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 مريكي األ االسرتاتيجي اللويب اليهودي يف القراروزن 

 بني املبالغة واالستهانة
 *احلي عبد وليد. د. أ

 

 Interestمتثل ظاهرة "مجاعات املصاحل 

Groups ظاهرة اترخيية عرفتها أغلب احلضارات "
ييز وعلى الرغم من التم .مبستوايت وأدوار خمتلفة

لدى بعض الباحثني بني مجاعات املصاحل، 
واللويب ، Pressure Groupsومجاعات الضغط 

Lobby،1  فإهنا تتشارك يف خاصية واحدة هي العمل
و خارجية، أو غري املباشر على القرارات احلكومية خدمة جلهة معينة داخلية أثري املباشر أالتعلى 

 2:إجناز ذلك من خالل وتعمل على
 

وتقدمي املوضوع للحكومة بكيفية  عمال احلكومة،أطرح موضوعات حمددة على جدول  .1
 ثري على سري القرار ابجتاه اهلدف الذي تبتغيه هذه اجلماعة الضاغطة.أللتحمددة 

 م غرض اجلماعةاليت تدع خصوصا   ،تزويد اهليئات احلكومية ذات الصلة ابملوضوع ابملعلومات .2
 وتعزز مربرات من يتبىن رأيها.

عضاء أى و علأ)يف حالة االنتخاابت(  ثري على اجلمهور الناخبأعالمية للتإالقيام حبمالت  .3
 .السلطات املعنية ابلقرار

ي ختدم مصاحل بينما ه ،هنا خلدمة اجملتمعات اليت تقيم فيهاأمي نشاطاهتا على دتق حماولة .4
 .اعات حمددةمج

                                                           
خبير في الدراسات المستقبلية واالستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في األردن سابقًا، حاصل على  *

جامعة و مجلس أمناء جامعة الزيتونة في األردن،  سابق في درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو
كتابًا، يتركز معظمها في  37. ألَّف إربد األهلية، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان وديوان المظالم، والمجلس األعلى لإلعالم

  بحثًا في المجالت العلمية الُمحّكمة. 120 نحو الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وُنشر له
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يها من حتت وطأة العوملة، وما ترتب عل الثانية العاملية احلرب بعد هذه الظاهرة تزايدتقد و 
تداخل شديد بني مصاحل الدول، بل ومتاهي احلدود الفاصلة بني الدول واجملتمعات يف بعض 

 3القطاعات كاالقتصاد والتكنولوجيا والتعليم...إخل.
وتعد الوالايت املتحدة من بني الدول األكثر وضوحا  يف دور مجاعات املصاحل يف تكييف 

احمللية والدولية، وعلى الرغم من أن القرار األمريكي يشكل حمصلة يف أحد أبعاده السياسات 
ملساومات بني هذه اجلماعات، فإن اللويب اليهودي ميثل أحد هذه اجلماعات اليت تعرف جدال  

 4واسعا  حول وزهنا يف القرار األمريكي، وحدود عملها، وحول مصادر متويلها ونسبة املشاركة فيها،
لرغم من أن هناك لوبيات أخرى ال تقل أمهية عنها يف تكييف القرار األمريكي يف بعض على ا

اجلوانب ويف ظروف معينة، كما هو احلال مثال  مع مجاعات الضغط التايوانية أو شركات األسلحة 
 5أو البرتول...إخل.

 
 :اللويب اليهودي ودوره يف القرار االسرتاتيجي األمريكيأواًل: 

 
 

يب عن هو مدى تعبري هذا اللو  ،املؤشرات ذات الداللة يف دراسة وزن اللويب اليهوديمن بني 
غلب أرؤية موحدة يف القضااي السياسية ذات الصلة ابلعالقة األمريكية اإلسرائيلية، إذ تشري 

 6الدراسات املعاصرة إىل املالحظات التالية:
يما بينهم جتاه ف يف الوالايت املتحدة ليهودل السياسية توجهاتال يفالتباين  يف تزايدهناك  .1

"إسرائيل"، إىل جانب التباين بينهم وبني يهود "إسرائيل"، خصوصا  يف القضااي اجلوهرية 
 للصراع العريب اإلسرائيلي.

رة على ليست مقتص ـ"إسرائيل"ن مجاعات الضغط املساندة لأىل إمن الضروري التنبه  .2
، وتقدر جنيليني(من اإلخصوصا  ) ها مسيحيونعضائأعضاء اليهود، بل هناك بني األ

"مسيحيون متحدون من أجل  ـ"إسرائيل"لأحد أهم مجاعات الضغط املسيحية املؤيدة 
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أبن عدد  "Christians United for Israel إسرائيل
ماليني عضو، وقد أتسست هذه  5 ـأعضائها جتاوز ال

اجلماعة الضاغطة من قبل أحد الكنائس املسيحية يف 
 7تكساس.

