�إ�سرائيل ويهود الواليات المتحدة الأميركية والعالم

خالد عنبتاوي

مقدمة
لم تنفك أقالم الباحثين والمعنيين بالش�أن اإلس�رائيلي عن تحليل االنعكاسات

س�نه الكنيس�ت اإلس�رائيلي في تموز/يوليو
والتداعيات إلقرار «قانون القومية» ،منذ ّ
 .2018وه�و القان�ون ال�ذي يعط�ي اليه�ود (بصفته�م ش�عب ًا) حق� ًا قومي� ًا حصري ًا في
ّ
يش�كل الترجمة القانونية – الدستورية لوعد بلفور منذ أكثر
فلس�طين 1،األمر الذي

من قرن .وإذا كانت أغلبية التحليالت ّ
تركز على الجانب السياسي المتعلق بانعكاسات
القان�ون عل�ى مصير حق الع�ودة ،أو على تداعيات�ه على الفلس�طينيين ،مواطني دولة

إس�رائيل ،ف�إن ثمة جانب ًا يس�تدرج التفكير فيما يعكس�ه هذا القانون م�ن تثبيت لفكرة
وحدة المصير بين اليهود في العالم من جهة ،وفي إسرائيل من جهة ُأخرى .فالقانون
يؤكد ،في بنده الخامس ،والمعنون «كيبوتس جاليوت»،

2

أو «تجميع الشتات» ،أن

إسرائيل «بيت قومي» مفتوح ليجتمع فيه اليهود الموزعون حول العالم.

ترج�ح أف�ول مركزية يهود
يأت�ي ه�ذا التأكي�د ف�ي ظل ازدي�اد التقدي�رات التي ّ

العالم في الكينونة اإلس�رائيلية ،وحياتها سياسي ًا واقتصادي ًا ،وخصوص ًا إزاء اختالف
ّ
يش�كلون اليوم 45
التوازن الديموغرافي بين الطرفين ،بحيث إن اليهود في إس�رائيل

في المئة من كل اليهود في العالم ،في مقابل تشكيلهم  6في المئة عشية إقامة الدولة
العبرية.

3

بيد أن قانون القومية ،وقبله قانون المواطنة وقانون العودة اإلسرائيليان؛

وتثبت حقيقة عابرة ،أي معطى ديموغرافي ،وفحواها أن
ه�ذه القوانين الثالثة تؤك�د ّ
1

نص القانون في سجل القوانين اإلسرائيلية:

2
3

مصطلح توراتي يتصل باإليمان بالوعد التوراتي بشأن تجميع يهود العالم في أرض إسرائيل.
«عدد اليهود اليوم في العالم كما في سنة « ،»1925واينت» 19 ،نيسان/أبريل  ،2020متاح في:
( https//www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5717127,00,htmlبالعبرية).

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf

3

 4دليل إسرائيل العام2020 ،

تعبر ،في جوهرها وكينونتها ،عن «حلم اليهود القومي» في العالم كافة.
الدولة العبرية ّ

وبالتالي ،ال يمكن لقراءة إس�رائيل أن تس�تقيم من دون فهم هذه العالقة ،والكش�ف
عن المس�تويات التي تؤ ّثر فيها ،سياس�ي ًا ،أو اقتصادي ًا ،أو روحي ًا ،ونمط كل مس�توى
منه�ا .س�نحاول ،ف�ي ه�ذه المقالة ،أن نميط اللث�ام عن هذه المس�تويات ،من خالل
يس�ميه
تتب�ع العالق�ة بين إس�رائيل ويهود الوالي�ات المتحدة األميركية تحديد ًا ،وما
ّ
ّ
البح�ث الحالي «مصادر القوة المش�تركة» في المس�تويات السياس�ية واالجتماعية –

الثقافي�ة واالقتصادي�ة ،خالل العقد األخير ،وما ُتنتجه م�ن تحالفات وتصدعات في
ٍ
تتبع ما يلف
مناح ُأخرى.
وستقس�م هذه المقالة خمس�ة أقس�ام مركزية ،في محاولة ّ
َّ
ومتح�ول ،في النم�ط والجوهر .وهذه األقس�ام هي :اإلطار
ه�ذه العالق�ة م�ن ثابت
ّ

المفاهيمي لمس�ألة يهود العالم وعالقتهم بإسرائيل؛ مشهد العالقات السياسية وبناء
م�ا نس�ميه «رأس الم�ال السياس�ي المش�ترك»؛ التركي�ز عل�ى م�ا يلف ه�ذه العالقة
م�ن تناقض�ات وتحديات ومعضالت إزاء التقارب الرس�مي اإلس�رائيلي مع اليمين

الشعبوي العالمي؛ ترسيخ مفهوم جديد لمعاداة السامية؛ التشديد على العالقة بيهود

الواليات المتحدة .ويحاول القسم الرابع تقفّ ي أثر مصادر القوة المشتركة ،اجتماعي ًا

وثقافي� ًا ،بي�ن إس�رائيل ويهود العالمّ .أما القس�م األخير ّ
تتبع أنماط هذه
فيركز عل�ى ّ

العالقة ،اقتصادي ًا ومادي ًا ،في العقد األخير.

تتط�رق ه�ذه المقالة إلى مس�ألة العالقة بيهود الوالي�ات المتحدة األميركية ،إ ّال
إنه�ا تبح�ث أيض� ًا في العالقة بمجتمع�ات يهودية في مناطق ُأخ�رى خارج الواليات

المتح�دة ،انطالق� ًا م�ن أن ثمة تقاطع�ات بين هذين المس�تويين .ويأت�ي التركيز على

يه�ود الواليات المتحدة ،بس�بب ما لهذه الش�ريحة من مكانة وثق�ل ،أكثر من غيرها،
ال عن أنها ّ
في الحياة اإلس�رائيلية سياس�ي ًا واقتصادي ًا ،فض ً
تشكل أكثر من  70في المئة
من اليهود حول العالم (ال يش�مل إس�رائيل) ،وما يقارب  39في المئة من يهود العالم

(يشمل إسرائيل).

4

4

المصدر نفسه.
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القسم األول
يهود العالم أو «يهود الشتات» إسرائيلياً:
تقديم وتأطير
تقدم نفس�ها (تاريخي ًا وقانوني ًا وممارس�ة)
على الرغم من أن الدولة اإلس�رائيلية ّ

عل�ى أنه�ا «البي�ت القومي للش�عب اليهودي» ،ف�إن أغلبية اليهود ( 55ف�ي المئة) (من
حي�ث الديان�ة) ال تزال تعيش خارج الدولة اإلس�رائيلية .ووفق� ًا ألحدث المعطيات،

فإن نحو  14,7مليون يهودي ،حتى نهاية س�نة  2018وبداية س�نة  ،2019يتوزعون بين
إسرائيل وخارجها على النحو التالي:
الدولة
إسرائيل

5

6

5

نسبتهم إلى مجمل اليهود حول العالم

عدد اليهود
 6,7ماليين
6

 45,5في المئة

الواليات المتحدة األميركية

 5,7ماليين

فرنسا

 453ألف ًا

 3في المئة

كندا

 391ألف ًا

 2,6في المئة

بريطانيا

 290ألف ًا

 1,9في المئة

األرجنتين

 180ألف ًا

 1,2في المئة

روسيا

 172ألف ًا

 1,1في المئة

سائر الدول

 862ألف ًا

 6في المئة

 38,5في المئة

عوفر مدام – فريدمان« ،المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة :تعارف» ،في« :يهود الواليات المتحدة
واألمن القومي اإلسرائيلي» ،تحرير أساف أوريون وشاحار عيلم (تل أبيب :معهد دراسات األمن القومي،
 ،)2018ص ( 65 – 45بالعبرية)؛ «عدد اليهود اليوم في العالم كما في سنة « ،»1925واينت»،2020 / 4 / 19 ،
متاح في( https//www.ynet.co.il/articles,0,7340,L-5717127,00,html :بالعبرية).
سنبين الحقاً ،إالّ إن أغلبية
«م ْن هو اليهودي؟» كما
المعطى مخت َلف عليه ،بحيث يرتبط بسؤال َ
ّ
الدراسات تتفق على أن الرقم يتراوح بين  5,7ماليين و 7,2ماليين.

 6دليل إسرائيل العام2020 ،

الشتات :إطار مفاهيمي للمصطلح ونشأته إسرائيلي ًا
شكلت العالقة بين الدولة اإلسرائيلية واليهود حول العالم ،منذ بداية االستيطان

الصهيوني في فلس�طين ،محور ًا أساس�ي ًا في المش�هد اإلس�رائيلي ،وجزء ًا أساسي ًا من
الجدل داخل الحركة الصهيونية والمجتمع اإلس�رائيلي الحق ًا .وربما كان اس�تخدام

مصطلح «يهود الش�تات» («يهدوت هتفوتس�وت» ،)Diaspora/خير دليل على أهمية

ه�ذه العالق�ة ،إذ إن ه�ذا المصطلح ،كما يقول تش�ارلز ليبمان ،ال يش�كل عالقة بين

يجس�د كيانية ش�عب خارج وطنه.
مهاجرين ودولة ،وإنما ّ

7

ويميز وليم سافران بين
ّ

«الش�تات» والهج�رة ،من خالل س�ت ميزات :يش�مل الش�تات جماع�ة ترتبط بذاكرة
جماعي�ة تج�اه أرض موطنها ،وترى في هذا الموطن بيتها األصلي الذي س�تعود إليه

وتتحمل الجماعة مس�ؤولية تطوير هذا البيت ودعم�ه ،وتتعامل معه
م�ن دون ش�ك.
ّ
ّ
كمركب أساسي في هويتها.

8

ليست المسألة اليهودية ،أو إسرائيل ،حق ً
ال حصري ًا للبحث في مسألة «الشتات»،

ب�ل بات�ت موضوع� ًا مركزي ًا في كثير م�ن الدول ،وخصوص ًا في الحقب�ة األخيرة .كما
أن تغي�ر ًا عالمي� ًا بات يميز موقف الدول م�ن مواطنيها أو أبنائها خارج حدود الدولة.

ف�إن ش�اب ،ف�ي الماضي ،التش�كيك في النظرة إليه�م ،حتى وصم «الخيان�ة» أحيان ًا،
فق�د نج�د ،في اآلونة األخيرة ،توجه ًا إيجابي ًا من جان�ب الدول ُ
األم نحو مجموعات
الشتات ،ويتم التعبير عنه من خالل توفير الدعم لهم وتوطيد العالقة بهم.

9

يحمل الجدل والنقاش بش�أن مفهوم «الش�تات» ،إس�رائيلي ًا ،أبعاد ًا أكثر تركيب ًا.

ويع�ود ذل�ك إلى عدة أس�باب ،أبرزه�ا :أو ًال ،كان انتش�ار اليهود حول العالم س�ابق ًا
7

Charles Liebman, Pressure Without Sanctions: The Influence of World Jewry on
Israeli Policy (Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press,1977), p. 21.
»William Safran, «Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return,
Diaspora: A Journal of Transnational Studies, vol. 1, no. 1 (1991), pp. 83-99.

9

إلعاد لوبيتس« ،المكانة الرسمية ليهود الشتات في دولة إسرائيل» ،أطروحة ماجستير ،الجامعة العبرية،
( 2019بالعبرية).

8
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وع ّرف كش�تات فقط بعد أن تكونت الكيانية الصهيونية،
يش�مل بقاع ًا ودو ًال متعددةُ ،
ثم الدولة عبر استعمار فلسطين ،ال العكس؛ 10ثاني ًا ،إن مفهوم الدولة ُ
األم والرعايا

في الشتات ّ
مركب في حالة الصهيونية ،ويشوبه تناقض بنيوي أساسي ،ينشأ من فكرة

مفاده�ا ب�أن الصهيوني�ة تعتبر اليهود «أمة عالمية» ،من خالل س�ن «قان�ون العودة» أو
الهج�رة إلى إس�رائيل ،والذي يتيح لكل يهودي (بصفت�ه يهودي ًا في الديانة) الحق في

المواطن�ة المتس�اوية .في مقابل ذلك ،تظهر حقيقة كون اليه�ود حول العالم ُيعتبرون
مواطن�ي ُدوله�م الوطني�ة الت�ي َيدينون له�ا بال�والء بالمواطنة .ويرى ه�ذا البحث أن

الجم�ع بين هاتين الحقيقتين يش�كل أساس� ًا لمعضلة ذاتية تعانيه�ا الصهيونية ،وتجد
انعكاسها فيما ُيعرف باسم عالقة إسرائيل بيهود الشتات ،وهو ما سنتطرق إليه أدناه.

والجزر عبر التاريخ
عالقات من المد َ

ُت ّثب�ت مقولة دافيد بن – غوريون الش�هيرة« :يمك�ن إقامة حياة يهودية كاملة فقط

ف�ي إس�رائيل» ،فك�رة فحواها أن الدولة العبرية ،في الخطاب السياس�ي اإلس�رائيلي،
ليست دولة مواطنيها اليهود فحسب ،بل هي دولة اليهود أيض ًا .وهو خطاب تأسيسي

عبر عن عالقة بنيوية بين إسرائيل واليهود ،ووجد تعبيراته في قوانين تأسيس إسرائيل
ّ
في مراحل متعددة من المشروع الصهيوني ،إ ّال إن أبرزها كان في «وثيقة االستقالل»،
التي تطرقت إلى يهود العالم في نهاية اإلعالن ،متوجهة إليهم بدعوة من أجل التوحد

وااللتف�اف حول «الييش�وف (البلد) اليه�ودي» ،والوقوف إلى جانب دولة إس�رائيل.

وهن�اك أيض� ًا «قان�ون العودة» س�نة  ،1950وقانون تفس�ير مكانة الوكال�ة اليهودية في

القانون وقوننتها ،وقانون «العقوبات» بشأن معاداة السامية سنة  ،1977مرور ًا بـ« قانون

المصادق عليه سنة ّ .2018أما في الجانب العملي،
المواطنة» ،وأخير ًا «قانون القومية»
َ
فلقد ُأنش�ئت وزارة الش�تات ولجنة برلمانية بش�أن الش�تات والهجرة اليهودية ،أو ما
 10يوسف كلوزنر« ،دولة إسرائيل وشتات إسرائيل»« ،مأزانيم» ،المجلد  ،13العدد ( )1955( 1بالعبرية).
ولالستزادة يمكن مراجعة مقال الباحث رائف زريق في هذا الكتاب ،المعنون« :إسرائيل خلفية
يبين حضور فكرة «جمع الشتات» بصورة تأسيسية في الفكرة الصهيونية.
أيديولوجية وتاريخية» ،والذي ّ
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ُيسمى «القادمين الجدد» («عالياه»)،

11

وفق التعريف الصهيوني.

كان لمؤسس�ات يه�ود العال�م وهيئاته�م ونُخبه�م في البلاد الغربي�ة ،منذ قيام

المشروع الصهيوني االستيطاني في فلسطين قبل تأسيس الدولة العبرية ،دور أساسي

ومس�اهمة مركزي�ة ف�ي هذا المش�روع ،س�واء من خلال الدعم المادي اللوجس�تي،
أو الدع�م السياس�ي للعالق�ات الخارجي�ة بدول العالم ،لتس�ويغ ش�رعية المش�روع

الصهيون�ي ف�ي فلس�طين ودعم هذه الش�رعية .و ُتظه�ر المعطي�ات أن الحركة النقدية

ودخل الدولة من العملة األجنبية كان مصدرهما الرئيس�ي واألساس�ي الدعم المادي
الخارج�ي م�ن يه�ود العالم ،وم�ن جانب يهود الوالي�ات المتح�دة األميركية بصورة

خاصة.

12

لكن ،بالتوازي مع توفير هذا الدعم وتوطيد العالقة الوثيقة بين إسرائيل

واليهود في الواليات المتحدة ،ظهرت منذ البداية أش�كال من التوتر س�ادت العالقة
بي�ن الطرفين .ففي س�نة  ،1950دعا الس�فير اإلس�رائيلي في األم�م المتحدة ،أبا إيبن،
يه�ود الوالي�ات المتح�دة إلى الهج�رة إلى إس�رائيل .لكن هذه الدعوة لقيت س�خط

المجتمع�ات اليهودي�ة في أمي�ركا ،واع ُتبرت تش�كيك ًا في ثنائية والء يه�ود الواليات

المتحدة األميركية .وجرى ،كحل لألزمة ،عقد اتفاق بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية
�مي
دافي�د ب�ن – غوريون ورئيس اللجنة األميركية – اليهودية يعقوب بالوش�تاينُ ،س ّ

«تفاهمات بن – غوريون بالوش�تاين» ،ونص على أن تعترف إس�رائيل بأهمية وجود

التدخل في
المجتمع اليهودي األميركي ،وبضرورة االهتمام برفاهيته وأمنه ،من دون
ّ
ش�ؤونه الداخلية ،أو مطالبته بإبداء «والء مزدوج» لدولته وإلس�رائيل مع ًا .ودعا هذا
االتف�اق ،ف�ي المقاب�ل ،المجتمع اليهودي ف�ي أميركا إلى أن يحترم اس�تقاللية القرار
13
الداخلي اإلسرائيلي ،وأ ّال يتدخل فيه.
والتوجهات ف�ي منظور
ل�ن تتط�رق ه�ذه المقال�ة إل�ى ق�راءة ه�ذه المقارب�ات
ّ

« 11عالياه» في العبرية تعني االرتقاء أو الصعود .وهو تعبير مجازي ُيقصد به الهجرة اليهودية إلى إسرائيل،
ارتقاء للفرد (من وجهة النظر الصهيونية).
أو الحج إليها ،باعتباره
ً
 12لوبيتس ،مصدر سبق ذكره.
 13المصدر نفسه.
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تاريخي ،بيد أن نظرة س�ريعة إلى المش�هد التاريخي تكشف أنماط ًا ثابتة ومتحولة في
وتنقس�م

هذه العالقة ،س�نطلق عليها وصف مصادر القوة والمصلحة المشتركة.

14

إلى ثالثة مس�تويات« :رأس الم�ال السياسي»؛

15

المس�توى االجتماعي – الثقافي؛

المس�توى االقتص�ادي .ومن الثوابت الراس�خة في ه�ذه العالقة الثنائي�ة ،أهمية دولة
إس�رائيل ل�دى الجوال�ي اليهودية ف�ي العال�م ،ووالء معظم أبناء ه�ذه الجوالي ألمن

إس�رائيل قومي ًا واس�تراتيجي ًا ،في مقابل أهمية يهود العالم في المش�هد اإلس�رائيلي،

واعتبارهم عمق ًا اس�تراتيجي ًا عالمي ًا ،وإبداء إس�رائيل مس�ؤولية تجاه دعم التجمعات
اليهودية حول العالم ،وخصوص ًا تلك التي تعتبر أنها تعيش «في ضائقة».

