
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

تأسيسًا على خبرة تتجاوز األربعين عامًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة نشاط اللوبي الصهيوني في 

 – أستاذ الفكر السياسي في جامعة صباح الدين زعيم) ث الدكتور سامي العريانالواليات المتحدة األمريكية، تحد  

خاصًة فيما  "ترامبالرئيس األمريكي "دونالد فوز األوضاع السياسية عقب لمركز برق عن رؤيته لمآالت  (سطنبولإب

 يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

 

 

 الصهيوني؟ر من خبرتكم عن اللوبي القتراب أكثإلى افي البداية نحتاج 

 

 األهم. لكنهالكنها ليست الوحيدة واللوبي الصهيوني  ذكرُيهي أول ما يرد على الذهن حين  (إيباك)ربما تكون منظمة 

نهم التنسيق بي جرياللوبي الصهيوني يتكون من عدد كبير من المنظمات والمؤسسات يقوم كل منها بدور مختلف وَيف

مثل معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، والذي  السياسات ووضع بعض المؤسسات تختص بالبحثباشر. بشكل غير ُم

إسرائيل ثم تطور الواليات المتحدة وتطوير العالقة بين إلجراء دراسات دورية حول  (يباكمنبثقا من )إ 3891بدأ عام 

 تعلى إعداد توصيا كذلكيقوم المعهد و .وتركيا لبنان وسوريا واألردن ومصر مثلدوره ليشمل دراسة محيطها اإلقليمي 

تشريعات كما يوفر المعلومات الالزمة حول القضايا التي يهتم اللوبي بالعمل عليها. كذلك يفرخ وبسياسات ومقترحات 

بعدها للعمل كمساعد لوزير  انتقل -المعهدالذي أسس - "فمارتن إندك" ؛الخبراء ويدربهم ثم يقدمهم للمهام النوعية

 وباماأ عينهوقد  ،ليكون سفير الواليات المتحدة في إسرائيل لدورتينون الشرق األوسط ثم دعمه اللوبي ؤالخارجية لش

ص يختكما  .يسرائيلالكيان اإلالسالم بين السلطة الفلسطينية و المفاوض الرئيسي في مباحثات ليكون 3131 في

 .ؤتمرات البحثيةفي الندوات والم المعهد بالتشابك مع مراكز الفكر األخرى والتأثير على اتجاهاتها من خالل المشاركة

 

لعالقة مع البيت األبيض مباشرة. مريكا تتولى اء المنظمات اليهودية في أمجلس رؤسافي المقابل نجد أن منظمة مثل 

وزارة الخارجية ووزارة األجهزة اإلدارية الهامة كو بين الكونجرس التنسيق المباشر جهودها في (إيباك)منظمة  وتركز

لوثائق  (اإليباك) عطاءإأيضًا. وعلى الرغم من وجود قوانين تجعل من  CIAالدفاع، ووكالة االستخبارات األمريكية 

 في وهو ما أوقعها تتوقف عن المحاولةإال أن المنظمة ال  يعاقب عليها القانون تجسس سرائيل قضايااستخباراتية إل

 .التحقيقات ها باستخدام نفوذها حتى تغلققضايا تجسس كانت تتخلص من المرات فيلعديد من ا

 

 

 المتحدة؟ما حجم تأثير اللوبي اإلسرائيلي على دولة مؤسسات كالواليات 

 

أكثر عملها مع الكونجرس.  (إيباك)علينا أن نعترف أن اللوبي لديه قدرة جيدة على العمل المنظم، فمنظمة مثل 

من أعضائه. كذلك  % 01وبنشاطها مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يمكن القول أنها تتحكم في ما يقرب من 



 
 
 
 
 
 
 

 ،الذي تقوم على تجميعه عشرات اللجان اليهودية الصهيونية في جميع أنحاء الواليات األمريكيةو ،فإن المال السياسي

من الشعب األميركي إال أنها  % 3 أقل منتمثل  لنواب. ورغم أن الجالية اليهوديةأثير على توجه ارًا في التكبي يلعب دورًا

 ،الحمالت االنتخابية للحزب الجمهوري تمويل من % 16للحزب الديمقراطي و من ميزانيات الحمالت االنتخابية % 56تقدم 