ت الضغط أو ليسوا معنيني جبماعا سرائيليةمريكيني يعارضون السياسات اإلأ ن هناك يهودا  إ .3
 8،"اللُبس" سرائيلي هو تعبري فيه بعضو اإلأن تعبري اللويب اليهودي أ، مما يعين اليهودية

من يهود نيويورك )وهي اليت تضم أكرب  %44ويكفي على سبيل املثال أن نشري إىل أن 
ري ( ليسوا على صلة أبي من املؤسسات الدينية أو غ"إسرائيل"جتمع لليهود يف العامل بعد 

الدينية اليهودية، كما أن هناك شخصيات يهودية من ذوي اخلربة يف العمل مع مجاعات 
تساب هلا بدأوا يف نقد عمل هذه اجلماعات، بل ويدعون للتوازن يف الضغط اليهودية واالن

 9السياسة األمريكية يف الشرق األوسط.

 

 :مؤشرات القوة للويب اليهودياثنياً: 
 

رتاتيجي والتوجه االسخصوصا  تتمثل أبرز أدوات التأثري للويب اليهودي على القرار األمريكي 
  املؤشرات التالية:العام للمجتمع االمريكي يف 

ن العامة جلنة الشؤو  عند مقارنة ما تنفقه مجاعات الضغط اليهودية مثل :النفوذ املايل .1
 مريكية الكربىومؤمتر رؤساء املنظمات اليهودية األ (،AIPAC اآليباكاإلسرائيلية ) -األمريكية 

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations، املسيحيون"و 
 مريكيةة األنيواملنظمة الصهيو "، Christians United for Israelسرائيل إجل أاملتحدون من 

Zionist Organization of America، ي مريكمن القومي األواملعهد اليهودي لألJewish 

Institute for National Security of America، ت قراطياو ومؤسسة الدفاع عن الدمي
Foundation for Defense of Democracies ومجاعة جي سرتيت ،J Street ، وغريها يف
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فقت خالل الفرتة نأهنا أيتبني على سبيل املثال  ،)التشريعية والرائسية( احلمالت االنتخابية
 2118 سنةموال يف مليون دوالر، وقد ذهبت هذه األ 131ما يقارب )فرتة ترامب(  2112-2121

 ،)قطر دول عربية 3نفقت أبينما  10،للشيوخ مرشحا   51للنواب و مرشحا   222ىل دعم إ مثال  
أمريكية لصاحل جهات  مليون دوالر 312ما يقارب  نفسها مارات( يف الفرتةواإل ،والسعودية

  11ملساندة هذه الدول ضّد بعضها البعض.

مريكية  السياسة األسرائيلي يفىل أن التأثري اإلإويشري برانمج سياسي لفضائية صينية رمسية    
هناك  ،غىن يف العاملهم األ شخصا   41ن من بني أانبع من النفوذ املايل اليهودي، وذكر الربانمج 

عالمية الية واإلاملو  الصناعية ثرايء اليهود ميتد للمؤسساتن نفوذ هؤالء األأمنهم من اليهود، و  18
  12نرتنت.وقطاعات اإل

لويب  51ولكن من الضروري عدم املبالغة يف حجم التدخل املايل هلذا اللويب، فعند حتديد أعلى    
، مع مالحظة 31يف الوالايت املتحدة لدعم املرشحني، جند أن ترتيب اللويب اليهودي هو يف املرتبة 

 13ييت.السوفييف فرتة ما بعد سقوط االحتاد خصوصا  أن حجم اإلنفاق هلذا اللويب يتزايد 
ة ويتمثل عمل اللويب اليهودي يف هذا القطاع يف تطويع الرسائل اإلعالمي اإلعالمي:النفوذ . 2

 اللعلى توجهات الرأي العام األمريكي، ويتم ذلك من خلتربير السياسات اإلسرائيلية والتأثري 
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الرتويج ألفكار معينة ختدم املصاحل 
اهتام كل من يتخذ اإلسرائيلية، أو 

لية سرائيللسياسات اإل انقدا   موقفا  
وتظهر مناذج  .للسامية نه معاد  أب
 عالم من خاللثري يف وسائل اإلأالت

 تضر و الصور اليتأخبار خفاء األو غري مباشر إلأالضغط على هذه الوسائل بشكل مباشر 
 الذي يتناول ، فعلى سبيل املثال تبني من حتليل الرسم البياينوالرتكيز على نقيضها، ـ"إسرائيل"ب

 يف صحيفة نيويورك اتميز 2111عدد القتلى من الفلسطينيني واإلسرائيليني يف انتفاضة سنة 
The New York Times من  %31، أن نسبة تغطية أعداد القتلى الفلسطينيني كانت حنو

، أي أن %115عددهم، بينما كانت تغطية أعداد القتلى اإلسرائيليني يف الفرتة نفسها هو 
ويغلب على افتتاحيات الصحف والربامج  14اإلشارة للعدد تكررت أكثر من العدد ذاته.

