تريد أف 12نؼ، ولـ يبَؽ سوى نسبة التحرير الفمسطينية، إذا اعترفت بإسرائيؿ ونبذت الع
 . (2)يحتفظ الكياف الصييوني بسيطرة دائمة عمى الضفة الغربية

موقؼ عف وىذا يعطي داللة واضحة عمى أف ىناؾ آراء ووجيات نظر مختمفة لمييود األمريكييف، 
في  حوؿ اً أيض الصييوني، وىـ يختمفوف-الكياف الصييوني مف القضية الفمسطينية، والصراع العربي

: إنو يجب % مف الذيف شمميـ االستطبلع60يقوؿ ِإْذ مسألة انتقاد سياسة الكياف الصييوني عبلنية، 
 . (1)% منيـ يخالفوف ىذا الرأي20كوف ىناؾ حرية في االنتقاد، ولكف أف ت

 أكثرية أف رنذك أف الميـ مف اإلسرائيمي، الموبي قوة تقويـ عندوفي ىذا السياؽ، يصرح بوؿ فندلي، أنو 
 الموالي الموبي ونشاط "إسرائيؿ"، حكومة سياسات مع ميمة نقاط عمى يتفقوف ال األمريكييف، الييود مف
 تأثيراً  يحدثوا أف معًا، لمعمؿ والمستعديف العالية اليمـ ذوي المواطنيف مف ألوؼ بضعة شأف ومف ليا،

 تسعى ومستقمة، معتدلة ييودية منظمات كوفتت بدأت فقد حدث، ما ىذا وبالفعؿ العاـ. النقاش في عميقاً 
تباع السبلـ إحبلؿ إلى  األوسط، الشرؽ في القائمة والمشكبلت األزمات معالجة في السممية ؽائالطر  وا 

  : ىي المنظمات ىذه وأىـ السبلح، ولغة والعنؼ القوة استخداـ عف واالبتعاد
 كّمياأشكالياب  الصييونية ترفض كسيةذو أرثو  ييودية حركة وىي المدينة، حراس تعني كارتا: ناطوري -أوالً 

 ُأسَِّستْ  ييودية دينية جماعة وىي ونيويورؾ. ولندف القدس في جدوفويو  "،إسرائيؿ" دولة وجود وتعارض
 الضرائب دفع ترفضو  .صييونيال لمكياف سممي إنياءب تطالبو  الصييونية تعارض ،2824 سنة في
 ةأي لمس عف االمتناع إلى ـبي األمر صؿو و  بيا. يعترفوف ال الطائفة ىذه أتباع فأل  "،إسرائيؿ دولة"ؿ

 حائط مف يقتربوف ال الطائفة ىذه أتباع أف كما لمصييونية. وشعاراتٍ  اً صور  تحمؿ نقدية أو ورقية عممة
 ىذه أتباع ويرفع .الضيقة مصالحيـ لتحقيؽ الصياينة قبؿ مف َس نَّ دُ  تـ بأنو فيعتقدو ألنيـ البراؽ

                                                 
 .111رلل ي   ي  من يجرؤ على   نالم  مرجع ، رق  ص – (1)
 ( 1114  ألل اى   طر اص    رراي    غا   ر ،ا س مرناز ) مشاق:  والػوىـ" الحقيقػة بيف العالـ في الصييوني "النفوذ  ا جي  طالل - (1)
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 أكد فقد الفمسطيني، الحؽ تؤيد التي المواقؼ مف كثير ولدييـ إسرائيؿ". لدولة ال" الشعار الجماعة
 1007 عاـ غزة عمى اإلسرائيمية الحرب أف وايس" ديفيد "يسرائيؿ كارتا ناطوري جماعة باسـ المتحدث

  .(2)أنفسيـ عف يدافعوا أف لمفمسطينييف ويحؽ إنسانية، كارثة كانت

ييودي أمريكي في  600، اجتمع 2870ففي عاـ  الجديد": الييودي األعماؿ "جدوؿ منظمة -ثانياً 
واشنطف، مف أجؿ تأسيس منظمة سموىا "جدوؿ األعماؿ الييودي الجديد"، وىي منظمة ترتكز ارتكازًا 
أساسيًا عمى شباب متحرريف، وتدعو إلى تسوية بيف الفمسطينييف و"إسرائيؿ" عف طريؽ التفاوض، 

فة الغربية وغزة ولبناف، وتعارض سياسة "إسرائيؿ" وىي لـ تعترؼ بالسياسات اإلسرائيمية في الض
الصييونية األخرى رفضت التعاوف معيا، وشّنت ىجومًا كبيرًا -معارضة شديدة. ولكف المنظمات الييودية