16

والج�زر ،على الرغ�م من ذلك ،إلى س�طح العالقات
طف�ت ح�االت م�ن المد َ

فيما بين طرفي هذه الثنائية« ،إس�رائيل – الش�تات» ،مع مرور السنين ،وشابت العالقة
توجه�ات متباين�ة وتبدالت ف�ي أنماطها .لقد أجم�ع الباحثون اإلس�رائيليون
بينهم�ا ّ

والعالمي�ون ،بش�أن ثنائي�ة العالقة بين «إس�رائيل ويهود العالم» ،كم�ا يرى المحلالن

ش�يفر وطولين�ادو وغيرهم�ا ،عل�ى أن حرب س�نة  1967ش�كلت منعطف� ًا تاريخي ًا في

مس�ارها،
14
15

16
17

17

وعالمة فارق�ة ف�ي تطوره�ا ،لي�س بش�أن الدع�م اليه�ودي األميرك�ي

نعني بالمصلحة المشتركة :وجود إيمان ومنظومة تصورات وقرارات تنطلق من مبدأ الوحدة العليا في
المصالح بين الطرفين.
سنقوم باستخدام مصطلح «رأس المال السياسي» للتعبير عن مكامن القوة السياسية التي تتجاوز
البعد االنتخابي أو الكتل االنتخابية اليهودية في الواليات المتحدة والعالم .ونرى أن ثمة تقاطع ًا
لمكامن القوة األُخرى ،المتمثلة في شبكة عالقات وقوة اقتصادية وغيرهما ،مع الدور السياسي لليهود
في الواليات المتحدة وفي العالم.
أما مصطلح «رأس المال السياسي المشترك» ،فنعني به وجود إيمان ومنظومة تصورات وقرارات
ّ
تنطلق من مبدأ الوحدة العليا في المصالح السياسية بين الطرفين ،بحيث تشكل قوة إسرائيل رافعة
لتمكين المجتمعات اليهودية حول العالم سياسياً .كما تشكل قوة المجتمعات اليهودية ،في المقابل،
رافعة لحضور إسرائيل سياسي ًا في العالم ،ولفرض أجنداتها الصهيونية ،وتطوير مصالحها السياسية
دولياً.
«م ْن يقود؟ حول عالقة إسرائيل ويهود الشتات» (القدس :فان
طولينادو،
–
روبرت
وهداس
شيفر
غابي
َ
لير ،)2006 ،ص ( 58 – 38بالعبرية).
المصدر نفسه.
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فتثبتت مركزية
إلس�رائيل فق�ط ،ب�ل فيما يخص الدعم األميركي الرس�مي لها أيض� ًاّ ،

إسرائيل ومكانتها االستراتيجية لدى يهود العالم ،بعد سنة  .1967لقد اتسمت الحقبة
األول�ى م�ن العالقات ،ف�ي العقدي�ن األولين من إنش�اء الدولة ،بما اعتب�ره محللون

وعبرت عنه مقولته الش�هيرة
«المركزية اإلس�رائيلية» ،وهو ّ
توجه نحته بن – غوريونّ ،
بأن الحياة اليهودية الحقيقية ال يمكن لها أن تتج ّلى إ ّال في دولة إسرائيل 18.ورافق

ه�ذا التوج�ه ف�ي البدايات تنكر لمس�ألة اليهود ح�ول العالم ،أو اهتمام ش�حيح بها.
لكن اهتمام إس�رائيل بيهود العالم ،أخذ يزداد منذ س�بعينيات القرن الماضي ،كما أن

العالقات بين الطرفين بدأت تأخذ طور ًا آخر ،بحيث زاد الدعم الخارجي إلسرائيل،
وو ّطدت العالقات بينها وبين قيادات التجمعات اليهودية .إ ّال إن هذا األمر ترافق مع
ُ

نم�و توقع�ات متبادلة بين الطرفين ،ولم تكن الممارس�ات الفعلية متوائمة دوم ًا معها؛

إذ كان�ت التوقع�ات تؤدي ،ف�ي كثير من األحيان ،إلى خيبات أمل مش�تركة ومتبادلة،
أساس�ها توق�ع إس�رائيل دعم� ًا غير مش�روط وغي�ر محدود م�ن جانب يه�ود العالم،

تدخله�م في الش�أن اإلس�رائيلي الداخلي .ويقابل هذا التوق�ع لدى الطرف
م�ن دون ّ

توق�ع آخ�ر لدى يه�ود العالم ،يدعو إلى أن تالئم السياس�ات الرس�مية
اإلس�رائيلي،
ٌ

اإلس�رائيلية توجهاتهم فيما يتعلق بمسألة السالم في الشرق األوسط ،وحضور الدين
في السياس�ة اإلس�رائيلية .ربما كانت العالقة الديناميكية بين هاتين الفكرتين (أي بين

التوقعات المتبادلة بين الطرفين) ،هي المعضلة األشد في هذه العالقة الثنائية ،والتي
سنوضحها في القسم الثاني.

قب�ل الخوض في التفصيالت ،س�يفيد اس�تخالص أهم العوام�ل التي أثرت في

العالقة بين إسرائيل ويهود العالم ،و/أو تؤ ّثر فيها:

ً
مكانة وقو ًة
( )1قوة إسرائيل ومكانتها :ازدادت الدولة العبرية ،مع مرور السنوات،

في حياة اليهود حول العالم ،في أكثر من صعيد ،ويميل التوازن الديموغرافي
لمصلحتها .ففي الوقت الذي ّ
ش�كل اليهود  6في المئة فقط ،س�نة  ،1948من

 18المصدر نفسه.
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مجمل اليهود حول العالم ،بات اليهود في إسرائيل اليوم ّ
يشكلون أكثر من 45

ف�ي المئ�ة من اليهود حول العالم (للمعطيات الكاملة ،انظر الجدول رقم ،)1
فض ً
ال عن تعزيز المكانة العالمية للدولة العبرية ،وخصوص ًا بعد حرب األيام
الستة ( ،)1967ومنذ أواسط السبعينيات أيض ًا ،األمر الذي استدعى إسقاطات

معينة على عالقة إسرائيل بيهود العالم.

( )2تبدالت في بنية المجتمع اإلسرائيلي :طرأت ،في العقدين األخيرين تحديد ًا،

تغي�رات سوس�يولوجية – سياس�ية في بنية المجتم�ع اإلس�رائيلي ،وفي بنية
نخبه الحاكمة ،في أكثر من صعيد ،إ ّال إن ما يرتبط بموضوع مش�هد العالقة

بي�ن إس�رائيل ويه�ود العالم هو تثبيت حكم اليمين الجديد في إس�رائيل بعد

االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،وصعود قوة اليمين االستيطاني الديني ،واقتراب
الصهيونية من لغة الش�رعية الدينية من جهة ،واقتراب األحزاب المتدينة من
الجناح الصهيوني األكثر يمينية من الجهة ُ
األخرى.

( )3تبدالت في بنية المجتمعات اليهودية حول العالم :تعيش الجوالي والتجمعات

اليهودية حول العالم تغيرات بنيوية ،أس�وة بالتغيرات التي تمر بها إس�رائيل،
وكل العال�م ،كالفوارق في التوجهات بين األجيال المتعددة ،وارتفاع ِن َس�ب
الزواج المختلط بغير اليهود ،وغيرها .وهذه التغيرات السياسية واالجتماعية
ُتلقي بظاللها على العالقة الثنائية بين يهود العالم وإس�رائيل ،وتنعكس على

نظ�رة أوس�اط يهودية متعددة إلى إس�رائيل .وال تتوافق ه�ذه المتغيرات ،في
كثي�ر م�ن األحيان ،مع الرؤى اإلس�رائيلية الرس�مية ،وخصوص� ًا فيما يتعلق
بالقضية الفلس�طينية ،أو عالقة الدين بالدولة اإلس�رائيلية ،أو بش�أن التعددية

داخل المنظومة اإلسرائيلية.

( )4سؤال القيادة اليهودية خارج إسرائيلُ :يعتبر سؤال القيادة لدى يهود العالم من

األم�ور المتغي�رة ،والتي تتفاعل مع أنماط العالقة الثنائية (اإلس�رائيلية – يهود
العالم) ،بحيث ش�هد هذا المس�توى تبد ًال مع مرور الوقت ،وصعود أوس�اط
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وقيادات جديدة لدى يهود الواليات المتحدة .فعلى سبيل المثال ،نافست اللجنة

اليهودي�ة األميركي�ة منظمة الفدرالي�ات اليهودية األميركي�ة (– United Jewish

 ،)CJF Communitiesونازعتها قوة القيادة والسطوة ،وتآكلت منظمة (United

 ،)Jewish Appeal – UJAوه�و م�ا يعك�س تغي�رات داخلية ف�ي المجتمعات
اليهودية في العالم ،فض ً
ال عن أنه يؤ ّثر أيض ًا في توجه إسرائيل نحوها.

19

( )5تغيرات عالمية :تشكل التغيرات ،على مستوى العالم ،عام ً
ال مؤثر ًا في العالقة

الثنائية بين إس�رائيل ويهود العالم أيض ًا ،بحيث إن العقدين األخيرين ش�هدا

مظاهر جديدة لمعاداة السامية ،في الخطاب والممارسة في الغرب األوروبي
تحديد ًا ،على الرغم من أن العقود التي تلت النكبة شهدت تراجع ًا في منسوب

معاداة الس�امية ف�ي أوروبا والعالمُ .يضاف إلى ذل�ك صعود اليمين العالمي
الش�عبوي في عدة بالد أوروبية ،وحدوث تغيرات جيو – سياسية في خريطة
الق�وى العالمية ،وصعود قوى منافس�ة ألحادية القط�ب األميركي بعد انتهاء

الحرب الباردة.

20

المتغي�رات وغيرها بثقلها عل�ى العالقة الثنائية بين إس�رائيل ويهود
ألق�ت ه�ذه
ّ

العالم ،وهو ما س�تحاول هذه المقالة تفصيله في األقس�ام التالية ،لكن ثمة ما اقتضى
اإلشارة إليه قبل البحث في حيثيات هذه المتغيرات ،وهو التالي:

– اإلقرار بوجود تحوالت في العالقة ال يتنافى مع وجود ثوابت فيها.

– إن الحديث عن تحوالت في العالقة ال يعني الجزم بتأثيرها في قوة هذه العالقة
أو ضعفها .فالمنهجية التي تتبعها هذه المقالة ليست كمية ،بحيث إن األمر أشد
تعقيد ًا .إن ما نحاول استقراءه هو التحوالت في نمط العالقة ،وليس في قوتها
أو ضعفها كمي ًا ،بالضرورة.

 19المصدر نفسه.
 20شموئيل روزنير وجون ريسكي 70« ،عام ًا لعالقة إسرائيل – الشتات :الجيل المقبل (القدس :معهد
سياسات الشعب اليهودي ،)2018 ،ص ( 17بالعبرية).
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الجدول ( )1خريطة اليهود حول العالم
21
( 2015 – 1945باآلالف)

األزرق :اليهود في إسرائيل
األحمر :اليهود حول العالم

– ثمة اس�تقرار في التحليل س�اد في العقد األخير ،فحواه أن هناك تغير ًا واضح ًا

في نمط هذه العالقة .والبعض ذهب بعيد ًا في الجزم بوجود شروخ في العالقة

بي�ن إس�رائيل ويهود العال�م (الواليات المتح�دة تحديد ًا)،

22

ويدللون على

هذا االدعاء بالتوتر الذي نجم بعد تجميد الحكومة اإلسرائيلية ما يعرف باسم

«تفاهمات الهيكل» ،المتعلقة بالصالة المخت َلطة عند حائط البراق ،فض ً
ال عن
توتر العالقة أيض ًا بين إس�رائيل والرئيس األميركي باراك أوباما بش�أن االتفاق

الن�ووي اإليراني ،والتوجهات اإلس�رائيلية تجاه المنطقة بص�ورة عامة ،والتي

يختلف بشأنها كثير من اليهود حول العالم.

23

يمك�ن تحلي�ل تقاطعات العالق�ة الثنائية (اإلس�رائيلية – يهود العال�م) ،والقول

إنها ش�بكة من العالقات السياس�ية واالجتماعية واالقتصادية المش�تركة ،تخلق معها
 21المصدر نفسه.
 22غابريئال بارزين« ،يهود الواليات المتحدة األميركية والتباعد عن إسرائيل»« ،يسرائيل هايوم» 16 ،أيار/
مايو  ،2016متاح لدىhttps://bit.ly/3mgrQYd :
 23روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره.
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تصور ًا بمصلحة مش�تركة .ويفترض هذا األمر وجود رابطة رمزية مش�تركة ،سنسميها
«المواطنة الرمزية» ليهود العالم ،تربط بين إسرائيل وأماكن وجود اليهود الصهيونيين

المنتمين إليها .وستحدد هذه الدراسة ثالثة رؤوس ومستويات لما نسميه «المصلحة
المشتركة» ،هي التالية:

( )1رأس مال يهودي سياس�ي :يتمظهر من خالل بناء مصالح سياس�ية مش�تركة،
تنبثق أساس� ًا وأو ًال من مصالح إس�رائيل األمنية في المنطقة .وتقوم إسرائيل،
في هذا الجانب ،ببلورة العالقة بـ« يهود الش�تات» وتوطيدها ،من أجل نس�ج
هذا المس�توى من رأس المال الذي يضمن انحياز دول غربية ،وعلى رأس�ها
الواليات المتحدة األميركية ،إلى المصالح اإلسرائيلية.

( )2الدعم الثقافي – االجتماعي :تتمحور القوة االجتماعية – الثقافية التي تحظى
بإمكاناتها ،أغلبية المجتمعات اليهودية خارج إس�رائيل ،حول نس�ج ش�بكة
بصناع القرار والسياس�ات ،فض ً
ال عن أشخاص
عالقات متش�عبة وعنكبوتية ُ
أصحاب نفوذ يعملون في مؤسسات ُأخرى في الدولة :اإلعالم والمؤسسات
طوع هذه الشبكات في رفد رأس المال السياسي
األكاديمية وغيرها .وعاد ًة ما ُت َّ

أعاله.

( )3الدعم االقتصادي المش�ترك :يتناول مس�توى القوة االقتصادية التي تش�كلها

أوساط كبيرة من يهود العالم ،وتحديد ًا في الواليات المتحدة ،والتي تؤسس

بدورها مكانة سياس�ية قوية للوبي الصهيوني في الواليات المتحدة والدول
ُ
وصناع الرأي العام
وصناع القرار ُ
األخرى ،وتس�اهم في التأثير في الساس�ة ُ
فيها.

إن تحليل آليات المصالح المش�تركة في هذه المس�تويات وتحديدهاّ ،
يمكناننا

أيض� ًا م�ن اإلمس�اك بالخيط ال�ذي تنبثق منه التوت�رات في العالق�ة .وال نعني ،طبع ًا،

بالتوت�رات وج�ود أزم�ة بالض�رورة ،بل قد يح�دث اختالف في تص�ورات المصالح
المشتركة ،والخاصة بكل فئة ،ضمن تصور وجود عام مشترك ،أو متكامل.
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القسم الثاني
رأس المال السياسي المشترك
والتوق إلى نسج مواطنة رمزية
كما ذكرنا أعاله ،يشكل الدعم السياسي المتبادل ،وتوأمة المصالح اإلسرائيلية،

وعمل المجتمعات اليهودية حول العالم ،صلب تحليل العالقة الثنائية وركيزة أساسية
فيها .س�نتقفى ،في هذه الس�طور ،أثر هذه العالقة ،في العقد األخير تحديد ًا ،ونس�أل

وبم تتأثر هذه التغيرات؟ وما هي أوجهها؟
عما إن كانت حدثت تغيرات في أنماطها؟ َ

وهل ُتعتبر متغيرات جوهرية ،قد تفرض واقع ًا جديد ًا على العالقات؟ سيتطرق القسم
الحالي إلى اإلحاطة بهذه األسئلة من خالل مستويات سياسية وثقافية.

(أ) العالقة السياسية بيهود
الواليات المتحدة األميركية
( )1بطاقة تعريف باليهود األميركيين
يشكل تجمع يهود الواليات المتحدة األميركية التجمع األكبر على مستوى يهود

العالم ،بحيث تشير المعطيات إلى وجود بين  5,7ماليين و 7ماليين أميركي من أصول

يهودية (الفوارق في المعطى ناتجة من تعريفات وتوجهات متباينة فيما يتعلق بس�ؤال
فمن يولد من ُأم يهودية فقط هو اليهودي ،بحسب الديانة اليهودية،
َ
«م ْن هو اليهودي؟» َ

ولي�س َم�ن يولد من أب يهودي من دون ُأم يهودي�ة .لكن التعريفين ،الثقافي والذاتي،
قد ال يتوافقان مع التعريف الديني) .وهم ال ّ
يش�كلون المجموعة األكبر فحس�ب ،بل

أيض� ًا المجموع�ة األهم واألكثر تأثير ًا في سياس�ات الدولة التي يس�كنون فيها ،مقارنة
بالجوالي ُ
األخرى .واس�تقر في الدراس�ات واألبحاث والخطاب السياس�ي كذلك أن

اليهود األميركيين يش�كلون ُبعد ًا سياسي ًا استراتيجي ًا فائق األهمية بالنسبة إلى إسرائيل،
وأدوا هذا الدور خالل حقب تاريخية متعددة ،وال سيما بعد حرب سنة .1967
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شغل  38يهودي ًا أميركي ًا ،في سنة  ،2017مقاعد في الكونغرس األميركي ،الخامس

عش�ر بع�د المئ�ة 30 :مندوب� ًا ف�ي مجلس الن�واب ( 6,9ف�ي المئة من مجم�ل أعضاء
المجل�س) –  28ديمقراطيون واثنان من الحزب الجمهوري – و 8س�يناتورات ( 8في
المئ�ة) .وباإلضافة إلى أعضاء المجالس النيابي�ة المتعاقبة ،يحتل اليهود األميركيون،
من�ذ س�نوات طويلة ،مراك�ز مهمة ّ
تمكنهم م�ن التأثير .فثلث قض�اة المحكمة العليا،
مث ً
ال ،هم من اليهود.

24

وبالتاليُ ،تظهر المعطيات أن لليهود قوة تأثير سياسية تفوق

بأضعاف نسبتهم إلى عدد السكان ،كما سنفصلها أدناه.

( )2المبنى السياسي – المؤسساتي
ليهود الواليات المتحدة (سؤال القيادة)
يش�كل س�ؤال القيادة إحدى النقاط المركزية التي تؤثر في صورة العالقة الثنائية

بإسرائيل وشكلها .هل ثمة قيادة سياسية تم ّثل يهود العالم؟ وقبل تناول هذه المسألة

بتفصي�ل أكث�ر في القس�م التالي ،تحت عن�وان «تمظهرات التوتر» ،س�أعرض خريطة

المؤسس�ات التمثيلية األساسية لما يمكن تسميته «قيادات الشتات في أميركا» ،والتي

تعمل عادة في ثالثة مجاالت :دعم إسرائيل واليهود فيها؛ دعم المجتمع اليهودي في
أميركا وتمكينه؛ دعم دولي لمجتمعات يهودية حول العالم.

يجب اإلشارة هنا إلى أن قوة هذه المؤسسات وأفول بعضها وصعود غيرها ،كانت
25
أمر ًا متحو ًال دائم ًا ،لكن ،في المجمل ،يمكن تقسيم القيادة إلى أربعة أنماط أساسية:

 –iتنظيمات محلية تقوم على خدمة مجتمعات محلية :فدراليات يهودية؛ ُكنس؛
مراكز جماهيرية؛ مدارس وغيرها.

 –iiما يسمى «تنظيمات صديقة» هي تنظيمات ُتعنى أساس ًا بدعم الموارد وتجنيدها
لمصلحة إسرائيل ،أو لخدمة أهداف داخلها.

