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اللوبي الموالي إلسرائيل في الواليات المتحدة :الحقيقة
الكامنة وراء الخرافة

مقدمة
لطاملــا نُســجت األســاطري حــول اللوبــي املــوايل إلرسائيــل
يف الواليــات املتحــدة ،ســواء أكان هــذا اللوبــي موضــع
تنديــد وذ ّم أم موضــع إعجــاب وتقديــر .فمنتقــدو هــذا
اللوبــي ومنــارصوه عــى الســواء ،وال ســيما لجنــة الشــؤون
العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة (أيبــاك) ،ينظــرون إليــه كمــا
لــو كان يتمتــع بنفــوذ هائــل ال حـ ّد لــه يف دهاليــز الســلطة
يف واشــنطن العاصمــة .ويشــحذ هــذا التصــور نفســه قــوة
ذلــك اللوبــي ،بالنظــر إىل أن الساســة يخشــون مــن الوقــوع
يف براثــن مــا يفرتضونــه مــن غضبــه العــارم .ويف الواقــع،
يُنظــر إىل اللوبــي املــوايل إلرسائيــل عــى نطــاق واســع
باعتبــاره ثانــي أقــوى لوبــي محــي يف الواليــات املتحــدة ،وال
يســبقه يف هــذه املكانــة ســوى «مجموعــة الضغــط املؤيــدة
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كاتــب ومحلــل ســيايس ،محــارض يف العلــوم السياســية يف جامعــة
كاليفورنيــا -لــوس أنجلــوس.

لحمــل الســاح» (التــي تتزعمهــا الرابطــة الوطنيــة لحملــة
ً
ووفقــا ملــا يــراه بعــض املراقبــن ،فــإن اللوبــي
البنــادق).
ً
الــذي يديــن بوالئــه إلرسائيــل بلــغ مبلغــا مــن القــوة لــم
يعُ ــد معــه هــو املســؤول الوحيــد عــن الدعــم الــذي تؤمّ نــه
الحكومــة األمريكيــة إلرسائيــل فحســب ،بــل بــات يشــكل
ً
أيضــا القــوة املحركــة التــي تدفــع السياســة الخارجيــة
التــي تنتهجهــا الواليــات املتحــدة تجــاه الــرق األوســط
بعمومــه 1.وتوجَّ ــه االتهامــات إىل هــذا اللوبــي بأنــه العقــل
املدبــر الــذي وقــف وراء غــزو العــراق عــى يــد الواليــات
املتحــدة واإلطاحــة بنظــام الرئيــس صــدام حســن يف العــام
 2،2003وتدبــر فــرض العقوبــات االقتصاديــة الخانقــة
عــى إيــران بســبب برنامجهــا النــووي عــى مــدى العقــد
املنــرم ،ناهيــك عــن اتهامــات أخــرى تتســم بقــدر أكــر
مــن انعــدام صلتهــا بالواقــع بشــأن املؤامــرات والعمليــات
التــي يلفهــا التكتــم والتســر .ويفــرض آخــرون أن القــوة
التــي يتمتــع بهــا اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل قــوة مبالــغ

وإذا كانت إحدى المشكالت المرتبطة بالجدال الدائر حول اللوبي الموالي إلسرائيل
تكمن في الميل إلى تصويره كما لو كان يملك قوة قاهرة أو على أنه ال شأن وال
قيمة له ،فهناك مشكلة أخرى تتمثل في التقصير في إجراء دراسة حقيقية لماهية
ً
فعليا.
هذا اللوبي

فيهــا إىل حــ ّد بعيــد ،وأن هــذا اللوبــي ال يملــك يف الواقــع
غــر تأثــر هامــي يف أفضــل أحوالــه عــى السياســات التــي
3
تضعهــا الواليــات املتحــدة.
ويغلــب اإلفــراط يف التبســيط عــى هذيــن املنظوريــن.
فبينمــا يُعَ ــ ّد اللوبــي املــوايل إلرسائيــل عامـ ً
ـا واحــدًا مــن
جملــة عوامــل متعــددة تؤثــر يف السياســة التــي تتبناهــا
الواليــات املتحــدة تجــاه إرسائيــل والفلســطينيني والــرق
األوســط ،فقــد يكــون هــذا العامــل مهمً ــا يف بعــض
الحــاالت ،وخاصـ ً
ـة يف مــا يتصــل بقضايــا بعينهــا (أبرزهــا
املســاعدات الخارجيــة التــي تمـ ّد الواليــات املتحــدة إرسائيــل
بهــا) .ويف حقيقــة األمــر ،إذا لــم يكــن الضغــط املحــي غــر
ذي أهميــة يف تشــكيل السياســات التــي تضعهــا الواليــات
املتحــدة بشــأن إرسائيــل والــرق األوســط ،ملــا كان ثمــة
ســبب لوجــود اللوبــي املنــارص إلرسائيــل وربمــا كان هــذا
اللوبــي قــد اختفــى وزال منــذ أمــد بعيــد .فالحيويــة التــي
ال تــزال جماعــات اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل تتحــى بهــا
دليــل دامــغ عــى مــدى جدواهــا ونفعهــا .فهــذه الجماعــات
ال تبســط ســيطرتها عــى السياســات الخارجيــة األمريكيــة،
وإنمــا يســعها أن تحْ ــدث ً
فرقــا يف بعــض األحيــان.
وإذا كانــت إحــدى املشــكالت املرتبطــة بالجــدال الدائــر
حــول اللوبــي املــوايل إلرسائيــل تكمــن يف امليــل إىل تصويــره
كمــا لــو كان يملــك قــوة قاهــرة أو عــى أنــه ال شــأن وال
قيمــة لــه ،فــإن مشــكلة أخــرى تتمثــل يف التقصــر يف إجراء
دراســة حقيقيــة ملاهيــة هــذا اللوبــي فعليًــا .وممــا تجــدر
ً
ضئيــا مــن االنتبــاه
مالحظتــه يف هــذا املقــام أن قــد ًرا
يُــرف لدراســة التكويــن الفعــي للوبــي املؤيــد إلرسائيــل.
ففــي أحيــان كثــرة ،يصــوَّر هــذا اللوبــي كمــا لــو كان
جهــة فاعلــة سياســية عــى قــدر متقــدم مــن التنظيــم

والتماســك وتتبنــى برنامجً ــا موحـدًا .ويبــن هــذا املقــال أن
هــذه النظــرة غــر دقيقــة البتّــة .فاللوبــي املــوايل إلرسائيــل
ال يعــد جهــة فاعلــة متآلفــة وال موحــدة .ولكــي نبلــغ فهمً ــا
يتســم بصحتــه ودقتــه للوبــي املنــارص إلرسائيــل ،يبــن
هــذا املقــال ماهيتــه ،ومــا يفعلــه ،وكيــف ظهــر إىل الوجــود
وملــاذا لــم يعــد يتحــدث بصــوت واحد .وســوف نفــرض أن
اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل غــدا اآلن منقســمً ا مــن داخلــه ،وأن
هــذا االنقســام يفـ ّ
ـت يف عضــد نفــوذه الســيايس ويضعفــه.

ما هو اللوبي الموالي إلسرائيل وما الذي يفعله؟
يتألــف اللوبــي املــوايل إلرسائيــل يف الواليــات املتحــدة مــن
طائفــة مــن جماعــات املنــارصة ،ولجــان العمــل الســيايس
ومعاهــد الخــرة وجماعــات مراقبــة وســائل اإلعــام التــي
تســعى إىل التأثــر يف سياســة حكومــة الواليــات املتحــدة إزاء
إرسائيــل ويف اتجــاه تعتقــد أنــه يصــب يف مصلحهــا .واألفراد
املنتســبون إىل عضويــة هــذه املنظمــات هــم يف معظمهــم
مــن اليهــود األمريكيــن ،ولكــن ثمــة اليــوم عــدد كبــر
مــن الصهاينــة املســيحيني اإلنجيليــن الذيــن يشــاركون يف
األنشــطة التــي تنــم عــن تأييــد إرسائيــل وتنارصهــا  -وهــذا
يوجــب اســتخدام املصطلــح «اللوبــي
هــو الســبب الــذي ِ
املــوايل إلرسائيــل» دون مصطلــح «اللوبــي اليهــودي» .ويجــد
اللوبــي الــذي يُكِـ ّ
ـن الــوالء إلرسائيــل تعريفــه يف برنامجــه
الســيايس ،وليــس يف الديــن أو الخلفيــة اإلثنيــة .فالجماعــات
التــي تؤلــف اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل ال تمثــل بالــرورة
وجهــات نظــر اليهــود األمريكيــن أو اإلرسائيليــن أو
الحكومــة اإلرسائيليــة التــي تتبــوأ ســدة الحكــم أيًــا كانــت.
ومــن األهميــة بمــكان أن نؤكــد أن اللوبــي املــوايل إلرسائيــل
ال يمثــل دولــة إرسائيــل تمثيـ ً
ـا رســميًا .فمــع أن جماعــات
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اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل قــد تقيــم عالقــات وثيقــة مــع
الحكومــات اإلرسائيليــة وتســر يف خطــى قيادتهــا وتحــذو
حذوهــا يف الواقــع العمــي ،ال يخضــع اللوبــي نفســه إلرسائيل
ً
مطلقــا ،وال تتبــع الجماعــات املواليــة إلرسائيــل
خضوعً ــا
أوامــر الحكومــات اإلرسائيليــة ببســاطة .فالجماعــات التــي
تؤيــد إرسائيــل تُعـ ّد جهــات فاعلــة تتمتــع باالســتقالل وقــد
ً
اختالفــا جمً ــا يف بعــض األحيــان،
تختلــف وجهــات نظرهــا،
عــن وجهــات نظــر الحكومــات اإلرسائيليــة ،ويف وســعها أن
تنفــذ إجــراءات قــد يُبــدي واضعــو السياســات يف إرسائيــل
معارضتهــم لهــا .فمــا يحــدد الجماعــات املواليــة إلرسائيليــة
ال يكمــن يف موقفهــا إزاء سياســات بعينهــا ،وإنمــا يف
توجههــا بشــأن دولــة إرسائيــل نفســها .فااللتــزام الــذي
ال يتزعــزع ببقــاء إرسائيــل باعتبارهــا دولــة يهوديــة هــو،
يف األســاس ،مــا يميــز الجماعــات املواليــة إلرسائيــل عــن
غريهــا مــن املنظمــات التــي تشــارك يف ممارســة الضغــط
عــى حكومــة الواليــات املتحــدة بخصــوص قضايــا الــرق
األوســط .ويحــرك كل جماعــة مــن هــذه الجماعــات شــاغل
أســايس حيــال تأمــن وجــود إرسائيــل بصفتهــا دولــة
يهوديــة (فالواقــع الــذي يشــهد عــى أنهــا تريــد إلرسائيــل
أن توجــد بوصفهــا دولــة يهوديــة هــو مــا يش ـ ّكل الفــارق
بــن الجماعــات املؤيــدة إلرسائيــل والجماعــات الصهيونيــة،
وحتــى الجماعــات اليهوديــة التــي تناهــض الصهيونيــة
وتقــع خــارج إطــار اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،مــن قبيــل
منظمــة «الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام»).
ويشــارك اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،يف ســياق املســاعي
التــي يبذلهــا للتأثــر يف السياســة التــي تعتمدهــا حكومــة
الواليــات املتحــدة بشــأن إرسائيــل ،يف طائفــة واســعة
ومتنوعــة مــن األنشــطة .ويشــكل مــا يقــوم بــه اللوبــي
املؤيــد إلرسائيــل ،حســبما يوحــي بــه اســمه ،مــن ممارســة
الضغــط عــى املرشّ عــن يف الكونغــرس وواضعــي السياســات
واملســؤولني يف الســلطة التنفيذيــة جانبًــا رئيســيًا مــن
عملــه .ويمــارس اللوبــي هــذا الضغــط بصــورة منتظمــة،
وال يمارســه بصفــة مؤقتــة ال تــدوم طويـ ً
ـا .وال ينطــوي
ذلــك عــى ترويــج مبــادرات سياســاتية أو ترشيعــات
محــددة أو معارضتهــا (وقــد يصــل األمــر إىل صياغــة
الترشيعــات نفســها يف بعــض الحــاالت) فحســب ،وإنمــا
يشــمل كذلــك املحافظــة عــى عالقــات جيــدة مــع الساســة
َ
املنتخبــن وموظفــي الحكومــة وإطالعهــم عــى القضايــا
التــي تُعنــى بهــا إرسائيــل (ومــن الطــرق املرعيــة يف إنفــاذ
هــذا األمــر اصطحــاب هــؤالء الساســة يف «بعثــات دراســية»