ى هناك اعتقاد لدو .اهتمامهم على إعادة انتخابهموهذا من أبرز وسائلهم في جذب النواب، إذ معظم النواب ينصب 

د ععلى حسم النتائج لصالح من يريد منذ الثمانينيات ب لديه القدرة اللوبين أن العديدين من السياسيين األمريكيي

الذي انتخب لعضوية  "تشارلز بيرسي"جمهوري المن أبرزهم المرشح يعد استهدافه لبعض المرشحين وإسقاطهم، و

لكن اللوبي احتشد ضده وأسقطه لصالح بول سايمون  وكان رئيس لجنة العالقات الخارجية، عاما 39مجلس الشيوخ 

"بول فندلي" الذي هزم بعد استهدافه من قبل اللوبي بعد أن أبدى كذلك عضو مجلس النواب و ،الصهيوني الديمقراطي

 ما يدفع سنة قضاها في مجلس النواب. هذا 33طيلة أي احدى عشر مرة متتالية ة رغم انتخابه تعاطفا للقضايا العربي

 يخسروا مقاعدهم في الدورة الالحقة. ال لكي (اإليباك)عادة لقبول التعاون مع والشيوخ النواب  أعضاء مجلسي

 

، كيف تمكن مجلس رؤساء المنظمات اليهودية لجوناثان جولدبيرج في أميركا "وة اليهودق"وسوى الكونجرس، يذكر كتاب 

نسانية للسودان ولكن في تحت بند المساعدات اإلمليون دوالر 01من دفع البيت األبيض لتقديم في الثمانينات 

 عنلنائب الرئيس السوداني في مقابل تسهيل نقل عشرة آالف من يهود الفالشا إلى إسرائيل  حقيقتها كانت رشوة

ساعة تحت مظلة المساعدات اإلنسانية  09خالل  اقرارهبيا وإريتريا، وهو ما تم الحرب بين إثيو خاللطريق السودان 

 دون عقد جلسات نقاش أو استماع.في الكونجرس 

 

 ؟مقارنًة بنظرائهم إلى أي مدى يؤثر اللوبي على النواب الديمقراطيين

 

اإلشارة أواًل إلى أن الجالية اليهودية في الواليات  لفهم العالقة بين النواب الديمقراطيين واللوبي الصهيوني، تجدر

 وال تتفق مصلحتها مع الحزب الجمهوري إال في دعم ،المتحدة في غير موضوع إسرائيل تميل إلى االتجاه الديمقراطي

لصالة ارؤية للتعليم الحكومي ينبغي بموجبها إقامة  لديه-المسيحيبتأثير اليمين  إسرائيل. فالحزب الجمهوري مثال

أبناء الجالية اليهودية. لذلك  تافي المدارس وربط الطالب بالمقوالت الدينية وقيم الرأسمالية وهي أمور تهدد معتقد

 باعتبارهم أقلية دينية. تامًا فصاًلتفضل الجالية فصل الدين عن الدولة 

 

  .سيطرة على جزء كبير منهلوا على الوعم ألنه حزب مفتوح لألقليات نسبيًا تاريخيًا، ارتبط اليهود بالحزب الديمقراطي

جمهوري ال الحزبإلى  نيميلو أصبحوا ذ اتفاقيات أوسلوسرائيل الكبرى السيما منإمشروع المتطرفين منهم في دعم  نأال إ

السيما أيام هيمنة  ،سرائيل العدوانية واالستفزازيةلسياسات إالداعمة  ه السياسة الخارجية األمريكيةفي توج

الكره ن ّكالتي تُ و ،امبردارة تواآلن في ظل إأيام جورج بوش االبن. المحافظين الجدد في العقد األول من هذا القرن 

كل  .الال محدود ودعم إسرائيلواالستيطان والتهويد استمرار سياسات الهيمنة  تؤيد بقوة ،والمسلمين لإلسالموالحقد 

تكره اليهود  أنهامن بالرغم  التيوبدعم من جماعات اليمين المسيحي  يمانعن اعتقاد وإ ييقدمه الحزب الجمهور ذلك



 
 
 
 
 
 
 