لسياسات تقدمي اآلراء اليت تربر ااحلوارية يف الوسائل اإلعالمية ذات الصلة جبماعات الضغط 
ىل إامعات، عالم ويف اجلو العرب بشكل عام عرب وسائل اإلأالفلسطينيني  سرائيلية ضدّ اإل

عالمية ابملعلومات حول خمتلف القضااي اخلاصة ابلصراع العريب هليئات اإلجانب تزويد ا
الكتاب  ة ضدّ عالميسرائيلية، وتنظيم احلمالت اإلالصهيوين ولكن بشكل خيدم السياسات اإل

  15واهليئات اليت تتخذ مواقف انقدة للسياسات االسرائيلية.
 تقوم: النفوذ االنتخايب. 3

مجاعات الضغط اليهودية حبث 
املشاركة العالية يف اليهود على 
والتصويت لصاحل االنتخاابت 

 مرشح معني، لكن االطالع على
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مريكية  ت األيف االنتخااب توجهات تصويتهمو  بني اليهود نتائج االنتخاابت ونسب املشاركة
 16لنا ما يلي:كشف 

ول انتخاابت بعد أ) 1248نسبة مشاركة اليهود يف االنتخاابت الرائسية خالل الفرتة من  .أ
على من املعدل العام ملشاركة أوهي  ،%81 حنوبلغت  2121إىل سنة  قيام "إسرائيل"(

 مريكي.اجملتمع األ

ليهود صوات اأذهب أغلب  ("إسرائيل")منذ أتسيس  انتخاابت رائسية أمريكية 21من بني  .ب
قراطي أن اغلبية أصوات اليهود ذهبت إىل احلزب الدميو  أي ،قراطي فيها كلهاو املرشح الدميىل إ

 يف كل االنتخاابت.

 .%11.2ما نسبته  2121-1248قراطي خالل الفرتة و بلغ معدل تصويت اليهود للمرشح الدمي .ج

 سياسة جوهرية وذات طابع اسرتاتيجي يف ننا ال نرى فروقا  إالسابقة ف املعطيات من الرغمعلى  .د
ن إطيني، أي قراو عند مقارنتهم مع الدمي مريكيني من اجلمهوريني حيال "إسرائيل"الرؤساء األ

ومنط  على عالقة واضحة بني توجه اليهود يف التصويت أتثري التصويت مل يقدم لنا دليال  
 Donald Trump ترامب دوانلد ن الرئيسأ على الرغم من السياسة للرئيس املنتخب. فمثال  

 يف منافسته مع هيالري كلينتونصوات اليهود أمن  %22اجلمهوري حصل فقط على 
Hillary Clintonكثر نه كان األأال ، إ

ويف  ." جتاه "إسرائيل"وفعال   "قوال   احنيازا  
صوات أذهبت  يضا  أ 2121انتخاابت 

 Joe Biden جو ابيدنىل إاليهود 
من  %24مقابل  %12قراطي مبعدل و الدمي

على الرغم من كل ما قدمه لـ"إسرائيل" يف موضوعات الدعم السياسي  ،صوات اليهود لرتامبأ
خالل توليه منصب الرئيس، أي أننا مل جند معامل ارتباط قوي بني  واالقتصادي والعسكري

عن  غض النظرب "إسرائيل"توجهات التصويت لليهود وبني سياسات الرؤساء جتاه العالقة مع 
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انتمائهم احلزيب. وتتعزز مالحظاتنا السابقة بنتائج دراسة أكادميية أمريكية حديثة قامت على 
، 2121-1812منهج حتليل املضمون أللَفي تصريح أو بيان للرؤساء األمريكيني خالل الفرتة 

من هذه  األمريكيني، ويتبنيوحاولت الدراسة الرتكيز على "صورة اليهودي" يف ذهن الرؤساء 
وبني اجتاهات  ،"إسرائيل"الدراسة أن ال عالقة بني موقف الرئيس من اليهود أو سياساته جتاه 

أم للرؤساء، بل إن  US Congress التصويت اليهودي سواء يف االنتخاابت للكوجنرس
الدراسة تعيد نص خطاابت أو تصرحيات للرئيس السابق ترامب يتهم فيها اليهود بعدم الوالء 
ألمريكا حني يصوتون للدميوقراطيني وقال حرفيا : "إن اليهودي الذي يصوت للدميوقراطيني 

كما عدم تصويت اليهود له   على الرغم منو  17هو شخص إما يفتقر للمعرفة أو الوالء"،
 .لـ"إسرائيل"أشران سابقا  إال أنه كان األبرز يف احنيازه 