إىل إرسائيــل) .وفضـ ً
ـا عــن ذلــك ،يوظــف اللوبــي املــوايل
إلرسائيــل العــرات مــن لجــان العمــل الســيايس التــي
تتــوىل جمــع األمــوال ،ثــم التــرع بهــا لصالــح املرشــحني
الذيــن ّ
يفضلهــم يف حمالتهــم االنتخابيــة (حيــث يتســنى لــه،
بهــذه الطريقــة ،أن يســاهم باملزيــد مــن األمــوال يف الحمالت
السياســية عــى نحــو يفــوق املمولــن األفــراد) .ومــن شــأن
املســاهمات التــي تقدمهــا لجــان العمــل الســيايس املواليــة
إلرسائيــل لتلــك الحمــات ،والتــي تصــل إىل ماليــن عــدة من
الــدوالرات ،أن تســاعد يف ضمــان دعــم إرسائيــل ومســاندتها
مــن جانــب الساســة ،وأن تعــن عــى إلحــاق الهزيمــة
بالساســة الذيــن يُنظــر إليهــم عــى أنهــم ال يتعاطفــون
مــع إرسائيــل .وتُجــري معاهــد الخــرة التــي تعلــن الــوالء
إلرسائيــل وتنارصهــا (مــن قبيــل معهــد واشــنطن لسياســة
الــرق األدنــى واملعهــد اليهــودي لشــؤون األمــن القومــي)
األبحــاث والتحليــات التــي تعمَّ ــم عــى واضعــي السياســات
وغريهــم مــن العاملــن يف هــذا املجــال يف واشــنطن العاصمة
وخارجهــا .وتســعى جماعــات مراقبــة وســائل اإلعــام
(مــن قبيــل «أونســت ربورتينــغ» ولجنــة متابعــة الدقــة يف
تقاريــر الــرق األوســط يف أمــركا) إىل محاربــة مــا تعتــره
تحي ـ ًزا ضــد إرسائيــل وتحامـ ً
ـا عليهــا يف وســائل اإلعــام.
وأخــرًا ،تشــارك الجماعــات املؤيــدة إلرسائيــل ً
أيضــا يف
أنشــطة التوعيــة املنتظمــة التــي تســتهدف الجماعــات
5
الدينيــة ،والجماعــات اإلثنيــة 4،والنقابــات املهنيــة والطلبــة.
وبذلــك ،تســعى هــذه الجماعــات إىل اســتقطاب املؤيديــن،
وكســب الحلفــاء املحليــن ،وتشــكيل االئتالفــات ،والتأثــر يف
آراء رشائــح معينــة مــن الجمهــور األمريكــي العــام ،فضـ ً
ـا
عــن الــرأي العــام يف أوســاط األمريكيــن بعمومهــم .وعــى
الرغــم مــن أن املســاعي التــي ترمــي إىل منــارصة إرسائيــل
توجَّ ــه بدرجــة متزايــدة نحــو عــدد مــن الفئــات املختلفــة
التــي تتجــاوز حــدود واشــنطن العاصمــة بشــوط بعيــد،
فــإن املســؤولني املنتخبــن الذيــن يتقلــدون أعــى املناصــب
يف حكومــة الواليــات املتحــدة ال يزالــون يشــكلون الهــدف
الرئيــس الــذي تضــع أنشــطة اللوبــي املــوايل إلرسائيــل
نصــب عينهــا عليــه .فهــذا اللوبــي يُعــ ّد أكثــر نشــا ً
طا
وأوســع تأثــرًا ونفــوذًا يف واشــنطن العاصمــة.

تاريخ موجز للوبي الموالي إلسرائيل
ظهــر اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل إىل الوجــود يف مطلــع
العقــد الســادس مــن القــرن املــايض مــع تشــكيل املنظمتــن
«الرئيســيتني» التابعتــن لــه ،وهمــا لجنــة الشــؤون العامــة

األمريكيــة اإلرسائيليــة ومؤتمــر رؤســاء كــرى املؤسســات
األمريكيــة اليهوديــة (مؤتمــر الرؤســاء) .وكان ثمــة توزيــع
واضــح ملهــام العمــل بــن هاتــن املنظمتــن ،حيــث ركــزت
اللجنــة عــى الكونغــرس ورصف مؤتمــر الرؤســاء تركيــزه
إىل الســلطة التنفيذيــة ،وال يــزال تقســيم العمــل هــذا
قائمً ــا حتــى هــذا اليــوم إىل ح ـ ّد مــا .وقــد أُنشــئ مؤتمــر
الرؤســاء عندمــا اقــرح هنــري بايــرود ،مســاعد وزيــر
الخارجيــة جــون فوســر دولــس حينئــذ ،عــى ناحــوم
غولدمــان ،رئيــس املؤتمــر اليهــودي العاملــي ،أنــه ينبغــي
لطائفــة اليهــود األمريكيــن أن تتحــدث بصــوت واحــد مــع
البيــت األبيــض ووزارة الخارجيــة .وعقــب هــذا االقــراح،
ن ّ
ظــم غولدمــان وآبــا إيبــان ،ســفري إرسائيــل لــدى الواليــات
املتحــدة ،وفيليــب كلوتزنيــك ،رئيــس جمعيــة «بنــاي بريث»
[أبنــاء العهــد] ،وهــي أقــدم منظمــة يهوديــة أمريكيــة،
تجمعً ــا ضــم زعمــاء جميــع املنظمــات اليهوديــة األمريكيــة
الرئيســية يف شــهر آذار  .1954وأفــى هــذا التجمــع
إىل تأســيس مؤتمــر الرؤســاء ،الــذي عُ هــد إليــه بالعمــل
عــى رفــع صــوت الطائفــة اليهوديــة األمريكيــة إىل اإلدارة
األمريكيــة بشــأن القضايــا املتصلــة بإرسائيــل.
ً
ائتالفا من
وعــى خــاف مؤتمــر الرؤســاء الــذي كان يشــكل
منظمــات عديــدة ،اســتهلت لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة
اإلرسائيليــة عملهــا عــى يــد رجــل بمفــرده .فمؤســس هــذه
اللجنــة هــو إيســاياه «يس» كينــن ،وهــو صحــايف أمريكــي مــن
مواليــد كنــدا ،وكان يعمــل مدي ـ ًرا للجنــة الطــوارئ األمريكيــة
للشــؤون الصهيونيــة خــال الحــرب العامليــة الثانيــة ،ثــم توىل
منصــب مديــر معلومــات الوكالــة اليهوديــة يف هيئــة األمــم
املتحــدة بعدمــا وضعــت الحــرب أوزارهــا ،وكان عضـوًا يف أول
وفــد إرسائيــي لــدى األمــم املتحــدة يف العــام  .1949واســته ّل
كينــن العمــل بصفتــه ممثـ ً
ـا للمجلــس الصهيونــي األمريكــي
يف واشــنطن يف العــام  .1951وخــال العــام  ،1954شــ ّكل
كينــن ،الــذي انتابــه القلــق مــن أن إدارة الرئيــس أيزنهــاور
كانــت تنــوي التحقيــق مــع املجلــس الصهيونــي األمريكــي
بخصــوص تنفيــذ أنشــطة الضغــط عــى نحــو خالــف وضعــه
بصفتــه مؤسســة معفــاة مــن الرضائــب ،لجنــة الشــؤون
العامــة األمريكيــة الصهيونيــة بصفتهــا جماعــة ضغــط محليــة
مســتقلة ،ممــا يـ ّ
ـر لــه أن يشــارك يف عــدد غــر محــدود مــن
حمــات الضغــط يف أروقــة الكونغــرس .ويف العــام  ،1963غـ ّ
ـر
كينــن اســم املنظمــة إىل لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة
اإلرسائيليــة مــن أجــل اســتقطاب دعــم الزعمــاء اليهــود
األمريكيــن مــن غــر الصهاينــة.
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كانــت املهمــة الرئيســية التــي اضطلعــت لجنــة
الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة ،وال تــزال تضطلــع
بهــا ،تتمثــل يف تعزيــز العالقــة بــن الواليــات املتحــدة
وإرسائيــل وتوطيــد دعائمهــا .ويف الفــرة الواقعــة بــن
ـي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن املــايض،
حقبتـ ْ
كانــت هــذه املهمــة تتألــف يف جانــب كبــر منهــا مــن
ممارســة الضغــط لتأييــد تقديــم املســاعدات االقتصاديــة
األمريكيــة إلرسائيــل وإبــرام صفقــات بيــع األســلحة معهــا،
والســعي إىل منــع مبيعــات األســلحة األمريكيــة للــدول
العربيــة أو فــرض القيــود عليهــا .وتــوىل كينــن ،الــذي
كان يعمــل بهــدوء خلــف الكواليــس ،إقامــة العالقــات مــع
أعضــاء الكونغــرس ،حيــث حالفــه النجــاح يف الحصــول
عــى مبالــغ متواضعــة مــن املســاعدات األمريكيــة للدولــة
اليهوديــة الوليــدة  65 -مليــون دوالر مــن املســاعدات
االقتصاديــة األمريكيــة إلرسائيــل يف العــام  1951و73
مليــون دوالر يف العــام  .1952ولكــن كينــن لــم يكــن يف
وســعه أن يقنــع إدارة الرئيــس أيزنهــاور ببيــع األســلحة
إلرسائيــل ألن أيزنهــاور ووزيــر خارجيتــه كان يســاورهما
القلــق مــن إثــارة ســباق للتســلح يف الــرق األوســط ،وكانا
يريــدان للواليــات املتحــدة أن تبقــى عــى مســافة مــن
إرسائيــل لكــي تتفــادى إقصــاء الــدول العربيــة ودفعهــا إىل
املعســكر الســوفييتي .ومــع تراجــع حــدة هــذا الهاجــس،
ً
أساســا اســتجابة للمســتجدات التــي شــهدتها
والــذي جــاء
منطقــة الــرق األوســط (وال ســيما يف األردن وســورية يف
العــام  ،1957ويف لبنــان والعــراق خــال العــام التــايل)،
صــار واضعــو السياســات يف الواليــات املتحــدة أكثــر
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تقبـ ً
ـا لدعــم إرسائيــل ومســاندتها شــيئًا فشــيئًا ألنــه لــم
يعــد يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تشــكل التزامً ــا إســراتيجيًا
يف ســياق الحــرب البــاردة .واســتُهلت كــرى صفقــات
مبيعــات األســلحة األمريكيــة إلرسائيــل يف عهــد إدارة
الرئيــس كنيــدي ،عندمــا باعــت صواريــخ «هــوك» املضــادة
للطائــرات يف العــام  1962بعدمــا أمــ ّد الســوفييت مــر
بقاذفــات بعيــدة املــدى .وعقــب ذلــك بأعــوام قليلــة ،أثبــت
االنتصــار العســكري الســاحق الــذي حققتــه إرسائيــل يف
حــرب العــام  1967لواضعــي السياســة األمريكيــن القيمــة
اإلســراتيجية املحتملــة التــي يحملهــا هــذا البلــد بالنســبة
للواليــات املتحــدة .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،أُبرمــت صفقــة أســلحة
تاريخيــة أخــرى بــن الواليــات املتحــدة وإرسائيــل ،حيــث
باعــت إدارة الرئيــس جونســون طائــرات مقاتلــة نفاثــة
مــن طــراز «  4-Fفانتــوم» إلرسائيــلُ .
وســجلت أكــر
زيــادة يف مبيعــات األســلحة األمريكيــة إلرسائيــل يف حقبــة
الســبعينيات مــن القــرن املــايض يف عهــد إدارة الرئيــس
نيكســون ،حيــث كان نيكســون ووزيــر خارجيتــه هنــري
كيســنجر يعتقــدان بــأن املســاعدات العســكرية التــي
تقدمهــا الواليــات املتحــدة إلرسائيــل تخــدم املصالــح
اإلســراتيجية األمريكيــة يف خضــم الحــرب البــاردة .ولذلــك،
كانــت الزيــادة التــي طــرأت عــى مبيعــات األســلحة
األمريكيــة إلرسائيــل ،وترســيخ أوارص العالقــة بــن الواليات
املتحــدة وإرسائيــل بوجــه أعــم ،تُعــ ّد يف أساســها نتاجً ــا
العتبــارات إســراتيجية تخــص الواليــات املتحــدة ،ولــم
يكــن ســببها حمــات الضغــط املواليــة إلرسائيــل 6.وقــد
ســاعدت لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة
يف تأمــن دعــم الكونغــرس ملبيعــات األســلحة األمريكيــة
إلرسائيــل ،ولكنهــا لــم تكــن هــي القــوة املحركــة التــي
وقفــت وراءهــا.
ولــم يكتســب اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،ولجنــة الشــؤون
العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة عــى وجــه الخصــوص،
الســمعة التــي تثــر الفــزع والنفــور منهمــا إال يف العقــد
التاســع مــن القــرن املــايض .ومــن املفارقــة أن ذلــك كان
بمثابــة هزيمــة «خلقــت خرافــة لجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة» عــى حــد تعبــر جــي جــي
غولدبــرغ 7.ففــي العــام  ،1981حاولــت اللجنــة ومؤتمــر
الرؤســاء واملجلــس االستشــاري للعالقــات املجتمعيــة
الوطنيــة (الــذي يُعــرف اليــوم باســم املجلــس اليهــودي
للشــؤون العامــة) أن يحــوال بــن إدارة ريغــان وبــن مــا
أزمعــت عليــه مــن بيــع مخططــات االســتطالع الخاصــة

