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ٍ
س��نوات يف أيباك (الّلجنة األمريك ّية -اإلرسائيل ّية للشؤون العا ّمة)
يحاول هذا الكتاب أن يكون املقابل والر ّد عىل كتاب جون مريش��يمر ثالث
والسياس��ة الخارجيّ��ة األمريكيّة"(((  ،AIPACفقد كان مكلّفًا بتحرير ال ّنرشة اإللكرتونية األسبوعية "تقرير
يل ّ
وس��تيفن والت "اللّويب اإلرسائي ّ
الذي أحدث عند صدوره ض ّج ًة كربى يف األوساط األكادمييّة والسياسيّة الشرّ ق األدىن"  .Near East Reportوهذا ما يعطي فكر ًة موجز ًة عن
خاصةً ،والسياسة الخارج ّية خلفياته وارتباطاته وأهدافه أيضً ا.
واإلعالم ّية املهت ّمة بشؤون الشرّ ق األوسط ّ
األمريكيّ��ة عا ّم��ةً .وقد حرص ميتش��ال ب��ارد عىل أن يق�� ِّدم "الحجج يقس��م بارد كتابه هذا إىل خمسة عرش فصلاً  ،يُفرد الفصل األ ّول منها
املعاكس��ة"  -كام يتص ّور  -لحجج مؤلّفي "اللّ��ويب اإلرسائي ّ
ويخصص
يل" ،فراكم للحدي��ث عن "ج��ذور اللّويب العر ّيب :مش��كلة فلس��طني"،
ِّ
عرشات األمثلة واملعطيات التاريخ ّية املعروفة عىل امتداد فرتة الصرّ اع الفص��ل الثّاين للحديث عن "حملة اللّويب الع��ر ّيب ض ّد دول ٍة يهوديّة".
العر ّيب  -اإلرسائي ّ
يل ،املرتبطة جمي ًع��ا مبحاوالت العرب إقناع املجتمع وع�لى ال ّرغم من أنَّه يعرتف بهذه الطريقة باألهميّة املحوريّة للقضيّة
الدو ّيل والواليات املتّحدة بوجود ظلمٍ مس��لّط عىل ش��عب فلسطني ،الفلس��طينيّة يف نش��اطات مجموعات الضّ غط العربيّة واإلسالميّة يف
وص ّنف تلك املس��اعي الدبلوماس ّية ضمن "نشاط اللّويب العريب" .لك ّن الواليات املتحدة ،فإنه سيس��عى طوال صفحات كتابه إىل دحض هذه
هذه املس��اعي العربيّ��ة ،مل تصل يو ًما إىل ما وصل��ه اللّويب اإلرسائييل الفكرة ،محاولاً التّقليل من أهم ّي��ة الصرّ اع العر ّيب  -الصهيو ّين ،م ّدع ًيا
من س��طو ٍة عىل الكونجرس ،وال حتّى اقرتبت منه؛ إذ كانت تجري يف أنَّه ليس ال ّنزاع الوحيد يف الشرّ ق األوس��ط ،ال ينبغي أن يكون مقياس
واإلسالمي.
الغالب بالطرق ال ّدبلوماس�� ّية التّقليديّة ،مع وزارة الخارج ّية ويف األمم العالقة بني الواليات املتّحدة والعامل العر ّيب
ّ
املتّح��دة ،وتقع ٍ
فردي لزعامء ودبلوماس��يّني عرب بارزين لدى
بجهد ٍّ
األس��ايس للكاتب يف محاول��ة الربهنة عىل أنَّه خالفًا ملا
يتمثَّل الهدف
ّ
بعض ال ّرؤس��اء األمريكيني .ومع ذلك ،فإ ّن بارد يرى أ ّن هذه املس��اعي
السياسة الخارج ّية األمريك ّية،
يشاع عن هيمنة لويب إرسائييل ّ
قوي عىل ّ
ال ّدبلوماس�� ّية تش��كِّل "لويب عريب" ،عند اقرتانها بجه��د بعض األثرياء
يقل ق�� ّوةً ،عىل ال ّرغم من عدم بروزه عىل
فهن��اك يف الحقيقة تأث ٌري ال ّ
العرب يف متويل عد ٍد من مراك��ز البحوث والباحثني الجامعيني الذين
الس��طح ،ميارس��ه اللّويب العر ّيب .ويزعم بارد أنَّه إذا ما كان تأثري اللّويب
يعمل��ون من أج��ل التّقارب األمرييك  -العريب أو األمرييك  -اإلس�لامي.