 نزول المسيح في آخر الزمان لةحسب معتقداتهم في مسأ تعبد إسرائيل لكون وجودها ضرورة ،لعنصريتهم وتعصبهم

  هم المسلمين حسب تفسيراتهم. هم الذين وهزيمة أعدائ في فلسطين

 

 

 المتحدة؟التيارات في الكيان الصهيوني ينعكس على تكوين اللوبي في الواليات هل تنوع 

 

ثالثة عقود. إال أن اليسار في عقدين أو ربما كان هناك اهتمام بتمثيل حزب العمل والليكود في اللوبي الصهيوني قبل 

 ذلك الوقتإسرائيل لم يعد له وجود منذ بداية التسعينات. وعلى هذا تتجه مواقف اللوبي في الواليات المتحدة منذ 

 ال يؤمن بحل الدولتين وال يرى للفلسطينيين أي حقوقهو على يمين الليكود ف لى اليمين بما يمكن وصفه أنه باتإ

ضد المساعدات التي تحصل عليها األجهزة األمنية الفلسطينية رغم دور هذه األجهزة في دعم  . حتى أنه يقفسياسية

 يريد تسوية سياسية مع الطرف الفلسطيني برئيس وزراء إسرائيليلهذا الكيان . وإذا أتت أي انتخابات العبري الكيان

اهه التج شديداً  انتقادًا، فقد انتقده اللوبي بعد أوسلو أزمة، مثلما حدث أيام رابين حين ذهب إلى أميركا يسببهذا  فإن

 ورأوه منحرفًا عن الخط الصهيوني. تسوية سياسية مع عرفاتنحو 

 

 

 

 الجمهوريين؟هل لهذا التطرف األيديولوجي عالقة بنجاح ترامب ووصوله إلى المنافسة النهائية من بين المرشحين 

 

 الفيه اختالصهيوني. فملف إسرائيل لم يكن علاللوبي رامب لم يكن خيار مطلقًا، فعلى العكس مما يعتقده البعض، ت

مقامر ال يهمه شيء سوى أن يكسب وال يلتزم و غير أن ترامب براجماتي غوغائيبين المرشحين الجمهوريين 

 مستشاريه فيهام مضطرون إلى التعاون معه اآلن ال سيما أن دائرة بأيديولوجية وتاريخه يؤكد هذا تمامًا. ومع هذا فه

يما ف-هاتعلى قرار لهم تأثير كبيرسيكون حوله وهم اآلن ملتفون ا والمسلمينوالمعادين للعرب  العديد من الصهاينة

 ."جاريد كوشنار"وصهره  "دافيد فريدمان" و "بانونكستيفن "، يخص الصراع العربي االسرائيلي

 

تحذيرات من تطرف ترامب على تماسك المجتمع الصهيوني، خشية أن تؤدي انتشر في الصحف االسرائيلية مؤخرًا 

السياسات اليمينية إلى تفكيك األيديولوجية الصهيونية وانهيار شرعيتها نهائيًا خاصة مع تنامي الخطاب ما بعد 

 رأيكم؟الصهيوني بين األكاديميين وفي األوساط الثقافية. فما 

 

لمشروع الحداثي القائم على التنوير والنهضة واالنعتاق من االستبداد. غير أن الصهيونية قدمت نفسها كجزء من ا

األكاديميين الجدد للرواية التاريخية الرسمية  ه كتاباتب الكيان المستمرة مع الفلسطينيين وما كشفتوحرالعدوان و

اليهود عن األيديولوجية  النخبة والنشطاء من ال يستهان به عددوسياسات الدولة غير الديمقراطية أدى لتحول 



 
 
 
 
 
 
 

ت عن الصهيونية بين الصهيونية وخاصة في الواليات المتحدة. بالطبع ال يزال هناك متطرفون، إال أن األعداد التي ارتد

حيث  ،في حركات النتقاد الكيان وعدائه نوقوف عند التحول الفكري بل ينشطو، وال يكتفي معظمهم بالالشباب كبيرة

 اً داعدأأن  الفت للنظرومن ال .توجد في معظم الجامعات تجمعات طالبية باسم )طالب من أجل العدالة لفلسطين(