بطائــرات نظــم اإلنــذار املبكــر والتحكــم املحمولــة جــوًا
(األواكــس) للمملكــة العربيــة الســعودية .وعــى الرغــم
مــن أن اللجنــة ســجلت النجــاح يف إقنــاع مجلــس النــواب
بمعارضــة صفقــة بيــع هــذه الطائــرات ،فقــد صــادق
مجلــس الشــيوخ عليهــا وتمــت عمليــة البيــع .وقــد أثبتــت
حملــة طائــرات األواكــس التــي أطلقهــا اللوبــي املــوايل
إلرسائيــل مــا يحظــى بــه مــن قــدرات ،وخاصــة التأثــر
الــذي تملكــه لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة،
وذلــك عــى الرغــم مــن أن الحملــة أخفقــت يف تحقيــق
الهــدف املرجــو منهــا .وال تنفــك اللجنــة تعــد قــوة يُحســب
لهــا الحســاب منــذ ذلــك الحــن.
وخــال العقــد التــايل ،تحولــت لجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة مــن كونهــا جماعــة ضغــط صغــرة
تتخــذ مــن واشــنطن مقـ ًرا لهــا وتديرهــا منظمــات يهوديــة
قوميــة رئيســية إىل منظمــة وطنيــة مســتقلة وكبــرة تضــم
عــددًا هائـ ً
ـا مــن األعضــاء .ويف ظــل قيــادة تومــاس دايــن،
ً
موظفــا يف الكونغــرس يف الفــرة
الــذي عمــل يف ســابق عهــده
املمتــدة بــن العامــن  1980و ،1993زادت املوازنة الســنوية
املرصــودة للجنــة مــن  1.2مليــون دوالر إىل  15مليــون دوالر
بــن العامــن  1980و 8،1990وارتفــع مــاك موظفيهــا من
ً
موظفــا ،وتوســعت عضويتهــا لتضــم
عــدة عــرات إىل 150
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مــا يربــو عــى  55,000عضــو .وأقــام دايــن شــبكة مــن
األعضــاء عــى صعيــد الواليــات املتحــدة كلهــا لكــي تتمكــن
اللجنــة مــن ممارســة تأثريهــا عــى كل عضــو مــن أعضــاء
الكونغــرس .كمــا ّ
وســع دايــن مــن نطــاق أنشــطة الضغــط
التــي تمارســها اللجنــة ،بحيــث لــم تقتــر يف تعاملهــا
عــى الكونغــرس فحســب ،بــل باتــت تتعاطــى مــع الدوائــر
الحكوميــة الفيدراليــة ،وال ســيما وزارة الخارجيــة ووزارة
الدفــاع ووزارة التجــارة .ومــع ذلــك ،فلــم تكــن قيــادة دايــن
وحدهــا هــي مــا حولــت اللجنــة إىل منظمة بــارزة يف أوســاط
اللوبــي املــوايل إلرسائيــل .فقــد اضطلــع واضعــو السياســات
األمريكيــون واإلرسائيليــون بــدور يف هــذا املضمــار كذلــك.
وفضلــت إدارة الرئيــس ريغــان التعامــل مــع اللجنــة عــى
التعامــل مــع الجماعــات اليهوديــة األمريكيــة التــي تديــن
بالــوالء إلرسائيــل ألنهــا كانــت منظمــة تعمــل عــى قضيــة
واحــدة ،بخــاف الجماعــات اليهوديــة األمريكيــة الليرباليــة
التــي تنتمــي إىل يســار الوســط وكانــت تعــارض إدارة
ريغــان الجمهوريــة واملحافِ ظــة يف جملــة مــن القضايــا
املحليــة 10.وعــى هــذا املنــوالّ ،
فضــل حــزب الليكــود
اإلرسائيــي بزعامــة إســحق شــامري اللجنــة ومؤتمر الرؤســاء

المناصرة إلسرائيل وسيلة فعالة للغاية،
وسرعان ما غدت لجان العمل السياسي
ِ
ويغطيها غطاء من السرية في الوقت نفسه ،لمكافأة الساسة المنتخبين أو
معاقبتهم على سجلهم في القضايا التي تمس إسرائيل .وبحلول نهاية عقد
الثمانينيات من القرن الماضي ،كان ثمة العشرات من لجان العمل السياسي التي
تدين بالوالء إلسرائيل.

عــى غريهمــا مــن املنظمــات اليهوديــة الوطنيــة التــي كانــت
تنتهــج نهجً ــا أكثــر ديمقراطيــة ولــم يكــن يتســنى بالتــايل
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أن يتكهــن أحــد بعواقــب أفعالهــا أو يســيطر عليهــا.
وكان ممــا عــزز القــوة املتناميــة للجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة خــال حقبــة الثمانينيــات مــن
القــرن املــايض لجــان العمــل الســيايس املؤيــدة إلرسائيــل،
التــي نشــأت وازدهــرت بســبب التعديــات التــي جــرت
عــى قوانــن تمويــل الحمــات .وقــد ظهــرت هــذه اللجــان
التــي تنــارص إرسائيــل وتواليهــا للمــرة األوىل يف انتخابــات
الكونغــرس التــي عُ قــدت يف العــام ُ .1980
وشــ ِّكلت لجنــة
«نــات بــاك» ( ،)Nat PACوهــي لجنــة وطنيــة مــن لجــان
العمــل الســيايس وتتخــذ مــن واشــنطن العاصمــة مقــ ًرا
لهــا ،يف العــام  .1982ويف هــذا العــام نفســه ،ســاعدت
األمــوال التــي جمعتهــا لجــان العمــل الســيايس املؤيــدة
إلرسائيــل عــى إلحــاق الهزيمــة بالنائــب بــول فينــديل،
الــذي كان أحــد أبــرز منتقــدي إرسائيــل مــن بــن أعضــاء
الكونغــرس .،ويف االنتخابــات التاليــة التــي انعقــدت يف العــام
 ،1984ســجلت لجــان العمــل الســيايس املواليــة إلرسائيــل
نــرًا أكــر بعدمــا ألحقــت الهزيمــة بالســيناتور تشــارلز
بــريس ،رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس
الشــيوخ ،الــذي أيّــد بيــع طائــرات متقدمــة للعربيــة
الســعودية 12.ورسعــان مــا غــدت لجــان العمــل الســيايس
املنـ ِ
ـاصة إلرسائيــل وســيلة فعالــة للغايــة ،ويغطيهــا غطــاء
مــن الرسيــة يف الوقــت نفســه ،ملكافــأة الساســة املنتخبــن أو
معاقبتهــم عــى ســجلهم يف القضايــا التــي تمــس إرسائيــل.
وبحلــول نهايــة عقــد الثمانينيــات مــن القــرن املــايض ،كان
ثمــة العــرات مــن لجــان العمــل الســيايس التــي تديــن
بالــوالء إلرسائيــل.