لي ،ال يتناق��ض البتّة م��ع املصلحة القوميّ��ة األمريكيّة ،لكون
اإلرسائي� ّ
ويؤكّ��د أنّه إذا أخذنا بعني االعتبار حاجة أمريكا الشّ ��ديدة إىل ال ّنفط،
اإلرسائيل ّي�ين واألمريكيني "يش�تركون يف القيم" ،ف��إ َّن األمر عكس ذلك
س��وف "يتبينَّ " لنا أ ّن هناك لوبيًّا عربيًّا قويًّا بقدر ما هو ّ
خفي يسيطر متا ًما مع اللّويب العر ّيب .ويدافع عن هذا الرأي بالقول إ ّن اللّويب العريب
ِ
عىل ّ
السياسة األمريك ّية ويُفسدها ويجعلها تعمل ض ّد املصلحة العا ّمة منقا ٌد لأليديولوجيا وال ّنفط والس�لاح ،وهو يس��عى إىل الحصول عىل
لشعبها وقيمه الثقاف ّية.
التّأيي��د وال ّدعم ألنظم ٍة تعارض يف الغال��ب القيم واملصالح األمريكيّة.
واألده��ى واألم ّر م��ن ذلك ،يف نظر بارد ،أ َّن ج��ز ًءا من موظّفي وزارة
الخارج ّية األمريك ّية الذين يس�� ّميهم "املستعربني"  ،Arabistsيعملون
لصال��ح اللّويب الع��ر ّيب ويتب َّنون وجه��ات نظره ويدافع��ون عنها منذ
ٍ
سنوات طويل ٍة ،بل منذ بدأ عمل هذا اللّويب .وما يسعى الكاتب أيضً ا
إىل تس��ليط الضوء عليه يف هذا السياق ،هو أ َّن ال ّنقاش بشأن املشاكل
"تش��وه" ،بس��بب املوارد املال ّية الهائلة
الحقيق ّية للرشق األوس��ط قد
ّ
التي يستخدمها اللّويب العر ّيب.

السياس��ة األمريك ّية يف الشرّ ق األوس��ط،
يَع�� ّد بارد نفس��ه
ًّ
مختصا يف ّ
والحقيق��ة أنَّه اختص��ايص يف الدفاع عن إرسائيل وحس��ب .وقد ركّز
لي ،فقد أصدر ع��د ًدا من
يف كتابات��ه الس��ابقة عىل الشّ ��أن اإلرسائي� ّ
الكتب عن تاري��خ إرسائيل ،وتاريخ اليهود ،والصرّ اع يف منطقة الشرّ ق
األوس��ط من منظ��و ٍر صهيو ٍّين((( .وعىل املس��توى الس��يايس ،يص ّنف
يل،
ب��ارد من الجمهوريّني املحافظني املرتبط�ين عضويًّا باللّويب اإلرسائي ّ
وعم��ل يف حملة ج��ورج بوش األب االنتخاب ّية .ويف عام َّ 1993أس��س
يل إىل ح ٍّد كبريٍ،
"املؤسس��ة التعاونية األمريكيّة -اإلرسائيليّة"  The American-Israeliويح ِّدد بارد اللّويب الع��ر ّيب بأنَّه
ٌ
مناهض للّويب اإلرسائي ّ
 Cooperative Enterprise, AICEالت��ي اهت َّمت بالترّ ويج ملختلف وإن مل يك��ن ذل��ك هدفه الح�صري .فاللّويب العر ّيب يش��مل يف نظره
املنتج��ات اإلرسائيل ّية الت��ي يفرتض أن "ته ّم األمريك ّي�ين" .وعمل مل ّدة "متع ّهدي ال ّدفاع ،وموظفني حكوميّني سابقني ج َّندتهم ال ّدول العربيّة
ٍ
ٍ
ورشكات لها ٌ
ومنظامت
أعامل ومصالح يف الشرّ ق األوس��ط،
لخدمته��ا،
 1 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S.غري حكومي��ة (خاص ًة تلك املعن ّية بحقوق اإلنس��ان) ،ومنظّمة األمم
Foreign Policy, 1st edn. (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008).