منظمة ييودية  150في عضوية الجالية الييودية، التي تضـ  2872قبوليا عاـ  َض وُرفِ عمييا، 
ممنظمة الصييونية األمريكية أف منظمة )جدوؿ األعماؿ الييودي صييونية، وَعّد رئيس فرع واشنطف ل

الجديد( متطرفة جدًا ألنيا ضد الصييونية، وتعترؼ بالحقوؽ العربية أكثر مف اعترافيا بالحؽ 
 .(1)اإلسرائيمي

ىي منظمة ييودية جديدة في الواليات المتحدة، أنشئت في أيار مف عاـ منظمة "جي ستريت":  -ثالثاً 
سرائيمي تكوف "الموبي" الجديد المنافس لػ"أيباؾ" المؤيد بشدة لػ"إسرائيؿ"، وتحديدًا اليميف )اإل، ل1007

وتتبع ىذه المنظمة آليات عمؿ محددة مف . (2)الذي يعود تأسيسو إلى أكثر مف نصؼ قرفالمتطرؼ(، 
أجؿ تحقيؽ أىدافيا، مثؿ: تشكيؿ لجنة سياسية مستقمة، تدعـ مف خبلليا المرشحيف المؤيديف لمسبلـ 
في المناصب العامة، في حمبلتيـ االنتخابية، وتحرص عمى تكويف لوبي قادر عمى التأثير في صانع 

في الشرؽ األوسط. كما تؤيد العمؿ عمى تكويف رأي عاـ القرار األمريكي فيما يتعمؽ بتحقيؽ السبلـ 
ييودي معارض داخؿ الجالية الييودية، يمكنو أف يقوـ بدوٍر ميـٍ ومتقدـٍ في التأثير في صانع القرار 
اإلسرائيمي نفسو. ومف أبرز أعضاء ىذه المنظمة: ليا ابنة إسحؽ رابيف، ونائب رئيس الموساد السابؽ 

ؽ شمومو بف عامي، وأالف سولوموف أىـ ممولي باراؾ أوباما، وفيكتور كوفنػز ووزير الخارجية الساب
تحالؼ »أىـ ممولي ىيبلري كمينتوف. وقد استطاعت ىذه المنظمة استيعاب منظمة ييودية يسارية ىي 

باستخداـ ىذه « جي ستريت»ألؼ عضو، وتأمؿ  40نحوالتي ينتسب إلييا « مف أجؿ العدؿ والسبلـ

                                                 
  ملقاااااااااااع  ألخرااااااااااا ر  اااااااااااس    ملقاااااااااااع  إل نترل اااااااااااي: 19/9/1111ح خااااااااااا م :  إ،ااااااااااار ئيل  ل اااااااااااص غيااااااااااار شااااااااااارعيص   تااااااااااا ريك  – (1)

http://www.akhbarak.net/. 
(1) - Washington post, 4 June, 1993. 
-http://www.al  ملقاع إ نترل اي: 1111 جي ،تريس : م ظمص يهل يص أمرينيص  م  ي،ص م ظمص أير    ملقع   لعي   أي ر / -(1)

waie.org/issues/280/article.php 

http://www.al-waie.org/issues/280/article.php?id=899_0_70_0_C
http://www.al-waie.org/issues/280/article.php?id=899_0_70_0_C
http://www.al-waie.org/issues/280/article.php?id=899_0_70_0_C
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الييودية األمريكية، والتأثير في أعضاء الكونغرس. وتعتمد  شبكتيا في أوساط الجالية المنظمة لتوسيع
كذلؾ عمى ألؼ حاخاـ مف أعضاء التيار الميبرالي أو اإلصبلحي، الذيف سيكونوف صمة الوصؿ بينيا 

 :قوؿوبيف المجتمعات الييودية المحمية. وقد رفضت ىذه المنظمة إدانة تقرير )غولدستوف(، مكتفية بال
ـّ التعرض ليا في التقرير، والتي تديف "إسرائيؿ"، تثبت مرة أخرى وبصورة »إّف  األحداث المأساوية التي ت

صريحة الحاجة الممحة إليجاد حؿ عادؿ عف طريؽ التفاوض بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف بعيدًا عف 
يع عمى عريضة وزعتيا ألؼ توق 20ويذكر أف ىذه المنظمة استطاعت جمع «. العنؼ أو لغة السبلح

ومف المنظمات التي انضمت إلى ىذه المنظمة مجموعة . (2)1007عمى اإلنترنت أدانت فييا حرب غزة 
ات مف القرف العشريف، وجماعة أخرى باسـ "أمريكيوف ي"بريرا" بمعنى "البديؿ"، التي تأسست في السبعين

وانضمت  ـ،2871سرائيمي( لمبناف عاـ مف أجؿ السبلـ اآلف" التي تأسست في واشنطف بعد الغزو )اإل
أبرز المفكريف يأتي وفيما إلييا مجموعات عدة مثؿ "مشروع نيتسما" و"منتدى السياسة اإلسرائيمية". 