وجيته. وما أود أصبحوا معادين للكيان الصهيوني وأيديولالذين يهود ال طالبهم من ال من أنصار هذه الحركات كبيرة

 .وصبر وسعة أفق يمكن اختراقه لكن بوعي وفهمو ًامفكك بل أن المجتمع الصهيوني ليس محصنًا التنبيه إليه هنا

 

 

 

 دوليًا؟كيف يمكن أن تكون تبعات نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس على وضع المدينة 

 

خصيصها للسفارة في القرار، فاألرض التي تعتزم الحكومة األمريكية ت هذا الحقيقة يدهشني حجم الصخب الدائر حول

وحتى المفاوض  .المجتمع الدولي منذ عقود طويلة ضمن المجال اإلسرائيليب ما يسمى يعتبرها، الغربيةالقدس 

. بالطبع البد من تسجيل موقف رافض لكن يجدر بنا أن نلتفت ذا الجزء من القدسالفلسطيني لم يعد يطالب به

السفارة هو عمل رمزي وشكلي، بينما ما نقل أكثر خطورة.  والتي هي التهويد وقضم األراضي واالستيطان لسياسات

ة المدينفي ديمغرافيا  اً خطير ظل ترامب قد يمثل تحواًل في-المثالعلى سبيل -والقدس لضفة الغربيةفي ا حدثي

 .ومستقبل الكيان الفلسطيني

 

 

 خطورتها؟ما هي التهديدات التي ترى أن وجود ترامب قد يعزز 

  

في التعامل معها وهي ما يطلق عليه  خبيثة طريقة عملية توصل الىبالنسبة لغزة أعتقد أن الكيان الصهيوني قد 

بعالج آثارها فال تزيد قوتها عن  ثالثة تنشغلأو  كل عامين وذلك بشن هجمة عنيفة عليها (عشبقص ال)سياسة 

حدود معينة، فهم يقصوا حشيشها كلما طال. أما الضفة فتكثف إسرائيل الضغوط على أهلها بدعم األجهزة األمنية 

ات والتهويد وفرض سياس ، في الوقت الذي تتوسع فيه باالستيطانحباطونشر اإل تضمن االستقرار بقمع المقاومة لكي

إقامة دولة فلسطينية. وال أستبعد أن تختار الحكومة  معها تى نصل لمرحلة يكون من المستحيلح األمر الواقع

قسريًا  في الضفة تعمد فيه إلى تهجير عشرات اآلالف من السكان في ظرف دولي خطير ومحتقن اليمينية توقيتًا

اح هذا السيناريو ألن الشعب الفلسطيني ال يعني بالطبع نج هذا نهائيًا. كيانهاإلى ها سيطرة كاملة وتضم عليها لتبسط

 لن يقبل مطلقا أن يغادر أرضه مرة أخرى ولو واجه الموت.

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

بعض الشباب العربي رحب بترامب كونه ينتهج سياسة الحرب السافرة والتي قد تسهم في إنتاج صحوة مقاومة، 

ن تطرف ترامب قد يخدم المقاومة بأي بعكس سياسات أوباما التي كانت أقرب إلى االستيعاب واالحتواء، فهل تظن أ

 صورة؟

 

المسألة أكثر تعقيدًا. فالمجتمع الفلسطيني قد تشظى لعدة مجتمعات، كل منها يعاني تحديات مختلفة. فالمواطن 

، % 01في غزة يواجه تحديًا يوميًا بفعل الحصار الذي يكمل هذا العام عشر سنوات. وقد ارتفعت نسبة البطالة إلى 

ومعظم اعتمادهم على المساعدات الخارجية. وينبغي أال ننسى أن القطاع  الشباب من الجامعة وال أفق لديهم،يتخرج 

يعتمد في كثير من احتياجاته األساسية على االحتالل نفسه كالكهرباء. بينما في الضفة يجد المواطن نفسه أسيرًا 

ن المدن من كثرة الحواجز ونقاط التفتيش فضاًل عن لقريته أو مدينته التي يسكن فيها مع صعوبة االنتقاالت بي