 
 :االسرتاتيجي األمريكي يف هيئات صنع القراراليهود  متثيلاثلثاً: 

 

يشري العديد من الباحثني أن اليهود يعملون على "زرع" رجاهلم يف دوائر صنع القرار 
االسرتاتيجي األمريكي، ولتحديد مدى دقة هذا التصور، من الضروري بداية اإلشارة إىل أن نسبة 

من جمموع سكان الوالايت املتحدة، لكن مقارنة هذه النسبة بنسب  %2.1اليهود السكانية هي 
 داخل هيئات صنع القرار تبني لنا ما يلي:متثيلهم 

يتمكن أي يهودي من الوصول إىل رائسة الوالايت املتحدة، بينما شكل الرؤساء مل  .1
، %51.3أن نسبتهم السكانية هي  على الرغم من، 42من جمموع الرؤساء الـ  %18الربوتستنت 

 على الرغم من، وجو ابيدن( الرائسة John Kennedy وتوىل كاثوليكيان فقط )جون كينيدي
 18.%2.23أن نسبتهم السكانية 

لكن الضرورة تقتضي التنبيه ملوضوع الفروق يف عدد األصوات بني املرتشحني للرائسة إلدراك 
ة أمهية الصوت اليهودي، فقد تبني لنا من حتليلنا لنتائج االنتخاابت الرائسية األمريكية خالل الفرت 

 ما يلي: 19انتخاابت رائسية( 21)وعددها  1248-2121
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 21مرة من أصل  13فما دون من األصوات كان  %51إن معدل فوز الرئيس بنسبة  .أ
 .%21.21انتخاابت رائسية، أي بنسبة 

 مرات. 5من األصوات كان  %55إىل  %51إن معدل فوز الرئيس بنسبة فوق  .ب

 من األصوات ثالث مرات فقط. %55فاز الرئيس أبكثر من  .ج
  

ذلك يعين أن الفارق بني الفائز واخلاسر غالبا  ما يكون هامشا  ضيقا  للغاية، وهو ما يسمح 
ه للمشاركة اليهودية العالية ابلتأثري يف نتائج االنتخاابت الرائسية والرتجيح يف عدد األصوات، وعلي

 االنتخاب. ةفكلما كان اهلامش ضيقا  كانت نسبة أتثري اليهود أعلى يف التأثري على نتيج

هم السكانية، يتجاوز نسبتفإنه )النواب والشيوخ( األمريكي يف الكوجنرس  أما متثيل اليهود .2
  (2123-2121) 111وحىت الكوجنرس  ،(1222-1221) 115هنم منذ الكوجنرس رقم أيتبني  فمثال  

  20تراوحت معدالت متثيلهم على النحو التايل:
 

 2023-1997خالل الفرتة مريكي عدد اليهود يف الكوجنرس األ

 

 رقم الكوجنرس
عدد اليهود يف 
 جملس النواب

عدد اليهود يف 
 اجملموع جملس الشيوخ

105 25 11 36 
106 23 11 34 
107 26 10 36 
108 26 11 37 
109 26 11 37 
110 30 16 46 
111 31 14 45 
112 27 13 40 
113 22 12 34 
114 19 10 29 
115 23 9 32 
116 28 9 27 
117 28 10 38 
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مريكي أكوجنرس   13أن معدل متثيل اليهود يف آخر  يتبني لنا ،اجلدول السابقبتحليل و 
، وهي نسبة %2.21ن نسبة متثيلهم تساوي أ، وهو ما يعين 535صل أمن  عضوا   31هو 

 ضعاف نسبتهم السكانية.أتعادل أكثر من ثالثة 
التباين بني  على الرغم منالوالايت:  Governorsمتثيل اليهود يف رؤساء أو حمافظي  .3

الوالايت يف إجراءات وأنظمة تويل منصب احملافظ، فإن عدد رؤساء الوالايت من اليهود خالل 
رئيسا ، وهو ما جيعل نسبة متثيلهم يف رؤساء الوالايت أقل من  11هو  2121-1251الفرتة 

نسبتهم السكانية، خالفا  ملا هو عليه احلال يف نسبة متثيلهم يف الكوجنرس كما ذكران يف الفقرات 
 21السابقة.