 24مدام – فريدمان« ،المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة :تعارف» ،مصدر سبق ذكره ،ص 65 – 45
(بالعبرية).
 25المصدر نفسه ،ص .56
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 –iiiتنظيم�ات علي�ا ُقطرية ُتس�تخدم مظلة لتنظيم�ات محلية ،مث�ل :منظمة أيباك
(American Israel Public Affairs Committee

 ،)AIPAC/Theأو م�ا

يع�رف باس�م اللوبي من أجل إس�رائيل ،وه�و منظمة تعمل منذ س�نة ،1951

وتتكون من يهود أميركيين ،وتشكل واحدة من أهم منظمات الضغط والتأثير
ّ
اليهودي�ة داخ�ل الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة ،وف�ي الكونغ�رس تحديد ًا؛

( ،AJC/American Jewish Committeeمنظمة المؤتمر اليهودي األميركي)؛

( ،ADL/The Anti–Defamation Leagueمنت�دى مكافح�ة التش�هير) .كم�ا
نش�أت الحق ًا أيض ًا منظمات ولوبيات ُأخرى ،معارضة أليباك ،كمنظمة جي
ستريت (.)J–Street

 –ivمنظم�ات فردي�ة غير ربحي�ة لخدمة المجتم�ع األميركي اليه�ودي ،كمنظمة
 Interfaith Familyوالمتحف اليهودي وغيرهما.

 –vمنظمات قاعدية :هي منظمات قد تتقاطع مع التنظيمات «العليا» ،التي ُذكرت
سابق ًا ،لكنها تعتمد على تداخل في القاعدة المحلية بشأن قضايا عينية سياسية

أو اجتماعيةّ .
وشكل عدد من هذه المنظمات أجسام ًا ُقطرية ،وبعضها عارض
التنظيمات اليهودية المسيطرة ،وطرح خطاب ًا يهودي ًا بدي ً
ال مناهض ًا إلسرائيل

والصهيونية ،كتنظيم الصوت اليهودي من أجل السالم (Jewish voice for

.)peace

ُتعتب�ر تنظيمات الفدراليات اليهودية من أقوى التنظيمات اليهودية في الواليات

المتحدة ،وهي إن كانت تقوم على تمكين مجتمعي محلي في قضايا الرفاه والخدمات
االجتماعي�ة والتعلي�م اليه�ودي وغيره�ا ،بالتعاون م�ع منظم�ة جوينت

26

العالمية

ُ 26تعتبر منظمة جوينت العالمية ،والتي أُسست سنة  ،1914واحدة من أهم منظمات الدعم الصهيوني
العالمية ،إن لم تكن أكبرها .وهي ،وفق ًا لتعريفها الرسمي ،تساهم في دعم اليهود حول العالم،
وخصوص ًا الفئات المستضعفة منهم ،وذلك عبر النشاطات المتعددة التي تنفذها ،من خالل جمعيات
تقدر بمئات ماليين الدوالرات ،إلى
ومؤسسات وهيئات متعددةّ .
وتقدم «جوينت» مساعدات كبيرةَّ ،
هيئات ومؤسسات إسرائيلية متعددة ،لدعم المجتمع اإلسرائيلي.
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(American Jewish Joint Distribution Committee

تفع�ل
 ،)Joint/Theفه�ي ّ

لجن�ة خارجي�ة تح�ت اس�م «مجلس عالق�ات المجتم�ع» ،تنبث�ق منها لجن�ة تنفيذية

تعن�ى بدعم إس�رائيل .وهي تق�وم بتنظيم اجتماعات ومجال�س دورية ولقاءات تبادل

لسياسيين أميركيين في إسرائيل.

27

تم ّثل «منظمة فدراليات شمال أميركا» دفيئة عليا

للفدراليات المحلية ،وتقدم إليها الدعم اللوجستي المطلوب من دون أن تتدخل في
أعمالها أو ُتقحم نفسها في مسألة الجدل السياسي الداخلي بشأن سياسات إسرائيل.
تعمل منظمات ُأخرى على تطويع اإلعالم خدمة ألجندات متوافقة مع المصالح
اإلس�رائيلية ،كمنظم�ة

(Committee for Accuracy in Middle East Reporting

 ،)in America/CAMERAوه�ي منظم�ة تعم�ل م�ن أج�ل ما تس�ميه «تغطية منصفة

ومتوازن�ة» لمصلحة السياس�ات اإلس�رائيلية .وهن�اك أيض ًا مراكز أبحاث ودراس�ات

تعمل في االتجاه ذاته ،كالمعهد اليهودي لشؤون األمن القومي (Jewish Institute for

 ،)National Security Affairsوهو مركز أشبه بخلية تفكير («ثينك تانك») ،ويعمل مع
ُصناع سياسات وقرارات أميركيين ،ويحاورهم ،من أجل تقريب وجهات نظرهم إلى

إسرائيل ،وجعلهم يعملون لمصلحة األجندات السياسية اإلسرائيلية.

28

ولم يقتصر

عم�ل المنظم�ات اليهودي�ة الكبرى على دعم إس�رائيل فحس�ب ،بل س�عى لمواجهة
األصوات المناهضة للصهيونية أيض ًا .ونذكر هنا أن بالوش�تاين ،على س�بيل المثال،

حارب منظمة المجلس األميركي لليهودية ،التي كانت تعارض الصهيونية.

( )3مصادر قوة رأس المال السياسي
اليهودي في الواليات المتحدة األميركية

تف�وق ق�وة اليهود في الواليات المتحدة األميركية حجمهم الديموغرافي ضمن

المجتم�ع األميرك�ي ،وتنب�ع من اندماجه�م في الحياة السياس�ية ،وش�غلهم مناصب
أساسية في المشهد السياسي ،فض ً
ال عن قوتهم وقدراتهم التنظيمية .ويجب اإلشارة،
 27مدام – فريدمان ،مصدر سبق ذكره.
 28المصدر نفسه.
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طبع� ًا ،إل�ى أن القوة السياس�ية متعلقة بالنف�وذ ،في الحقول االقتصادي�ة واالجتماعية
والثقافية أيض ًا.

● االندماج في الحياة السياسية
والوصول إلى مواقع القرار
ُي َع ُّد االندماج في الحياة السياسية األميركية مكمن قوة لمراكمة رأس مال سياسي

أساس�ي ،بحيث تش�ير المعطيات إلى أن اليهود األميركيين بدأوا ش�غل مواقع أساسية

مهمة ومؤثرة في المش�هد السياس�ي األميركي ،منذ النصف الثاني من القرن العشرين،
األم�ر ال�ذي فتح أمامهم المجال لترجمة ذلك قوة تأثير سياس�ية ،بحلولهم أعضاء في

الكونغرس ومجلس النواب ،أو توليهم مواقع بارزة في المؤسسات التنفيذية األميركية

أو المحكمة العليا.

29

إن وجود يهود في هذه المناصب كان ،في كثير من األحيان،

عام ً
ال مؤثر ًا في اتخاذ قرارات لمصلحة إسرائيل فيما يتعلق بالشرق األوسط.

يس�اهم النظ�ام السياس�ي األميرك�ي في زي�ادة نفوذ م�ا بات يع�رف بـ« الصوت

اليهودي» في مجال السياسة ،بحيث إن النظام السياسي يتيح المجال للعالقة المباشرة

والمفتوحة بين الناخبين والساس�ة ،ويس�مح بفتح باب تلقّ ي التبرعات على مصراعيه،
وهو ما يعزز مفهوم «اللوبي» ويجعله ذا تأثير كبير في المشهد السياسي األميركي .ومن
أبرز هذه اللوبيات الفاعلة اللوبي الصهيوني أيباك .وثمة تصورات متعددة تتعلق بدوره

وتأثيره في المشهد السياسي األميركي ،تتوزع على ثالثة توجهات أساسية :توجه يرى
أن مصدر قوة اللوبي الصهيوني تنبع من أنها تتواءم وتتوافق مع األمن القومي األميركي
والمصالح األميركية في الشرق األوسط؛ توجه ٍ
ثان يعتقد أن اللوبي الصهيوني هو َمن

يس�ير السياس�ة األميركية في المنطقة ،وأن ما تقوم به أميركا هو عملي ًا تنفيذ لمصالحه؛
ّ

ّأما التوجه الثالث ،فيرى أن ال تأثير جوهري ًا وحقيقي ًا للوبي الصهيوني ،وأن ممارسات
أمي�ركا في الش�رق األوس�ط ،وضمنها االنحياز الت�ام والكامل إلى مصالح إس�رائيل،
 29المصدر نفسه ،ص .192
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نابع�ة من قناعة أميركية ذاتية بالمصالح المش�تركة مع الدولة اإلس�رائيلية.

30

ويتفق

هذا القس�م من الدراس�ة مع التوجه األول على مواءمة المصالح األميركية مع مصالح

اللوبي الصهيوني والتزاوج بينها ،وعلى أن قوته نابعة ،ال فقط من أسباب ذاتية ،بل من
أس�باب موضوعية أيض ًا ،تتعلق برؤية األمن القومي األميركي لمصالحه على أس�اس
أنه�ا متوائم�ة مع المصالح اإلس�رائيلية ،وم�ن دون التقليل من ق�وة اللوبي الصهيوني

وتأثي�ره في القرار األميركي .وتحدث الس�يناتور الديمقراطي إرنس�ت هولينجس عن
ه�ذه الق�وة بعد إنهائه ش�غل منصب�ه ،بالقول إنه «ما من سياس�ة أميركية يمكن اتخاذها
حيال إسرائيل ال تتوافق مع السياسة التي تقودها أيباك».

31

نتجت قوة الصوت اليهودي السياسي أيض ًا من وجود تمركز ديموغرافي له فيما

يس�مى «ال�دول المتأرجح�ة» ف�ي أميركا؛ أي تل�ك الواليات التي تت�ردد وتتأرجح في

التصويت بين الحزبين ،فض ً
تس�جل
ال عن تداخل اليهود ونش�اطهم االنتخابي ،بحيث ّ
المجتمع�ات اليهودية ِن َس�ب ًا مرتفع�ة في التصويت ،هي من أعلى ِن َس�ب التصويت بين
المجموعات اإلثنية – الدينية ،إذ تصل نسبة تصويت اليهود إلى  85في المئة (انتخابات
سنتي  2012و ،)2016بينما وصلت نسبة التصويت العامة إلى  50في المئة.

32

● قوة رأس المال االقتصادي

س�نبين الحق� ًا ،من أهم مكامن القوة السياس�ية
ع�د رأس الم�ال االقتصادي ،كما
ُي ّ
ّ

للوب�ي الصهيوني بصفة خاص�ة ،والمجتمع اليهودي بصفة عامة ،إذ بلغ حجم التبرعات

اليهودية للحزب الديمقراطي  50في المئة من مجمل التبرعات ،في انتخابات سنة .2016

● معاداة السامية
تش�كل مظاه�ر مع�اداة الس�امية ف�ي المجتم�ع األميرك�ي ،وفي العالم ،س�واء
 30المصدر نفسه ،ص .193
 31المصدر نفسه.
Steven Windmueller, «The 2016 Election: Jews and Their Politics,» Jerusalem Center 32
for Public Affairs, vol. 16, no. 4 (February 1, 2016), https://bit.ly/2FAB6p1
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ف�ي المش�هد السياس�ي أو المش�هد الثقاف�ي ،رافعة للوب�ي الصهيوني والمؤسس�ات

اليهودية األميركية ،بحيث ُتستثمر في إشاعة الجو العام الداعم إلسرائيل «وصدقية»
ادعاءاته�ا .ويس�اهم ذل�ك ف�ي مثالية وصول مؤسس�ات علي�ا ،مثل أيب�اك والمؤتمر
اليه�ودي األميرك�ي ومنتدى مكافحة التش�هير ،إلى وس�ائل اإلعلام ،ومنحها منصة

إعالمية مؤثرة.

33

إن قن�وات التأثي�ر لدى اللوبي الصهيوني بصفة خاص�ة ،والمجتمعات اليهودية

بصفة عامة ،كما س�بق أن ذكرنا ،ال تنحصر في رأس المال السياس�ي وقوة اللوبيات،

سياس�ي ًا وانتخابي ًا ،فحس�ب ،ب�ل تنبع أيض ًا من ق�وة اقتصادي�ة واجتماعية ،فض ً
ال عن

«والمناصرة» والعمل الدبلوماسي.
تنظيم عمل المرا َفعة
َ

( )4الدعم السياسي وأشكاله :تطور العالقة بين إسرائيل
ويهود أميركا في مجهر التاريخ
يمك�ن اعتب�ار الدعم ال�ذي قدمته المجتمع�ات اليهودية إلى إس�رائيل في بداية

الطري�ق مرتبط ًا أساس� ًا بدعم مادي ،لكنه متواضع سياس�ي ًا ،وتحول مع مرور الوقت

إل�ى ّ
مرك�ب أساس�ي إلس�رائيل م�ن أجل بل�ورة تحال�ف سياس�ي – أمن�ي وثيق مع
الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة ،وتدعيم مكانة الدول�ة العبري�ة عالمي ًا.

34

ولم يكن

يه�ود أميركا ،حتى أواخر س�تينيات الق�رن الماضيُ ،مجمعين عل�ى دعم الصهيونية.
وتطورت العالقة بصورة متسارعة ،وأخذت شك ً
ال مغاير ًا تمام ًا بعد حرب سنة ،1967

بحي�ث بات�ت العالقة الثنائية السياس�ية وبناء رأس مال سياس�ي يه�ودي عالمي جزء ًا

أساس�ي ًا من مش�هد العالقات ،الذي س�اهم في تعزيز مكانة إس�رائيل ،وتكوين شبكة
من التعاون اإلسرائيلي – اليهودي العالمي منذ السبعينيات ،اقتصادي ًا وسياسي ًا وأمني ًا،
 33عوفر مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة في األمن القومي اإلسرائيلي» ،في« :يهود
الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .227 – 191
 34سكوت ليسنسكي« ،مصير ،مواجهات وتحالفات :ماضي وحاضر ومستقبل العالقات بين يهود
الواليات المتحدة وإسرائيل» ،في« :يهود الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .103 – 65
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األم�ر الذي ب�دا جلي ًا في التعاون األمني اإلس�رائيلي – األميركي في الحرب الباردة،
على سبيل المثال ال الحصر.

35

المرحلة األولى :حقبة ما قبل تأسيس الدولة

لم يكن المجتمع اليهودي األميركي ،بخالف ما ُيش�اع ربماُ ،مجمع ًا مؤسس�اتي ًا

عل�ى دع�م المش�روع الصهيوني ف�ي فلس�طين ،وإن لقي هذا المش�روع دعم� ًا فردي ًا

وجماعي ًا أحيان ًا .إ ّال إن الموقف المؤسس�اتي الجماعي تجاه اس�تعمار فلس�طين ظل

مترنح� ًا .وكان «ط�رح فيس�تبورغ» ،م�ن جان�ب الحركة اإلصالحية الش�ابة ف�ي نهاية
ً
دليلا على ه�ذه العالق�ة البينية ،بحي�ث تضمن الط�رح رفض ًا
الق�رن التاس�ع عش�ر،

لطروحات االس�تيطان في فلس�طين ،مؤكد ًا أن اليهود هم جماعة دينية وليسوا جماعة

قومية 36.لك�ن المجتمع�ات اليهودية باتت مع مرور الس�نوات أكثر تحمس� ًا لذلك
ً
ملجأ سياسي ًا لقيادات
األمر واقتناع ًا به ،وخصوص ًا بعد أن شكلت الواليات المتحدة

صهيونية هاجرت إليها من بالدها ،كدافيد بن – غوريون ويتس�حاق بن تس�في .وكان
لوج�ود ه�ذه القي�ادات دور مه�م ف�ي عملية الدعاي�ة للصهيوني�ة ،بالتع�اون مع فرع
«عمال صهيون» في الواليات المتحدة األميركية ،وهي حزب صهيوني ُأنش�ئ
منظمة ّ

ف�ي أوروب�ا .وش�كلت حوادث معاداة الس�امية في الواليات المتحدة عام ً
ال مس�اعد ًا
عل�ى تقوي�ة التي�ار المتصالح م�ع الصهيونية بين يه�ود الواليات المتح�دة ،كما أدت
إل�ى نش�وء منتدى محاربة التش�هير .لقد مي�زت القيادات اليهودية ،ف�ي ذلك الوقت،

الدعم التنموي والتبرعات إلس�رائيل ،من الدعم السياس�ي ،على الرغم من أن الدعم

والتبرعات التنموية ساهمت في تحقيق المشروع السياسي األساسي ،أي إنشاء دولة

يهودية في فلسطين.

انض�م المؤتم�ر اليهودي األميركي ،في س�نة  ،1929إلى الوكال�ة اليهودية تحت

 35المصدر نفسه ،ص .65
 36المصدر نفسه.
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مسمى «شريك ال صهيوني».

37

لتوسع الدعم اليهودي
وفتح هذا االنضمام المجال ّ

األميركي للصهيونية في فلسطين ،فتم إنشاء منظمة جوينت (American Jewish Joint

 ،)Distribution Committeeفضلاً ع�ن منظم�ات داعمة ُأخرى ،مثل هداس�ا والفرع

األميركي لصندوق إسرائيل القومي ومنظمة صهيونيي أميركا .وتجدر اإلشارة إلى أن

الدعم األساس�ي تركز لدى الجمهور اليه�ودي المحافظ ( ،)Conservativeبحيث ال

يمكن الحديث عن إجماع في ذلك الحين على المشروع الصهيوني ،وخصوص ًا لدى

التيار اإلصالحي ،الذي كان ال يزال يشمل قطاعات مترددة في موقفها من المشروع

الصهيون�ي ،األم�ر الذي تأثر بعض الش�يء بع�د صعود النازية إل�ى الحكم األلماني،
وع�دم تمك�ن اليهود األميركيين من إقناع الواليات المتحدة باس�تيعاب عدد كبير من

المهاجرين اليهود.

المرحلة الثانية1967 – 1947 :

تغي�ر مه�م في مس�توى العالق�ات الثنائي�ة بين إس�رائيل ويه�ود أميركا،
ح�دث ّ
من�ذ إنش�اء الدول�ة العبرية ،إذ بات اليهود األميركيون أكثر تحمس� ًا ودعم ًا للمش�روع

الصهيون�ي ،وعمل�وا ضمن هذا األس�اس أم�ام ُصناع الق�رار وأصحاب الس�لطة في

الواليات المتحدة ،مثل دور إدوارد (إدي) جاكوبس�ون أمام ترومان،
ش�ريك األخير في أعماله ،وكان تأثيره فيه واضح ًا ،إذ اعترف ترومان بدولة إس�رائيل
38

بحيث كان

بع�د دقائ�ق معدودة من إعالنها .ونذكر ،في الس�ياق ذاته أيض ًا ،الضغط الذي مارس�ه

يه�ود أمي�ركا لحث بريطانيا عل�ى إلغاء قرارها تحديد الهجرة اليهودية إلى فلس�طين.
كم�ا أ ّث�ر نش�اط يهود الوالي�ات المتحدة ف�ي عمل لجن�ة التقصي األنغل�و – أميركية

لش�ؤون أرض فلس�طين ،وف�ي توجهه�ا ،بحيث أوصت ،س�نة  ،1946بالس�ماح لمئة

أل�ف «الج�ئ يه�ودي» بالهجرة إلى فلس�طين وإلغاء البن�ود المتعلقة بهذا الش�أن في
الكت�اب األبيض ،الذي وضعه وزير المس�تعمرات البريطاني مالكوم ماكدونالد س�نة
 37المصدر نفسه ،ص .68
 38مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .197
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وتعه�د في�ه بع�دم تجاوز عدد اليهود المس�موح لهم بالهجرة إلى فلس�طين 75
ّ ،1939
ألف� ًا ،ف�ي الفترة  .1944 – 1940واش�ترط أيض ًا أن تحظى هجرة اليهود إلى فلس�طين،
بع�د س�نة  ،1944بموافق�ة مس�بقة من األغلبي�ة العربي�ة فيه�ا.