 الييود الذيف تعرضوا لمتيديدات والمضايقات الصييونية، وىـ:
ىو واحد مف أىـ المفكريف والناشطيف السياسييف الييود، ومف أىـ المحاضريف  نعوـ تشومسكي: -2

في المجاالت الفمسفية والسياسية والمغوية، فيو أستاذ المغويات والفمسفة في معيد التكنولوجيا في والية 
ناويف ماساتشوسيتس، ولديو العديد مف الكتب والمؤلفات مثؿ "الييمنة والبقاء"، و"الدوؿ الفاشمة" وع

أخرى عديدة. والمعروؼ عف تشومسكي مواقفو المؤيدة لمفمسطينييف والعرب، والمناىضة لمسياستيف 
اإلسرائيمية واألمريكية، فيو يعترؼ أف الواليات المتحدة ىي التي وقفت في وجو أي تسوية سممية 

مي المفظي تدعـ جّدية، مع التزاميا بتحقيؽ ما يسمى ب"إسرائيؿ الكبرى". وىي عمى المستوى اإلعبل
، ولكنيا عمى المستوى السياسي أّيدت كؿ خطوة إسرائيمية تسمح 227و 131قرارات األمـ المتحدة 

، وتؤيد احتفاظ "إسرائيؿ" 2856بالسيطرة الفعمية عمى أجزاء ميمة مف األراضي التي احتمتيا عاـ 
ت المتحدة ىي التي عرقمت بالسيطرة عمى مرتفعات الجوالف وقطاع غزة. ويؤكد تشومسكي أف الواليا

التسوية السممية مف خبلؿ دعميا لمموقؼ اإلسرائيمي، ويعّد سياسة الرئيس باراؾ أوباما تجاه 
الفمسطينييف، استمرارًا لسياسة الرئيس األسبؽ جورج دبميو بوش ولكف بحّمة جديدة، متيمًا الواليات 

 المتحدة بالتواطؤ مع اإلسرائيمي ضد الفمسطيني. 
تعمؽ بالسبلح النووي اإليراني، أكد تشومسكي أف الخطر ال يكمف في احتماؿ أف تقـو إيراف وفيما ي

اإلسرائيمي يكمف في أف امتبلؾ إيراف لمسبلح -بيجـو نووي، بؿ إّف الخطر في المنظور األمريكي

                                                 
ملقااااع    تاااار  تاااا ريك   ييػػػػودي –"أيبػػػػاؾ": ىػػػػؿ ىػػػػو بدايػػػػة صػػػػراع ييػػػػودي جػػػػي سػػػػتريت )تيػػػػدد( عػػػػرش  يل،اااو شاااالي   -(1)

 /http://alasr.ws/articles/view/11155  ملقع إ نترل ي: 17/11/1119

http://alasr.ws/articles/view/11155/
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مية، اإلسرائيمية في المنطقة، وسيسقط نظرية الردع اإلسرائي-النووي، سوؼ ييدد المصالح األمريكية
   .(2)التي تتغنى بيا "إسرائيؿ"

لكثير مف التيديدات والمضايقات واألزمات المفتعمة، ه المواقؼ وغيرىا، تعرض تشومسكي وبسبب ىذ
مرة، وصؿ الحكـ غير مف محاولة اإلساءة لسمعتو والتشيير بو، إلى إدانتو بقضايا عدة أدت إلى سجنو 

ـّ ُطِردَ بًل عف ذلؾ، فقفي إحداىا إلى خمس سنوات. فض ف الزمف، واُتيـ مدة ممف الواليات المتحدة  د ت
بأنو ناكر لحقيقة اليولوكوست، ومعاٍد لمسامية، وذلؾ كمو بسبب تصريح لو وصؼ فيو اليولوكوست، 
بأنيا وسيمة لكبح أصوات المنتقديف لمدولة الييودية، وىو نموذج استخدمتو األحزاب الستالينية 

 .(1)والنازيوف
االتيامات والمضايقات، إال جزءًا مف سمسمة إجراءات عمدت إلييا القوى المؤيدة إلسرائيؿ، ولـ يكف كيؿ 

لمحاصرة تشومسكي ومنعو مف قوؿ الحقيقة، فقد أحجمت الصحافة الرئيسة في الواليات المتحدة مثؿ 
)نيويورؾ تايمز ولوس أنجموس وواشنطف بوست وبوسطف غموب( عف نشر مقاالت تشومسكي، وعّدتيا 
مناىضة لمحروب التي تقـو بيا الواليات المتحدة، ومناصرة لحركات المقاومة في العالـ. إال أنو لـ 