 
 : بلوماسية املقايضة بني املصاحليالغياب العريب وعدم تبين درابعاً: 

 

ن الفارق  إف "،لسرائي"إمريكية لدى مريكية لدى العرب واملصاحل األاألعند املقارنة بني املصاحل 
، عات السالححجم مبي أم ،مريكيةكبري لصاحل الطرف العريب، سواء كمراكز للقواعد العسكرية األ

 ،مليار دوالر 45.22بلغ  2121 سنةمريكي كسوق جتاري، فحجم التبادل التجاري العريب األأم  
مليار  11.188حبجم  مليار دوالر، مقابل جتارة مع "إسرائيل" 22.28كانت القيمة   2112 سنةويف 

مريكي يساوي ن حجم التبادل التجاري العريب األأأي  22مليار دوالر على التوايل، 412.14دوالر و
ة"  "املقايضيف لكن هذه املزااي العربية ال تستخدم .مريكية مع "إسرائيل"ضعاف التجارة األأربعة أ حنو

ة اليت قايض ىل الكيفيإشارة مريكا عند العرب ومصاحلها عند "إسرائيل"، ويكفي اإلأبني مصاحل 
، 1211مم املتحدة سنة مريكية لطرد اتيوان من األدارة األاإل Mao Zedong هبا ماوتسي تونغ

وهو ما جيعلنا نطرح السؤال التايل: لو أن العرب وضعوا  23مقابل تغيري موقفه من احلرب الفيتنامية.
هل يتمكن ، ف"إسرائيل"الوالايت املتحدة بني خيارين إما مصاحلها عند العرب أو مصاحلها عند 

 اللويب اليهودي من دفع القرار األمريكي ابجتاه "غري برامجايت"؟ ال نعتقد ذلك.
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 :"إسرائيل"قرار األمريكي عند تضارب املصاحل مع الخامساً: 
 

ن احلكم على وزن اللويب اليهودي يف القرار األمريكي جيب أن يقوم على أساس مراعاة أنعتقد 
 بُعدين مها:

ستمرار جيب أن ال حيسب اب "إسرائيل"إن تطابق املصاحل االسرتاتيجية بني أمريكا و .1
وابلضرورة على أنه نتيجة جلهد اللويب اليهودي، بل قد يكون التطابق نتيجة ملعطيات الواقع 

  وضرورات إدارة السياسة اخلارجية لكل من طريف العالقة.

إن حتديد وزن اللويب يف القرار األمريكي حيتاج ملراقبة هذا الوزن عند تضارب املصاحل  .2
 إسرائيل""عليا مع املصاحل اإلسرائيلية ملعرفة مدى أتثري اللويب يف تكييف القرار لصاحل األمريكية ال

 على حساب املصاحل األمريكية.
 

استنادا  ملا سبق، جيب أخذ االعتبارات التالية يف احلسبان عند تقييم وزن دور اللويب اليهودي 
 يف القرار األمريكي:

الدولة العظمى هي اليت تتحكم يف يف التاريخ هو أن  Mega Trendن االجتاه األعظم إ .1
، فلم يقدم لنا التاريخ القدمي واملعاصر مناذج كافية على أن الدولة الصغرى تتحكم الدولة الصغرى

يف جمال طلق تن املهمةمريكية األ يف القرار االسرتاتيجي للدولة العظمى، لكن بعض الدراسات
ن السياسة أوهي  ،مريكية من نقطة حمددةياسة اخلارجية األحتديد وزن اللويب اليهودي يف الس

ألكثر ومتباينة، لكن مجاعة الضغط امجاعات ضغط متنوعة بني مساومات عن مريكية تعبري األ
 جنحت يف واليت ،الضغط اليهوديةمريكية حنو مصاحلها هي مجاعات السياسة األ يف شدّ  جناحا  

يف توجهات  التناغم العايلوهو ما يفسر  ،ائيلية متطابقةسر مريكية واإلاألن املصاحل أزرع فكرة 
 WaltStephen 24ت وستيفن وال  MearsheimerJohnجون مريشيمر وتعد دراسة  .الدولتني
 تصب يف مصلحة الطرفالدراسات مثل هذه وعلى الرغم من أن  .اجملالبرز يف هذا هي األ
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نعمل على اليهودي، وهو ما سأتثري اللويب دالالهتا قد يضخم حجم يف املبالغة أن إال العريب، 
 الدراسة.هذه الحقا  يف توضيحه 

صاحل هو عند تصادم م جلماعات الضغط ثريأاالختبار احلقيقي لقياس مستوى التإن . 2
  ية:، وهو ما يستدعي حتديد وزن اللويب استنادا  للمصفوفة التالالدولة الصغرى مع الدولة العظمى

الدولة الصغرى/ 
 الدولة العظمى

تطابق اسرتاتيجي 
 اتم

تطابق اسرتاتيجي 
 جزئي

تعارض اسرتاتيجي 
 اتم

تطابق اسرتاتيجي 
 اتم

 - - سياسة متماثلة

تطابق اسرتاتيجي 
تعاون يف جوانب  - جزئي

 - التطابق فقط

تعارض اسرتاتيجي 
 - - اتم

أولوية مصاحل الدولة 
العظمى على حساب 

مصاحل الدولة 
 الصغرى
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ملصاحل  ("إسرائيل"وميكن تقدمي عدد من النماذج اليت تؤكد خضوع مصاحل الدولة الصغرى )   
الدولة الكربى )الوالايت املتحدة( يف حالة التعارض بني املصاحل االسرتاتيجية العليا، مما يعين 