39

وكان التأثير األكبر

إلدي جاكوبس�ون في إقناع ترومان بضرورة مقابلة حاييم وايزمن ،األمر الذي يعتقد
كثي�رون أن�ه س�اهم ،بصورة إيجابية ،في ق�رار ترومان االعتراف بدولة إس�رائيل حال

إعالنها.

40

ُيض�اف إل�ى ذلك المس�اعدات الحربي�ة إلس�رائيل ،إذ إن آالف اليهود

تبرعوا لشراء أسلحة لعصابة الهاغاناه وغيرها .كما كان للمتطوعين اليهود األميركيين

المحاربي�ن (كالجن�رال دافي�د ماركوس) الدور األبرز في إنش�اء سلاح طيران جيش
االحتالل اإلس�رائيلي الحق ًا .وس�اهم آل شفايمر ،بعد أن ترك كاليفورنيا ،في تأسيس
الصناعة الحربية الجوية اإلسرائيلية.

لم يقتصر الدعم على الجانب السياس�ي فقط ،إذ إن الدعم المادي ،اليهودي –
األميرك�ي ،كان أساس�ي ًا ،فلق�د جن�دت غولدا مئي�ر وحدها  50ملي�ون دوالر للدولة

العبرية (ما يعادل  500مليون دوالر اليوم) .وساهم يهود الواليات المتحدة األميركية،

مس�اهمة سياس�ية بصورة أساس�ية ،في الضغط من أجل تحصيل تعويضات مالية من
ألمانيا الغربية ،وفي استيعاب الهجرة اليهودية من دول العالم إلى إسرائيل.

ازدادت توقعات يهود أميركا بالتدخل في الشأن اإلسرائيلي ،مع ازدياد تأثيرهم

في دعم إسرائيل ،األمر الذي أدى إلى توتر في العالقة بين الطرفين .وجاءت اتفاقية
ب�ن غوريون – بالوش�تاين ،المذكورة س�ابق ًا ،لتج�د لهذا التوتر ح ً
ال .ونش�أت ،في

إثره�ا ،مأسس�ة لهذه العالقة ،أو محاولة مأسس�ة لها ،ضمن ه�ذا التفاهم .لقد رأى
يهود أميركا (المنحازون إلى إس�رائيل) ضرورة مأسس�ة هذه العالقة ،فتم إطالق ما

�مي «تفاهمات بن غوريون – بالوش�تاين» ،في آب/أغس�طس  ،1950بين رئيس
ُس ّ

المؤتم�ر اليه�ودي األميرك�ي يعقوب بالوش�تاين ورئيس الحكومة اإلس�رائيلية في
 39المصدر نفسه ،ص .70
 40انظر :مجموعة إدي جاكوبسون لدى مكتبة «الرئيس ترومان» ،متاح في:

http://www.trumanlibrary.gov/library/personal-papers/edward-jacopson-papers
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ذل�ك الحي�ن دافيد بن – غوريون .وكانت هذه التفاهمات تقوم على أس�اس معادلة
للمجتمعين مع احترام المصالح المشتركة
توازن ،فحواها دعم المصالح المشتركة
َ
للجماعتين .ويشمل البند األخير احترام الخصوصية واالستقاللية الداخلية لكل من

الجماعتي�ن؛ أي احت�رام يهود العالم اس�تقاللية القرار اإلس�رائيلي الداخلي ،كونهم

ليسوا مواطنين في إسرائيل ،في مقابل احترام إسرائيل استقاللية الجماعات اليهودية
ح�ول العال�م ،خوف ًا م�ن أن يتم اتهامه�م بـ« الوالء المزدوج» (بي�ن دولهم األصلية

وإسرائيل) ،األمر الذي يشعل جبهات معاداة سامية ضدهم .وشكلت هذه المعادلة
نقط�ة االرت�كاز ،أي «نقطة أرخميدس» ،لبلورة رأس مال يهودي مش�ترك ،أو تصور

مصلحة سياس�ية مش�تركة ،لكنها كانت ،في المقابل ،منطلق ًا لحاالت توتر ،وإن لم

تص�ل إل�ى درجة تس�ميتها أزمة .فهذه المعادل�ة تخلق نوع ًا من التوقع�ات المتبادلة

(توقع لدى يهود العالم بالحصول على ما يشبه «مواطنة رمزية» في إسرائيل ،يقابله
توقع من جانب إسرائيل بدعم غير مشروط من يهود العالم) ،وهو ما جعل خيبات
متبادلة تتزامن مع انتكاس هذه التوقعات أحيان ًا.

سميناه «المصالح السياسية المشتركة» و«رأس المال السياسي» ،حقيقة
يجسد ما ّ
ّ
ِ
فحواه�ا أن دع�م الصهيوني�ة والمصالح اإلس�رائيلية ،سياس�ي ًا ومالي ًا ،لم ي�أت بالنفع
على دولة إس�رائيل فحس�ب ،بل كان أيض ًا جزء ًا من نش�وء المكانة السياسية الخاصة

والمميزة لليهود (المنحازين إلى إس�رائيل) داخل الواليات المتحدة .لقد س�اهم هذا

شد أواصر
الدعم في تعزيز حضور اليهود األميركيين داخل الواليات المتحدة ،وفي ّ

التعاضد والمأسس�ة الداخليين لدورهم ،وكان جزء ًا أساس�ي ًا من حجر البناء السياسي
لهمّ .
ومكنهم ،فض ً
ال عن ذلك ،من نس�ج عالقات كثيرة وواس�عة بأشخاص أصحاب
نفوذ وقرار في الحكم ،بحيث كان دعم إسرائيل سياسي ًا جزء ًا من المشهد األميركي،

ونتيج�ة أس�باب داخلي�ة لم تك�ن دائم ًا لها عالقة س�ببية بتأثير اللوب�ي الصهيوني؛ أي

أن دع�م مصال�ح إس�رائيل بات ،م�ع الوقتّ ،
مركب ًا في المؤسس�ة السياس�ية اليهودية

األميركي�ة (المنح�ازة إلى إس�رائيل) ،كما أمس�ى ّ
مركب� ًا في بلورة الهوي�ة االجتماعية
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ألغلبية اليهود األميركيين.

العالقة بإسرائيل كرافعة لمأسسة
التنظيم اليهودي األميركي
بدأت منظمات يهودية أميركية ،منذ إطالق «تفاهمات بن غوريون – بالوشتاين»،

السابقة الذكر ،تبلور حضورها في صورة منظمات عليا تمثيلية على المستوى القطري،

�مي «لجنة الرؤساء» ،وهي
بحيث اجتمع ،في س�نة  ،1956لتنظيم هذه المس�ألة ،ما ُس ّ
لجنة تضم رؤس�اء مختلف المنظمات .وكانت أيباك ُأسس�ت في بداية الخمسينيات.
وتحولت ،بمس�اهمة رئيس�ها األول أش�عيا كينين ،إلى منظمة عليا رس�مية في أوائل
الس�تينيات .كم�ا أن منظم�ات ُأخرى ب�دأت تعمل بصورة أش�مل وأكث�ر تنظيم ًا أمام

اإلدارة األميركي�ة ،كالمؤتم�ر اليه�ودي األميرك�ي والكونغ�رس اليه�ودي األميركي،
حدة التوت�ر واالنتقاد اللذين
وغيرهم�ا .وكان له�ذه المنظم�ات دور مهم في تخفيف ّ

أبداهما الرئيس أيزنهاور ضد العدوان الثالثي على مصر.

41

الحقبة الثالثة :عدوان 1991 – 1967
(نهاية الحرب الباردة)
كان لالنتصار العسكري اإلسرائيلي في الحرب العدوانية سنة  1967تأثير حاسم

في عالقة يهود العالم ،ويهود الواليات المتحدة تحديد ًا ،بإسرائيل .وشكلت الحرب

ونتائجها منعطف ًا نوعي ًا في هذه العالقة .تحولت إسرائيل إلى ُم ّ
ركب حاسم ومركزي،

سياس�ي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا ،في عمل يهود العالم ،ويهود الواليات المتحدة األميركية
المنحازين إلى إسرائيل بصفة خاصة.

42

ترافق مع هذه الحقبة تعاضد وتقارب أمنيان بين أميركا وإس�رائيل ،على الرغم

م�ن أن ثم�ة مس�اعدات كان�ت ق�د حصلت عليها إس�رائيل بص�ورة ما م�ن الواليات
 41ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .74
 42المصدر نفسه.
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المتح�دة .إ ّال إن�ه م�ا م�ن مقارنة بين الحل�ف األميركي – اإلس�رائيلي ونمطه ،بين ما

قبل حرب سنة  1967وما بعدها .لقد دعمت أميركا إسرائيل ،على نحو كبير ،في كل
تقارن مع ما كان قبل الحرب.
المحافل الدولية ،بصورة ال َ

لم تنبع قوة اليهود من الجانب المؤسس�اتي التنظيمي فحس�ب ،بل أيض ًا بس�بب

وجود شخصيات يهودية منحازة إلى إسرائيل ،كانت قريبة من سلطة الحكم .والمثال

األبرز لذلك ،في هذه الحقبة ،كان وجود هنري كيسنجر إلى جانب الرئيس نيكسون
( ،)1974 – 1969وهو َمن أدى إلى توقيع تسوية موقتة بين مصر وإسرائيل.

43

يرى محللون ،ومنهم سكوت ليسنسكي ،أن هذه الحقبة شكلت بداية ما يعرف

بـ« استمالة الصوت اليهودي» ،بحيث بات اهتمام المجتمع السياسي األميركي يزداد

بتوجهات اليهود األميركيين السياسية ،ويحاول استمالتهم إليه ،بسبب ما حصلوا عليه
من قوة ونفوذ وتأثير ،األمر الذي س�اهم في مراكمة رأس مالهم السياس�ي ،وهو مثال

وتصور «مصلحة سياس�ية مش�تركة».
حي لمفهوم «رأس المال السياس�ي المش�ترك»،
ّ
ّ
سجلت أغلبية المجتمعات اليهودية األميركية ،في إبان حرب أكتوبر (تشرين األول)

وق�دم البونديس ،خلال هذه الحرب
 1973وبعده�ا ،دعم� ًا غير مس�بوق إلس�رائيلّ .
وبعدها ،ما يقارب ثالثة أرباع مليار دوالر ،أي ثالثة أضعاف الدعم الذي تم تقديمه

خالل حرب سنة .1967

44

كان�ت أيب�اك ه�ي المنظم�ة األبرز الت�ي قادت لوبي� ًا قوي ًا يح�اور ُصن�اع القرار

والممس�كين بالس�لطة ف�ي الواليات المتحدة ف�ي هذه الفترة .وتش�ير المعطيات إلى
أمثلة متعددة في هذا الصدد ،منها:

– تمري�ر قان�ون «جاكس�ون – فانيك» س�نة  ،1974والذي يس�مح بمن�ح االتحاد

تحسن أحوال حقوق اإلنسان
السوفياتي مكانة شريك تجاري ذي أولوية ،شرط ّ

لديه ،والسماح بهجرة يهودية عبر حدوده.

 43مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .197
 44ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .75
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– إلغاء عقوبات الرئيس جيرالد فورد س�نة  ،1975والتي عمل الرئيس فورد على
فرضها على إسرائيل ،بعد تع ّنتها ورفضها الدخول في تسوية موقتة مع مصر.
وتشمل تجميد صفقات األسلحة وعدم إبرام اتفاقيات جديدة معها .بادر قادة

المجتمع�ات اليهودية ،المنحازون إلى إس�رائيل ،إل�ى حملة مضادة ،ونجحوا
في استمالة  76عضو ًا في الكونغرس ،و ّقعوا عريضة تعترض على توجه البيت
سماه «تقويم ًا جديد ًا للعالقة بإسرائيل» ،على الرغم من أن فورد
األبيض إلى ما ّ

وكيس�نجر نجحا ،وفق ًا لكثيرين ،في مهمتهما (أي في الضغط على الحكومة
اإلسرائيلية).

يسمى
– المحافظة على التفوق العس�كري اإلس�رائيلي :كانت المحافظة على ما ّ
«تفوق ًا إس�رائيلي ًا عس�كري ًا في الشرق األوس�ط» في أعلى س ّلم أولويات منظمة

أيباك ،وفي أولوية أجندتها .وبدا تأثير ذلك واضح ًا في مستوى ممارسة السياسة
األميركي�ة منذ نهاية س�بعينيات القرن الماض�ي ،حتى تك ّلل ذلك في تقنين هذه

الممارسة عبر تشريع في الكونغرس سنة  ،2008يضمن المحافظة على «التفوق
النوعي العسكري اإلسرائيلي في منطقة الشرق األوسط» ،وأن تراعي صفقات
بيع األسلحة األميركية لدول الشرق األوسط هذا التفوق ،وأ ّال تخل به.

زاد الدعم األميركي إلس�رائيل بعد توقيعها «اتفاقية السلام» مع مصر ،ووصل

إل�ى ثالث�ة مليارات دوالر س�نوي ًا .كما نجح�ت منظمة أيباك ،بالتع�اون مع الحكومة
اإلس�رائيلية ،ف�ي فرض قرار ف�ي الكونغرس األميركي ُيلزم البي�ت األبيض بمعارضة

منظمة التحرير الفلسطينية ،وحماية إسرائيل من الضغط الدولي.

45

عل�ى الرغم من أن دعم إس�رائيل والمحافظة عل�ى عالقتها القوية بالمجتمعات

اليهودي�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة كان�ا من س�مات ه�ذه الحقبة ،ف�إن مالمح خدش
ه�ذا اإلجم�اع بدأت تظه�ر داخل المجتمع�ات اليهودية ،منذ أوائ�ل ثمانينيات القرن

الماض�ي ،منه�ا بلورة حركة «خي�ار» ،التي طرحت موقف ًا مغاير ًا للتعامل مع المس�ألة
 45المصدر نفسه.
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الفلسطينية ودعمت المفاوضات مع الفلسطينيين ،إ ّال إنها بقيت حركة هامشية ،وغير
مؤثرة .ومن محطات التوتر في هذه الحقبة:

( )1أزمة ضرب المفاعل النووي العراقي سنة ُ :1981ترجم هذا التوتر في عدم نجاح

اللوب�ي الصهيوني في منع بيع أميركا الس�عودية صفقة طائ�رات «األواكس»،
ألغراض التجسس.

( )2أزم�ة الجاس�وس جوناثان بوالرد س�نة  :1985على الرغ�م من أن هذه الحقبة

كانت حقبة تأسيسية لما يشبه إجماع ًا لدى المجتمعات اليهودية في الواليات

المتحدة على دعم إسرائيل ،باستثناء أصوات قليلة معارضة ،فإن أزمة اكتشاف
الجاسوس بوالرد خلقت خدش ًا في العالقة بين الطرفين ،وأظهرت إلى العلن
تهمة «الوالء المزدوج» من جديد ،األمر الذي أثار حفيظة أوساط متعددة لدى
يهود أميركا.

( )3مجزرة صبرا وش�اتيال في لبنان ،والتي تورطت فيها إس�رائيل ووزير دفاعها
آنذاك أريئيل ش�ارون ،ونُفّ ذت بحمايتهما ،بحيث أحرجت الليبراليين اليهود
في أميركا ،وزادت في شعور النفور تجاه السياسة اإلسرائيلية من جانب عدد

من األوساط في المجتمعات اليهودية األميركية.

46

( )4دعم إسرائيل نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا ،زاد هو اآلخر في حدة نفور
أوساط يهودية أميركية من السياسة اإلسرائيلية الخارجية.

47

�ن هو اليه�ودي؟» وقانون الع�ودة ،وضغط
( )5تزاي�د النق�اش الداخلي بش�أن َ«م ْ
الحريديم ،الذين كانوا في ائتالف حكومي مع رئيس الحكومة آنذاك يتسحاق
شمير ،من أجل إلغاء مواطنة من لم يتم ختانه على أيدي رجال دين أرثوذكسيين.

فمن المعروف مث ً
ال أن الواقع اليهودي األميركي يشهد نشاط ًا لقوى ومفاهيم
غير أرثوذكسية بشأن التعامل مع الديانة اليهودية وتعريف اليهودي.

 46المصدر نفسه ،ص .78
 47المصدر نفسه.
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عل�ى الرغ�م من أن ه�ذه المحطات أث�ارت حفيظة األجنحة األكث�ر ليبرالية في

المجتمع�ات اليهودي�ة األميركي�ة ،ف�إن من الصعب اإلش�ارة إليه�ا ،أو التعامل معها،
كأزم�ة ف�ي العالق�ة ،بحيث إن الدعم إلس�رائيل بقي م�ن الثوابت فيه�ا ،وقوة منظمة

«أيباك» ،كلوبي مناصر إلسرائيل في أروقة ُصناع القرار األميركي ،تعاظمت .وتتحدث

غير كثير ًا في المش�هد السياس�ي
دراس�ات ع�ن ّ
تحوله�ا إلى اللوبي األق�وى ،والذي ّ

لمصلحة إس�رائيل ،وجعل يهود الواليات المتحدة قوة صاعدة على مس�توى العالم.
وه�و م�ا يؤكد ،ال مس�اهمة يهود أميركا المنحازين إلى إس�رائيل ف�ي بلورة رأس مال

سياس�ي إلس�رائيل فحس�ب ،بل العكس أيض ًا ،أي مس�اهمة إس�رائيل في بلورة رأس
مالهم السياسي المحلي.

الحقبة الرابعة2001 – 1991 :
دعم�ت أغلبي�ة التجمعات اليهودية ،بصورة واضحة ،بع�د نهاية الحرب الباردة

في تس�عينيات القرن الماضي ،الهجرة اليهودية من االتحاد الس�وفياتي إلى إس�رائيل،

وج ّندت ماليين ال�دوالرات لها .وازداد
ضم�ن ما ُعرف باس�م «حملة إكس�ودكس»ُ ،
التضامن اليهودي األميركي مع إسرائيل ،بعد حرب الخليج الثانية سنة  .1991ويبدو

أن «ش�عار اإلجم�اع» (أي اعتب�ار دعم إس�رائيل مح�ط إجماع) ،ال�ذي نحته جوناثان
رينهولد ،استمر في التج ّلي في هذه الحقبة.

48

واجه�ت أيب�اك ،ف�ي هذه الفت�رة ،إحدى «أش�رس» معاركها خلال حقبة التوتر

ال�ذي ش�هدته العالق�ات اإلس�رائيلية – األميركية في أعق�اب حرب الخلي�ج الثانية،
والضغط األميركي على اإلسرائيليين من أجل تجميد االستيطان في مقابل حصولهم

عل�ى اعتمادات قروض بقيمة  10مليارات دوالر ،تس�اعدهم على اس�تيعاب الهجرة
اليهودية السوفياتية .ورفض يتسحاق شمير (رئيس الحكومة اإلسرائيلية حينذاك) هذا
 48المصدر نفسه ،ص .80
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الع�رض ،وتوج�ه إلى االس�تعانة بأيباك ،التي حاولت تفعي�ل ضغوطها من أجل إلغاء
الشروط األميركية على إسرائيل ،لكن من دون نجاح.