ية السائد في ، بؿ استمر في كتابة مقاالتو مستغبًل مناخ الحر كّميا المضايقات واإلزعاجاتليذه يكترث 
غوف والشركات الداعمة لو، معمنًا عبر مقاالت يكتبيا، تحدي البيت األبيض والبنتاالمجتمع األمريكي، 

نما تنتزع   .(2)ويصرح مف خبلليا أف الحقوؽ ال تمنح، وا 
ىو رئيس المنظمة الصييونية العالمية، وأحد مؤسسي دولة "إسرائيؿ" والحركة ناحوـ غولدماف:  -1

الصييونية، وىو مف رجاؿ الحكـ الكبار، ولـ يكف تاريخو الحافؿ في خدمة الصييونية ليشفع لو، 
خماد األحقاد، وعّبر عف عدـ رضاه عف -رد أنو دعا إلى حّؿ النزاع العربيفبمج اإلسرائيمي سمميًا، وا 

السياسات اإلسرائيمية تجاه العرب، انيالت عميو الشتائـ مف قبؿ القوى اإلسرائيمية المتطرفة. وقد حاوؿ 
ئيؿ"، ولكف الضغط عمى أمؿ أف يضع حدًا لمنع الحرب بيف العرب و"إسرا 2860زيارة القاىرة عاـ 

المرات صّرح قائبًل: إنو يستخدـ كممة عبري إحدى الصييوني الكبير أجبره عمى إلغاء ىذه الزيارة. وفي 
. ووصؿ لمداللة عمى انتياؾ المقدسات، وأضاؼ: إننا نستغؿ اليولوكوست لتبرير اضطيادنا لآلخريف

الرئيس األسبؽ جيمي كارتر ومستشاره لؤلمف القومي زبيغنييؼ بريجنسكي أف إلى إلى الطمب  فيو األمر

                                                 
    مت ر:   ملقع   خ ص ر  ن تاب 1119  مرنز   زيتل ص  ل ر ، س ل ال،تش ر س  ت ريك حزير ن/ نقطة تحوؿ  لم تشلم،ني   -(1)

 .Naom Chomsky ألمريني   لم تشلم،ني على  إل تر س  

 .141(  ص1111  ترجمص أ،     ح،ين  ) مشق:   ر  ي لى  "أشياء لف تسمع بيا أبدًا"  لم تشلم،ني   - (1)
  ترجمص محمل  ررهلم ل ل ل   قت ر ،ري  ي  )ريرلس:   مؤ،،ص    رريص  ل ر ،ا س ل   شار  طر اص داخبلت""م  لم تشلم،ني    –(1)

 .11(  ص1117أل ى 
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، وليذا غضبوا عميو، 2868يحبّل الموبي الصييوني، وذلؾ في أثناء لقائو معيما في تشريف الثاني 
 .      (2)وعّدوه ييوديًا يكره نفسو

ت إلى المبلحقة وتشويو ذكرىـ سابقًا، فيناؾ أمثمة كثيرة عف شخصيات ييودية تعرض فضبًل عّمف
ىذا ما حصؿ بالفعؿ لمكاتبة الييودية السمعة واالعتداء، بسبب مواقفيا الصريحة والمنتقدة إلسرائيؿ، و 

يا: "إّف الروسية روبرتا شتراوس فورليخت عندما انتقدت الصييونية في كتابيا )مصير الييود(، بقول
تعاليـ الديف الييودي". األمر الذي أدى إلى تعرضيا لكثير مف الييود، بداًل مف الصييونية أصبحت دينًا 

كتابًا في مجاؿ الحريات المدنية والسياسية. وكذلؾ ما  24لمتيديدات والمضايقات. عممًا أنيا صاحبة 
حصؿ لمييودية غيؿ ريسبرغ مف فيبلدلفيا، المتخصصة في لجنة خدمات األصدقاء األمريكييف، مف 

مكالمات الياتفية مف قبؿ الصياينة األمريكاف، بسبب الجيود الكبيرة تعرضيا لتيديدات بالقتؿ عبر ال
 . (1)التي بذلتيا في تأييد القضية الفمسطينية وبسبب طروحاتيا السياسية

، بؿ كثير مف األدلة عمى أف الييود الشرفاء لوىناؾ  االضطياد، إذا ما يسوا بمنأى عف النقد والمـو
مف سمعتيا، وىذا ما حدث لمصحفي الييودي جوف والتش، إذ إّف  تعرضوا إلسرائيؿ، أو حاولوا النيؿ

ييوديتو لـ تجنبو االتياـ بالخيانة، وغيرىا مف العبارات غير األخبلقية. ولـ يكف السبب سوى إنتاجو 
، بعنواف "إسرائيؿ والفمسطينيوف"، وكاف ييدؼ في ىذا الفيمـ إلى طرح 2872لفيمـ تمفزيوني وثائقي عاـ 