أن وزن اللويب يف صياغة واختيار 
البديل االسرتاتيجي للدولة العظمى 
يظهر يف حلظات التناقض وليس يف 
حلظات التطابق يف األهداف بني 

 ة:يالطرفني، كما يتضح يف األمثلة التال
سرائيلي الفرنسي الربيطاين لقناة بعد الغزو اإل :1252العدوان الثالثي على مصر سنة  .أ

افع )لدو  ، ساندت الوالايت املتحدة واالحتاد السوفيييت22/10/1252السويس يف يوم 
نسحاب قوات الدول ابلب ايط UN Security Council منيف جملس األ قرارا   خمتلفة(
بينما  1252ديسمرب كانون األول/ تنفيذه من بريطانيا وفرنسا يف   وهو ما تّ  ،الثالث

 ن الوالايت املتحدة طالبتأتلكأت "إسرائيل" يف االستجابة لدعوة االنسحاب، غري 
ه "إسرائيل" من سيناء، وهو ما نفذت التام والسريع ابالنسحاب بشكل ال لبس فيه "إسرائيل"

 تباين وسبب ذلك هو 25من االحتالل.قل من مخسة شهور أ، أي بعد 6/3/1251يف 
ائج العدوان سباب ونتأسرائيلية يف تلك الفرتة من حيث تقدير مريكية مع اإلالرؤية األ

، ألن الوالايت املتحدة 1221سنة بينما مل تتخذ الوالايت املتحدة املوقف ذاته  26،الثالثي
لى التعاون التقليدي واملراهنة عيف املرحلة األوىل كانت معنية بلجم نفوذ قوى االستعمار 

مع مصر الناصرية، بينما كان املوقف األمريكي يف املرة الثانية خمتلف متاما ، وهو ما يعين 
أن دور اللويب اليهودي حمكوم مبدى االتساق االسرتاتيجي بني الطرفني األمريكي 

  واإلسرائيلي ال بقوته الذاتية.
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للسعودية  AWACSبيع طائرات األواكس  .ب
املعارضة الشرسة على الرغم من  1281سنة 

من اللويب اليهودي: وعند اشتداد األزمة 
 ،وتوايل جهود اللويب اليهودي ملنع الصفقة

 Ronald انقال الرئيس األمريكي روانلد رجي

Reagan ليس من شأن األمم األخرى" :
صناعة السياسة اخلارجية األمريكية"، وقال وزير 

تعليقه على معارضة اللويب اليهودي ، يف Alexander Haigخارجيته الكسندر هيغ 
 27للصفقة: "جيب أن يكون الرئيس متحررا  من قيود االعرتاضات اخلارجية".

 :1221يج الثانية سنة منع "إسرائيل" من الرد على الصواريخ العراقية خالل حرب اخلل  .ج
قرار عدم  Yitzhak Shamir سحق شامريإسرائيلي حينها وقد وصف رئيس الوزراء اإل

د ن رفضت الوالايت املتحدة فكرة الر أبعد  خصوصا  قسى حلظات حياته أنه من الرد أب
شنج تسبب يف تمن ذلك، مما  "إسرائيل"، وحذرت سرائيلي على الصواريخ العراقيةاإل

ومل يتمكن اللويب  George Bush.28 مريكي جورج بوشبني شامري والرئيس األالعالقات 
 اليهودي من التأثري يف القرار األمريكي هنائيا .

جبار "إسرائيل" على التخلي عن االتفاق مع الصني خبصوص التعاون العسكري ودفع إ .د
ال قطع جم فقد اتفقت "إسرائيل" والصني على التعاون التكنولوجي يف: الغرامة للصني

جربت أ، 2115ن تكشف االتفاق سنة أغيار وتكنولوجيا الطائرات املسرية، وبعد 
لغاء االتفاق، واضطرت "إسرائيل" لدفع التعويضات إالوالايت املتحدة "إسرائيل" على 

 29مريكية".ن الصفقة تضر "ابملصاحل األأالوالايت املتحدة  رأتذ إلغاء، للصني بسبب اإل
على  إسرائيل""احلرص الشديد من على الرغم من ومل يتمكن اللويب من تغيري هذا التوجه 

 العالقة مع الصني.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Haig
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 سرائيلي جواناثن بوالرداجلاسوس اإل .ه
Jonathan Pollard تّ ، 1285: يف سنة 
سرائيلي جواناثن بوالرد اعتقال اجلاسوس اإل