49

فترة أوسلو وبداية االنتقال من شعار
اإلجماع إلى شعار اإلجماع التعددي

ش�هدت الفترة التي تلت اتفاق أوس�لو وانتخاب يتس�حاق رابين رئيس ًا لحكومة

إس�رائيل ،تج ّن�د التجمع�ات اليهودية للعم�ل لمصلح�ة الحكومة اإلس�رائيلية ،على
الرغ�م م�ن تحف�ظ بعضه�ا م�ن أوس�لو وق�وة ياس�ر عرف�ات .إ ّال إن يتس�حاق رابين

مخصص للسلطة
(رئيس الحكومة اإلس�رائيلية حينذاك) اس�تطاع الحصول على دعم
َّ
قدمها المجتمع
الفلس�طينية م�ن جهات يهودي�ة أميركية ،وس�اهمت تبرعات ُأخ�رى ّ

اليهودي في خفض ديون األردن ،بعد توقيعه اتفاقية وادي عربة للسالم مع إسرائيل.

وم�ن المنظم�ات اليهودية األميركية البارزة الداعمة التفاق أوس�لو والمفاوضات مع

منظمة التحرير الفلسطينية (.)IPF/Israel Policy Forum
دعم�ت جهات ُأخ�رى ،تنتمي إلى التجمعات اليهودي�ة األميركية ،في المقابل،
50

مش�اريع اس�تيطانية ف�ي الضف�ة الغربي�ة ،على الرغم م�ن أن دعم منظومة االس�تيطان

مباش�رة ل�م يك�ن ج�زء ًا من إجم�اع التجمع�ات اليهودي�ة ،وعل�ى الرغم م�ن ازدياد
األص�وات المعارض�ة التف�اق أوس�لو بي�ن صفوفها مع تو ّل�ي بنيامين نتنياهو رئاس�ة
الحكومة وازدياد العمليات الفدائية العسكرية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

يرى محللون أن الدعم اليهودي األميركي إلسرائيل بدأ يأخذ شك ً
ال تعددي ًا ،أي

أن ثمة توجهات متناقضة تنشأ داخل المجتمع اليهودي ،تنبثق منها أنماط متعددة من
الدعم .وتأثر هذا التحول بعدة عوامل ،بينها:

التغيرات التي طرأت على المشهد اإلسرائيلي االنتخابي ،واالنتقال من مشهد
–
ّ
أحادي أو ثنائي األقطاب إلى مشهد أكثر استقطاب ًا ومتعدد األقطاب.

 49المصدر نفسه.
 50المصدر نفسه.
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– تغيرات في بنية المجتمع اليهودي – األميركي ذاته ،وتقلص مش�اركة/تداخل
األجيال اليهودية الشابة في مؤسساته ،وفي االرتباط الوثيق بإسرائيل.

– اختلاف في التوجهات السياس�ية ووجه�ات النظر بين الحكومة اإلس�رائيلية
وأوساط في المجتمعات اليهودية – األميركية.

أ ّث�رت ه�ذه المتغي�رات في الدعم الع�ام اليهودي األميركي ،وب�ات متفرق ًا أكثر

وأقل مركزية ،من دون أن يعني ذلك خفض ًا في نسبة الدعم العامةّ .
وقل الدعم العام
المق�دم م�ن الفدراليات ،على س�بيل المث�ال ،إ ّال إن الدعم المتف�رق ازداد .وفضلت
عدة مؤسس�ات أن تدعم مباش�رة مؤسس�ات إس�رائيلية بد ًال من انتظارها أن تدعمها
الفدرالي�ات أو الوكالة اليهودية .وبدأت أوس�اطُ ،تعتبر ليبرالي�ة ،التبرع لـ« الصندوق

الجديد إلس�رائيل» ،ذي الصبغة الصهيونية الليبرالية الواضحة ،بينما حافظت أوساط
ُأخرى على دعم مشاريع استيطانية.

الحقبة الخامسة2020 – 2001 :
امتازت بداية هذه الحقبة بازدياد تعاطف يهود الواليات المتحدة مع إس�رائيل،

وخصوص� ًا بع�د اندالع االنتفاضة الثانية ،وبعد هجمات الحادي عش�ر من س�بتمبر/
أيلول  ،2001إ ّال إن محطات وأنماط ًا من التوتر ظهرت في نهاية هذه الحقبة مع تو ّلي
نتنياهو رئاسة الحكومة منذ عقد من الزمن.

حاول�ت مؤسس�ات ف�ي المجتمع�ات اليهودي�ة – األميركي�ة رب�ط أح�داث 11

أيلول/س�بتمبر بموجات العمل االستشهادي الفلسطيني خالل االنتفاضة الفلسطينية
ويذكر من أنش�طتها البارزة الدعوة إلى تظاهرة في واش�نطن ،في نيسان/أبريل
الثانيةُ .
 ،2002ش�ارك فيها عش�رات اآلالف.

51

ولقيت خطوة أريئيل شارون ،القائمة على

االنسحاب/فك االرتباط األحادي الجانب ،من غزة ،تأييد ًا في أوساط متنوعة داخل
المجتمعات اليهودية – األميركية ،في مقابل معارضة أوساط محافظة.

Diana Jean Schemo, «Thousands Hold Rally in Capital in Support of Israel,» New 51
York Times, April 16, 2002. At: https://nyti.ms/2oUBByP

اعلاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا دوهيو ليئارسإ/يواتبنع دلاخ 33

تج ّل�ى هذا االس�تقطاب (غي�ر الحاد) داخ�ل المجتمعات اليهودية في تأس�يس

منظم�ة ج�ي س�تريت ،كلوبي سياس�ي ف�ي مقابل أيب�اك ،يتب ّنى ش�عار ح�ل الدولتين
وضرورة التفاوض مع الفلسطينيين من أجل الوصول إلى سالم في الشرق األوسط.

وواجهت «جي س�تريت» انتقادات قاس�يةُ .يضاف إلى ذلك منظمات يهودية يس�ارية

(ب�دأت كتنظيم�ات قاعدي�ة نش�طت ف�ي الجامعات وخارجه�ا) ،مث�ل منظمة صوت
يه�ودي للسلام ( ،)Jewish Voice for Peaceأو منظم�ات يس�ارية نش�ط من خاللها

يه�ود ،عملت ضد االحتالل اإلس�رائيلي والحكومات اإلس�رائيلية ،ورفضت تجريم

مقاطعة إسرائيل ،كمنظمة طالب من أجل العدالة في فلسطين (Students for Justice

.)in Palestine/SJP

يجب اإلشارة إلى أن الحديث عن وجود استقطاب ال يصل إلى درجة ُيخدش

فيها ش�به اإلجماع اليهودي األميركي على االنحياز إلى مصالح إس�رائيل ،وخصوص ًا
ف�ي أوق�ات أزماته�ا .فعل�ى الرغ�م م�ن الحديث ع�ن وص�ول العالقة بين إس�رائيل

والواليات المتحدة إلى أسوأ مراحلها خالل دورتَي حكم باراك أوباما ،فإنه تم تنفيذ
صفق�ة عس�كرية وأمنية بين أميركا وإس�رائيل في عهده بلغ�ت قيمتها  38مليار دوالر،
ُ
وأبرم�ت خالل المفاوض�ات األميركية – اإليرانية توقيع االتفاق النووي (قبل أش�هر

قليلة من إنهاء أوباما دورته الثانية) ،وهي الصفقة األكبر في تاريخ المس�اعدات التي
قدمتها أميركا إلى دولة أجنبية.

52

ال يناقض هذا األمر القول إن فترة أوباما تخ ّللها توتر في العالقات األميركية –

اإلس�رائيلية ،ألق�ى بظالل�ه على عالقة إس�رائيل بيهود أمي�ركا .وكان االتفاق النووي
م�ع إي�ران س�نة  2015أب�رز محطاته ،وم�ن تجلياته خط�اب نتنياهو أم�ام الكونغرس
س�نة  .2015وكان�ت المجتمعات اليهودية منقس�مة إزاء االتفاق ،فدعمته مؤسس�ات
وعارضته ُأخرى.
 52ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .84
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حقبة ترامب2020 – 2016 :
ليس من السهل جزم مدى تأثير حقبة دونالد ترامب ( )2020 – 2016في العالقة

الثنائية بين إس�رائيل ويهود الواليات المتحدة األميركية ،وإس�قاطاتها عليها ،ذلك بأن
أنماط التصويت اليهودي لم تتغير في هذه الحقبة ،على الرغم من كل ما جرى خاللها،

وخصوص ًا بعد إجراء االنتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ،2020

والت�ي تناف�س فيها الرئي�س الجمهوري دونال�د ترامب مع المرش�ح الديمقراطي جو
بايدن (تم حسم مصيرها انتخابي ًا بخسارة ترامب السباق الرئاسي إلى دورة ثانية ،وفوز

المرش�ح الديمقراطي جو بايدن ،على الرغم من تش�كيك ترامب في النتائج ،واتهامه
الديمقراطيين بتزويرها وسرقة الفوز منه) .إ ّال إن الدعم اليهودي للمرشح الديمقراطي

جو بايدن ازداد ،إذ إن ترامب ال يحظى بشعبية واسعة لدى المجتمعات اليهودية ،ويثير
توجهاته وسياس�اته تجاه األقليات
مخاوف أوس�اط كثيرة فيها ،وخصوص ًا إزاء مس�ألة ّ

والمجموع�ات اإلثني�ة في أميركا .وعلى الرغم من ذلك ف�إن عدة إجراءات وقرارات

أق�دم عليه�ا ترامب حصلت على تأييد أوس�اط في المجتمع�ات اليهودية ،وخصوص ًا
تلك المنحازة إلى إسرائيل ،كاالعتراف بالقدس عاصمة لها ،وإعالنه ّنيته نقل السفارة

األميركي�ة إليه�ا ،في كان�ون األول/ديس�مبر .2017

53

وش�كلت مجموعات خاصة

داخل اليهودية األرثوذكسية ،باإلضافة إلى رجال أعمال ،كإدلسون وغيره ،قوة داعمة
لترامب وموازية للمنظمات اليهودية التقليدية الداعمة للديمقراطيين .بيد أن التناقض،
الذي س�بق أن ذكرناه في القس�م الحالي ،ظهر جلي ًا في حقبة والية ترامب ،من خالل

ازدي�اد الممارس�ات واالعت�داءات المعادي�ة للس�امية ،وذلك كجزء غي�ر منفصل عن
عملية الحش�د والتعبئة اللذين لطالما قام بهما ترامب في صفوف مؤيديه ضد كل من
ه�و غير أميركي – مس�يحي – أبي�ض ،وضد كل َم ْن ينتمي إل�ى المهاجرين والطوائف
والمجتمعات ُ
األخرى في المجتمع األميركي.
 53المصدر نفسه ،ص .85
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ي�رى كثي�رون أن اإلعالن األميرك�ي الذي ُيعرف بـ« صفقة الق�رن» كان التجلي

األب�رز ،ال النحي�از اإلدارة األميركي�ة (ف�ي عه�د ترامب) إل�ى المصالح اإلس�رائيلية

فحس�ب ،ب�ل أيض� ًا نتيج�ة تماهيه�ا األيديولوج�ي الت�ام برؤي�ة اليمي�ن االس�تيطاني

تج�اه القضي�ة الفلس�طينية .واع ُتبر هذا األمر َقطع� ًا مع المبادرات األميركية الس�ابقة،
وانتق�ا ًال م�ن االنحياز إلى إس�رائيل والتحال�ف معها إلى التماهي م�ع مواقف اليمين
اإلسرائيلي.

54

وأش�ارت ،ف�ي ه�ذا الص�دد ،ع�دة مصادر إل�ى التأثير الب�ارز الذي

مارس�ه ثالثة أش�خاص ،من اليهود الصهيونيين في عهد ترامب ،للوصول إلى «صفقة
الق�رن» .هم :أو ًال ،جاريد كوش�نير ،وهو ابن لمس�تثمر عقاري داع�م لنتنياهو ومتبرع

للمس�تعمرات اإلس�رائيلية ،فض ً
ال عن كونه صهر ترامب؛ ثاني ًا ،الس�فير األميركي في
إس�رائيل ديفي�د فريدمان؛ أخير ًا ،آفي بيركوفيتش ،وهو صديق كوش�نير ومس�اعد له،

وسبق أن عمل في حملة ترامب الدعائية.

امت�ازت ه�ذه الحقب�ة بازدي�اد الحدي�ث ع�ن تأثي�ر ق�وة المس�يحية

اإلنجيلية
ّ

55

(المنحازة إلى الصهيونية واالس�تيطان) في الدعم األميركي إلسرائيل،

إذ يش�كل اإلنجيلي�ون (األفنجل�كان) ما نس�بته  26ف�ي المئة من إجمال�ي المصوتين
األميركيين ،ويحظى ترامب بتأييد ما يقارب  80في المئة منهم ،وفق ًا لمعهد بيو.

ي�رى كثي�رون أن لطائف�ة اإلنجيليي�ن تأثير ًا كبي�ر ًا في قرارات ترامب السياس�ية،

والمنح�ازة تمام� ًا إل�ى المصالح اإلس�رائيلية ،كنقل الس�فارة األميركي�ة إلى القدس،
وإعالن األخيرة «عاصمة أبدية وموحدة إلسرائيل» ،واالعتراف بضم الجوالن.

 54عزمي بشارة« ،صفقة ترامب – نتنياهو ،الطريق إلى النص ،ومنه إلى اإلجابة عن سؤال ما العمل؟»
(الدوحة :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .17
 55طائفة اإلنجيليين ،أو األفنجلكان (نسبة إلى  Evangelicalismباإلنكليزية) .وهي طائفة مسيحية
ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر ،وتشكّ ل وزن ًا نوعي ًا في أميركا .يؤمن اإلنجيليون بأن قدوم السيد
سيتمان من خالل العاصمة القدس ،وذلك مرهون أوالً بسيطرة اليهود عليها،
المسيح وحكمه العالم
ّ
مهد الطريق بعد ذلك لنزول المسيح
وأن يبنوا فيها الهيكل الذي سيدمره «المسيح الكاذب» ،ثم ُي َّ
الحقيقي من السماء إلى األرض لحكم العالم.
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( )5جوانب من الدعم سياسي ًا وأمني ًا
وعسكري ًا في العقد األخير
«ال يوج�د أي احتم�ال الس�تمرار العالقة المتينة بين أميركا وإس�رائيل من دون

يه�ود الوالي�ات المتح�دة األميركية ».ه�ذه كانت كلمات الحاخام إري�ك يافا ،رئيس

الحركة اليهودية اإلصالحية في ش�مال أميركا،
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ّ
يش�كله يهود
وهي إش�ارة إلى ما

الواليات المتحدة (أو األوساط الداعمة إلسرائيل بينهم) ،من عامل أساسي في تعزيز

الدع�م المق�دم من دولتهم (أميركا) إلى إس�رائيل ،أمني ًا وعس�كري ًا ،بحيث ّ
يتركز هذا
الدعم في جانبين :دعم أمني عسكري إلسرائيل ،وحمايتها في الساحة الدولية .ونُقل

عن أحد سفراء إسرائيل في الواليات المتحدة األميركية قوله إنه ما كان من الممكن
ل�ه أن ينش�ط ويعم�ل كم�ا عمل من دون مس�اعدة «أيب�اك» والمجتمع�ات اليهودية –
األميركية ،بصورة عامة .وهي مقولة تعزز الفكرة أعاله.

يظهر ازدياد الدعم األميركي إلس�رائيل ،بعد س�نة  ،1967في الجانب العسكري

أيض� ًا ،عل�ى الرغم م�ن أن الرئيس األميركي ج�ون كيندي كان أول من باع إس�رائيل
أس�لحة (صفق�ة صواري�خ «توماه�وك» في أوائل س�تينيات الق�رن الماض�ي) ،إ ّال إن
الرئيس ريتشارد نيكسون ضاعف هذا الدعم منذ السبعينيات.

57

تتجلى مظاهر الدعم اليهودي األميركي سياسي ًا إلسرائيل في الزيارات المتعددة

والدائم�ة لمندوب�ي اللوب�ي للبي�ت األبيض .وصرح س�كرتير الدف�اع األميركي ،ليان

فانطا ،في مؤتمر أيباك سنة  ،2012بشأن أهمية اللوبي الصهيوني ،قائ ً
ال إنه عزز توجه
الواليات المتحدة إلى ضمان التفوق الجوي اإلس�رائيلي في منطقة الش�رق األوسط،

من خالل اإلمداد العسكري ،وعلى رأسه طائرات .F35
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Scott Lasensky, «Dollarizing Peace: Nixon, Kissinger and the Creation of the US- 57
Israeli Alliance,» Israel Affairs, vol. 13, no. 1 (January 2007), pp. 164-186,
https://bit.ly/2NSQLPQ
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ف�رض المصال�ح األمني�ة اإلس�رائيلية عل�ى الطاول�ة :م�ن أب�رز وس�ائل دع�م

المجتمع�ات اليهودية – األميركية (أو األوس�اط المنحازة إلى إس�رائيل فيها) ،لألمن
القوم�ي اإلس�رائيلي ،مس�اهمتها الدؤوبة في فرض مس�ألة «التهدي�دات األمنية» التي

تتعرض لها إسرائيل ،من وجهة نظرها ،وطرحها على ُصناع القرار في أميركا ،وعلى
المجتم�ع الفاع�ل والمؤثر في األمن االس�تراتيجي األميرك�ي ،فض ً
ال عن فرض رؤية
«األمن المشترك والمصالح المشتركة» ،األمر الذي ساهم ،في كثير من األحيان ،في

المبادرة إلى إقامة تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة.

كان للوبي الصهيوني وش�خصيات قيادية ف�ي المجتمعات اليهودية – األميركية

دور مركزي في فرض مسألة «التهديد اإليراني» على األجندة في الكونغرس األميركي
باس�تمرار ،وفرض�ه أميركي ًا عل�ى األجندة الدولية ،والعمل عل�ى فرض عقوبات ضد
إيران.

59

وكان أليباك دور أساس�ي في ذلك ،وفي العمل دائم ًا على فرض مس�ائل

وطرح نقاشات على جدول أعمال الكونغرس ،لمصلحة إسرائيل .وبين هذه األمثلة،

قان�ون «التع�اون االس�تراتيجي بين الواليات المتحدة وإس�رائيل» ف�ي كانون األول/
وسيناتورين،
ديسمبر  ،2014والذي ُأقر بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس النواب
َ
مم�ن يتلقون دعم ًا وتبرعات س�خية من أيباك.

60

ُيضاف إل�ى ذلك تنظيم الزيارات

وتبادل اللقاءات واألعمال ،بحيث يسعى اللوبي الصهيوني لتنظيم زيارات إلسرائيل
ألعض�اء م�ن الكونغ�رس ولموظفي�ن في مجلس األم�ن القومي األميرك�ي ،وترتيب

لق�اءات لهم مع مس�ؤولين إس�رائيليين ،إلطالعهم أكثر على المصالح اإلس�رائيلية،
والتعاون معهم من أجل تحقيقها.