ولــم يخــر اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل أكــر معاركــه
عــى اإلطــاق إال عندمــا رشع بعــض املعلقــن يف شــجبه
والتنديــد بــه 13.ففــي خريــف العــام  ،1991وقفــت لجنــة
الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة ومؤتمــر الرؤســاء يف
وجــه إدارة الرئيــس جــورج إتــش دبليــو بــوش يف قضيــة
ضمانــات القــروض األمريكيــة التــي مُنحــت إلرسائيــل .فقــد
كانــت إدارة بــوش تريــد تأخــر موافقــة الكونغــرس عــى
الطلــب الــذي قدمتــه إرسائيــل للحصــول عــى ضمانــات
قــروض تصــل قيمتهــا إىل  10مليــارات دوالر ملســاعدتها
عــى تســديد التكاليــف املرتتبــة عــى اســتيعاب املهاجريــن
مــن االتحــاد الســوفييتي مــن أجــل الضغــط عــى حكومــة
شــامري لوقــف بنــاء املســتوطنات يف األرض املحتلــة .ون ّ
ظــم
مؤتمــر الرؤســاء ،الــذي اعــرض عــى مــا قامــت بــه إدارة
الرئيــس بــوش مــن ربــط ضمانــات القــروض بقضيــة
املســتوطنات ،يومً ــا عامً ــا للمنــارصة يف  12أيلــول ،1991
حيــث حــر مــا يزيــد عــن  1,000ناشــط يهــودي إىل
واشــنطن العاصمــة للضغــط عــى الكونغــرس يف قضيــة
ضمانــات القــروض .وردًا عــى ذلــك ،وصــف الرئيــس بــوش
نفســه يف مؤتمــر صحــايف عقــد ســحابة ذلــك اليــوم بأنــه
«رجــل عــادي ووحيــد» «وقــف يف وجــه بعــض القــوى
السياســية املنيعــة» 14.وبهــذه املالحظــة وحدهــا ،حشــد
الرئيــس بــوش الــرأي العــام األمريكــي إىل جانبــه وأ ّلــب
الكونغــرس ضــد املوافقــة عــى ضمانــات القــروض عــى
الفــور ،وهــو الــذي كان عــى اســتعداد لتقديمهــا مــن قبــل.
ونجحــت إدارة الرئيــس بــوش يف نهايــة املطــاف يف تأخــر
ضمانــات القــروض حتــى حــان الوقــت الــذي وصلــت فيــه
حكومــة رابــن التــي تألفــت مــن يســار الوســط إىل ســدة
الحكــم يف إرسائيــل.
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ووقعــت أوىل التصدعــات التــي شــابت الجبهــة املوحــدة
التــي قدمهــا اللوبــي املــوايل إلرسائيــل لواضعــي السياســات
يف الواليــات املتحــدة يف خض ـ ّم املعركــة التــي دارت رحاهــا
حــول ضمانــات القــروض عندمــا أعلنــت منظمــة «أمريكيون
مــن أجــل الســام اآلن» عــن دعمهــا إلدارة الرئيــس بــوش
التــي علقــت تلــك الضمانــات .وكانــت تلــك ً
أيضــا هــي
املــرة األوىل التــي نشــطت فيهــا منظمــة يهوديــة أمريكيــة يف
ســعيها ملمارســة الضغــط يف واشــنطن العاصمــة يف مواجهــة
السياســات التــي انتهجتهــا حكومــة إرسائيليــة .ويمثــل
ذلــك ،عــى الرغــم مــن انعــدام أهميتــه السياســية يف حينــه،
ً
فانطالقــا
نقطــة تحــول يف تاريــخ اللوبــي املــوايل إلرسائيــل.
مــن تلــك اللحظــة ،لــم ينفــك هــذا اللوبــي يفقــد وحدتــه
ً
فعوضــا عــن العمــل املتضافــر يف ســبيل
ورســالته املشــركة.
تعزيــز الدعــم الــذي تقدمــه الواليــات املتحــدة إلرسائيــل،
بــات اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل يشــهد قــد ًرا متزايــدًا مــن
ُ
الفرقــة والتــرذم ،حيــث انقســم إىل طائفــة مــن الجماعــات
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املتناحــرة التــي تعتمــد توجهــات وبرامــج سياســية ينافــس
بعضهــا ً
بعضــا .ونــاد ًرا مــا تتوافــق الجماعــات املتباينــة يف
أوســاط اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل يف مــا بينهــا عــى ماهيــة
السياســات األمريكيــة أو اإلرسائيليــة التــي ّ
تفضلهــا ،وال
تلتقــي عــى قلــب رجــل واحــد يف عملهــا إال يف حاالت نــادرة،
ـا .ونتيجـ ً
إن وُجــدت أصـ ً
ـة لذلــك ،بــات واضعــو السياســات
يف واشــنطن العاصمــة وخارجهــا يســمعون نشــا ًزا متناميًــا
مــن األصــوات املؤيــدة إلرسائيــل ،دون أن يبلــغ مســامعهم
الصــوت املوحــد الــذي كان أســافهم معتاديــن عىل ســماعه.
وكانــت عمليــة أوســلو للســام هــي التــي أفضــت إىل
تــرذم اللوبــي املــوايل إلرسائيــل وانقســامه أكثــر مــن أي
يشء آخــر .ففــي حــن بــدأ التداعــي يعصــف بتماســك
اللوبــي املؤيــد إلرسائيــل ولُحمتــه يف أثنــاء املعركــة التــي
دارت رحاهــا حــول ضمانــات القــروض ،تفــكك هــذا
اللوبــي وانح ـ ّل بعــد التوقيــع عــى اتفاقيــات أوســلو بــن
إرسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية يف العــام .1993
وشــهد اللوبــي انقســامً ا حــادًا بشــأن عمليــة الســام،
حيــث مارســت جماعــات شــتى الضغــط عــى واضعــي
السياســات يف الواليــات املتحــدة إمــا لتأييــد هــذه العمليــة أو
الوقــوف يف وجههــا ومعارضتهــا .وبينمــا مارســت جماعــات
يســار الوســط ،كمنظمــة «أمريكيــون مــن أجــل الســام
اآلن» ومنتــدى سياســات إرسائيــل حديــث العهــد يف حينــه
الضغــط لتأييــد عمليــة الســام والــدور الــذي اضطلعــت
بــه الواليــات املتحــدة فيهــا ،عمــدت جماعــات يمينيــة عــى

شــاكلة املنظمــة الصهيونيــة األمريكيــة إىل ممارســة الضغــط
ملناهضتهــا .وقــد أظهــرت املنظمــة الصهيونيــة األمريكيــة
ً
انحرافــا حــادًا نحــو تيــار اليمــن يف ظــل قيــادة مورتــون

كاليــن (الــذي تــوىل رئاســتها يف العــام  ،)1993وصــدح
بمعارضتــه التفاقيــات أوســلو وأبــدى اســتعداده  -عــى
خــاف أســافه مــن زعمــاء املنظمــة  -النتقــاد الحكومــات
اإلرسائيليــة عــى رؤوس األشــهاد 15.ولــم تعــارض هــذه
املنظمــة سياســة إحــال الســام التــي توختهــا حكومــة
رابــن يف إرسائيــل معارضــة رصيحــة فحســب ،بــل ســعت
بهمّ ــة لــم تفـ ُ
ـر إىل توظيــف الكونغــرس األمريكــي لحــرف
عمليــة الســام عــن مســارها وتعطليهــا مــن خــال املحاولة
التــي بذلتهــا يف ســبيل وقــف املســاعدات املالية التــي قدمتها
الواليــات املتحــدة للســلطة الفلســطينية الوليــدة ونقــل
الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إىل القــدس .ففــي العــام
 ،1994مثـ ً
ـا ،كان النجــاح مــن نصيــب املنظمــة الصهيونيــة
األمريكيــة واالتحــاد األرثوذكــي وبعــض الجماعــات
املســيحية اإلنجيليــة املؤيــدة إلرسائيــل يف الضغــط عــى
الكونغــرس لكــي يمــرر التعديــل الــذي طرحــه ســبيكرت
وشــيلبي [عــى القانــون بشــأن تيســر عمليــة الســام يف
الــرق األوســط] لســنة  ،1994وربــط املســاعدات التــي
تقدمهــا الواليــات املتحــدة للســلطة الفلســطينية بمصادقــة
وزارة الخارجيــة عــى أن تلتــزم هــذه الســلطة باتفاقيــات
أوســلو (وقــد عارضــت حكومــة رابــن هــذا التعديــل) .ويف
العــام التــايل ،حاولــت املنظمــة الصهيونيــة األمريكيــة ،وعــى
خــاف الرغبــات الرصيحــة التــي أبدتهــا حكومــة رابــن يف
إرسائيــل ،إقنــاع الكونغــرس باالمتنــاع عــن منــح الســلطة
الفلســطينية ً
مبلغــا قــدره  500مليــون دوالر مــن املســاعدات
األمريكيــة ،ولكنهــا أخففــت يف هــذا املســعى .وأعــرب رئيــس
الــوزراء رابــن نفســه عــن امتعاضــه مــن هــذا األمــر ،حيث
رصّ ح بقولــه« :لــم نشــهد قــط محاولــة يبذلهــا اليهــود
األمريكيــون ملمارســة الضغــط الــذي يرمــي إىل مناهضــة
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حكومــة إرسائيليــة منتخبــة انتخابًــا ديمقراطيًــا».
كمــا فــرض الضغــط الــذي مارســته املنظمــة الصهيونية
األمريكيــة يف منتصــف التســعينيات مــن القــرن املــايض
تحديًــا مبــارشًا أمــام لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة
اإلرسائيليــة .فقــد غــدت اللجنــة تواجــه خصمً ــا ينافســها
بعــد أن كانــت تتمتــع بقيــادة لــم ينازعهــا فيهــا أحــد للوبي
املــوايل إلرسائيــل عــى مــدى ردح طويــل مــن الزمــن .كمــا
ـقي رحــى الــراع
وجــدت اللجنــة نفســها واقعــة بــن شـ ْ
الدائــر بــن الجماعــات املواليــة إلرسائيــل مــن تيــاريْ

كانت عملية أوسلو للسالم هي التي أفضت إلى تشرذم اللوبي الموالي إلسرائيل
وانقسامه أكثر من أي شيء آخر .ففي حين بدأ التداعي يعصف بتماسك اللوبي
ُ
المؤيد إلسرائيل ولحمته في أثناء المعركة التي دارت رحاها حول ضمانات القروض،
ّ
تفكك هذا اللوبي وانحل بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة
التحرير الفلسطينية في العام .1993

اليمــن واليســار ،وواجهــت االنتقــادات والهجمــات التــي
طالتهــا مــن كال الجانبــن .ولــم يكــن ذلــك ســوى واحــد
مــن التحديــات التــي واجهتهــا اللجنــة عــى مــدى ســنوات
عمليــة أوســلو للســام .فقــد فــرض انطــاق عمليــة الســام
صعوبــات كأْداء أمامهــا وبــات يتعــن عليهــا ،عقــب ســنوات
أمضتهــا يف الدفــاع املســتميت عــن إرسائيــل التــي كانــت
ترفــض التفــاوض مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية
والتنــازل عــن األرايض لهــا ،أن تتحــول إىل تأييــد هــذه
األمــور ومســاندتها عــى حــن غــرة .وكان مــن الواجــب
عــى اللجنــة أن تمــارس الضغــط عــى الكونغــرس مــن
أجــل تقديــم املعونــات للســلطة الفلســطينية ،التــي يرأســها
العــدو األزيل إلرسائيــل ،وهــو زعيــم منظمــة التحريــر
الفلســطينية يــارس عرفــات .وكان مــن الصعوبــة بمــكان
أن تخــرج اللجنــة بهــذا االنقــاب املفاجــئ يف مواقفهــا.
وكانــت قيادتهــا نفســها منقســمة بشــأن عمليــة الســام،
وكان عليهــا أن تتصــدى للغضــب والســخط الداخــي الــذي
اكتنفهــا ،بالنظــر إىل أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن منارصيهــا
شــعروا باالنزعــاج مــن التغيــر الجــذري الــذي طــال مواقف
اللجنــة .وانتابهــا االنقســام بــن أن تعــرب عــن دعمهــا
ومســاندتها لسياســات إحــال الســام التــي اعتمدتهــا إدارة
الرئيــس كلينتــون وحكومــة رابــن مــن جهــة ،ووجهــات
النظــر التــي أعــرب عنهــا أعضاؤهــا اليمينيــون الذيــن
يفوقــون غريهــم يف تشــددهم .ويف الواقــع ،مارســت اللجنــة
الضغــط ،ولــو عــى مضــض ،لحـ ّ
ـض الواليــات املتحــدة عــى
تقديــم املســاعدات للســلطة الفلســطينية ،ممــا أثــار اســتياء
بعــض كبــار مموليهــا وعــددًا ليــس بالقليــل مــن أعضائهــا،
وأفــى ببعضهــم إىل االنضمــام إىل عضويــة املنظمــة
الصهيونيــة األمريكيــة التــي دبــت فيهــا الــروح مــن جديــد
وكانــت تناهــض عمليــة أوســلو بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.