همة مريكية بتالذي كان يعمل يف البحرية األ
التجسس لصاحل "إسرائيل"، ونقله معلومات 

، وصدر احلكم عليه ابلسجن مدة احساسة هل
، وقد بذل اللويب اليهودي ورؤساء عاما  ثالثني 

سجن فراج عنه دون جدوى، وبقي يف المضنية لإل سرائيلية املتعاقبة جهودا  الوزارات اإل
احل يضر ابملص نه مارس نشاطا  أمريكية ت احلكومة األرأو  ،كمل مدة احلكم عليهأن أإىل 
 30سرائيلية.نه يفيد املصاحل اإلأمريكية على الرغم من األ

عدم قدرة "إسرائيل" على تعطيل االتفاق النووي  .و
 ،Barack Obama أوابما ابراكيراين يف فرتة اإل
تعطيل العودة للمفاوضات حوله يف فرتة جو  وال

لية سرائيوتدل مراجعة التصرحيات اإل: ابيدن
 وابما، مثأمريكي حول االتفاق زمن الرئيس األ

التصرحيات بعد تويل جو ابيدن الرائسة على 
سرائيلية متتالية ملنع توقيع االتفاق مث ملنع العودة له، لكن هذه اجلهود حىت اآلن إضغوط 

على الرغم من و  .سرائيلي يف هذه النقطة حتديدا  ىل تطورات لصاحل الطرف اإلإال تشري 
ال أن الطرف إ سرائيلية،ن االتفاق يضر ابملصاحل اإلأسرائيلية والرتكيز على اجلهود اإل

 31مريكي يسري يف اجتاه معاكس.األ
لتوسيع  2114سنة شارة اىل أن اللويب اليهودي بذل جمهودا  كبريا  يف إلمن الضروري ا .ز

 32ن مطالبه.ة منطاق احلصار والعقوابت على إيران، لكنه مل يتمكن من حتقيق نسبة مهم

 جواناثن بوالرد
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لكن توسيع نطاق احلصار بعد ذلك كان نتيجة للرؤية السياسية لرتامب، الذي كما أشران 
 من اليهود. %22مل يصوت له إال 

توجهاهتا  يف ن مجاعات الضغط اليهودية ليست متسقة دائما  أىل إمن الضروري التنبه  .3
هذه  هناك خالفات معلنة بني فمثال  سرائيلية، مريكية اإلالسياسية اخلاصة ابلعالقات األ

 وع حلّ و موضأيراين وكيفية التعامل معه، اجلماعات مثل اخلالفات حول االتفاق النووي اإل
 الوالايت يف ن التباين يف توجهات اجملتمع اليهوديأكما   .الدولتني يف الصراع العريب الصهيوين

 ا  تتضح يف عدد من املؤشرات طبق املتحدة واليت تنعكس داخل مجاعات الضغط اليهودية
 33مريكي:الستطالعات الرأي العام اليهودي األ

 .ييد سياساهتايل" وأت"إسرائـالفروق الكبرية بني املتدينني وغري املتدينني يف درجة ارتباطهم ب .أ
 .الفروق الكبرية بني الشباب والكهول يف التوجهات حنو "إسرائيل". ب
 قراطيني واليهود اجلمهوريني.و ات اليهود الدميالفروق الواضحة بني توجه ج.

شرق حيال تراجع القيمة االسرتاتيجية لل بني مجاعات الضغط اليهوديةالقلق املتزايد  .4
واحتماالت انعكاس ذلك على املكانة اإلسرائيلية يف السياسة  مريكيةوسط يف السياسة األاأل

اخلارجية األمريكية مستقبال . وتشري بعض الدراسات يف هذا اجملال إىل بعض الظواهر "األولية" 
 34من تزايدها يف املستقبل مثل: "إسرائيل"واليت ختشى 

ل تنامي املكانة يكية مقابتراجع املكانة االسرتاتيجية للشرق األوسط يف االسرتاتيجية األمر  .أ
 االسرتاتيجية ملنطقة الباسيفيكي، وابلتايل تراجع الدور األمريكي مستقبال  يف الشرق األوسط،

 وهو أمر يبدي اللويب ختوفا  متكررا  منه.