الترويج للرواية اإلسرائيلية :تقوم عدة منظمات يهودية باستثمار شبكة العالقات

الت�ي تتمت�ع به�ا لترويج الرواية اإلس�رائيلية في وس�ائل اإلعلام األميركية ،من أجل
توجيه الرأي العام واستمالته نحو المصالح اإلسرائيلية .وبين هذه المنظمات (،)TIP

و CAMERAو.MEMRI
 59المصدر نفسه ،ص .204
 60المصدر نفسه.
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(أ) دعم التبادل العسكري مع الواليات المتحدة األميركية

أدت منظمة أيباك ،في كثير من األحيان ،دور ًا مهم ًا في تعزيز التبادل العسكري

بي�ن الوالي�ات المتح�دة وإس�رائيل وتطويره ،وتنفي�ذ صفقات كبيرة في هذا الش�أن.

وكان�ت م�ن أهم المس�اهمين في إق�رار قان�ون «التعاون االس�تراتيجي بين إس�رائيل
والوالي�ات المتحدة األميركية» ،في تموز/يوليو .2012

61

كما س�اهمت في إعالن

وزارة الدف�اع األميركية ،س�نة  ،2014تحويل مس�اعدات فورية تص�ل قيمتها إلى 429

مليون دوالر ،من أجل شراء بطاريات المنظومة الدفاعية« ،القبة الحديدية» ،المضادة
للصواريخ ،فض ً
ال عن تحويل  600مليون دوالر ،س�نة  ،2016لتطوير أس�لحة مضادة
للصواريخ.

62

س�اهمت أيباك ،في جانب آخر ،مس�اهمة كبيرة في حماية «األمن اإلس�رائيلي»،

م�ن خلال العمل على تعزيز مكانة إس�رائيل ف�ي الناتو ،من «حليفة غي�ر عضو فيه»،

كما ُحدد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ،إلى «ش�ريكة استراتيجية مركزية» ،األمر

مد إس�رائيل بمس�اعدات أمنية طائلة.
الذي تم من خالل قانون أميركي ّ

63

من هنا،

يمك�ن رؤي�ة أيب�اك تنظيم ًا أخطبوطي ًا ل�ه دور في أهم صفقات التع�اون بين الواليات

المتحدة وإس�رائيل أمني ًا وعس�كري ًا ،األمر الذي دعا نتنياهو إلى توجيه الشكر مباشرة

المخصصة
إلى الجالية اليهودية األميركية في أثناء إعالن صفقة المساعدات األميركية
َّ

للفترة .2028 – 2019

ال تتلخ�ص «مس�اهمات» اللوب�ي الصهيون�ي ف�ي تعزي�ز ه�ذه المس�اعدات

إلس�رائيل فحس�ب ،بل ف�ي منع عقد صفقات بيع أس�لحة لدول مج�اورة لها في

الش�رق األوس�ط أيض ًا ،من أجل ضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي ،وخصوص ًا

فيما يتعلق بسلاح الجو .ويجب اإلش�ارة هنا إلى أن هذه المعطيات ،التي وردت
Bill Summary, «U.S.-Israel Enhanced, Security Cooperation Act of 2012 (S. 2165),» 61
July 2012. At: AIPAC Website, https://bit.ly/3mfTDI6
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 63المصدر نفسه.
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تدع�ي أن أيب�اك تتحكم في الرؤي�ة األمنية األميركية تج�اه المنطقة ،بل
أعلاه ،ال ّ

إن ع�دد ًا م�ن ه�ذه الصفق�ات تم من منطل�ق مصلح�ة أميركية أمنية صرف�ة أيض ًا.

كم�ا أن أيب�اك فش�لت في ع�دة محطات في هذا الش�أن ،كعجزها ع�ن منع صفقة
بي�ع الوالي�ات المتحدة طائرات «أواكس» للس�عودية في الثمانيني�ات ،أو عجزها
ع�ن إلغ�اء االتف�اق الن�ووي اإليراني في فت�رة عهد الرئي�س أوباما (ت�م إلغاء هذا
االتف�اق ف�ي عهد ترامب ،واع ُتبر ه�ذا األمر نجاح ًا كبير ًا إلس�رائيل) .وفي جانب

متص�ل ،أثار الحديث ع�ن صفقة بيع الواليات المتحدة طائرات ( F35النوعية في

القت�ال الج�وي) ،لدولة اإلم�ارات (على هامش اتف�اق التطبيع ال�ذي أبرمته بينها
وبين إس�رائيل ،وكأحد الش�روط التي وضعتها اإلمارات على الواليات المتحدة،
بين أمور ُأخرى ،للموافقة على إبرام التطبيع مع إس�رائيل) ،إعادة تس�ليط الضوء

على مس�ألة الت�زام الواليات المتحدة «التفوق العس�كري النوعي اإلس�رائيلي في
المنطق�ة ».وكان�ت اإلدارة األميركية أعلنت تأكيدها إتمام هذه الصفقة في تش�رين

الثاني/نوفمبر ،2020

64

ً
دليال عزز موقف أصحاب الرأي القائل
وهو ما ش�كل

إن ثم�ة جانب ًا في السياس�ة األميركية الخارجية تج�اه المنطقة ينطلق من رؤية ذاتية
أميركي�ة لمصالحه�ا ،بمع�زل عن ق�وة اللوب�ي الصهيون�ي وتأثيره .بي�د أن تقارير
إس�رائيلية وأميركية أكدت ،بعد أن أثيرت هذه المس�ألة ،أن إسرائيل حصلت على

ضمانات بمراعاة ضمان تفوقها النوعي العسكري على الرغم من حدوث الصفقة،
فضالً عن تعهد أميركي بتبليغ الجانب اإلس�رائيلي أي صفقات مس�تقبلية تعقدها
الواليات المتحدة في الشأن ذاته.
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 64نيطاع بار« ،الواليات المتحدة األميركية أقرت صفقة أسلحة مع اإلم��ارات»« ،يسرائيل هايوم»،
 10تشرين الثاني/نوفمبر  .2020متاح فيhttps://www.israelhayom.co.il/article/818791 :
(بالعبرية).
 65أمير بوحبوط« ،بعد المعركة مع نتنياهو ،غانتس يعود مع ضمان لسالح متطور من أميركا»« ،وااله»25 ،
تشرين األول/أكتوبر  .2020متاح في( https://bit.ly/2IuJRD4 :بالعبرية).
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(ب) دعم االستيطان اإلسرائيلي
نش�رت صحيف�ة «هآرت�س» ،ألول مرة ،قبل س�نوات وجيزة ،بع�ض الجوانب

الخفي�ة بش�أن قن�وات التموي�ل المتعددة والمتش�عبة لجمعي�ة «إلعاد» االس�تيطانية.
ويش�ير تقري�ر الصحيفة إل�ى أن الجمعية تلق�ت تمويالً ُيقدر بـ 450 مليون ش�يكل،

طوال ثمانية أعوام .و ُت َع ّد منظمة «أصدقاء مدينة داود» (،)Friends of David’s City

المس�جلة في نيويورك ،وفق ًا للتقرير ،من أهم الداعمين للجمعية ،إذ أغدقت عليها

 122ملي�ون ش�يكل خلال الفترة  ،2016 – 2008باإلضافة إلى «صندوق األس�اس»
( 2,5مليون شيكل) ،و«الوكالة اليهودية» ،ومنظمة «أصدقاء الجيش اإلسرائيلي» في

ميامي ( 1,3مليون شيكل) .وتلقت جمعية «إلعاد» في الفترة  ،2013 – 2006تموي ً
ال
من جانب كل من :رجل األعمال يوجين تننباوم ( 35ألف شيكل)؛ عائلة فاليك في
الواليات المتحدة األميركية ( 935ألف ش�يكل)؛ رجل األعمال نوعم لنير ( 72ألف

شيكل).
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(ج) دعم موقف إسرائيل دولي ًا
تس�اهم أغلبي�ة المؤسس�ات اليهودي�ة واللوب�ي الصهيون�ي ف�ي دع�م إس�رائيل

وحمايتها دولي ًا ،ومس�اندتها في وجه ما تس�ميه إس�رائيل «حرب نزع الش�رعية» عنها

وع�ن ممارس�اتها ،وخصوص ًا من جانب منظمات المقاطع�ة والـ .BDS وتعمل أيض ًا
عل�ى توطي�د عالقات إس�رائيل بدول متعددة ،منها دول في منطقة الش�رق األوس�ط.

وكان�ت المعرك�ة السياس�ية التي خاضه�ا اللوب�ي الصهيوني في وجه عدم اس�تخدام

أوبام�ا ح�ق النق�ض في مجلس األم�ن ضد قرار يدين االس�تيطان اإلس�رائيلي ،مثا ًال
لذل�ك .وعل�ى الرغم من أن اللوبي خس�ر معركت�ه هذه ،فإنه نجح ،ف�ي المقابل ،في

إعداد عريضة مو ّقعة من  88سيناتور ًا وعضو مجلس نوابُ ،ق ّدمت إلى أوباما ،وتحثه
متهربي الضرائب»،
« 66داعمو إلعاد ينكشفون :الجمعية تلقت مئات ماليين الدوالرات من مناطق
ّ
«هآرتس» 6 ،آذار/مارس  .2016لدىhttps://bit.ly/33mRdiq :

اعلاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا دوهيو ليئارسإ/يواتبنع دلاخ 41

عل�ى االلت�زام بالموقف األميركي التقليدي ،واس�تخدام حق النقض لمنع اس�تصدار

�ن قاد هذه العريضة هما الس�يناتوران الديمقراطي
وتبين أن َم ْ
ق�رار إدانة االس�تيطانّ .

كريس�تين جليبرند والجمهوري مايك رواندس ،المعروف عنهما صلتهما بـ« أيباك»،
وتلقّ ي التمويل منها.

67

وتم أيض ًا إعداد عريضة و ّقعها  41س�يناتور ًا وعضو مجلس

س�موه «إعادة كتابة
نواب أميركي ،و ُق ِّدمت إلى منظمة اليونس�كو ،لالعتراض على ما ّ
التاريخ» ،وفق الرواية الفلسطينية.

هن�اك أيض� ًا منظمتان يهوديت�ان عالميتان ،هم�ا  Stand with USو ،TIPتعمالن

بصورة بارزة ضد نشاطات حمالت المقاطعة الدولية ،فض ً
ال عن أن الفدرالية اليهودية
األميركي�ة تق�ود ،بالتعاون مع منظمات يهودية ُأخرى ،مبادرات لس�ن قوانين لتجريم

حمالت المقاطعة في الواليات المتحدة ،واعتبارها معاداة للسامية .وال تنحصر هذه

المس�اهمات ف�ي التنظيمات اليهودية العالمية فحس�ب ،بل إن أف�راد ًا يهود ًا من حول

العالم يس�اهمون فيها أيض ًا ،كالملياردير بول س�ينجر ،الذي أنش�أ سنة  2015صندوق ًا

لمكافحة حمالت المقاطعة ،من خالل دعم التقنية العالية («الهايتيك») في إسرائيل.

وبادر الملياردير ش�لدون إدلس�ون ،في الس�نة ذاتها ،إلى تأس�يس Maccabees Task

 ،Forceكمنظمة عليا ودفيئة ،تساهم في مهاجمة حمالت المقاطعة.

68

ش�بكة العالق�ات العالمي�ة لدعم إس�رائيل :من التمظه�رات البارزة ل�دور يهود

العالم في تعزيز مكانة إسرائيل عالمي ًا ،وفي منطقة الشرق األوسط ،استثمار الحكومة
اإلس�رائيلية ش�بكة عالقات اللوبي الصهيوني والمنظمات اليهودية ُ
األخرى الواس�عة
داخل الواليات المتحدة ،من أجل دعم مصالح إس�رائيل بصورة غير مباش�رة ،وذلك
عبر التعاون مع عدة دول في أفريقيا وآس�يا ،ومحاولة تدعيم موقفها داخل الواليات
المتحدة ،في مقابل تطوير هذه الدول عالقاتها بإسرائيل .وأطلقت إسرائيل على هذه

العملي�ة اس�م «الباب الدائ�ري» ،وهي تعزز ما نقترحه من تحلي�ل للعالقات بموجب
 67المصدر نفسه.
 68المصدر نفسه.
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مفهوم رأس المال السياس�ي اليهودي المش�ترك ،بحيث إن اللوبي الصهيوني يس�تغل
إمكانات�ه وعالقاته الواس�عة داخ�ل الواليات المتحدة من أجل تعزي�ز مكانته ،بحيث

تتوس�ط لدي�ه ع�دة دول ،وتتقرب إليه ،من أج�ل تعزيز مكانتها ل�دى البيت األبيض،
بينما تقوم هي ،في المقابل ،بفتح قنوات تواصل وحوار بينها وبين إسرائيل .وساهم
المؤتم�ر اليه�ودي األميرك�ي ،عل�ى س�بيل المث�ال ال الحص�ر ،في تس�عينيات القرن

الماض�ي ،ف�ي اعت�راف الوالي�ات المتح�دة بكثير من ال�دول المنفصلة ع�ن االتحاد

الس�وفياتي ،ف�ي مقابل تعزيز هذه الدول ش�راكتها مع إس�رائيل .كم�ا أن «الكونغرس

اليهودي العالمي» (أو المؤتمر اليهودي العالمي) ،الداعم بقوة للمصالح اإلسرائيلية،

تدخ�ل ف�ي أيار/مايو  2013م�ع برلمانيين روس ،وتباحث معه�م ،لتقديم اقتراحات
ّ
لدعم إسرائيل في البرلمان الروسي.

69

تس�عى المنظم�ات اليهودي�ة أيض� ًا للمس�اهمة في تطوي�ر عالق�ات التطبيع بين

إس�رائيل ودول الش�رق األوس�ط ،وه�و م�ا صرح به ق�ادة بعث�ة المنظم�ات اليهودية

التي التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيس�ي في ش�باط/فبراير  ،2016باإلضافة
إل�ى ترتيبه�ا لق�اءات تمت ف�ي األردن ودول عربية ُأخرى ،كزي�ارة المؤتمر اليهودي

األميركي للس�عودية ،وحثها على االعتراف بحق إس�رائيل في الوجود .كما أن دو ًال
عربية وإسلامية ُأخرى تسعى ،في المقابل ،إلقامة عالقات بالمنظمات اليهودية ،من

أجل دعم مصالحها في الواليات المتحدة.

70

( )6الدعم السياسي على مستوى يهود أوروبا
محاربة معاداة السامية مدخ ً
ال للدعم السياسي المتبادل
ش�كلت محارب�ة معاداة الس�امية ف�ي أوروب�ا على غ�رار العالق�ات الثنائية بين

إسرائيل ويهود أميركا ،باب ًا أساسي ًا لفتح باب الهجرة اليهودية األوروبية إلى إسرائيل،

ً
فضلا ع�ن كونه�ا باب ًا لنس�ج برامج مش�تركة ،سياس�ي ًا واجتماعي� ًا ،بين يه�ود أوروبا
 69المصدر نفسه.
 70المصدر نفسه.
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وإس�رائيل .ويمك�ن النظ�ر إل�ى حال�ة اليهود في فرنس�ا وعالقته�م بإس�رائيل كمثال
سنبين ذلك
للجانب االجتماعي المتعلق بتشجيع برامج الهجرة األوروبية إليها ،كما ّ

في القسم التالي.

ّأم�ا ف�ي الجان�ب السياس�ي المباش�ر ،فليس�ت أح�داث االنتخاب�ات البريطانية

األخي�رة ،واألج�واء التي رافقتها ،وموقف أغلبية المجتم�ع اليهودي منها ،بعيدة عنا.

لقد كانت االنتخابات التي جرت الس�نة الماضية ،والتي انحصرت بين مرش�ح حزب
العم�ال جيرم�ي كوربي�ن ومرش�ح ح�زب المحافظين بوري�س جونس�ون (الذي فاز

وأصبح رئيس الحكومة البريطانية) ،وما تبعها من نقاش بشأن كل من معاداة السامية

والموقف من إسرائيل ودور المجتمعات اليهودية ،تعبير ًا عن تزاوج َ
موقفي الطرفين:
أغلبي�ة المجتمع/المجتمع�ات اليهودية من جهة ،وإس�رائيل م�ن جهة ُأخرى ،وذلك

تحت إطار محاربة معاداة الس�امية التي ُوصم بها جيرمي كوربين من جانب أوس�اط
كبيرة من يهود بريطانيا ،الذين تج ّندوا لمحاربة وصوله إلى رئاسة الحكومة.

71

بيد أن الحملة ،التي ش� ّنتها أوساط كبيرة داخل المجتمع/المجتمعات اليهودية

ف�ي بريطانيا ضد كوربين ،لم تتناول مخ�اوف فئات كبيرة من المجتمع/المجتمعات

اليهودية في بريطانيا ،بل تطرقت إلى مواقفه السياس�ية تجاه الدولة اإلس�رائيلية ،وإزاء
قضايا الش�رق األوسط .ونش�رت الصحف اليهودية الثالث في بريطانيا ،في منتصف

س�نة  ،2018في تدليل على هذا التج ّند ،مقالة مش�تركة في افتتاحيات أعدادها ،تحت
عن�وان «نق�ف مع� ًا» ،تضمن�ت هجوم ًا عنيف ًا عل�ى جيرمي كوربين .وج�اء في المقالة

المش�تركة للصح�ف الثلاث« :نحن نفعل ذلك م�ن منطلق التهدي�د الوجودي لحياة
ّ
تش�كلت حكومة برئاس�ة كوربي�ن .نفعل ذلك كون
اليه�ود ف�ي هذه الدولة ،في حال

الحزب ،الذي كان بيت ًا طبيعي ًا لجاليتنا ،يفقد قيمه واستقامته ،بسبب اإلهانة الكوربينية
 71إيتمار إيخنر« ،قيادة الجالية في بريطانيا :معاداة السامية وصلت إلى قلب السياسة البريطانية»« ،واي
نت» 9 ،تموز/يوليو  .2019متاح في( https://bit.ly/34cZmrt :بالعبرية).
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لليه�ود وإلس�رائيل».

72

يبين هذا التصريح أن منطل�ق الحملة المضادة لكوربين لم
ّ

يكن خشية داخلية فحسب ،بل خوف ًا من مواقفه السياسية النقدية تجاه إسرائيل أيض ًا.
تم ّث�ل ذل�ك الموق�ف أيض ًا ف�ي مقابل�ة أجرتها جيليان م�ارون ،المدي�رة العامة

لمنظم�ة «ب�ورد أوف ديبيوتس» اليهودية ،وهي التي ش�غلت منصب وزيرة س�ابقة في

حكومة توني بلير ،فأبدت خش�يتها من انتخاب كوربين ،علم ًا بأنها تنتمي إلى حزب

العم�ال ذاته الذي ينتمي إلي�ه ،وكانت جزء ًا من التظاهرات اليهودية الرافضة انتخابه،

والت�ي ش�ارك فيه�ا اآلالف .وكان�ت منظم�ة  Community Security Trustج�زء ًا من
س�مته
مولت حمالت مضادة لكوربين .وأبدت مارون خش�يتها مما ّ
المنظم�ات التي ّ

«اعتراف� ًا أحادي الجانب بدولة فلس�طينية من جانب كوربي�ن ».وأوضحت« :انتخاب

كوربين يثير قلق ًا يهودي ًا في بريطانيا ،مثلما يثير قلق ًا إسرائيلي ًا أيض ًا».