(خصوصا من أقس��ام دراس��ات الشرّ ق األوسط)،
املتّحدة ،وأكادمييّني
ً
 2انظر قامئة مؤلّفات ميتشال بارد يف "املكتبة اليهوديّة االفرتاض ّية" ،عىل هذه الرابط:
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/bibbard.htmlوكاره��ي إرسائي��ل ،ونس��بة ال بأس بها من وس��ائل اإلع�لام والنخبة
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ٍ
ومجموعات مسيح ّية من غري اإلنجيل ّيني ،والنخب األوروب ّية،
الثقاف ّية،
واملرتزقة ،واألمريك ّيني العرب واملس��لمني ،وزعامء ودبلوماس��يي ما ال
يق��ل عن إحدى وعرشين حكومة عربية( ،إضاف ًة إىل عد ٍد من البلدان
اإلسالم ّية غري العرب ّية)" (مقدمة الكتاب ،ص.)15 .
واملؤسسات ،هو ما
إ َّن هذا الخليط العجيب من األفراد واملجموعات
َّ
ميثِّل يف نظر بارد "اللّويب العر ّيب" .ولذلك يقول إ َّن عمله غال ًبا ما يكون
يل  -مشتّت تنظيم ًّيا،
غري منظور ،وأ َّن هذا اللّويب  -خالفًا للّويب اإلرسائي ّ
ولك�� َّن تأثريه مع ذلك ملموس .وهو يح��اول أن يرصده ويلتقط آثاره
السياس��ة األمريكيّة .ولك َّن فش��له يف تحديد اللّ��ويب بطريق ٍة علمي ٍة
يف ّ
واضح ٍة منذ البداية ،يجعل تحليل��ه كلّه قابلاً للتفنيد والتقويض ،أل َّن
أساس��ه خاطئ .فكيف ميكن أن تكون منظمة األمم املتّحدة جز ًءا من
أي مجموعة ضغط ،يف ح�ين أنَّها املكان
اللّ��ويب العر ّيب أو جز ًءا م��ن ّ
كل منها عن
كل دول األرض ،وتداف��ع ٌّ
الوحي��د ال��ذي تجتم��ع في��ه ُّ
مصالحه��ا وأهدافها؟ فلو تح َّدث عن "جامعة ال ّدول العرب ّية" بوصفها
"مجموع��ة ضغط" أو ج��ز ًءا من "اللّويب العر ّيب" لب��دا رمبا أكرث إقنا ًعا
يرا يف التفاصيل ،أل َّن التّعري��ف العلمي الدقيق
للذي��ن ال يدقّقون كث� ً
يصح القول إنّها "لويب" أو "طرف يف
ه��و أ َّن هذه منظّمة إقليميّة ،وال ّ
لويب" ،فام بالك مبنظمة األمم املتحدة؟

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

 .(((Select Committee on Lobbying Activitiesفنشاطات اللّويب
ليس��ت منس�� ّي ًة من القانون األمرييك ،بل خاضعة لقي��وده .وكل لويب
ٍ
كشوفات دوريّ ٍة عن حساباته،
"مطالب بالتس��جيل القانوين ،وتقديم
(((
وألي غرض"  .وه��ذا كلّه يخضع لرقابة
وإع�لان املبالغ التي يرصفها ّ
مؤسسات بحث ّية مستقلّة وحكوم ّية ،فضلاً عن "الّلجنة الفيدرال ّية
ع ّدة ّ
لالنتخابات" .Federal Election Commission
ولكن ميتش��ال بارد ،يف س��عيه املحموم "إلثب��ات" أ َّن "اللّويب العر ّيب"
هو ما يُ ِ
السياسة األمريك ّية يف الشرّ ق األوسط ،وأنَّه "متنفّذ" أكرث
فس��د ّ
يل "بسبب حاجة أمريكا إىل النفط" ،راح يجمع
حتى من اللّويب اإلرسائي ّ
املؤسس��ات
ودب ويقذف ب��ه إىل الناس ،زاعماً أ َّن َّ
كل هذه ّ
هب ّ
م��ا ّ
واألش��خاص واملجموعات وال ّدول "تعمل خفيةً" لصالح العرب ،لذلك
"خفي".