لديهم تحديات مختلفة تنبع من  09الفلسطينيون في أراضي  قبضة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ديهم ل يما أبناء المخيمات في دول الطوقالشتات ال سبينما فلسطينيو  ،الجانب العنصري المتأصل في الجانب الصهيوني

ديات من نوع آخر. المحصلة أن سياسات ترامب في الدعم المطلق لسياسات العدوان االسرائيلي ستزيد من حجم هذه تح

في موقف الدفاع وتحت ضغوط هائلة لتقديم التنازالت  التحديات وتزيد من تعقيداتها وتجعل الطرف األضعف دائمًا

 حباط.الحساس باإلوا

  

 ... انتفاضةلكن مع ذلك حدثت 

 

لنفرق في قراءة االنتفاضة بين المستوى اإلعالمي والمستوى الحركي، فعلى األرض لم يتحرك سوى أفراد بينما لم 

تشارك القوى السياسية بشكل جاد، ولن تحدث انتفاضة حقيقية إال إذا تم تفكيك األجهزة األمنية التي هي أكبر عقبة 

سطيني أثبت بعد ظيمة تقدم استجابات مبدعة. والشعب الفلة عند التحديات العلكن الشعوب الحّي أمام أي حراك.

 .مقاومة ومواجهة المشروع الصهيونيرادة جبارة على الاصرار عنيد على مواجهة التحدي وإ لديه قرن من الصراع أن

 

 

 

 إذن فأي وسائل المقاومة تراها أكثر فعالية وتأثيرًا في الوقت الحالي؟

 

وهي حركة تدعو  BDSعدد من الدول حركة المقاطعة الشاملة المعروفة باسم على سبيل المثال، ينتشر اآلن في 

رات كّبد الكيان الصهيوني مليالمقاطعة الكيان الصهيوني، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وأكاديميًا. ونشاط هذه الحركة ُي

كل ساحة من ساحات الصراع مع العدو سيكون لها مهمة استراتيجية. هذه المهمة تنصب في  الدوالرات كل عام.

المجاالت  واستنزاف العدو الصهيوني في كافة ،ظة على روح المقاومة وانتشارهااتجاهين: صمود الشعب والمحاف



 
 
 
 
 
 
 

ها العسكرية تقوي من قوتولكل ساحة وسائلها المختلفة. غزة  تفكيك مشروعه العدواني والعنصري، والساحات حتى

. الضفة تنتفض في وتعمل على فك الحصار ورفع المعاناة لتردع العدو وتمنع العدوان أو تجعل كلفته عالية جدا

ة ان المدني والمقاومة الرافضمستمرة تستخدم فيه كل تكتيكات المواجهات الشعبية والعصيشاملة وانتفاضة شعبية 

رج يصعد من حمالت المقاطعة والعزلة والمالحقات ضد الكيان األسرائيلي ورموزه في لكل سياسات ورموز االحتالل. الخا

ه االقتصادي. باختصار نحن كل دول العالم ال سيما الدول التي تقدم له الدعم المادي والمعنوي والغطاء السياسي والرفا

نا ووحدة شعب لتحقيق صمودرادة قوية إ لى استراتيجية شاملة لتفكيك ومحاصرة هذا الكيان مع المحافظة علىبحاجة إ

الهدف منه هو تفكيك والصراع ليس بين مسلمين ويهود بل بين حق وباطل. جوهر أن  هنا الفلسطيني. ويجب أن ننبه

هذه  واليهود غير المعتدين من براثن ن اليهودي الذي اعترف به االسالمكيان عنصري ظالم معتدي بل وانقاذ الدي

 ت الدين لتحقيق أهدافها العنصرية واالستعمارية.وّظف   يالت سياسيةالحركة ال

 

يداته المثيرة للجدل أكد ترامب أن الواليات المتحدة ال يمكن أن تترك الكيان يعامل بازدراء وعدم في واحدة من تغر

في  احترام في إشارة منه لتصعيد الدعم األميركي للكيان دوليًا، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على وضع إسرائيل

 الدولي؟المجتمع 

 

نياهو في تنفيذ لكي يتمكن ترامب من دعم حكومة نيتلتحقيق أهدافها، تتسم السياسة األميركية بالتدرج. ف