73

المث�ال األب�رز لتجن�د أغلبي�ة المجتمع/المجتمعات اليهودية ف�ي بريطانيا ضد

كوربي�ن ،ربم�ا كان التصريح�ات الهجومية غير المس�بوقة للحاخ�ام اليهودي األكبر
ليه�ود بريطاني�ا أفراي�م ميرفي�س ،وح�ذر فيها م�ن وجود مخ�اوف من مغ�ادرة يهود

بريطانيي�ن ف�ي حال ان ُتخ�ب كوربين لرئاس�ة الحكومة .وال ُيخف�ي الحاخام ميرفيس

دعم�ه إس�رائيل وانحيازه إليها ،ونس�ج عالق�ات بأفراد من العائلة الملكي�ة البريطانية
لتقريبه�م إل�ى وجه�ة النظر اإلس�رائيلية ،فض ً
ال ع�ن محاربته ح�ركات المقاطعة ضد
إسرائيل في بريطانيا.

74

تتقاطع هذه الممارسات والتصريحات مع ما نقترحه في هذه المقالة ،من عملية

«مراكم�ة رأس الم�ال السياس�ي المش�ترك» ،بحيث إن ثمة ربط ًا بين مهاجمة أوس�اط

متنوع�ة في المجتمع/المجتمعات اليهودية لكوربين ومواقفه تجاه إس�رائيل .ويظهر
 72إلداد باك« ،يهود بريطانيا :حكومة يسارية برئاسة كوربين – تهديد وجودي»« ،يسرائيل هايوم»26 ،
تموز/يوليو  .2018متاح في( https://bit.ly/35kZ4hA :بالعبرية).
 73إيخنر ،مصدر سبق ذكره.
 74تسبيكا كالين« ،حاخام بريطانيا :معاداة السامية في حزب العمال تحولت إلى شرعية»« ،ماكور ريشون»،
 10حزيران/يونيو  .2019متاح في( https://bit.ly/349qJm6 :بالعبرية).
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ذل�ك في لقاء مش�ترك ُعقد ف�ي بلجيكا ،وكان بمثابة «قمة دينية» مش�تركة لحاخامات

أوروب�ا .ويق�ول ميرفي�س ،في ه�ذا الص�دد ،إن المجتمع/المجتمع�ات اليهودية في
بريطاني�ا تتلق�ى تعليم� ًا يهودي� ًا ِبن َس�ب أعلى مما تتلق�اه مثلاً المجتمع/المجتمعات
اليهودية في أميركا ،بحيث إن نسبة اليهود المنتسبين إلى مدارس يهودية تصل إلى 70
في المئة ،في حين أنها تبلغ في الواليات المتحدة  23في المئة.

75

ويوضح ميرفيس

تقربوا إلى اليهودي�ة نتيجة الحملة المضادة لكوربين،
أن كث�ر ًا م�ن اليهود في بريطانيا ّ

وبسبب تأثيرها ،واقتناع ًا بها.

القسم الثالث
تمظهرات التوتر في العالقات
وحقل «المواطنة الرمزية»
شهدت العالقة بين إسرائيل ويهود العالم ،وخصوص ًا يهود الواليات المتحدة،

خلال العقدي�ن األخيري�ن ،وتحديد ًا ف�ي العقد األخي�ر ،تمظهرات م�ن التوتر ،وإن

ّ
تش�كل تغي�رات جوهري�ة بنيوية ف�ي ثوابت العالق�ة ،أي تلك
كان�ت ،كم�ا يب�دو ،ال
المتعلقة بشعور كل طرف بالمسؤولية تجاه مصير الطرف اآلخر ،والشعور بمسؤولية

الدع�م المتب�ادل ،واعتب�ار قوة إس�رائيل ووجودها من صلب انتم�اء أغلبية اليهود في
العالم .فأغلبية المجتمع/المجتمعات اليهودية – األميركية مث ً
ال ،وفق ًا الس�تطالعات

الرأي ،ال تزال ُتعتبر متعاطفة مع إس�رائيل ،أو منحازة إليها .وأظهر اس�تطالع للرأي
ُأجري بمبادرة من صندوق عائلة ميرلمان ،سنة  ،2019أن مواقف  80في المئة منحازة

إلى إس�رائيل ،وأن  67في المئة مرتبطون عاطفي ًا بها.

76

وأفاد اس�تطالع آخر بأن 81

المستط َلعين من يهود العالم ويهود إسرائيل وافقوا على أن إسرائيل هي
في المئة من ُ

 75المصدر نفسه.
 76دان الفي« ،استطالع 80 :في المئة من يهود أميركا داعمون إلسرائيل»« ،يسرائيل هايوم» 3 ،شباط/
فبراير  .2020متاح في( https://bit.ly/2IMb7g9 :بالعبرية).
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«مركز الش�عب اليهودي» ،كما أن  38في المئة من اليهود حول العالم ،ممن ش�اركوا
في االستطالع ،وافقوا على أن الجيل الشاب اليهودي غير مهتم بإسرائيل ،بينما رفض

 62في المئة ذلك.

77

التحوالت ف�ي العالقة
طف�ت إل�ى الس�طح ،على الرغ�م من ذلك ،سلس�لة من
ّ

بين إس�رائيل ويهود العالم ،تأثرت ،كما يبدو ،بتغيرات في أكثر من مس�توى ،بحيث
تباعد ًا يش�وب العالقة
المس�تط َلعين اليه�ود حول العالم إن ثمة ُ
ق�ال  57ف�ي المئة من ُ
بي�ن الطرفي�ن ،وهي نس�بة قريب�ة من رأي اإلس�رائيليين أيض ًا،

78

في حي�ن أن  8في

المئ�ة فق�ط ،من اليهود حول العالم المش�اركين في االس�تطالع ،أفادوا بأن السياس�ة
تقربها كثير ًا.
يقرب وجهات النظر ،بينما اعتبر  13في المئة أنها ّ
اإلسرائيلية هي عامل ّ

79

يتفاع�ل نم�ط العالق�ة الثنائية بفعل سلس�لة متغيرات أصابت أكثر من مس�توى،

وعددناها في القسم السابق ،وهي :مستوى بنية كل من المجتمع اإلسرائيلي والسياسة
ّ

اإلسرائيلية؛ مستوى بنية المجتمع اليهودي حول العالم؛ مستوى التغيرات في قيادات

والمحاور فيها.
الجوالي اليهودية حول العالم؛ مستوى التغيرات العالمية َ

يمك�ن نَس�ب هذه الخالف�ات إلى تغيرات في بني�ة فهم القيم اليهودي�ة المتباينة

بي�ن الجاليتين ،بحيث إن الس�ياق اإلس�رائيلي الصهيوني يذهب نحو تس�ييس الهوية

اليهودي�ة حت�ى النهاي�ة ،إلى درج�ة محاولته أن يطاب�ق بينها وبين الهوي�ة الصهيونية،
لجر هذا التس�ييس إل�ى فضاءات أكثر
ويماهيه�ا به�ا .وثم�ة محاوالت جرت مؤخر ًا ّ

تطرف ًا ،لربطها بمفهوم اليمين الصهيوني.

ف�ي المقاب�ل ،ف�إن المجتمع/المجتمع�ات اليهودي�ة ف�ي العال�م ،وف�ي أميركا

تحدي�د ًاُ ،تنت�ج ممارس�ات وخطاب�ات تعك�س تعابير متع�ددة لدى عدة أوس�اط من

أجل فهم هذه الهوية ،باعتبارها هوية روحية تربط هذه المجتمعات روحي ًا بإس�رائيل
 77روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره.
 78المصدر نفسه.
 79المصدر نفسه ،ص .37
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وأرضه�ا وتاريخ «الش�تات» ،األم�ر الذي يجعل كثيرين من يه�ود العالم يرون أن لها
عبرت تصريحات متعددة ،من الساس�ة
أبع�اد ًا ذات قي�م عالمية ،وليس�ت وطنية .لقد ّ

اإلس�رائيليين ،ع�ن وصفهم فئ�ات م�ن المجتمع/المجتمعات اليهودي�ة ،وخصوص ًا

األميركية ،بأنها غير متوافقة مع توقعات الجانب اإلس�رائيلي منها .وقالت نائبة وزير

الخارجية اإلس�رائيلي ،تس�يبي حوتوفيلي ،إن «يهود الواليات المتحدة منفصلون عن

واقع الكينونة اإلسرائيلية» ،مؤكدة أن يهود العالم ،في أغلبيتهم ،ال يفهمون إسرائيل،
كونهم لم يساهموا مع أوالدهم في الحرب من أجلها.

80

يصف عدد من الباحثين هذا التوتر في العالقة بأنه أزمة حقيقية ،كالباحث زخي
شالوم ،إ ّال إننا ال نوافق على أن الحديث يدور عن أزمة حقيقية جوهرية ،بقدر ما هو

توتر ناجم عن رؤى متعددة بشأن كل من العالقة ومفهوم اليهودية والتوقعات المتبادلة

بين الطرفين ،بشأن بناء «رأس المال المشترك» ،والتي تتعثر في عدة محطات وال يتم
التواف�ق عليه�ا ،وخصوص ًا في مس�تويين :مس�توى العالقات اإلس�رائيلية الخارجية،

وخصوص ًا إزاء الش�رق األوس�ط ،ومس�توى داخلي بشأن رؤية مغايرة لدور الدين في
المجال الرسمي والدولة ،ولحالة «التعددية» في إسرائيل.

ف�ي اس�تطالع أجراه المعهد لسياس�ات الش�عب اليهودي في أوس�اط الجوالي

اليهودي�ة ح�ول العال�م ،أبدى  60في المئة إيمان ًا بوجود تباع�د في العالقة الثنائية بين

إس�رائيل ويهود العالم ،بينما قال  38في المئة إن إس�رائيل «هي المس�ؤولة عن تدهور
العالق�ات بي�ن يهود العالم وبينهاّ ».أما في أوس�اط اإلس�رائيليين ،فوافق  28في المئة

فقط على تحميل إسرائيل تبعات هذا التدهور في العالقات.

81

على الرغم من ذلك ،فإن المش�اعر التي يك ّنها تجاه إس�رائيل المس�تط َلعون ذاتهم

من يهود العالم ،تغلب عليها مش�اعر «الفخر» ،ثم في الدرجة الثانية مش�اعر «الغضب»،
 80زخي شالوم« ،األزمة في العالقات بين إسرائيل والمجتمع اليهودي في الواليات المتحدة» ،في« :يهود
الواليات المتحدة واألمن القومي اإلسرائيلي» ،تحرير أساف أوريون وشاحار عيلم (تل أبيب :معهد
دراسات األمن القومي ،)2018 ،ص ( 134 – 103بالعبرية).
 81روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .36
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الخجل بإسرائيل

    الغضب من إسرائيل      الفخر بإسرائيل

وأخير ًا ّ
تحل مشاعر «الخجل» .والغضب ،في هذه الحالة ،منبثق أساس ًا من توقع متبادل.

كيف يشعر يهود العالم تجاه إسرائيل
(أ) جذور التوتر وتحوالت ازدياده

يقت�رح ه�ذا الفص�ل رؤية تحليلي�ة لما يعتبره توت�ر ًا بين إس�رائيل والمجتمعات

اليهودية حول العالم ،بصفته توتر ًا ُتنتجه دائرة «رأس المال اليهودي المشترك» ،وليس
منفص ً
ال عنها .وبالتالي ،ال نتفق مع االدعاءات القائلة بوجود أزمة جوهرية في العالقة
بين الطرفين ،بحيث إن كل الدالئل واإلشارات تفيد بأن ثمة شبه إجماع لم يتم خرقه

بع�د في المجتمع/المجتمع�ات اليهودية ،وخصوص ًا األميركية ،فيما يتعلق باالنحياز
ُ

إلى مصالح إسرائيل ،من وجهة نظر هذه المجتمعات ،على الرغم من التباينات التي
قد تنش�أ ،س�واء داخل المجتمع/المجتمعات نفس�ها ،أو بين المجتمع/المجتمعات

اليهودية حول العالم وإسرائيل.

ال يعن�ي ه�ذا الج�زم أن المجتمع/المجتمعات اليهودية كله�ا ُتجمع على دعم

اعلاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا دوهيو ليئارسإ/يواتبنع دلاخ 49

مصالح إسرائيل ،بحيث إن ثمة أوساط ًا تذهب إلى حد دعم حمالت مقاطعتها ،لكن

هذه الحركات ُتعتبر هامش�ية بالنس�بة إل�ى المجتمع/المجتمع�ات اليهودية ،وتواجه
تنديد ًا كبير ًا من الداخل ،فض ً
ال عن أنها ليست حديثة النشأة.

إن م�ا نس�ميه توت�ر ًا ف�ي العالق�ة ،وخصوص ًا في العق�د األخير ،ناب�ع من رؤى

متع�ددة ألس�اس العالق�ة ،ال�ذي ُبن�ي علي�ه رأس الم�ال المش�ترك .ففي حي�ن ُبنيت

العالقة على إجماع واتفاق على المس�اعدة المش�تركة والدعم المشترك لكل جانب،
م�ع احت�رام اس�تقاللية قرار كل طرف ،أنت�ج التوتر في العالقة سلس�لة من التوقعات

المتبادلة في هذا الصدد .لقد طورت إسرائيل ،مع الوقت ،توقع ًا بتلقي الدعم ووقوف
المجتمعات اليهودية حول العالم إلى جانبها ،من دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وط�ور يه�ود العال�م ،في الجان�ب اآلخر ،وخصوص ًا ف�ي أميركا ،نتيج�ة الدعم الذي
َ
بـ« مواطنة رمزية موازية» في الدولة اإلس�رائيلية،
نس�ميه توقع ًا بالحظ�ي
يقدمون�ه ،ما
ّ
ّ

من دون أن يكونوا مواطنين حقيقيين فيها .وقال الصحافي توماس فريدمان في مقابلة

تقدم نفس�ها على أنها دولة الشعب اليهودي،
مع صحيفة «مكور ريش�ون»« :إس�رائيل ّ

وبالتالي أنا أيض ًا يهودي وأريد أن يكون لي صوت».

82

وبين استطالع لمجموعات
ّ

من الجوالي اليهودية حول العالم أن  9في المئة فقط يعتقدون أن إس�رائيل يجب أن

تأخذ قراراتها من دون االهتمام بيهود العالم.

83

يظه�ر االختلاف ف�ي التوقع�ات بي�ن ش�بان إس�رائيليين وش�بان آخري�ن م�ن

المجتمع�ات اليهودية حول العالم ،في اس�تطالع لمجموعات م�ن الجوالي اليهودية
حول العالم ،بحيث أفاد  37في المئة من الشبان اليهود حول العالم بأن على إسرائيل

أخذ توجهات اليهود حول العالم في االعتبار ،بينما لم يوافق  29في المئة من الشبان
84
اليهود اإلسرائيليين المستط َلعين على ذلك.
 82شالوم ،مصدر سبق ذكره ،ص .106
 83روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .51
 84المصدر نفسه ،ص .52
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ثمة تحوالت ومتغيرات ،حدثت في مستويات متعددة ،تتفاعل مع هذا التحليل

وه�ذه الرؤي�ة ،وقد تعزز تحري�ك هذه النقطة التي نرى أنها نقطة ارتكاز لفهم مس�ألة

التوت�ر .وبين هذه التحوالت :تحوالت على مس�توى المجتمع اليهودي حول العالم
وأولوياته ،وفي أميركا تحديد ًا؛ تحوالت على مستوى المجتمع اإلسرائيلي وأولوياته،
وفي الدولة اإلسرائيلية؛ تحوالت على مستوى العالم.

(ب) تحوالت وسياسات تتفاعل مع التوتر
في العالقة بين إسرائيل ويهود العالم
( )1معضلة معاداة السامية والتحالف اإلسرائيلي
مع اليمين الشعبوي في أوروبا وأميركا

تحاول إس�رائيل ،في س�ياق سياس�تها الخارجية الجديدة ،خالل العقد األخير،

«االلتفاف» على الوحدة األوروبية ،عبر إقامة تحالفات مع اليمين الشعبوي العالمي،
ومع أحزاب يمينية متطرفة .إ ّال إن هذه االستراتيجيا ربما تعكس معضلة يهودية داخلية

بش�أن األولوي�ات ،إذ إن ذلك يجعلها في ص�دام مع المجتمعات اليهودية ،بحيث إن

قوة اليمين المتطرف في أوروبا ُتقلق الجوالي اليهودية بسبب تقاطع أحزابه أحيان ًا مع
مظاهر معاداة السامية ،فض ً
ال عن مواقف كثير من كوادره .وقد يؤدي التحالف الوثيق
معه إلى توتر في العالقات اإلسرائيلية بيهود الشتات في أوروبا ،وهو شرخ بدا بازر ًا

لدى بعض القوى في الواليات المتحدة األميركية ،كما سنوضح الحق ًا.

85

( )2اختالف الرؤى بشأن األحزاب
الحاكمة في الواليات المتحدة

ُيعتب�ر التحال�ف بين الحكومة اإلس�رائيلية والبيت األبيض في فترة حكم دونالد

ترام�ب ،وفق النس�ق ذات�ه ،أقوى تحالف في تاري�خ العالقة بي�ن البلدين ،كما صرح
 85خالد عنبتاوي« ،إسرائيل  2020مشهد العالقات الخارجية» ،في« :تقرير مدار االستراتيجي :2020
إسرائيل ( »2019رام اهلل :مركز مدار.)2020 ،
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رئي�س الحكوم�ة اإلس�رائيلية بنيامين نتنياهو في أكثر من مناس�بة ،وكم�ا ّبين عدد من

الساسة اإلسرائيليين ،وهم يكيلون المديح لترامب ،ويتمنون انتخابه دورة إضافية .إن
هذا الدعم الوثيق ال يتقاطع مع رؤية األغلبية الس�احقة من المجتمعات اليهودية في

أميركا ،والتي تدعم عادة الحزب الديمقراطي نتيجة أس�باب داخلية تتعلق بتوجهات
سياس�ة األح�زاب تجاه قضاي�ا الداخل ،واألقليات تحديد ًا .وه�و مثال لتوتر ينبع من

أولويات متباينة أحيان ًا.

تش�ير المعطي�ات إل�ى ش�به إجم�اع عل�ى دع�م الح�زب الديمقراط�ي مقارن�ة
بمجموعات دينية ُأخرى:

المجتمع الأميركي
العام

تدل هذه المعطيات ،كما يبدو ،على أن هذه التوجهات هي أنماط ثابتة ،بحيث

ُيظه�ر الج�دول التال�ي ،المتعل�ق بأنماط تصويت اليه�ود األميركيين ف�ي االنتخابات

الرئاسية،

86

تصويت ثابتة:

أن أغلبية عمليات التصويت للمرشح الديمقراطي تأتي في سياق وتيرة

أكث�ر م�ن  57في المئة م�ن اليهود األميركيين غير راضين عن سياس�ات دونالد

Pew Research Center, «A Portrait of Jewish Americans - Chapter 6 Social and Political 86
Views,» 1/10/2013, At: https://pewrsr.ch/32pZtii
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ترام�ب وتوجهاته.

87

ثم�ة اس�تطالع آخ�رُ ،أج�ري بمب�ادرة م�ن صن�دوق «عائلة

رودرم�ان» نهاي�ة س�نة  ،2019أظهر أن  40ف�ي المئة من أبناء المجتم�ع اليهودي في

أمي�ركا ي�رون أن العالقة بين ترامب ونتنياهو هي الس�بب ال�ذي يجعلهم أقل ارتباط ًا

بإسرائيل.