لتي تواجو "إسرائيؿ" في معاممتيا لمفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيو ُيظير المشكبلت ا
الفمسطينييف بصورة حسنة، ويخالؼ الصورة التي بثّتيا الدعاية الصييونية عنيـ بأنيـ قذروف 

رىابيوف ومتوحشوف ال يعرفوف الرحمة، ومنتقموف... لكثير مف وغير ذلؾ. وىذا ما يفّسر تعّرضو وا 
اإلىانات والمضايقات مف قبؿ الصياينة األمريكييف. واألمر نفسو حصؿ مع كاتبيف ييودييف ىما إيممر 

لغاء المحاضرات بتيديد غير مرةبيرغر وألفريد ليمنتاؿ، المذيف تعرضا لبلعتداء، والتيديدات باالغتياؿ  ، وا 
السممي بيف العرب و"إسرائيؿ"،  المدعويف، واختفاء ممفات خاصة بيـ، وذلؾ بسبب سعييـ لمعمؿ

وتجرؤىـ عمى الحديث بصراحة عف أخطار الصييونية، وخداعيا لئلدارة األمريكية ولممؤسسات في 
 الواليات المتحدة األمريكية. 

إّف ىذه المواقؼ والتصريحات التي عرضناىا، والتي تعود إلى مفكريف وساسة ييود، تجعمنا نتوقع أو 
لوبي ييودي قوي مناىض لمسياسات اإلسرائيمية واألمريكية الحالية، يسعى بشتى نتنّبأ بإمكانية بروز 

إمكانية حصوؿ نوع مف التبلقي والتنسيؽ عف  فضبلً أجنداتو الخاصة. و الوسائؿ إلى تغييرىا بما يتناسب 
بيف الييود األمريكييف، وبيف الساسة والمفكريف األمريكييف المناىضيف لسياسات الكياف الصييوني 

                                                 
 .181(  ص1996  )ريرلس:   ر   شرلق    طر ص  ألل ى "األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية"رلجيه غ رل ي    -(1)
 .111مرجع ، رق  ص  ألمرينيص  ل إل  ر    تهيل ي خطرلط ألعلي لهب   –(1)
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وممارساتو العدوانية تجاه شعوب المنطقة العربية، والمنتقديف بشدة لمسياسة األمريكية الداعمة لو. 
وىذا يعني مستقببًل إمكانية تشكيؿ جبية قوية مناوئة، أو لوبي مناىض إلسرائيؿ داخؿ الواليات 

 في تقميص نفوذ الموبي الصييوني ودوره فييا.   -إلى حّد كبير -المتحدة، يسيـ

 :خاتمةال
ا سبؽ نجد أف ىناؾ بالفعؿ قوى صاعدة في الواليات المتحدة األمريكية، تعادي الكياف الصييوني ممَّ 

وترفض ممارساتو وسياساتو وأعمالو القمعية تجاه شعوب المنطقة، ليس ىذا فحسب بؿ ىي ترفض 
ييود كؿ إلى بمده الذي وجوده واستمراره ككياف أو دولة، وتطالب بإزالتو عف الخارطة العالمية وعودة ال

جاء منيا. وتشمؿ ىذه القوى مجموعة لوبيات انبثقت مف الواقع األمريكي، وتحاوؿ بشكؿ أو بآخر أف 
تتصدى لموبي الصييوني في الواليات المتحدة، وما يقـو بو مف حمبلت االفتراء والتضميؿ لمرأي العاـ 

لدولة إسرائيؿ" كما أسمفنا. ومف المحتمؿ أف  األمريكي، مثؿ جماعة ناطوري كارتا التي تحمؿ شعار "ال
تتحوؿ ىذه القوى مستقببًل إلى قوى فاعمة في الحياة السياسية األمريكية وذات نفوذ وتأثير يمكف مف 
خبلليما التحكـ بصانع القرار األمريكي، وتوجيو السياسة األمريكية بما يخدـ مصالحيا ومصالح 

 .كّمو شعوبيا في العالـ
 ذا البحث تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج أىميا: ومف خبلؿ ى

إّف واقع الواليات المتحدة الذي يقوـ عمى التنوع العرقي، والتحيز السافر نحو الكياف الصييوني،  -2
والنفوذ الواسع والكبير لموبي الصييوني، دفع بقوى متعددة في الواليات المتحدة إلى رفض ىذا 

لعربي ساليب متنوعة مف أجؿ تغييره، وأىـ ىذه القوى ىي: الموبي االواقع، والبحث عف وسائؿ وأ
 لمكياف الصييوني وسياسات الواليات المتحدة تجاىو.    والمسمـ، والييود المناىضوف