فنشاطها
ّ

ويف هذا الس��ياق ،يزعم أ َّن اللّويب العر ّيب يتب ّنى قض ّيتني أساس ّيتني غال ًبا
ما تتش��ابكان :األوىل هي تأييد الس��عوديّة ،وقوامها املصالح ال ّنفط ّية،
كل من الحكومة السعوديّة و"املستعربني"،
وميثِّلها  -بحس��ب زعمه ٌّ -
ومتع ّه��دي ال ّدفاع ،والشرّ كات التي لها نش��اطاتٌ ومصالح يف اململكة،
والبنتاغون .وإذا كانت مبيعات الس�لاح للع��رب ت ّربر بأ َّن ال ّدفاع عن
الحلف��اء هو جز ٌء من املصلح��ة القوم ّية األمريك ّية ،ف��إ َّن بارد يرى أ َّن
وه��ل ميكن تعريف اللّ��ويب بوصف أحد عن��ارصه أو أطرافه بالقول :الغاي��ة الحقيقيّة هي تخفي��ض كلفة األنظمة الت��ي تريدها الق ّوات
"كاره��و إرسائي��ل  ،"Israel hatersأو "املرتزق��ة  ،"hired gunsأو املس��لّحة األمريك ّية لنفس��ها ومتديد حياة خطوط اإلنتاج .أ ّما القض ّية
"النخب األوروبية "European elites؟ كيف ميكن أن تكون "النخب الثّانية التي يتبناها اللّويب العر ّيب ،فهي القضية الفلسطين ّية.
األوروبيّة" بيمينها ويس��ارها ووس��طها ،جز ًءا من "اللّ��ويب العر ّيب" يف
الوالي��ات املتحدة؟ إ َّن الج��واب الذي يق ِّدمه بارد ه��و التايل" :يكفي ويبدو هذا الكتاب يف الحقيقة من نوع األدب الس��يايس املثري للجدل
وقت طويلٍ ر ًؤى مش��ابه ًة لرؤى أك�ثر من كونه بحثً��ا علميًّا رصي ًن��ا يتقيّد بالقواعد املتع��ارف عليها،
القول إ َّن األمم األوروب ّية تب َّنت منذ ٍ
املس��تعربني [يف وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة] معتق��د ًة أن رفاهيته��ا م��ن حيث االبتعاد عن اإلث��ارة ،والتزام الحي��اد واملوضوع ّية ،وفحص
ّ
ّ
ّ
االقتصادي��ة قد تكون يف خطر إذا مل تدعم األجندة السياس��ية للدول الفرض ّي��ات والتحقّق من ص ّحتها ،وتقديم الحج��ج لإلثبات أو النفي،
ّ
ّ
العربي��ة والفلس��طينيني" (ص  .)357ه��ل هذا كالم عق�لاء؟ جميع والبناء عىل ما تق َّدم واالستنتاج انطالقًا من االستدالل.
ّ
ّ
األم��م األوروب ّية جز ٌء م��ن "اللّويب العر ّيب"؟! ألي��س يف أوروبا صهاينة إ َّن ب��ارد يق�� ِّدم العديد من الفرضيّات التي ال تس��تقيم لدى الفحص،
ومتصهينون يس��تميتون يف ال ّدفاع عن إرسائيل أكرث من بارد نفس��ه ،وينته��ي إىل نتائ��ج خاطئة ومغرق��ة يف الوهم .فهو يزع��م أ َّن اللّويب
وبعضهم يف الحكم وبعضهم يف املعارضة؟
يل غري حكومي ،وإنمّ ا شعبي.
العر ّيب حكومي يف حني أ ّن اللّويب اإلرسائي ّ
الصحي��ح  -القانوين  -والحقيق��ة أ َّن العديد م ّمن يش��تغلون م��ع أيب��اك ويتعاونون معها
كان ينبغ��ي للكاتب أن يع��ود أ ّولاً إىل التّعريف ّ
تنص علي��ه التّرشيعات األمريكيّة ،بحس��ب التحديدات
للّويب((( ك�ما ّ
 4هن��اك حديث بالتفصيل عن نش��اط مجموعات الضّ غ��ط ،وتنظيمها ،وإس�تراتيجيّاتها،
التي وضعته��ا "الّلجنة الخاصة بنش��اطات مجموعات الضّ غط"  Theوخلفيّتها القانونيّة والسياسيّة ،يف كتابنا:
 3انظر عىل سبيل املثال:
L. Harmon Zeigler and G. Wayne Peak, Interest Groups in American Society,
2nd edn. (Englewood Cliffs- New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1972).

Hichem Karoui, The Bush II Years in the Middle East (2000-2008): A Case
Study in the Sociology of International Relations (Charleston: S. C. Create
Space, 2012), pp. 21-26, 295-300.