مخططاتها، سيعمل على تقوية تحالفات الواليات المتحدة مع جيران إسرائيل لخدمة األخيرة. والحقيقة أن هذا يجعل 

غاية السوء، فعلى مدار العقود الماضية كانت تجد دعمًا من مصر وسوريا أو من وضع حركة المقاومة الفلسطينية في 

وجود حماس في ف .باستثناء قلة محدودة اإلمكانات إحداهما. اآلن حركات المقاومة الفلسطينية فقدت كل الداعمين

 .د حليف إقليمي حقيقي في المنطقةمؤشر على عدم وجو مثاًلقطر 

 

ربية بمسافة بينها وبين إسرائيل وكانت تضع الملف الفلسطيني دومًا على طاولة مباحثاتها لطالما احتفظت الدول الع

، بحيث تحّصل بعض المكتسبات ولو كانت شكلية. بينما اآلن، معظم الدول العربية تعتبر إسرائيل حليفها الغربمع 

وهذه كارثة حقيقية. بالطبع هذا  .هو جوهر الصراع في المنطقة وتجعل عداءها للحركات اإلسالميةاالستراتيجي 

جي للدولة العبرية الذي ال بد من مواجهته باالنتفاضة الشاملة في الداخل والعزلة الكاملة سيقوي من الوضع االستراتي

 في الخارج.لها 

 

 

 نتنياهو؟سرائيلي في انتخابات ما بعد ما هي فرص اليسار اإل

 

عالميًا، يمكن القول أنه ليس هناك يسار إسرائيلي، فاالختالف بين ما تسمى إذا كان السؤال حول اليسار بتعريف اليسار 

بأحزاب اليسار في اسرائيل وأحزاب اليمين، ليس اختالفًا حول األهداف وإنما السياسات والوسائل. وإذا كان لدى بعض 



 
 
 
 
 
 
 

يني كل ما يتعلق بالشأن الفلسطسرائيلي الداخلي، أما تعلق بالشأن اإليسارية فكلها ت يفترض أن تكون اتاألحزاب سياس

والجدار العازل وحتى حل الدولتين انتهت صالحيته لدى واألمن ملف القدس واالستيطان ، مثل تقريباً  فمتفق عليه

يسار، إذ هو حزب على يسار اليمين  نفسه ال يعتبرالصهيوني" لى "االتحاد ر اسمه إوالذي غّي الجميع. حزب العمل

 المتطرف.

 

 نآلن في الكنيست فإنهم لا إذا أردت حساب نسبة كل الرافضين للسياسات العنصرية االستيطانية أنكأضف إلى ذلك 

 دة نيتنياهو وليبرمانبقيا تفرعةمتشكيالته البفي مواجهة أحزاب اليمين  وزنهم ضعيف مقعدًا، أي أن 31 وايتجاوز

. 331مقعد من أصل  01المتطرفة، فكتلتهم تزيد عن األحزاب الدينية مثل نفتالي بينيت وإلى أقصى اليمين  وليبيد

ذا ال ك، لكن هاليمين تل ن يتوافق حزب يميني مع كتلة يساربالطبع تكوين الحكومة يجري بالتحالفات وال يستبعد أ

واجه التحالف قضية تتعلق بالشأن الفلسطيني فإن الخالف ال يتجاوز حدود  إذاأما  .ون الداخليةؤيخرج عن مساحة الش

عن وإيهود أولمرت  عندما كان رئيس وزراء عن حزب العمل إيهود باراك معاألساليب والخطوات التكتيكية كما حدث 

 .يناألخير ينخالل العقدحزب كاديما 

 

 ، وهم من يلتقي بهممثل حزب ميريتز عد يمثله سوى عدد محدوداليسار الصهيوني الذي الزال مؤمنًا بحل الدولتين لم ي

ال نغفل مؤسسات المجتمع المدني المحسوبة على اليسار  طبعًا. كبير عباس من حين آلخر، لكن ليس لهم تأثير

، لكنها تبقى حركات "بيت سيليم"مثل  ونشاطها في فضح التجاوزات اإلسرائيلية وانتقاد مخططات االستيطان

المجتمع االسرائيلي يقدر على تبني هذا االتجاه ألن  سياسي نافذ اليوم ال يوجدتمثيل سياسي. ها ليس لاجتماعية 