الثقافية والسياسية  الواليات المتحدة عمى الصعد كّميا أصبح ليذه القوى نفوذ وتأثير كبيريف في -1
وغير ذلؾ. فعمى سبيؿ المثاؿ فإّف ىناؾ أكثر مف خمسيف مؤسسة لمعرب واالجتماعية واالقتصادية 

والمسمميف األمريكييف في الواليات المتحدة، يساعد قسـ ال بأس بو منيا القضايا العربية كّؿ 
أمريكييف، ومف المتوقع أف  ىذه تشمؿ تجمعاِت محاميف، وكتّابًا، ورجاؿ أعماؿ عرباً بطريقتو، و 

يزداد تأثيرىا ووجودىا أكثر فأكثر مع مرور الوقت، وتكتسب الخبرات المؤىمة، لكي تقـو بنقمة 
 نوعية عمى صعيد كسب المرشحيف والناخبيف.

صحيح أف القوى العربية لـ تتحوؿ بعد إلى لوبي قوي ينافس الموبي الصييوني، ولكنيا في طور  -2
مف خبلؿ اىتماـ المرشحيف لمرئاسة األمريكية والكونغرس األمريكي ُلِحَظ وىذا ما النمو والتأثير، 

أثناء  في بالعرب والمسمميف األمريكييف، وحضور منتدياتيـ والتوجو إلييـ في خطاباتيـ وكمماتيـ
 الحممة االنتخابية، بعد أف كانوا ميمشيف وال أحد ييتـ لمصوت العربي أو المسمـ.
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الييود األمريكييف أنفسيـ يعارض السياسة األمريكية تجاه الكياف الصييوني، ويعّدىا  ىناؾ تيار مف -3
سياسة تضر بمصالح الواليات المتحدة أواًل، وثانيًا تعطي صورة سيئة عف الييود بشكؿ عاـ، األمر 

 ة.الذي يسبب ليـ االضطياد والعزلة والظمـ في أنحاء العالـ، وخاصة مف الشعوب العربية والمسمم

إّف األساليب التي يتبعيا الموبي الصييوني تجاه القوى المعادية لمكياف الصييوني، متنوعة ومتعددة  -4
منيا: التيديد وتشويو السمعة والتضييؽ واإلغراء، ويمكف أف تصؿ إلى حد االغتياؿ والتصفية 

لمسياسة  اً ومساند اً ميأتي في إطار التعتيـ عمى الرأي العاـ األمريكي ليبقى داعوىذا كّمو أيضًا. 
ية في المنطقة العربية األمريكية تجاه الكياف الصييوني، حتى ال يعرؼ حقيقة السياسة األمريك

وتعزليا شيئًا فشيئًا عمى اعتبار أنيا مولدة لئلرىاب وداعمة لو،  والعالـ التي تشوه صورة أمريكا
 ة والشعب األمريكي.عمى اإلدارة األمريكي وغضبيا وىذا ما يسبب سخط شعوب العالـ

  :المقترحات
 في ختاـ ىذا البحث تـ التوصؿ إلى مجموعة مف المقترحات أىميا:

إّف قوة الموبي العربي والمسمـ، تكمف في أف عدد الناخبيف المحتمميف مف العرب والمسمميف، ليس  -2
ي، مثؿ )نيويورؾ أقؿ بكثير مف عدد الناخبيف الييود، وأنيـ مقيموف في المدف ذات الثقؿ االنتخاب

وميتشغف وكاليفورنيا وتكساس( وغيرىا، مما يعطيو إمكانات يستطيع استثمارىا في المستقبؿ. لذلؾ 
مف االىتماـ بموضوع التنظيـ وزيادة الوعي بموضوع االنتخابات سواء أكانت التنفيذية أـ  البدَّ 

ُو التشريعية بيف صفوؼ العرب والمسمميف، وبذلؾ  تخابي لمناخبيف العرب والمسمميف الثقؿ االنُيَوجَّ
والشرائح التي تؤيد مواقفيـ وتتعاطؼ معيـ باتجاه أشخاص تدافع عنيـ وعف قضاياىـ الداخمية 

 والخارجية.

يجب أف يكوف لدى الموبي العربي والمسمـ لجنة مركزية قوية، تستطيع أف تتخذ القرارات بسرعة،  -1
ـ أكثر فأكثر في موضوع التمويؿ، ألف زيادة التمويؿ وتحرؾ الجالية بما يخدـ مصمحتيا. وأف ييت

مطموبة، ليس فقط مف أجؿ زيادة المساندة المالية لممرشحيف، بؿ أيضًا لخمؽ شبكة مف المراكز 
عمى مستوى الواليات والمقاطعات داخؿ الواليات المتحدة األمريكية، لتحريكيا سريعًا عند الحاجة، 