5 Ibid., p. 296.
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مراجعة كتاب :ا ّللوبي
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هم مس��ؤولون حكوم ّي��ون حال ّيون أو س��ابقون ،يف الواليات املتّحدة واملوالني إلرسائيل يش��غلون مناصب إداري ًة مرموق ًة يف تلك الرشكات
ويف إرسائي��ل .وإذا طبَّقن��ا التعريف ال َّدقيق للّويب ،كام هو مس�� ّج ٌل إذا مل يكون��وا أعضاء يف مجالس إدارتها .والعدي��د منهم يتنقّلون بني
السياس�� ّية التي تعرض عليهم ،عىل إثر حملة
يف وثائ��ق الكونغرس األم�يريك ،فإ َّن مجموعات الضَّ غ��ط التي يك ِّونها رشكاتهم وبني املناصب ّ
ٍ
بقسط كبريٍ يف متويلها.
الع��رب األمريك ّيون واملس��لمون األمريك ّي��ون ،هي تحدي�� ًدا منظّامتٌ انتخاب ّية ناجحة ،يساهمون
غري حكومية ،وهي متارس نش��اطها بصفتها تلك ،وبالطّريقة نفس��ها
ومن بني استنتاجات بارد الغريبة أيضً ا قوله إ ّن منظّمة العفو الدول ّية
الت��ي تعمل بها أيباك .الفرق الوحيد أ َّن أيباك تتمتّع بس��طو ٍة كربى،
و"هيومان رايتس ووتش" ومنظّمة األمم املتّحدة "حليفة للّويب العر ّيب
بسبب املبالغ املال ّية الضّ خمة التي تجمعها املنظّامت اليهوديّة ولجان
طويلٍ
أحادي البع��د لرتويج القض ّية
ى
د
منت��
من��ذ
ِّ��ل
ث
ومت
()...
زمنٍ
ً
َّ
السيايس التي تنضوي تحت لوائها ،يف حني أ َّن منظّامت العرب
العمل ّ
واملس��لمني األمريكيني ،تقوم أساس��ا عىل التربعات الفردية .فال يجوز الفلس��طينيّة والتنديد بإرسائيل" (ص  .)344وهذا الكالم يف ح ّد ذاته
ّ
ً
ّ
ّ
مث��ال ٍ
ٌ
كاف للتدليل عىل عدم قدرة بارد عىل التّمييز بني أوهامه وبني
الدبلومايس الذي تبذله
شاط
ن
ال
عن
الحديث
ا
ي
وقانون
منطق ًّيا وسياس ًّيا
ّ
ًّ
ّ
بع��ض الحكومات العربيّة لدى حكومة الواليات املتّحدة بصفته عملاً الواقع الدو ّيل .ففي حني يعرتف العامل كله مبهنيّة منظّامت الدفاع عن
الس��ياق ،كان يفرتض التّميي��ز أيضً ا بني ما حقوق اإلنس��ان هذه وعدم تح ّيزها ،يرى بارد أنّها تش��كِّل جز ًءا من
يق��وم به "لويب" .ويف هذا ّ
السياسة يف أمريكا .فإرسائيل من هذا
الس��اعي إىل إفساد ّ
تبذل��ه مجموعات الضّ غ��ط التّابعة لل ّدفاع وال ّنف��ط لدى الكونغرس ،اللّويب العر ّيب ّ
رشير" ومتحيّز.
وه��ي جمي ًع��ا أمريكيّ��ة ،للدفاع عن مصالحه��ا مع البل��دان العربيّة املنظور هي "الخري املطلق" ،بحيث ّ
كل من ينتقدها " ّ
املعن ّي��ة ،وما يبذله العرب كمجموع��ة دول ّية للدفاع عن قضاياهم يف ولذل��ك ينتهي بارد إىل إدانة "املس��تعربني" يف وزارة الخارج ّية الذين
ٍ
تنازالت عوضً ا عن
املحاف��ل الدوليّة ولدى الحكومة األمريكيّة نفس��ها .ولكن بارد ال مييِّز "يدفع��ون أوباما إىل الضّ غط عىل إرسائيل لتق�� ِّدم
ٍ
بخطوات نحو السالم"
بني املجموعتني وال بني العملني ،ألنَّه أصلاً ال يريد التّمييز بينهام .فقد استعامل ق ّوته للضّ غط عىل العرب حتى يقوموا
به��دف ٍ
ٍ
كتب كتابه
السالم العربيّة (والدوليّة) ال
واحد ،هو إقناع القارئ بأ َّن اللّويب العر ّيب "خطري" (ص  .)349فهو يعتقد إذن أ َّن َّ
كل خطط ّ
ألنَّ��ه "يعم��ل خفيةً" ومي ُّد أصابعه ليفس�� َد الحياة السياس��يّة والقيم معن��ى لها ،طاملا مل توافق عليها إرسائيل .وهو ينصح اإلدارة األمريك ّية
األمريك ّية التي ال تفس��دها إرسائيل .ذلك أنَّها ال تفعل ش��يئًا يتضارب باالعرتاف بأ ّن س��بب فش��لها ألكرث من سبعني س��نة يكمن يف طريقة
معه��ا .فمصلحة أمريكا بحس��ب رأيه ،ه��ي يف االلتص��اق بإرسائيل ،مقاربتها لهذا األمر ،إذ إ َّن "املقاربة التي ميثِّلها املس��تعربون واملدرسة
واالبتعاد عن العرب (ص .)353
الواقع ّية املزعومة تجاه الشرّ ق األوس��ط مل تخ��دم املصالح األمريك ّية.