 تقف ضد مصالح إسرائيل.مجموعات خائنة  هاعتبري بمجمله

 

اب يمين بتطرفه مع غيلل الإ تسعت ال سرائيل، ألن البيئة السياسيةإال توجد فرصة حقيقية لليسار في  وبشكل عام،

نذ م في جنوب افريقيا (األبارتايد)الضغط الحقيقي يتطلب حراكًا منظمًا كحركة رفض لضغط والمقاومة. كل وسائل ا

 تمرةالطويلة أو المس سرائيلي ال يقوى على حاالت التعبئة العامةالمجتمع اإلعلى المجتمع.  ًالكي تترك تأثير ثالثة عقود

إيجاد طريقة  ع المقاوم الفلسطينياوكثيرًا ما رأينا كيف تخور قواهم في أسابيع خالل الحروب على غزة. فإذا استط

فهذا يمثل ضغطاً حقيقياً يمكن استثماره. وإن كنت  المستمرة سرائيل في حالة التعبئة العامةإتضع  الشعبيتحملها 

جورج " و "كشيلدون أديلسون"هير لهم في الواليات المتحدة ووجود ظ "كنفتالي بينيت"أعتقد أن صعود متطرفين 

 سرائيل الكبرى غايتهم، ُيَعقد المسألة.إوغيرهم ممن التزال  "جاريد كوشنار" و "فريدمان

 

بالحديث عن إسرائيل الكبرى، هل تعتقد أن للكيان الصهيوني طموحات في المنطقة خارج فلسطين، قد تستغل 

 لتحقيقها؟وجود ترامب 

 

وهو أحد المفكرين الصهاينة خطة بعيدة المدى للكيان الصهيوني، يمكن تسميتها  "أوديد ينون"كتب  3893في عام 



 
 
 
 
 
 
 

، 3891بالخارطة الجديدة للشرق األوسط، تحدث عنها آرييل شارون في كلمته االفتتاحية الجتماع ممثلي حلف الناتو عام 

خص في تقسيم دول الشرق األوسط إلى دويالت، ما ُيضعف من قدرة وأعيد تناولها حديثًا بين مراكز األبحاث. وهي تتل

األوضاع اليه سرائيل قوة واحدة مهيمنة. وهذه الخطة كما آلت إلتبقى  قد تمثل أي تهديد للكيان الصهيونيكل دولة 

بعيدة المدى، بل يمكن بسهولة فهم كثير من الخالفات بين تركيا والواليات المتحدة في إطار  المنطقة ليستفي 

السودان عن شماله بمعزل عن دعم  وليس انفصال جنوبلتنفيذ سياسات تتماشى مع هذا المخطط. ضغط األخيرة 

 اللومستهدفة مثل السعودية تعتبر  واًلأن دالعراق وسوريا ولبنان. كما  ما تاله من محاوالت في سرائيل. فضاًل عنإ

الكثير من الشركات الصهيونية التي تتخذ طابعا  وبعض دول الخليج في السعوديةالمركزية حتى اآلن.  اتماسك حكومته

 .للمنطقة الموساد اختراقفلم يعد خافيًا على أحد  شمال العراقغربيًا ليسهل انتشارها، وكذا الحال في 

 

مع وجود حكومة إسرائيلية حياء هذه الخطة ولقد تزامن إسرائيلية قديمة لتقسيم المنطقة الخالصة أن هناك خطة إ 

 لكلى ذضد اإلسالم والمسلمين. أضف إ هاحربقرب تجاهر ببل مريكية تؤمن بنظرية صراع الحضارات متطرفة وإدارة أ

ا نمليست حتمية تاريخية وإ بالطبع ذهعن جوهر الصراع. هتحيد المنطقة  وإثنية فيوجود صراعات جانبية وطائفية 

روط نفيذها للشذا أحسنت في اتخاذ خياراتها االستراتيجية وتأن تستجيب له وتواجهه إيمكن لألمة  كبيرًا تمثل تحديًا

 جماع العمل.: إجماع الرؤية وإجماع اإلرادة وإالثالثة الالزمة للنجاح في تحقيق أهدافها
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