
 عن اللوبي الصهيوني  وزيارة أوباما

أن أوباما في فترة بفي التفاؤل  ستغراقلالدفعت بعض المراقبين  حاليةوباما الأيبدو أن زيارة 

اللوبي الصهيوني  عليه رئاسته الثانية يأتي إلى المنطقة متحلالً من أية ضغوط سابقة مارسها

 عادة انتخابه مرة أخرى. إلم يعد قلقا على إمكانية اآلن  فالرجل ،خالل فترته الرئاسية األولى

سرائيلي وبي اإللل  البالغ تأثير الالمشهد السياسي األمريكي و عن تعقيداتهؤالء  غفلن يولك 

الثانية لم يستطع أن يحقق شيئا ة رئاسته مريكي األسبق بيل كلينتون في فترفيه. فالرئيس األ

 .والفلسطينيينسرائيليين المفاوضات بين اإل تفاصيلوهو الذي كان مستغرقا ألذنيه في أدق 

هانة تلو االخرى من رئيس وزراء العدو نتنياهو وتعرض وهو الذي تلقي اإل فكيف بأوباما

لمجرد دعوته إلسرائيل بوقف  سرائيليعات اللوبي اإلمن جماضارية لحمالت تشكيك وتشويه 

 االستيطان. 

 نما يتكون من جماعات مصالحإنه ال يمثل جماعة واحدة أفي  تكمن قوة اللوبي الصهيوني

(interest groups) المحافظين الجدد اليهود األثرياء ومن وأفراد متنفذين  منظماتو

نجحوا جميعهم على مدار عقود في توظيف المال والنفوذ واليمين المسيحي المتطرف 

مصالح اسرائيل في الواليات من أجل حماية  -إن لزم األمر -واستخدام العضالت السياسية 

 عد. ضمان استمرار تدفق وزيادة الدعم األمريكي إلسرائيل على جميع الص  المتحدة و

فهذه الجماعات نجحت في إحكام سيطرتها على الكونغرس األمريكي، وبدرجة كبيرة على 

 .  متحدةوسائل اإلعالم والحياة األكاديمية والثقافية والفنية في الواليات ال

يتقدم للتعيين في منصب حكومي مريكي أي سياسي أأن الصهيونية رتس آفة هصحيذكرت فقد 

 لهذا المنصبيصل أال ل جماعات اللوبي الصهيوني لضمان يتعرض للتمحيص من قبرفيع 

 إلسرائيل دعماسرائيل وتقديم فروض الوالء وال لسياساتاألعمى يقوم بالتأييد سوى من 

 وحكامها. 

 تعيين تشاك هيغل وزيراً رافقت  ثارة زوبعة كبيرةإفي ات اللوبي االسرائيلي نجاح رختمثلت آ

  .إلسرائيلالواضح والصريح  سجله ال يشي بكثير من الدعم نأمريكي على اعتبار للدفاع األ

مرة أخرى ن يترشح لأوباما  نأصحيح  !ن من قبل اللوبي الصهيونيامكبلت داهيوباما أ

ن بالترشح مرة أخرى، معنيو أعضاء الكونغرس من الديموقراطيينللرئاسة، ولكن الكثير من 

في دعم حمالتهم االنتخابية، وبالتالي سيمارسون  بحاجة للمال ودعم اللوبي االسرائيلي ؤالءهو

إذا تجرأ أوباما على  4101كما فعلوا في انتخابات  4102الضغط علي أوباما في انتخابات 

 ها. إجبار اسرائيل على تسوية ال تريد

و القادم أ الديموقراطيالرئاسي بالمرشح  باإلضراروباما لن يسمح أل الديموقراطيحزب فال

حينما هدد شامير آنذاك  بكما حصل مع جورج بوش األ ،مريكاأي ف سرائيليغضاب اللوبي اإلإ

بسبب أنشطة األخيرة  ) عشرة مليارات دوالر( األمريكية إلسرائيل المعونةبعض بقطع 

خسارته هو والحزب الجمهوري أمام ب اإلسرائيلي لوبيالاقبه ، فكان أن عاالستيطانية 



بنسبة تأييد تمتع في حرب الخليج األولى مع العراق والديمقراطيين، وهو الذي خرج منتصراً 

 بالمائة.   01لدى الجمهور األمريكي بلغت نحو 

تان فغانسأوانشغال جيشه بقتال طالبان في  ،االقتصادية داخلياأوباما المثقل بمتاعب بالده 

على الغوص في  -بل حتى لن يجرؤ  -لن يرغب  ،يراني والوضع في سورياوالملف النووي اإل

رمال السياسة المتحركة في الشرق األوسط خصوصا في ظروف سياسية حساسة وتغيرات 

 زلزالية تشهدها المنطقة. 

 –م السياسة األمريكي المعروف ستيفن والت ال  حسب ع -مريكية ألوباما فالسياسة الخارجية اال

بالد نحو االنكفاء على الذات، بمعنى التركيز على المشاكل االقتصادية التي تعصف بال اتجهت

ترك القضايا الخارجية ليعالجها الحلفاء كما فعلت فرنسا بتدخلها وخفض اإلنفاق على األمن و

 ينما تدخلت قوات حلف الناتو في ليبيا. المباشر في مالي أو ح

وبالتالي إن كان من إرث يريد أن يتركه أوباما في نهاية فترته الرئاسية فلن يكون عبر تحقيق 

نجاز على إسرائيلي الفلسطيني )إن استطاع ذلك(، ولكن عبر تحقيق ما في الشأن اإل اختراق

 ادية.الصعيد االقتصادي في بلده المثقلة بالتحديات االقتص

مريكي متوازن في معالجتها أيراهنون على دور  نزالويألولئك الذين ال  صاً يخصذلك  نكتب

في السياسة  وباماأالتغيير الذي سيجلبه  ىمن راهنوا عللو وضع في فلسطين المحتلة ألل

 . الخارجية

لق بالوضع في نه ال يمكن التأثير على السياسة الخارجية االمريكية فيما يتعأواقع الحال يرى  

تستمر فبدون دفع هذا الثمن س ،إلسرائيل الالمحدود مريكا تكلفة دعمهاأن تدفع أفلسطين بدون 

ونفس السياسات، وسنبقى نحن الفلسطينيون والعرب  الواليات المتحدة في اتباع نفس النهج

لح في دائرة االستجداء واالستعطاف والمناشدات في عالم متوحش ال يفهم سوى لغة المصا

  والقوة. 
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