ولكــن الدعــم الــذي أبدتــه لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة
اإلرسائيليــة لعمليــة أوســلو للســام كان دعمً ــا فاتـ ًرا يعرتيــه
الــردد يف أحســن أحوالــه .فحســبما جــاء عــى لســان
نيــل شــر ،املديــر التنفيــذي للجنــة بــن العامــن 1994
و« ،1996كان إجبــار اللجنــة عــى دعــم عمليــة أوســلو ومــا
أرادت الحكومــة اإلرسائيليــة أن ُ
تقــدم عليــه أشــبه بخلــع
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األســنان».
وأتــاح انهيــار عمليــة أوســلو للســام وانــدالع االنتفاضــة
الثانيــة للجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة ومؤتمــر الرؤســاء
أن يســرجعا أدوارهمــا املعروفــة التــي يشــعران بقــدر
أكــر مــن األريحيــة فيهــا .فمــا عــاد يتعــن عــى اللجنــة
واملؤتمــر أن يروجــا عــى املــأ عمليــة ســام كان قادتهمــا
ً
وعوضــا عــن ذلــك ،بــات
وأعضاؤهمــا منقســمني بشــأنها.
يف وســعهما أن يلقيــا بكامــل ثقــل دعمهمــا للجهــود التــي
تبذلهــا إرسائيــل يف ســبيل مكافحــة إرهــاب الفلســطينيني.
ولذلــك ،تولــت اللجنــة ومؤتمــر الرؤســاء زمــام القيــادة مرة
أخــرى يف حشــد دعــم اليهــود األمريكيــن وحكومــة الواليــات
املتحــدة إلرسائيــل بعدمــا تعرضــت للهجــوم مجــددًا خــال
االنتفاضــة الثانيــة ،وحظيــت اللجنــة بانبعاثــة مــن الدعــم
واملســاندة .فشــهدت التربعــات التــي قدمــت لهــا زيــادة
معتــرة عقــب انطــاق رشارة االنتفاضــة الثانيــة 18،وارتفــع
عــدد أعضائهــا مــن  55,000عضــو إىل  85,000عضــو
19
خــال ســنوات هــذه االنتفاضــة.
ومــع ذلــك ،فلــم يــدم هــذا اإلحســاس املتجــدد بالوحــدة
والهــدف ،الــذي أمّ نتــه االنتفاضــة الثانيــة للوبــي املــوايل
إلرسائيــل ،طويـ ً
ـا ،إذ رسعــان مــا طفــت االنقســامات عــى
الســطح مــن جديــد .ففــي شــهر نيســان  ،2002ويف ذروة
االنتفاضــة الثانيــة ،شــكلت مجموعــة مــن اليهــود األمريكيني
اليســاريني مــن معســكر الحمائــم وممــن عارضــوا الــرد
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العســكري العدوانــي الــذي ردّت بــه حكومــة شــارون عــى
االنتفاضــة الثانيــة (بمــا فيــه ،مــن جملــة أمــور ،إعــادة
احتــال بقــاع شاســعة مــن الضفــة الغربيــة عــى يــد
القــوات اإلرسائيليــة و«عمليــات القتــل التــي اســتهدفت»
الفلســطينيني) منظمــة جديــدة عــى مســتوى القاعــدة
الشــعبية شــملت الواليــات املتحــدة بأرسهــا ،وعُ رفــت
باســم «بريــت تصيــدق ِ
ف شــالوم» (التحالــف مــن أجــل
العدالــة والســام) بغيــة حشــد طائفــة اليهــود األمريكيــن
وممارســة الضغــط عــى أعضــاء الكونغــرس الســتئناف
عمليــة الســام وإنفــاذ حــل يرتكــز عــى إقامــة دولتــن
للــراع الدائــر .وأطلقــت املنظمــة ،يف العــام التــايل ،حملــة
للتوقيــع عــى الئحــة تدعــو إىل منــح املســتوطنني اليهــود
يف الضفــة الغربيــة حوافــز ماليــة لحملهــم عــى العــودة إىل
إرسائيــل ،كمــا دشــنت حملــة عُ نيــت بدعــم اتفــاق جنيــف،
وهــو نمــوذج التفاقيــة ســام إرسائيلية-فلســطينية تفــاوض
عليهــا يــويس بيلــن ويــارس عبــد ربــه ،وعارضتــه حكومــة
شــارون معارضــة رشســة.
وبعدمــا خبــت جــذوة االنتفاضــة الثانيــة يف العــام
 ،2005صــارت الخالفــات واالنقســامات التــي دبّــت يف
أوســاط اللوبــي املــوايل إلرسائيــل أكثــر جــا ًء وبــرو ًزا .فقــد
أفضــت الخطــة التــي وضعهــا رئيــس الــوزراء شــارون
يف العــام  2005بشــأن االنســحاب مــن جانــب واحــد مــن
قطــاع غــزة ومــن أربــع مســتوطنات صغــرة يف الضفــة
الغربيــة إىل انقســام هــذا اللوبــي بــن التياريــن املعروفــن،
حيــث عارضــت جماعــات التيــار اليمينــي هــذه الخطــة
بشــدة بينمــا أيدهــا أنصــار تيــار اليســار ،عــى الرغــم مــن
الشــكوك التــي أثارهــا هــؤالء اليســاريون حــول دوافــع
شــارون ونوايــاه يف املســتقبل .ومــرة أخــرى ،شــهدت لجنــة
الشــؤون العامــة األمريكيــة اليهوديــة ومؤتمــر الرؤســاء
انقســامات داخليــة حيــال فــك االرتبــاط عــن قطــاع غــزة،
مــع أن كلتــا املنظمتــن أعربــت عــن دعمهــا لهــا وتأييدهــا
يف نهايــة املطــاف 20.وباملثــل ،كان اللوبــي املــوايل إلرسائيــل
منقســمً ا عــى نفســه عندمــا اســتؤنفت محادثــات الســام
بــن اإلرسائيليــن والفلســطينيني يف عهــد إيهــود أوملــرت،
خليفــة شــارون يف منصــب رئيــس الــوزراء وزعيــم حــزب
«كاديمــا» .وأطلقــت الجماعــات اليمينيــة ،كاملنظمــة
الصهيونيــة األمريكيــة وجمعيــة أصدقــاء الليكــود يف الواليات
املتحــدة واالتحــاد األرثوذكــي ،حملــة ملناهضــة إحيــاء
محادثــات الســام عــى مــدى الفــرة التــي ســبقت انطــاق
اجتمــاع قمــة أنابوليــس بني رئيــس الــوزراء أوملــرت ورئيس

باراك أوباما مشاركا ً يف أحد مؤتمرات "إيباك"( .أ.ف.ب)

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس ،والــذي عقــد برعايــة
إدارة الرئيــس بــوش يف شــهر ترشيــن الثانــي  21.2007كمــا
جاهــرت هــذه الجماعــات بمعارضتهــا لالســتعداد الــذي
أراض
أعــرب عنــه رئيــس الــوزراء أوملــرت إزاء التنــازل عــن ٍ
يف القــدس ،وأعلنــت أن القــدس ينبغــي أن تبقــى عاصمــة
إرسائيــل غــر َّ
املقســمة 22.وبعــد انعقــاد هــذه القمــة ،انتقــد
االتحــاد األرثوذكــي أوملــرت عــى املــأ بســبب االســتعداد
الــذي أبــداه يف املحادثــات املذكــورة للتفــاوض عــى القــدس
وبســبب إحجامــه عــن الدفــاع عــن حــق إرسائيــل يف املدينــة
يف الخطــاب الــذي ألقــاه يف أثنــاء القمــة .ورد أوملــرت ،الــذي
بــدا االنزعــاج واضحً ــا عليــه ،عــى هــذا االنتقــاد شــخصيًا،
بطرحــه سـ ً
ـؤال بالغيًــا« :هــل تملــك أي منظمــة يهوديــة
الحــق يف أن تمــي عــى إرسائيــل مــا تفــاوض عليــه ومــا ال
تفــاوض عليــه؟» وأردف يــرّ عــى أن «حكومــة إرسائيــل
تملــك الحــق الســيادي يف التفــاوض عــى أي يشء بالنيابــة
23
عــن إرسائيــل».
ومــع أن لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة
ومؤتمــر الرؤســاء دعمــا محادثــات الســام بــن أوملــرت
وعبــاس (بــذات الطريقــة التــي دعمــا فيهــا عمليــة أوســلو
للســام يف ســابق عهدهمــا ،وإن عــى مضــض كذلــك) ،فقــد
تعرضــت كلتــا املنظمتــن مــرا ًرا وتكــرا ًرا لالتهــام بأنهــا
باتــت «تميــل إىل اليمــن» مــع مــرور الســنوات .حتــى أن
زعمــاء الجماعــات اليهوديــة األمريكيــة الليرباليــة ،الذيــن
كانــوا هــم أنفســهم أعضــاء يف مؤتمــر الرؤســاء ،نطقــوا

بهــذا االتهــام 24.ووُجهــت االنتقــادات لكلتــا املنظمتــن
بســبب تقاعســهما عــن فعــل مــا يكفــي لرتويــج الســام
بــن إرسائيــل والفلســطينيني ،وذهــب بعــض املنتقديــن
بعيــدًا إىل حــ ّد افرتضــوا فيــه أن «لجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة ومؤتمــر الرؤســاء قــد حــاال بــن
الواليــات املتحــدة وبــن اتخــاذ خطــوات يعتقــد الكثــرون
25
أنــه ال غنــى عنهــا لــو أريـ َد للســام أن يحـ ّل يف املنطقــة».
ويف خضــم هــذه االنتقــادات املتناميــة التــي وُجهــت إىل
اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،انطلقــت منظمــة «جــي ســريت»
يف شــهر نيســان  ،2008التــي وصفــت نفســها بأنهــا «البيت
الســيايس لألمريكيــن الذيــن ينــارصون إرسائيــل ويؤيــدون
الســام» .وســعت هــذه الجماعــة ،التــي ادعــت  -حســبما
ورد عــى لســان مؤسســها جريمــي بن-عامــي  -أن «أعــى
األصــوات التــي يســمعها الساســة األمريكيــون تصــدر عــن
طائفــة واحــدة مــن املؤيديــن إلرسائيــل ،ممــا يفــي بهــؤالء
الساســة إىل االعتقــاد بــأن مجتمــع اليهــود األمريكيــن عــن
بكــرة أبيــه ال يحمــل ســوى وجهــة نظــر واحــدة إزاء هــذه
القضيــة وهــذا الــراع» 26،إىل تمثيــل «الصــوت املعتــدل»
الــذي تعـ ّ
ـر عنــه غالبيــة اليهــود األمريكيــن ،الذيــن كانــوا
يؤيــدون إرسائيــل وينارصونهــا ،ولكنهــم كانــوا ينتقــدون
السياســات التــي تنتهجهــا بحــق الفلســطينيني ويفضلــون
دو ًرا أمريكيــا يتســم بقــدر أكــر مــن الجــزم والقــوة يف
عمليــة الســام (أي دو ًرا يمــارس الضغــط عــى إرسائيــل
والفلســطينيني معً ــا) .وافرتضــت منظمــة «جــي ســريت»
بــأن «الصــوت املعتــدل» الــذي ينطــق معظــم اليهــود
األمريكيــن بــه قــد طغــت عليــه يف عمومــه «الثمانيــة يف
املائــة ذات الصــوت األعــى» مــن اليهــود األمريكيــن الذيــن
يُعــدّون األكثــر صخبًــا ويتســمون بالعنــاد وينتمــون إىل
تيــار اليمــن ويدعمــون إرسائيــل بــا انتقــاد يذكــر 27.وكان
ذلــك يعــر عــن انتقــاد خفــي ومســترت لشــطر كبــر مــن
اللوبــي الــذي يديــن بالــوالء إلرسائيــل ،وللجنــة الشــؤون
العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة عــى وجــه الخصــوص.
وال تشــبه منظمــة «جــي ســريت» أيًــا ممــا ظهــر قبلهــا
مــن الجماعــات اليهوديــة األمريكيــة التــي تنتمي إىل معســكر
الحمائــم .فأكثــر مــا يميــز هــذه الجماعــة عــن أســافها أنه
ّ
تخصهــا للعمــل الســيايس (لجنــة العمــل
كان لهــا لجنــة
الســيايس التابعــة ملنظمــة «جــي ســريت») ،ممــا ســمح
لهــا أن تؤيــد الساســة الــذي يُبــدون الدعــم لربنامجهــا وأن
تجمــع األمــوال الالزمــة إلســناد حمالتهــم االنتخابيــة (وقــد
حظــر عــى جماعــات أخــرى تــوايل إرسائيــل مــن املعســكر