أيضًا مف الحصوؿ عمى الدعـ المالي مف قبؿ الدوؿ  الغة. وىنا البدَّ كما تفعؿ منظمة أيباؾ بفعالية ب
 .    ر لموبي العربي والمسمـ في أمريكاالعربية والمسممة، مف أجؿ إعطاء زخـ أكب
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التنسيؽ والتكامؿ بيف الموبي العربي وغيره مف القوى والموبيات التي تمتقي معو في يجرَي أف يجب  -2
المسممة والزنجية والييودية المؤيدة لقضايا العدؿ والسبلـ. ألف غياب التنسيؽ  األىداؼ، كالموبيات

بيف ىذه القوى يجعميا ضعيفة وغير مؤثرة بالصورة المطموبة. مما يجعؿ مف الضرورة أف تسعى 
مف التنويو إلى  ىذه القوى إلى لـ شمميا، ووضع خطط تمكنيا مف تعزيز فاعميتيا. كما البدَّ 

ـ األقطار العربية بتوحيد جيودىا لدعـ ىذه القوى المؤيدة لمحؽ العربي. عممًا أف ضرورة أف تقو 
يسدَّ نفقات الناشطيف السياسييف، الظروؼ مييأة لذلؾ مف حيث الدعـ المالي الذي يمكف أف 

وسائؿ إعبلمية قادرة عمى التأثير في بمد مثؿ الواليات المتحدة األمريكية، يحتؿ اإلعبلـ  ئَ ويْنشِ 
 ، االقتصادية واالجتماعية والسياسية..وغيرىا.  كّمياا مكانة مرموقة عمى الصعد فيي
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 المراجع والمصادر
 الكتب -2

  ،إيؾ: ديانا ؿ. إيؾ، "أمريكػة المتدينػة الجديػدة"، ترجمػة نجػاة يػونس، )عمػاف: األىميػة لمنشػر والتوزيػع
 (.1007الطبعة األولى 

 نينوى، دار )دمشؽ: الحسيف، أسعد ترجمة أبدًا"، بيا تسمع لف "أشياء ،تشومسكي نعـو :تشومسكي 
1020.) 

 :بيروت: سرياني، القصار ونواؿ برىـو محمود ترجمة "مداخبلت"، تشومسكي، نعـو تشومسكي( 
 (.1006 أولى طبعة والنشر، لمدراسات العربية المؤسسة

 :األولى الطبعة لمعموـ، العربية الدار )بيروت: األمريكية"، الخارجية "السياسة تيري، جانيس تيري 
1005.) 

  خضور: أديب خضور، "صورة العرب في اإلعبلـ الغربي"، )دمشؽ: المكتبة اإلعبلمية، الطبعة األولى
1001.) 

 محفوظػة لممؤلػؼ، الطبعػة  الخميؿ: معمر فوزي الخميؿ، "مف أيف يبدأ االنييار؟"، )دمشؽ: حقوؽ الطبع
 (.1008األولى 

 الثقافي المركز )بيروت: العنصري"، والتمييز األمريكييف الزنوج "قضية الديف، زىير صالح الديف: زىير 
 (.1003 األولى الطبعة المبناني،

 :تاريخ ،424 العدد فمسطيف، صوت مجمة المتحدة"، الواليات في العربي "الموبي طبارة، رياض طبارة 
 .1022 األوؿ/ كانوف

 :425 العدد فمسطيف، صوت مجمة األمريكية"، المتحدة الواليات في العربي "الموبي طبارة، رياض طبارة، 
 .1021 الثاني/ كانوف تاريخ

  ،(.2882اإلعبلـ العربي األمريكي"، )الرياض: دار ىاجف، الطبعة األولى "الطياش: فيد الطياش 
سرائيؿ اإلسرائيمية "أمريكا عياش، حسني عّياش:  لمدراسات العربية المؤسسة )بيروت: األمريكية"، وا 

 (.1005 األولى الطبعة والنشر،
 :الطبعة الشروؽ، دار )بيروت: اإلسرائيمية"، لمسياسة المؤسسة "األساطير غارودي، روجيو غارودي 

 (.2885 األولى

 :األولى الطبعة والنشر، لمتوزيع المطبوعات شركة )بيروت: الكبلـ"، عمى يجرؤ "مف فندلي، بوؿ فندلي 
2874.) 
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 :(.1008 األولى الطبعة العربي، الكتاب دار )دمشؽ: األمريكية"، أوباما "ثورة كامؿ، مجدي كامؿ 

 ،موسوعة السياسة"، الجزء الثالث، )بيػروت: المؤسسػة العربيػة لمدراسػات  الكيالي: عبد الوىاب الكيالي"
 (.2872والنشر، الطبعة األولى 

 :الغد دراسات مركز )دمشؽ: والوىـ"، الحقيقة بيف العالـ في الصييوني "النفوذ ناجي، طبلؿ ناجي 
 (.1003 األولى الطبعة العربي،