ع�لاو ًة عىل ذلك ،ف��إ َّن كالمه ع��ن ق ّوة "اللّ��ويب ال ّنفط��ي" و"اللّويب فقد فقدت أمريكا االحرتام داخل املنطقة وخارجها بس��بب مراضاتها
الدفاعي" لدى العرب ال يس��تقيم عن��د الفحص .كيف ذلك؟ إذا كان للحكّام األوتوقراط ّيني الذين يعتدون عىل حقوق اإلنسان" (ص .)353
هذا اللّويب
ّ
"الخفي" بالق ّوة التي ي ّدعيها بارد ،كيف أمكن أن يس��مح وه��و ما يعني ضمنيًّ��ا أنَّها مل تفقد االحرتام بس��بب مواالتها العمياء
ل�لإدارات األمريك ّية املتعاقبة بتجاهل العرب ،ب��ل وتوجيه الصفعات إلرسائي��ل ،عىل ال ّرغم من اعتداءات هذه األخرية املتك ِّررة عىل حقوق
الفلسطيني.
إليهم يف مجلس األمن ،مع كل "فيتو" مينع إدانة إرسائيل أو معاقبتها اإلنسان
ّ
جامع ًّي��ا؟ عالو ًة ع�لى ذلك ،فهو يوحي بأ َّن العرب يس��يطرون تقري ًبا
مكتوب عىل ه��ذا ال ّنحو من املغالطات املبنيّة عىل
ع�لى املجموع��ات املصلحي��ة الدفاعي��ة والنفطية ،في�ما يتناىس أ َّن إن كامل الكتاب
ٌ
ّ ّ
ّ
ّ
ولعل ال ّرسالة
كل ما يتعلّق بالتس��لّح .س��وء الن ّية ،والتي ميكن دحضها واحدة واحدة بسهولةّ .
إرسائي��ل  -ولي��س العرب  -له��ا األفضليّة يف ِّ
وإذا كانت ال�ّش�رّ كات ال ّنفطية تعمل حقًّا مع العرب ،فلجني األرباح ،الوحيدة التي ينقلها ميتش��ال بارد من دون وع��ي ،هي مدى التأثري
ّ
السيايس ليست بالرضورة مؤيّد ًة للقضايا العربيّة .الذي أحدثه صاحبا كتاب اللّويب اإلرسائييل ،جون مريش��يمر وستيفن
ولك ّنها عىل ّ
الصعيد ّ
األقل يحمل الحجج
الجمهوري بش��كلٍ والت ،بعمق ل��دى اإلرسائيل ّيني ،أل َّن كتابهام عىل ّ
فمجموع��ات الضّ غ��ط ال ّنفطية تعمل مع الحزب
ّ
تقليدي ،كام هو معلوم ،وهي التي أيَّدت وتؤيِّد "صقور" هذا الحزب العلميّة الثنني من بني أه ّم األكادمييّني األمريكيّني الذين تح ّدوا بشجاعةٍ
ٍّ
ٍ
بالسياس��ة
يتعلق
ما
كل
ِّ
يف
نع
الص
يل
ائي
رس
إ
الصم��ت"
"قانون
ة
ن��ادر
الذين مل يستمعوا دامئًا إىل أصوات "حلفائهم" أو زبائنهم العرب ،قبل
ّ ّ
ّ
خوض الح��روب أو تأجيج ال ّنزاعات .والعديد م��ن اليهود املتنفّذين األمريكيّة يف الشرّ ق األوسط.