نفســه أن تفعــل ذلــك بســبب وضعهــا الرضيبــي بموجــب
أحــكام املــادة (50ج)( )3مــن قانــون اإليــرادات الداخليــة).
وبذلــك ،أدركــت منظمــة «جــي ســريت» االرتبــاط الوثيــق
بــن تمويــل الحمــات والنفــوذ الســيايس 28،فجمعــت لجنــة
العمــل الســيايس التابعــة للمنظمــة ،يف غضــون شــهور
مــن إنشــائهاً ،
مبلغــا قــدره  570,000دوالر لصالــح 41
مرشــحً ا لعضويــة الكونغــرس األمريكــي بحلــول موعــد
االنتخابــات األمريكيــة يف شــهر ترشيــن الثانــي  .2008وكان
ذلــك يفــوق أي لجنــة أخــرى مــن لجــان العمــل الســيايس
املؤيــدة إلرسائيــل يف عمــوم أنحــاء البــاد ،ممــا حــدا
بصحيفــة «واشــنطن بوســت» إىل وصــف اللجنــة التابعــة
ملنظمــة «جــي ســرتي» بأنهــا «اللجنــة الرائــدة مــن لجــان
العمــل الســيايس املنــارصة إلرسائيــل يف واشــنطن» 29.بــل
إن هــذه اللجنــة منحــت املزيــد مــن األمــوال يف االنتخابــات
الالحقــة 30.ورسعــان مــا تحولــت منظمــة «جــي ســريت»،
بفضــل قدراتهــا املاليــة الهائلــة وطاقــم نشــطائها الــذي
شــهد تزايــدًا متســارعً ا يف مالكــه ،إىل جماعــة الضغــط
الرائــدة التــي تؤيــد إرسائيــل يف تيــار يســار الوســط .ففــي
غضــون بضــع ســنوات ،تحولــت هــذه املنظمــة مــن كونهــا
منظمــة ناشــئة صغــرة ،لــم يكــن مــاك طاقمهــا يزيــد
عــن أربعــة موظفــن متفرغــن ،إىل طــرف فاعــل رئيــي
يف اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،ويبلــغ عــدد موظفيهــا 50
ً
موظفــا .وزادت موازنتهــا التشــغيلية مــن نحــو  1.5مليــون
دوالر يف العــام  2008إىل مــا يقــرب مــن  7ماليــن دوالر يف
العــام  31.2012ومنــذ ذلــك الحــن ،ال تــزال منظمــة «جــي
ســريت» تتنامــى وتتمــدد ،حيــث تســتقطب املزيــد مــن
املؤيديــن وتجمــع قــد ًرا أكــر مــن األمــوال وتؤيــد عــددًا
أكــر مــن املرشــحني لعضويــة الكونغــرس.
وممــا يــرك يف النفــس أثـ ًرا أكــر مــن الصعــود الرسيــع
الــذي ســجلته منظمــة «جــي ســريت» ذلــك النمــو الــذي
شــهدته جماعــة اللوبــي املســيحي اإلنجيــي املــوايل إلرسائيل،
وهــي منظمــة «مســيحيون متحــدون مــن أجــل إرسائيــل».
فقــد أنشــئت هــذه املنظمــة يف العــام  2006عــى يــد األب
جــون هاغــي ،وهــو قــس يف كنيســة ضخمــة تقــع يف جنــوب
رشق تكســاس .ويدعــي هاغــي أن عــدد أعضــاء منظمتــه
ســجل عــددًا مذهـ ً
ـا قــارب ثمانيــة ماليــن عضــو  -وهــو
عــدد يفــوق تعــداد الســكان اليهــود األمريكيــن كلهــم  -مما
يجعــل هــذه املنظمــة أكــر املنظمــات املواليــة إلرسائيــل يف
الواليــات املتحــدة قاطبــة اليــوم (وأكــر بشــوط بعيــد مــن
لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة ،التــي تجمعها
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ً
ُي ّ
ً
تشرذما وتشتتا مما كان عليه في
عد اللوبي الموالي إلسرائيل في يومنا هذا أكثر
أي وقت مضى .وفي الواقع ،ال يمثل هذا اللوبي جماعة واحدة موحدة على اإلطالق،
بل يتألف في حقيقة أمره من جماعات متباينة ،كل جماعة منها تناصر سياسات
شتى لصالح إسرائيل ولصالح الواليات المتحدة بشأن إسرائيل.

عالقــة وثيقــة بهــا) .ولــم يقــف األمــر عنــد النمــو الهائــل
الــذي شــهدته منظمــة «مســيحيون متحــدون مــن أجــل
إرسائيــل» ،بــل تعاظــم نفوذهــا الســيايس ً
أيضــا .فخــال
فــرة رئاســة دونالــد ترامــب ،كانــت املنظمــة تتمتــع
بقــدرة لــم يســبق لهــا مثيــل عــى الوصــول إىل البيــت
األبيــض والتأثــر فيــه .وقــد تجــى ذلــك يف أوضــح صــوره
عندمــا أصــدر الرئيــس ترامــب قــراره الــذي أثــار الجــدل
والخــاف بشــأن االعــراف بالقــدس باعتبارهــا عاصمــة
إرسائيــل ونقــل ســفارة الواليــات املتحــدة مــن تــل أبيــب
إىل القــدس 32.وعندمــا منــح رئيــس منظمــة «مســيحون
متحــدون مــن أجــل إرسائيــل» ،جــون هاغــي ،مباركتــه يف
الحفــل الرســمي الفتتــاح الســفارة األمريكيــة يف القــدس يف
شــهر أيــار  ،2018كان ذلــك مــؤرشًا واضحً ــا عــى األهميــة
33
التــي أســبغتها إدارة الرئيــس ترامــب عــى هــذه املنظمــة.
وبوجــه أعــم ،يؤكــد ظهــور منظمة «مســيحون متحــدون من
أجــل إرسائيــل» الــدور املتنامــي الــذي يضطلــع املســيحيون
اإلنجيليــون بــه يف أوســاط اللوبــي املــوايل إلرسائيــل يف
الواليــات املتحــدة.

اللوبي الموالي إلسرائيل اليوم
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يُعـ ّد اللوبــي املــوايل إلرسائيــل يف يومنا هــذا أكثــر ترشذمً ا
وتشــتتًا ممــا كان عليــه يف أي وقــت مــى .ويف الواقــع ،ال
يمثــل هــذا اللوبــي جماعــة واحــدة موحــدة عــى اإلطــاق،
بــل يتألــف يف حقيقــة أمــره مــن جماعــات متباينــة ،كل
جماعــة منهــا تنــارص سياســات شــتى لصالــح إرسائيــل
ولصالــح الواليــات املتحــدة بشــأن إرسائيــل .ونحــن اآلن
ال نجانــب الصــواب إن تحدثنــا عــن ثــاث مــن جماعــات
الضغــط التــي تُ ّ
كــن الــوالء إلرسائيــل وتؤيدهــا ،وهــي:

لوبــي الوســط ،ولوبــي اليســار ولوبــي اليمــن .يتألــف
اللوبــي الــذي ينتمــي إىل تيــار الوســط مــن عــدد ال يســتهان
بــه مــن املنظمــات الراســخة واملعروفــة ،وأبرزهــا لجنــة
الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة ،ومؤتمــر الرؤســاء،
واللجنــة اليهوديــة األمريكيــة ورابطــة مكافحــة التشــهري.
وعــى الرغــم مــن أن هــذه املنظمــات تدعــم حـ ً
ـا يســتند
إىل إقامــة دولتــن للــراع اإلرسائييل-الفلســطيني ،فهــي ال
تدعــو بمــلء فيهــا وال بهمتهــا إىل إقامــة دولــة فلســطينية،
وال تنبــس ببنــت شــفة عــن معارضــة فاعلــة أو علنيــة
لالحتــال اإلرسائيــي الجاثــم عــى أرايض الضفــة الغربيــة.
ويف الحقيقــة ،تميــل هــذه املنظمــات إىل الدفــاع عــن توســيع
املســتوطنات اإلرسائيليــة هنــاك .ويف املــايض ،كان لوبــي
الوســط يؤيــد عمليــة أوســلو للســام وخطــة فــك االرتبــاط
التــي نفذتهــا إرسائيــل عــن غــزة يف العــام  ،2005ولكــن
كان يُنظــر عــى نطــاق واســع إىل تأييــده ودعمــه يف كلتــا
الحالتــن عــى أنــه تعــوزه الحماســة ،إن لــم يكــن يتســم
بالتحفــظ والحــذر .ويبــدي لوبــي الوســط اهتمامً ــا أكــر
بمعالجــة التهديــدات التــي تعــري أمــن إرسائيــل مــن
عنايتــه بتعزيــز الســام .ويالحــظ دان فليشــلر ،الــذي نــر
كتاباتــه عــن الجماعــات التــي يضمهــا لوبــي الوســط ،أن:
«الثقافــات التنظيميــة تشــعر بأقــى قــدر مــن الراحــة
عندمــا تســتطيع أن تتبنــى مواقــف قويــة يف مواجهــة
’أعــداء‘ إرسائيــل  -كإيــران وحمــاس وحــزب اللــه ومنتقــدي
إرسائيــل مــن أقــى اليســار .ويغلــب عــى هــذه الثقافــات
الشــعور بقــدر أدنــى مــن االرتيــاح تجــاه التحمــس يف دعــم
مبــادرات الســام التــي تســتدعي قــد ًرا معينًــا مــن الثقــة
يف نوايــا العــرب أو الحلــول التوفيقيــة الجريئــة بشــأن
34
األرايض».

وبالنســبة للوبــي الــذي ينحــدر مــن تيــار الوســط ،أن
تكــون «مواليًــا إلرسائيــل» يعنــي عــى وجــه العمــوم أن
تــوايل الحكومــة اإلرسائيليــة القائمــة يف يومهــا وتؤيدهــا.
فمهمــا كانــت الرتكيبــة السياســية التــي تشــ ّكل الحكومــة
يف إرسائيــل ،يحــاول لوبــي الوســط أن يــروج السياســات
التــي تنتهجهــا تلــك الحكومــة .ولكــن طبيعــة هــذا الدعــم
قــد تتفــاوت مــن الدعــم الفاتــر الــذي تعــوزه الحماســة
إىل الدعــم الكامــل الــذي يعــرب عنــه بمــلء شــدقيه .ويف
الوقــت الــذي لــن يقــدم فيــه لوبــي الوســط عــى توجيــه
االنتقــادات أو معارضــة املواقــف السياســاتية التــي تتبناهــا
الحكومــة اإلرسائيليــة عــى املــأ أبـدًا ،فهــو ال يمدّهــا بدعمــه
الكامــل والتــام بالــرورة .فمــا يهــم هــذا اللوبــي أكثــر
مــن أي يشء آخــر يكمــن يف ضمــان تأمــن الدعــم األمريكــي
إلرسائيــل .ويعــد التحالــف غــر الرســمي بــن الواليــات
املتحــدة وإرسائيــل حجــر الزاويــة يف األمــن اإلرسائيــي.
ولذلــك ،تمثــل املحافظــة عــى هــذا التحالــف املهمــة
املحوريــة التــي يضطلــع لوبــي الوســط بهــا ،وهــو مــا
يعنــي أن هــذا اللوبــي يعــارض أي نــوع مــن الضغــوط
التــي تمارســها أمــركا عــى إرسائيــل .وعــاو ًة عــى ذلــك،
يبــدي لوبــي الوســط يف عمومــه العــداوة لالنتقــادات العامــة
التــي تُــكال إلرسائيــل يف الواليــات املتحــدة أو يف غريهــا مــن
البلــدان .ويف الســنوات القليلــة املاضيــة ،صــار لوبــي الوســط
يُعنــى بقــدر متزايــد بمحاربــة مــا يــراه حملــة عامليــة لنــزع
الســمة الرشعيــة عــن إرسائيــل ،والتــي تتــوىل دفــة قيادتهــا
جماعــات مناهضــة للصهيونيــة مــن تيــار اليســار.
ويكمــن االختــاف األبــرز والوحيــد بــن لوبــي الوســط
مــن جهــة ولوبــي اليســار ولوبــي اليمــن مــن جهــة
أخــرى يف أن اللوبيــن األخرييــن يبديــان قــد ًرا أكــر بكثــر
مــن االســتعداد للوقــوف يف وجــه سياســات الحكومــات
اإلرسائيليــة واالعــراض عليهــا ،عــى خــاف لوبــي الوســط.
ويحمــل لوبــي اليســار ولوبــي اليمــن وجهــات نظــر قويــة
يدافعــان عنهــا بشــدة ،حتــى لــو اقتــى األمــر أن يكونــا
عــى خــاف مــع سياســة الحكومــات اإلرسائيليــة .فممــا
يحتــل قــد ًرا أكــر مــن األهميــة بالنســبة لهذيــن اللوبيــن أن
يعــرا عــن آرائهمــا بــدل االقتصــار عــى ترديــد وجهــات
النظــر التــي تراهــا حكومــات إرسائيــل .ويتألــف لوبــي
اليســار يف هــذه اآلونــة مــن جماعــات مــن قبيــل منظمــة
«جــي ســريت» ومنظمــة «أمريكيــون مــن أجــل الســام
اآلن ».وتنتمــي هاتــان الجماعتــان إىل «معســكر الحمائــم»
وتفضــان الدبلوماســية واملشــاركة واملفاوضــات وتقديــم