 :والتوزيع، والنشر لمطباعة التجاري المكتب )بيروت: أمريكا"، في الزنوج "ثورة نحولي، حبيب نحولي 
 (.2868 األولى الطبعة

 ،سرائيؿ "أمريكا ، ودوغبلس بوؿ، ب. جورج، و.بوؿ  إسماعيؿ، زكريا محمد ترجمة  ة"،حميم عبلقة- وا 
 (.2883 األولى الطبعة بيساف، دار بيروت:)
 :والنشر، لمتوزيع المطبوعات شركة )بيروت: األمريكية"، واإلدارة الصييوني "اإلخطبوط وىب، عمي وىب 

 (.1022 األولى الطبعة

 
 

 والمجبلت الدوريات -1
 (الموبي العربي في الواليات المتحدة األمريكيةThe Arab Lobby) جريدة السفير المبنانية، تاريخ ،

8/20/1020. 
 :23241 العدد البعث، جريدة حقيقة؟، يصبح ..ىؿأمريكا في العربي الموبي حميشة، فنعما حميشة، 

 .6/2/1022 تاريخ
  
 :تػػػػاريخ ،23136 العػػػػدد البعػػػػث، جريػػػػدة ؟،أمريكػػػػا فػػػي العربػػػػي المػػػػوبي أيػػػػف دور،غنػػػػ صػػػػبحي غنػػػدور 

1/5/1022. 

 :مجمػػة األمريكػػي"، القػػرار صػػانع عمػػى مسػػمطاً  سػػيفاً  الصػػييوني المػػوبي يظػػؿ "ىػػؿ مفمػػح، شػػريؼ مفمػػح 
 .2886 أيموؿ تاريخ ،43 العدد الدولية، المعمومات

 التقارير -2

  1004تقرير ؿ"لجنة حقوؽ اإلنساف في الواليات المتحدة األمريكية"، صدر عاـ. 
  1004تقرير لوزارة العمؿ األمريكية صدر في نوفمبر. 
  ابط اآلتيالجزيرة نت" عمى الر "تقرير لموقع :www.aljazeera.net/NR/exeres/ED83B686-FA80974B- 

  1006تقرير لمنظمة كير، بعنواف "وضع الحقوؽ المدنية لممسمميف في أمريكة"، صدر في ديسمبر. 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ED83B686-FA80974B-
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 المواقع اإللكترونية -3

 لؤلبحاث،  "األمريكيوف المسمموف: طبقة وسطى وغالبيتيـ مف التيار السائد"، إصدار مركز بيو
-http://www.america.gov/st/diversityدوت غوؼ اإللكتروني: موقع أمريكا، 11/4/1006

arabic/2009/February/20 

 لؤلبحػػػاث،  "األمريكيػػػوف المسػػػمموف: طبقػػػة وسػػػطى وغػػػالبيتيـ مػػػف التيػػػار السػػػائد"، إصػػػدار مركػػػز بيػػػو
-http://www.america.gov/st/diversityدوت غػػػػػػػػػػوؼ اإللكترونػػػػػػػػػػي: ، موقػػػػػػػػػػع أمريكػػػػػػػػػػا11/4/1006

arabic/2009/February/20 
 الشػمالية، موقػػع الدراسػات والبحػػوث،  نػػي، الجمعيػات اإلسػػبلمية فػي أمريكػػاعبػد الػرزاؽ بػػف حمػود الزىرا

 .http://www.minshawi.com/other/usmuslem.htm، موقع إلكتروني: 22/4/1007

 / موقع 1020"جي ستريت": منظمة ييودية أمريكية لمنافسة منظمة أيباؾ، موقع الوعي،  أيار ،
 إلكتروني:

 http://www.al-waie.org/issues/280/article.php 
   ،موقع العصر ييودي،  –جي ستريت )تيدد( عرش "أيباؾ": ىؿ ىو بداية صراع ييودي يوسؼ شمي

 /http://alasr.ws/articles/view/11155، موقع إلكتروني: 16/20/1008اإلخباري، تاريخ 

  نعػػـو تشومسػػكي، "نقطػػة تحػػوؿ"، المصػػدر: الموقػػع الخػػاص بالكاتػػب األمريكػػي نعػػـو تشومسػػكي عمػػى
 ..Naom Chomskyاإلنترنت، 

 المراجع األجنبية  -4
 Hussein Ahmed Sheronick, 'A  History of the Cedar Rapids Muslim Community: The Search for 

an American Identity' (Honors thesis, Coe College, History Department, Cedar Rapids, IA. May 

1988). 
 Former U.S.Ambassador: Letter of reference given Hameed by Akins, dated August 22, 1983  
 Washington post, 4 June, 1993 
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