 ال عوان ، كوهنا نم أكثر عبئا   واعتبارها" إسرائيل"لـ الناقدة األمريكية الفكرية النخب أفراد تزايد .ب
 مضطرد، بشكل يةاإلسرائيل السياسات جتاه العاملي العام الرأي لدى السلبية النظرة تزايد مع سّيما
 على طالعاال اجملال هذا يف اإلشارة وتكفي. املعتمدة الرأي استطالعات تؤكده الذي األمر وهو

 أبرز أحد يعد والذي ،2121 مايو/ أاير يف Stephen M. Walt والتز ستيفن كتبه الذي املقال
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 الوالايت بني اصةاخل العالقة إلهناء فيه يدعو والذي املتحدة، الوالايت يف الدولية العالقات علماء
  35.مكاسبها تفوق أصبحت العالقة هذه أعباء ألن نظرا  " إسرائيل"و املتحدة

 اإلسرائيلية، السياسات جتاه األمريكي اليهودي اجملتمع داخل التوجهات يف التباين تزايد .ج
 اللويب وفاعلية ورد على يؤثر ما وهو األمريكيني، واليهود" إسرائيل" يهود بني التباين وتزايد

 كما ذاهتا، دياليهو  الضغط مجاعات بني التنافس على بصماته يرتك أصبح بل اليهودي،
 اليت رتيتس واجلي األيباك بني التنافس من يتضح

 حيث لأليباك، كمنافس 2111 سنة أتسست
 يف اإلسرائيلي االستيطان املنظمة هذه تعارض
 داتاملساع تكون أبن وتطالب الغربية، الضفة
 الفلسطينيني من لكل األمريكية املالية

 36.إليراينا النووي االتفاق تؤيد أهنا عن انهيك الدولتني، حلّ  تؤيد كما واإلسرائيليني،

 ويتخوف .األخرى للدول املالية املساعدات لتقليص املتحدة الوالايت يف الدعوات تزايد .د
 ".إسرائيل"لـ األمريكية املساعدات التقليص هذا ميس أن من اإلسرائيليون

 أن إىل نشري أن ويكفي العامل، مناطق كل يف ذاهتا هي األمريكية السياسة طبيعة .5
 Congressional Research الكوجنرس أحباث خدمة ملكتب وطبقا   املتحدة الوالايت

Services (CRS) من رتةالف خالل املختلفة العامل مناطق يف عسكراي   تدخلت األمريكي 
 فرتة) 2111 إىل"( إسرائيل" أتسيس) 1248
 كما. مرة 188 جمموعه ما ،(ترامب حكم

 تغيري 1282-1241 الفرتة خالل حاولت
 واقعب العامل دول من عدد يف السياسي النظام

 العام يف تدخال   2.12 مبعدل أي 37مرة، 12
 مانلض األخرى الدول يف والتدخل العدوان هي اخلارجية سياساهتا جوهر أن أي الواحد،
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 كثريا   ختتلف ال ةالعربي املنطقة يف األمريكية السياسة فإن وعليه،. العسكرية ابلقوة مصاحلها
 لضغطا جلماعات فيها دور ال اليت األخرى املناطق كل يف سياستها عن اجلوهر حيث من

 .وجوده عدم أو اللويب وجود عن النظر بغض ذاهتا هي جوهرها يف فسياستها اليهودي،

 
 :اخلالصة

 

 أمر االسرتاتيجية ريغ األمريكية القرارات على التأثري يف اليهودي اللويب بدور االستهانة أن لنا يبدو
 يف ابملقابل املبالغة أن كما األوسط، الشرق يف األمريكية السياسة مالبسات فهم على يساعد وال مضلل
 .االستهانة ترتكها اليت اهتاذ النتيجة إىل يقود األمريكي االسرتاتيجي القرار يف متحكما   اليهودي اللويب اعتبار
 لشرقا يف سواء اجلوهر حيث من ذاهتا هي العامل مناطق كل يف األمريكية السياسات إن

 مل أم هوديي لويب هناك أكان وسواء العامل، يف اسرتاتيجية-اجليو األقاليم من غريه أم األوسط
 أما ذاته، هو ونسيك العليا املصاحل عن املعربة األمريكية االسرتاتيجية القرارات جوهر فإن يكن

 .اليهودي ويبالل قبل من للتكييف قابلية أكثر تكون فقد الدنيا ابملصاحل اخلاصة القرارات
 استعمار كدول الطرفني جتمع اليت الطبيعة حبكم اإلسرائيلية األمريكية السياسات تطابق إن

 األمريكي، اجملتمع يف يةالربوتستنت الغالبية مع سّيما ال الديين الرتاث يف التداخل جانب إىل استيطاين،
 املصاحل ضاربت أن إىل تشري التارخيية اخلربة لكن اللويب، دور يف يبالغ البعض جيعل ما هو

 .اإلسرائيلية لىع األمريكية املصاحل أولوية لصاحل األمريكي القرار يف ينتهي العليا االسرتاتيجية
 للوالايت يضمن ريبالع العامل يف اهلائلة مبصاحلها املتحدة للوالايت العربية املقايضة غياب إن

 ومن ي،اليهود للويب املناورة هامش يوسع مما ،"إسرائيل" ولدى العرب لدى مصاحلها املتحدة
 اتيوان مع اشنطنو  عالقات يف األمريكية الصينية املقايضة إىل العودة العرب للباحثني الضروري

 .البحث هذا يف سابقا   أشران كما
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