التنــازالت عــى اســتخدام العزلــة الدبلوماســية أو القــوة
العســكرية أو كليهمــا .ويعــارض لوبــي اليســار احتــال
الضفــة الغربيــة ،ويؤيــد تقســيم القــدس ويبــدي دعمــه
القــوي إلقامــة دولــة فلســطينية .ويريــد أنصــار هــذا
اللوبــي مــن الواليــات املتحــدة أن تضطلــع بــدور ريــادي
يف تحقيــق هــذه الرؤيــة وإخراجهــا إىل النــور ،حتــى لــو
كان ذلــك يعنــي ممارســة الضغــط عــى إرسائيــل .ولذلــك،
تحتــل العالقــات القويــة القائمــة بــن الواليــات املتحــدة
وإرسائيــل مرتبــة ثانويــة مــن األهميــة يف نظــر لوبــي
اليســار .فالســام بــن إرسائيــل والفلســطينيني هــو شــغلهم
الشــاغل.
وعــى النقيــض الصــارخ ،يعــ ّد لوبــي اليمــن (الــذي
يضــم املنظمــة الصهيونيــة األمريكيــة ومنظمــة «مســيحيون
متحــدون مــن أجــل إرسائيــل» واالتحــاد األرثوذكــي) مــن
غــاة معســكر الصقــور ،حيــث يبــدي تشــككه يف القيمــة
التــي تؤتيهــا الدبلوماســية واملفاوضــات ،وتســاوره الشــكوك
إزاء املشــاركة ويعــارض التنــازالت التــي تقدمهــا إرسائيــل
ألعدائهــا .ويؤمــن هــذا اللوبــي باســتخدام القــوة العســكرية
ويعتقــد بأنــه ينبغــي اســتخدامها بــا رحمــة وعــى نحــو
مدمــر عندمــا تقتضيهــا الــرورة .وفــوق ذلــك كله ،يســاند
هــذا اللوبــي دوام ســيطرة إرسائيــل عــى الضفــة الغربيــة
ويعــارض تقســيم القــدس وإقامــة دولــة فلســطينية .ويميل
لوبــي اليمــن إىل النظــر إىل الفلســطينيني ليــس باعتبارهــم
رشكاء محتملــن للســام ،وإنمــا بوصفهــم خصومً ــا
لدوديــن يكنّــون العــداء إلرسائيــل .وبذلــك ،يــرى اللوبــي
الــذي ينتمــي إىل تيــار اليمــن أن الســام بــن اإلرسائيليــن
والفلســطينيني يعــد ببســاطة أمــ ًرا مــن رضب املســتحيل
يف املســتقبل املنظــور .ففــي نظــر أتبــاع هــذا اللوبــي،
ينبــع التحــدي األكــر الــذي تواجهــه إرسائيــل مــن القــوى
ذات النزعــة اإلســامية الراديكاليــة ،التــي تمثلهــا حمــاس
وحــزب اللــه ،ومــن قبلهمــا إيــران التــي ال ينفــك قادتهــا
يدعــون إىل تدمــر إرسائيــل.
ولذلــك ،نــاد ًرا مــا يســود التوافــق يف أوســاط الجماعــات
املواليــة إلرسائيــل اليــوم .فبينمــا تســعى هــذه الجماعــات
إىل تعزيــز مصالــح إرسائيــل ،فهــي تختلــف أيمــا اختــاف
يف وجهــات نظرهــا بشــأن ماهيــة مصالــح إرسائيــل يف
الواقــع .فبعــض تلــك الجماعــات تعــارض اســتمرار
احتــال األرايض التــي اســتولت عليهــا إرسائيــل يف حــرب
العــام  ،1967بينمــا ال تخفــي جماعــات أخــرى دعمهــا
القــوي للســيطرة التــي تبســطها إرسائيــل عــى هــذه
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ً
نادرا ما يسود التوافق في أوساط الجماعات الموالية إلسرائيل اليوم .فبينما
تسعى هذه الجماعات إلى تعزيز مصالح إسرائيل ،فهي تختلف أيما اختالف في
وجهات نظرها بشأن ماهية مصالح إسرائيل في الواقع .فبعض تلك الجماعات
تعارض استمرار احتالل األراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب العام ،1967
بينما ال تخفي جماعات أخرى دعمها القوي للسيطرة التي تبسطها إسرائيل على
هذه األراضي

50

عدد 84

األرايض ،ألســباب إمــا أمنيــة أو تاريخيــة أو دينيــة (أو
توليفــة مــن هــذه األســباب كلهــا) .وتؤيــد بعــض املنظمــات
املواليــة إلرسائيــل إقامــة دولــة فلســطينية يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،يف حــن تعــارض منظمــات أخــرى
هــذا التوجــه معارضــة قاطعــة .وتبــدي بعــض املنظمــات
مقاومــة رشســة ألي ضغــط تمارســه الواليــات املتحــدة
عــى إرسائيــل ،يف الوقــت الــذي تعــارض فيــه أخــرى الدعــم
األمريكــي غــر املــروط للسياســات اإلرسائيلية وتحبــذ دو ًرا
«محايــدًا» تؤديــه الواليــات املتحــدة عــى صعيــد إحــال
الســام بــن اإلرسائيليــن والفلســطينيني .ولذلــك ،ال تنبئنــا
عبــارة «مــواالة إرسائيــل» إال بالنــزر اليســر عــن السياســات
املحــددة التــي تمــارس هــذه املنظمــات املتباينــة الضغــط
مــن أجلهــا يف واقــع األمــر.
ونتيجـ ً
ـة لهــذه الخالفــات ،نــاد ًرا مــا تــؤدي جماعــات
الضغــط املواليــة إلرسائيــل عملهــا بانســجام تــام يف مــا
بينهــا ،بــل إنهــا تعــارض بعضهــا ً
بعضــا عــى نحــو يــزداد
يف وتريتــه .فبينمــا تســنح أوقــات تجــد فيهــا الجماعــات
التــي تنحــدر مــن لوبــي اليســار ولوبــي اليمــن مــا يكفــي
مــن أرضيــة مشــركة تلتقــي فيهــا مــع املنظمــات التــي
تنتمــي إىل لوبــي الوســط ،ممــا يأخــذ بيدهــا لكــي تعمــل
معً ــا ،فــإن لوبــي اليســار ولوبــي اليمــن ال يتعاونــان معً ــا
بالنظــر إىل توجهاتهمــا ووجهــات نظرهمــا السياســية التــي
تتبايــن بونًــا شاســعً ا عــن بعضهــا ً
بعضــا .ولذلــك ،يســتمع
واضعــو السياســات األمريكيــن إىل أصــوات عديــدة يشــوبها
ـوال إلرسائيــل
الخــاف ،وكل صــوت منهــا يدعــي أنــه «مـ ٍ
ومؤيــد لهــا».
ومــع ذلــك ،ال تــزال لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة
اإلرسائيليــة تملــك الصــوت األعــى يف واشــنطن العاصمــة،
حتــى لــو لــم تعــد هــي املنظمــة الوحيــدة التــي ينصــت

مجلــي الكونغــرس ،ال
واضعــو السياســات لهــا .ففــي
ْ
تفتــأ هــذه اللجنــة تمــارس نفــوذا ال يضارعهــا فيــه أحــد يف
أي شــأن لــه صلــة بإرسائيــل .وغالبًــا مــا تحظــى مشــاريع
القوانــن الداعمــة إلرسائيــل ،والتــي تصوغهــا اللجنــة أو
تــروج لهــا ،بتأييــد يــكاد يُجمــع عليــه كل أعضــاء مجلــس
النــواب ومجلــس الشــيوخ .وبالفعــل ،فقــد رصّ ح أحــد
موظفــي الكونغــرس بقولــه« :نســتطيع أن نعتمــد عــى
مــا يزيــد عــن نصــف املجلــس بكثــر  250 -إىل 300
عضــو  -لكــي يفعلــوا مــا تريــده لجنــة الشــؤون العامــة
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األمريكيــة اإلرسائيليــة عــى نحــو ال إرادة لهــم فيــه».
كمــا يعنــي نفــوذ اللجنــة أن «الكونغــرس لــن يمــرر أب ـدًا
قــرا ًرا ينطــوي عــى انتقــاد ألي فعــل تقــدم عليــه إرسائيــل
يف أي وجــه مــن الوجــوه» ،حســبما ورد عــى لســان أحــد
أعضائــه 36.وعــى الرغــم مــن أن اللجنــة تملــك قــد ًرا أقــل
بكثــر مــن النفــوذ يف البيــت األبيــض ،ففــي وســعها بالفعل
أن تقلــص هامــش املنــاورة املتــاح أمــام أي إدارة أمريكيــة يف
القضايــا املتعلقــة بالــراع اإلرسائييل-الفلســطيني بالنظــر
إىل أن الرؤســاء األمريكيــن يف عمومهــم يتوخــون الحــذر مــن
محاولــة فــرض ضغــط قــوي عــى الحكومــات اإلرسائيليــة
يف مواجهــة املعارضــة العامــة التــي يبديهــا الكونغــرس.
وثمــة الكثــر مــن العوامــل التــي تفــر النفــوذ الــذي
تملكــه لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة ،ولكــن
أربعــة منهــا أكثرهــا أهميــة .يف املقــام األول ،ينتســب إىل
اللجنــة عــدد كبــر مــن األعضــاء عــى املســتوى الوطنــي،
حيــث تســتفيد منهــم يف إقامــة العالقــات واملحافظــة عليهــا
مــع أعضــاء الكونغــرس وأعضــاء مجلــس الشــيوخ يف
دوائرهــم املحليــة .وحســب الوصــف الــذي يســوقه جــي
جــي غولدبــرغ« ،يتمثــل املفتــاح الفعــي للنفــوذ الــذي
تحظــى بــه لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة

[ ]...يف قدرتهــا عــى حشــد أعضائهــا كمــا لــو كانــوا ً
جيشــا
منضب ً
طــا مــن متطوعــن ينتظمــون يف جماعــات تمــارس
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الضغــط يف شــتى أرجــاء البــاد» .ويعــزز الواقــع الــذي
يشــهد عــى أن العديــد مــن نشــطاء اللجنــة ملتزمــون
ً
عميقــا بقضيــة واحــدة ال ثانــي لهــا ويركــزون
التزامً ــا
عليهــا  -وهــي دعــم إرسائيــل و«حمايتهــا»  -النفــوذ
الســيايس الــذي يملكونــه ألن الناخبــن واملمولــن الذيــن
يضعــون نصــب أعينهــم عــى قضيــة واحــدة يفــرزون قــد ًرا
غــر متناســب مــن التأثــر عــى السياســة األمريكيــة.
ويف املقــام الثانــي ،تقيــم لجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة عالقــات ليــس لهــا طابــع رســمي
مــع شــبكة واســعة مــن لجــان العمــل الســيايس
املواليــة إلرسائيــل .وعــى الرغــم مــن أن اللجنــة نفســها
ال تســتطيع مــن الناحيــة القانونيــة أن تجمــع األمــوال
لصالــح مرشــحي االنتخابــات أو تأييــد الساســة عــى
املــأ ،فهــي ترســل إشــارات واضحــة بشــأن مــن يجــب
أن يحصــل عــى التربعــات السياســية ومــن ينبغــي أال
يتلقاهــا .ومــن بــن الطــرق التــي تعتمدهــا اللجنــة يف
إنجــاز هــذا األمــر إصــدار دوريــة «أيبــاك إنســايدر»
( )AIPAC Insiderالتــي تمثــل «نوعً ــا مــن أنــواع
تقاريــر األداء الســيايس [ ]...التــي تقــدم املعلومــات
عــن ســجل األصــوات التــي يــديل بهــا كل مــرّ ع عــى
مشــاريع القوانــن والتعديــات وغريهــا مــن املبــادرات
التــي تُطــرح أمــام الكونغــرس والتــي تعُ دهــا اللجنــة
ذات شــأن مــن األهميــة» 38.وفضـ ً
ـا عــن ذلــك ،يضــم
أعضــاء مجلــس اإلدارة الوطنــي للجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة كبــار جامعــي التربعــات لصالــح
كال الحزبــن ومموليهمــا .ويف الواقــع ،فحســبما جــاء عىل
لســان دوغــاس بلومفيلــد ،مديــر الشــؤون الترشيعيــة
ً
طرفــا فاعـ ً
ـا
الســابق يف اللجنــة« :إذا أردت أن تكــون
يف اللجنــة ،فعليــك أن تبســط يــدك كل البســط لصالــح
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اللجنــة وساســتها».
ويكمــن الســبب الثالــث الــذي يقــف وراء نفــوذ لجنــة
الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة يف اإلمكانيــة الدائمة
التــي تيــر ألعضائهــا املحرتفــن يف ميــدان ممارســة
الضغــط أن يصلــوا إىل موظفــي الكونغــرس ومســؤويل
الســلطة التنفيذيــة ،والعمــل الــذي ينجزونــه بهــدوء خلــف
الكواليــس يف ســياق تأمــن الدعــم للترشيعــات وتأييدهــا يف
الكونغــرس .وأخـرًا ،يســتند النفــوذ الــذي تتمتــع اللجنــة
ً
أساســا إىل ظهورهــا يف مظهــر منظمــة براغماتيــة ال
بــه

تنحــاز إىل أيديولوجيــة بعينهــا ،إىل جانــب انتمائهــا إىل
تيــار الوســط .فاللجنــة تتوخــى الحــذر عندمــا تقــدم
نفســها عــى هــذا النحــو .وحســب التوصيــف الــذي
صاغــه الناطــق الرســمي باســم اللجنــة يف حينــه« :لجنــة
الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة ليســت منظمــة
أيديولوجيــة ،عــى خــاف اآلخريــن يف تيــار اليســار
أو تيــار اليمــن ،الذيــن يســعون إىل ترويــج مواقــف
أيديولوجيــة محــددة يجــب عــى أمــركا أن تمــارس
الضغــط عــى إرسائيــل لكــي تتبناهــا» 40.وقــد أصابــت
اللجنــة قــد ًرا ال يســتهان بــه مــن النجــاح يف وضــع
نفســها يف موقــع يتوســط اللوبــي املــوايل إلرسائيــل ،حيــث
تقــع منظمــة «جــي ســريت» عــى يســارها وجماعــات
عــى شــاكلة املنظمــة الصهيونيــة األمريكيــة عــى يمينهــا.
وعــى الرغــم مــن أن هــذا األمــر يعنــي أن اللجنــة تواجــه
االنتقــادات مــن كال الجانبــن يف حــاالت كثــرة 41،فقــد
يــرت هــذه االنتقــادات فعليًــا للجنــة أن تصــور نفســها
كمــا لــو كانــت منظمــة وســطية ورئيســية ،وأن ينظــر
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إليهــا الكثــرون عــى أنهــا كذلــك.

الخالصة
يف الوقــت الــذي ال يــزال فيــه اللوبــي املــوايل
إلرسائيــل مؤث ـ ًرا ،وال ســيما يف الكونغــرس ،فــإن نفــوذه
يتضــاءل بحكــم الواقــع الــذي يشــهد انقســامه بــن
طائفــة متنوعــة مــن املنظمــات املختلفــة التــي تملــك
ً
بعضــا .وتجعــل الخالفــات
برامــج ينافــس بعضهــا
السياســية العميقــة بــن الجماعــات املواليــة إلرسائيــل
مــن املســتحيل عليهــا أن تعمــل يــدًا بيــد وأن تتحــدث
بصــوت واحــد إىل حكومــة الواليــات املتحــدة مثلمــا
كانــت تفعــل يف مســتهل عهدهــا .ففــي حــاالت ليســت
بالقليلــة ،تتصــارع الجماعــات املؤيــدة إلرسائيــل عــى
الوصــول إىل أروقــة السياســة والتأثــر فيهــا ،وكثـرًا مــا
تتعــارض برامــج الضغــط التــي تضعهــا كل منهــا .وال
محالــة أن هــذا الواقــع يقــوض القــدرة الجماعيــة التــي
تملكهــا هــذه الجماعــات عــى تشــكيل سياســة الواليــات
املتحــدة تجــاه إرسائيــل .فحتــى لجنــة الشــؤون العامــة
األمريكيــة اإلرسائيليــة مــا عــادت تملــك أدوات التأثــر
التــي كانــت تملكهــا يف ســابق عهدهــا .ففــي املــايض،
كان هــذا النفــوذ الــذي لــم يضاهيــه نفــوذ يعــود يف
جانــب منــه إىل االعتقــاد بــأن اللجنــة كانــت تتحــدث
بالنيابــة عــن طائفــة اليهــود األمريكيــن .ولكــن مــع
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االنقســامات املتزايــدة التــي باتــت تعصــف باليهــود
األمريكيــن يف مواقفهــم إزاء إرسائيــل ،وخاصــة يف اآلراء
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التــي يحملونها بشــأن الــراع اإلرسائييل-الفلســطيني،
مــا عــاد يف وســع اللجنــة أن تصــدق يف ادعائهــا بأنهــا
تمثــل األغلبيــة الســاحقة مــن يهــود أمــركا .ولذلــك ،غــدا
واضعــو السياســات واملرشعــون األمريكيــون أقــل ميـ ً
ـا
اليــوم للســماع لهــذه اللجنــة ،ناهيــك عــن اإلنصــات
للمشــورة التــي تقدمهــا لهــم .فحســب الترصيــح الــذي
أدىل بــه جــو بايــدن ،املرشــح ملنصــب نائــب الرئيــس
عــن الحــزب الديموقراطــي يف الفــرة الســابقة عــى
االنتخابــات التــي جــرت يف العــام « :2008ال تتحــدث
[لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة] بالنيابــة
عــن طائفــة اليهــود بأكملهــا أو بالنيابــة عــن دولــة
إرسائيــل ]...[ .وال يســتطيع أحــد يف اللجنــة وال يف أي
منظمــة أخــرى أن يلقــي بظــال الشــك عــى الدعــم
الــذي أقدمــه إلرسائيــل».
وإذا كان أحــد اآلثــار املرتتبــة عــى تشــ ّ
ظي اللوبــي
املــوايل إلرسائيــل وترشذمــه يتمثــل يف زعزعــة الفكــرة
التــي تــرى أن أي جماعــة بعينهــا ضمــن هــذا اللوبــي
تتحــدث بالنيابــة عــن طائفــة اليهــود األمريكيــن عــن
بكــرة أبيهــم ،فــإن أثـ ًرا آخــر يكمــن يف إثــارة تســاؤالت
جوهريــة حــول املعنــى الــذي يؤديــه مصطلــح «مــواالة
إرسائيــل ».فمــع العديــد مــن الجماعــات املختلفــة التــي
تديــن بوالئهــا إلرسائيــل وتؤيدهــا ،مــا عــادت ماهيــة
املوقــف أو السياســة املرتبطــة فعليًــا بعبــارة «مــواالة
إرسائيــل» واضحــة يف نظــر واضعــي السياســات ،أو
أي واحــد آخــر يف هــذا الخصــوص .فهــل يتســاوق
تأييــد االتفــاق النــووي مــع إيــران أم االعــراض عليــه
مــع «مــواالة إرسائيــل»؟ وهــل يع ـ ّد تقديــم املســاعدات
االقتصاديــة األمريكيــة للســلطة الفلســطينية مــن بــاب
«مــواالة إرسائيــل» أم ال؟ وهــل ينــدرج دعــم إقامــة
الدولــة الفلســطينية ضمــن «مــواالة إرسائيــل»؟ تعتمــد
اإلجابــات التــي تــرد عــى هــذه األســئلة عــى الجماعــات
«املواليــة إلرسائيــل» التــي تُطــرح عليهــا .فبينمــا كانــت
لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة تتمتــع
يف ســالف أيامهــا بمــا يشــبه احتــكار توظيــف وســم
مــواالة إرسائيــل ،فهــي اليــوم تفقــد زمــام الســيطرة
عــى هــذا املصطلــح .وهــذا يتيــح القــدرة لواضعــي
السياســات أن يســوقوا االدعــاء بأنهــم هــم أنفســهم
«موالــون إلرسائيــل» حتــى عندمــا يروجــون سياســات

تعارضهــا اللجنــة .كمــا يتســنى لواضعــي السياســات
هــؤالء أن يحصلــوا عــى املعلومــات والتحليــل والدعــم
مــن أي جماعــة مــن الجماعــات املؤيــدة إلرسائيــل،
ويف وســعهم ً
أيضــا أن يتوجهــوا إىل جماعــات مختلفــة
باالســتناد إىل الظــروف القائمــة واحتياجاتهــم املحــددة
يف وقــت معــن مــن األوقــات.
ويف الواقــع ،يبــدو أن مصطلــح «مــواالة إرسائيــل»
نفســه فقد معنــاه اليــوم .فكــون املــرء «مواليًــا إلرسائيل»
كان لــه معنــى واضــح يحظــى بالقبــول عــى نطــاق
واســع  -حيــث كان يعنــي مســاندة إرسائيــل ،ويــدل
يف مضمونــه بالتــايل عــى دعــم حكوماتهــا وتأييدهــا.
وكانــت رســالة الجماعــات «املواليــة إلرسائيــل» أوضــح
وأجــى تبعً ــا لذلــك .لقــد كانــت غايــة هــذه الجماعــات
تكمــن يف الدفــاع بقــوة وحماســة عــن اإلجــراءات
والسياســات التــي تنفذهــا أي حكومــة إرسائيليــة كانــت
يف ســدة الحكــم ومــن أي لــون كانــت ،والســعي إىل
ضمــان أكــر قــدر ممكــن مــن الدعــم األمريكــي لتلــك
الحكومــة .ومــا عــاد هــذا هــو الحــال منــذ أمــد بعيــد.
فمنــذ مطلــع حقبــة التســعينيات مــن القــرن املــايض،
لــم تــزل املنظمــات املنــارصة إلرسائيــل تــروج آراءهــا
والسياســات التــي تفضلهــا ،والتــي تتعــارض يف أغلــب
أحوالهــا مــع تلــك التــي تتبناهــا الحكومــة يف إرسائيــل.
وتدفــع هــذه املنظمــات بــأن كونهــا «مواليــة إلرسائيــل»
يعنــي يف بعــض األحيــان ممارســة الضغــط يف مواجهــة
السياســات التــي تنتهجهــا حكومتهــا ورغباتهــا .وقــد
دأبــت الجماعــات «املؤيــدة إلرسائيــل» مــن تيــاريْ
اليســار واليمــن عــى فعــل ذلــك املــرة تلــو املــرة
(فمثـ ً
ـا ،عارضــت الجماعــات اليســارية بناء املســتوطنات
اإلرسائيليــة ،بينمــا اعرتضــت الجماعــات اليمينيــة عــى
ً
ونتيجــة لذلــك ،غــدا اللوبــي املــوايل
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