88

انتخابات     2016انتخابات     2012انتخابات     2008انتخابات    2004

( )3تغيرات في مستوى المجتمع اليهودي في أميركا

ثم�ة تغي�رات سوس�يولوجية تضرب عميق� ًا ف�ي المجتمع اليه�ودي األميركي،
ً
فضلا ع�ن أن األغلبية العظم�ى فيه كانت ،وما زالت ،داعمة للرؤس�اء الديمقراطيين
والح�زب الديمقراط�ي .وتش�ير المعطي�ات إلى أن  70ف�ي المئة من أف�راد المجتمع

اليه�ودي األميركي لديهم ميول إل�ى دعم الحزب الديمقراطي األميركي ،وأن  49في

المئ�ة منه�م ُتعتبر آراؤهم وتوجهاتهم ليبرالية .نعرض فيم�ا يلي مقارنة بين المجتمع
اليهودي وسائر المجتمعات الدينية:

89

AJC, «AJC Survey of American Jewish Opinion,» AJC, June 10, 2018, https://bit. 87
ly/2wXOIDR5959

 88الفي ،مصدر سبق ذكره.
Pew Research Center, op. cit. 89
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ُيظهر الجدول أدناه أن التوجهات الليبرالية في أوساط المجتمع اليهودي أعلى
م�ن نس�بتها لدى مجموع�ات دينية ُأخرى في المجتمع األميرك�ي ،كما أنها أعلى من
النسبة العامة في المجتمع ككل.
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49%
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38%

36%

37% 38%

38% 38%
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محافظة

40%

34%
29%
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20%

50%

19%
14%

30%
20%
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المجتمع
األمريكي
العام
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كاثىليك

ال دينيين

بروتستانت

يهىد

0%

( )iتغيرات في مستويي الهوية
والثقافة لدى الجيل الشاب

عل�ى الرغ�م م�ن أن االرتب�اط بإس�رائيل ال ي�زال ّ
مركب ًا مهم� ًا في هوي�ة اليهود

األميركيين ،وخصوص ًا بعد س�نة  ،1967وأن أكثر من ثلثي اليهود في أميركا يش�عرون
بارتب�اط ق�وي أو بارتب�اط ما بالدولة اإلس�رائيلية ( 69ف�ي المئة) ،فإن ثمة مؤش�رات

واضحة ،في المقابل ،إلى انقس�ام متنا ٍم داخل فئة الش�باب ،على وجه التحديد ،بشأن

هذا السؤال ،وأن النسبة تقل وفق ًا للجيل العمري ،األمر الذي ُينبئ بوجود مستويات

تغيي�ر تض�رب المجتم�ع األميركي الش�اب والفتي ،وتجعل�ه يتعامل بأف�كار انتقادية
أكث�ر مع إس�رائيل وسياس�اتها،

90

 90ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .90

بحيث إن ش�بان ًا يه�ود ًا يرون أن إس�رائيل ،نتيجة
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مرتبطون جداً
مرتبطون بصورة ما
لسنا مرتبطين جداً

لسنا مرتبطين بتاتاً
ال أعرف

لي�سوا منتمين

دون جيل     30فوق جيل  65يهود ًا لي�س بالديانة يهود ًا وفق الديانة

التحوالت الجارية فيها خالل العقدين األخيرين ،باتت أمر ًا مخت َلف ًا عليه بين أوساط

فئة الش�باب ،بصورة أكبر من الس�ابق .وعلى س�بيل المثال ال الحصر ،يش�عر  60في

المئة من الش�بان اليهود بارتباط قوي ،أو بارتباط من نوع ما بإس�رائيل ،في مقابل 79

في المئة ممن ينتمون إلى عمر  65عام ًا وما فوق.

91

الشعور باالرتباط بإسرائيل في أوساط اليهود

92

ُيظه�ر الج�دول أعلاه أن ثم�ة عوام�ل تتداخل ف�ي م�دى االرتباط بإس�رائيل،

وتتفاعل معه ،محدثة تغيرات ما في مس�تويات هذا االرتباط ،بحيث إن اليهود الذين
يعرفون أنفسهم يهود ًا في الديانة يسجلون ِن َسب ارتباط بإسرائيل أعلى من تلك التي
ّ
يعرفون أنفسهم يهود ًا في الديانة .كما أن الفئة العمرية األكبر
يسجلها اليهود الذين ال ّ
لدى اليهود هي أكثر ارتباط ًا بإسرائيل.

نج�د ف�ي ه�ذه الحالة أيض� ًا ،أن�ه على الرغ�م من اس�تمرار «حضور إس�رائيل

كمركب بين ّ
ّ
مركبات الهوية اليهودية لدى اليهود في الواليات
واالهتمام بمصالحها»
Pew Research Center, Chapter 5: «Connection With and Attitudes toward Israel.» 91
Ibid. 92
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المتحدة األميركية ،فإن ثمة تقاطعات ُأخرى تتداخل في هذه المسألة .فمث ً
ال ،تسجل
مجموعة اليهود فوق جيل  65عام ًا توجه ًا أعلى في هذا الشأن ،مقارنة بفئة الشباب.
يعرفون أنفس�هم يهود ًا ،وفق الديانة ،تش�كل إس�رائيل
ونج�د أيض� ًا أن اليه�ود الذين ّ

ّ
يعرفون
مركب ًا أساس�ي ًا وضروري ًا في هويتهم ،بصورة أعلى من مجموعة اليهود ممن ّ

أنفسهم يهود ًا ليس وفق ًا للديانة .وال يبدو من المعطيات أعاله مجتمعة ،على الرغم

م�ن ذل�ك ،أن ثم�ة تغيي�ر ًا جذري� ًا يحدث في مس�توى ارتب�اط اليهود ،بص�ورة عامة
(الكبار والش�باب) ،بدولة إس�رائيل ،بحيث ال تزال تش�كل ّ
مركب ًا (مهم ًا على األقل)

في هويتهم اليهودية.

مركب ًا �أ�سا�سي ًا في الهوية اليهودية
مركب ًا مهم ًا لكن لي�س �أ�سا�سي ًا
لي�س ذا �أهمية في الهوية اليهودية
ال �أعرف

ال منتمين دون جيل  30فوق جيل  65يهود ًا لي�س يهود ًا وفق عموم اليهود
             وفق ًا للدين الديانة

مدى ُيعتبر االرتباط بإسرائيل واالهتمام بها ّ
مركبين
إلى أي ً
93
في الهوية اليهودية لدى يهود أميركا

كما أن اس�تطالع ًا للرأي ،في أوس�اط مجموعات يهودية حول العالم ،أظهر اختالف ًا

في بعض التوجهات بين الجيل الش�اب والجيل األكثر تقدم ًا في الس�ن ،بحيث إن  37في
المئة من اليهود حول العالم ،ضمن الجيل الشاب ،يؤيدون فكرة مفادها بأن إسرائيل هي
Ibid. 93
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«ملجأ آمن لليهود في العالم» ،في مقابل  66في المئة من األجيال األكثر تقدم ًا في السن.

94

إن أحد مظاهر انعكاس هذه المتغيرات على العالقة الثنائية بين إسرائيل ويهود

العالم (الواليات المتحدة تحديد ًا) ،كما ذكرنا سابق ًا ،هو في فهم اليهودية ذاتها .فـ73 
في المئة من يهود أميركا مث ً
ال ،وفق ًا الستطالع لمركز بيو ،يرون أن اليهودية تعني أو ًال

أن تبق�ى المحرق�ة والكارث�ة حيتين في الذاكرة ،واعتبر أقل من  50في المئة أنها تعني
«االهتمام بإسرائيل».

95

وأظهر اس�تطالع للرأي أن المجتمع/المجتمع�ات اليهودية في بريطانيا مرتبطة

جد ًا بإسرائيل،

96

لكن األغلبية العظمى من يهود العالم ( 79في المئة) ،في المقابل،

يرون أن إسرائيل «ملزمة برفاهية كل يهود العالم».

( )iiظهور منظمات قاعدية معادية
للصهيونية في أوساط يهود أميركا
ال يمكن اعتبار الصهيونية محط إجماع لدى جميع أفراد المجتمع/المجتمعات

اليهودي�ة ومؤسس�اتها ف�ي الواليات المتحدة األميركية ،كما ذكرنا س�ابق ًا في القس�م
التعريف�ي بخريط�ة المؤسس�ات اليهودي�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة ،عل�ى الرغ�م من

أن االنحي�از إل�ى المصال�ح اإلس�رائيلية ه�و في صل�ب إجماع األغلبي�ة العظمى من

المؤسس�ات اليهودي�ة ف�ي أمي�ركا .وعل�ى الرغم من ذلك ،ف�إن ثمة أوس�اط ًا يهودية
َ
تح�ظ بالدعم اليهودي ،ش�عبي ًا ومادي ًا) ُتظهر توجه�ات معارضة للصهيونية
(وإن ل�م

وللمصال�ح اإلس�رائيلية ومناهض�ة لها ،وعلى رأس�ها منظمة صوت يهودي للسلام
وعرف�ت بانتقاده�ا سياس�ات
( ،)Jewish Voice for Peaceالت�ي ُأسس�ت س�نة ُ ،1996
االحتالل اإلس�رائيلي وممارس�اته ،ومحاربتها محاوالت نزع الش�رعية عن حمالت

المقاطعة له .واتهمها منتدى مكافحة التش�هير ،اليهودي والمنحاز إلى إس�رائيل ،سنة
 94روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .62
https://pewrsr.ch/2CKAWcS 95
Pew Research Center, «A Portrait of Jewish Americans...,» op. cit. 96
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 ،2017ب�أن تصريحاته�ا ودعواته�ا تقترب من حد معاداة الس�امية .وتتعرض المنظمة
المناهضة للصهيونية لهجوم كبير من وسائل إعالم إسرائيلية.

97

تش�ير مص�ادر إس�رائيلية إلى أن ارتف�اع قوة صوت يهودي للسلام ،في صفوف

المجتمع/المجتمعات اليهودية في أميركا هو إش�ارة وداللة على التغيرات التي تطرأ
عل�ى مس�توى الجيل الش�اب اليهودي في أمي�ركا ،وصعود قوى في أوس�اطه تناهض

السياس�ات اإلس�رائيلية واالحتالل بقوة.

98

وأشار محللون إس�رائيليون آخرون إلى

أن نتيجة االنتخابات الطالبية ،التي جرت في كلية فرانكلين برنارد في نيويورك ،تدعم
هذا االدعاء ،بحيث إن أغلبية الطالب أيدت المقاطعة األكاديمية ضد إس�رائيل .ومن
المعروف أن ثلث طالبات الكلية النسائية ( 34في المئة) هن من اليهوديات ،األمر الذي

أثار حملة يهودية – إسرائيلية مضادة لممارسة الضغط وإلغاء نتائج االنتخابات.

99

( )iiiتغيرات ديموغرافية ومذهبية ذات انعكاسات
هوياتية وثقافية على مستوى يهود الواليات المتحدة

إن متغي�ر «االنتم�اء ِ
الف َرق�ي» ألحد التيارات الدينية اليهودي�ة في أميركا ،على ما
يبدو من عدة معطيات ،يش�كل متغير ًا مفس�ر ًا – ومتفاع ً
ال مع – تغيرات في المواقف
الهوياتي�ة تج�اه فه�م الهوية اليهودية من جهة ،واالرتباط بإس�رائيل م�ن جهة ُأخرى.
لكن ،قبل تبيان ذلك ،نعرض فيما يلي التيارات الدينية األساسية والفاعلة في أوساط

المجتمع/المجتمعات اليهودية األميركية:

ينقس�م المجتمع اليهودي األميركي إلى ثالثة تيارات دينية مركزية :اإلصالحي

( 35في المئة)؛ المحافظ ( 18في المئة)؛ األرثوذكس�ي ( 10في المئة)ّ .أما س�ائر هذا
 97يهوشع برينر« ،تنظيم يهودي في الواليات المتحدة يعرض :مخيم لمقاطع إسرائيل»« ،وااله»28 ،
تموز/يوليو  .2013متاح في( https://bit.ly/3o7hRVZ :بالعبرية).
 98إيتمار إيخنر« ،أخوة يتباعدون 58 :في المئة يختلطون و 40في المئة ينفصلون عن إسرائيل»« ،واي
نت» 25 ،كانون األول/ديسمبر  .2017متاح في( https://bit.ly/3o0R7q6 :بالعبرية).
 99عيدان دومبين« ،لماذا يختار يهود في أميركا معارضة إسرائيل»« ،هآرتس» 14 ،كانون األول/ديسمبر
 .2019متاح في( https://bit.ly/34hIGz7 :بالعبرية).
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المجتم�ع فه�و منقس�م ،على النح�و التالي 6 :في المئ�ة يتبعون تي�ارات دينية صغيرة
الحج�م ومتع�ددة ،بينما ال ينتمي  30في المئة من المجتمع اليهودي إلى أي من هذه
التيارات؛ أي أن أكثر من ثلثي المجتمع اليهودي األميركي ( 65في المئة)ّ ،إما ينتمي

وإما ال ينتمي إلى أي من التيارات.
إلى التيار اليهودي اإلصالحيّ ،

التي�ار اإلصالحي :هو التيار الديني األكبر لدى المجتمع/المجتمعات اليهودية

ف�ي الوالي�ات المتحدة األميركية ،ويمتاز بمحاوالت مقاربة القيم اليهودية ومواءمتها
م�ع القي�م الحديث�ة ،كم�ا جاء على لس�ان قيادت�ه .وبالتالي ،فه�و يم ّثل توجه� ًا للقيم

اليهودية وفهم ًا لها ،على نحو أكثر عالمية.

التي�ار المحاف�ظ :يح�اول التيار المحاف�ظ ،وفق� ًا لقيادته ،دمج تحقيق الش�عائر

الدينية وتطبيقها في س�ياق الثقافة الحديثة .ويرى كثيرون أن التيار المحافظ هو نقطة
االلتقاء الوسطية بين التيار اإلصالحي والتيار األرثوذكسي.

التيار األرثوذكسي :هو التيار األضعف ديموغرافي ًا بين مختلف التيارات ( 10في
المئة) ،وينقس�م إلى تيارات ُأخرى هي :أرثوذكس�ية حديثة ( 3في المئة)؛ حريديم (6

في المئة)؛ آخرون ( 1في المئة) .ويلتزم التيار األرثوذكس�ي ومريدوه بتطبيق اليهودية
وشريعتها ،كما جاءتا في فهم رجال الدين ،وكما تم حفظهما عبر التراث.

ي�رى كثي�رون أن انتم�اء أف�راد أكث�ر من ثلث�ي المجتم�ع اليهودي إل�ى اليهودية

اإلصالحية ،أو أن يكونوا عديمي االنتماء الديني ،يش�كل عام ً
ال فارق ًا ،بصورة عامة،

في المواقف الدينية والسياس�ية ،بش�أن فهم اليهودية ،ومعنى أن تكون يهودي ًا ،بحيث
إن  46في المئة من األرثوذكسيين يرون أن اليهودية هي فهم ديني في الدرجة األولى،

في حين أن  11في المئة فقط ،ممن ينتمون إلى تيارات غير أرثوذكس�ية ،يرون ذلك.
كم�ا أن عام�ل الجي�ل يتقاط�ع ،ه�و اآلخر ،م�ع عامل االنتم�اء الديني ،بحيث تش�ير

متقدمة،
اس�تطالعات الرأي إلى أن األجيال الش�ابة ،بصورة أكبر من أجيال ّ

100

وإما ال تنتمي إلى أي من التيارات.
تنتمي إلى تيارات إصالحيةّ ،

ّإما

 100مدام – فريدمان« ،المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة :تعارف» ،مصدر سبق ذكره ،ص .50 – 49
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( )ivتوسع انتشار الزواج المخت َلط

م�ن األم�ور التي تش�ير المعطي�ات إلى أنها آخذة ف�ي االزدياد ل�دى المجتمع/
المجتمعات اليهودية في الواليات المتحدة األميركية ،مسألة الزواج المخت َلط ،بحيث
وصلت النسبة إلى ما يقارب  58في المئة سنة  .2013وهي ظاهرة منتشرة أساس ًا لدى

المجموعتين :اإلصالحية وعدم المنتمية مذهبي ًا ،و ُتعتبر من العوامل المؤثرة ،والمؤدية

إلى تغيرات في أوس�اط المجتمعات اليهودية في أميركا ،اجتماعي ًا وثقافي ًا ،وجزء ًا من
أسباب انتقاد المجتمع اإلسرائيلي لها .إ ّال إن هذه الظاهرة ُتعتبر ،لدى أوساط يهودية

إس�رائيلية ديني�ة ومحافظة ،وحتى علماني�ة ،من الظواهر المنب�وذة مجتمعي ًا .واعتمدنا
هنا هذا األمر للمقارنة فقط ،وبس�بب عدم توفر ِن َس�ب دقيقة عن الزواج المخت َلط في

إسرائيل .وتشكلت ،في هذا الصدد ،مجموعات ومبادرات وحركات يهودية صهيونية
إس�رائيلية ،هدفه�ا «من�ع الزواج المخت َلط ،وإعادة الش�ابات اليهودي�ات إلى المجتمع

اإلس�رائيلي» ،وانتش�رت ش�عارات ،مثل «بنات إس�رائيل لشعب إس�رائيل» ،وغيره من

الشعارات العنصرية ،والتي تحولت ،في حاالت كثيرة ،إلى اعتداءات على من يرغب
في الزواج المخت َلط ،ووصلت األمور ،في بعض األحيان ،إلى منعه بالقوة.
ال ُيعتب�ر ه�ذا االختلاف المذهبي بي�ن المجتمع اليهودي في أمي�ركا والمجتمع

اليهودي في إس�رائيل اختالف ًا بس�يط ًا فحس�ب ،على مس�توى االنتماء المذهبي ،بل هو
أيض ًا اختالف يجد انعكاساته على مستوى الهوية الثقافية ،والمواقف االجتماعية ،فيما

يخص «التهويد» وغيره .ويشير استطالع للرأي إلى أن  80في المئة من يهود الواليات

المتح�دة يوافق�ون على التهويد اإلصالحي والزواج المدن�ي ،في حين أن  44في المئة

فقط من اليهود اإلسرائيليين يوافقون على ذلك .كما أن ما يقارب  73في المئة من يهود

الواليات المتحدة يؤيدون الصالة المشتركة (جندري ًا) في ساحة البراق (حائط المبكى
يهودي ًا) ،في مقابل ما يقارب نصف اإلسرائيليين الذين يرفضون ذلك بصورة قطعية.

101

 101مريام هولتسمان« ،أنتم القبيلة الخامسة»« ،دافار» 11 ،حزيران/يونيو  .2018متاح فيhttps://www. :

( davar1.co.il/131385بالعبرية).
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اإلسرائيليين
( )4تحوالت في مستوى المجتمع والدولة
َّ

يرى كثيرون أن تصورات يهود العالم لدولة إسرائيل اختلفت مع مرور السنوات،

بحي�ث إنه�ا بات�ت دولة «ذات قوة ،اقتصادي ًا وسياس�ي ًا» ،من وجه�ة نظر معظم اليهود

حول العالم ،وتستطيع االستمرار من دون المساعدات الجمة التي تتلقاها .وبصرف
النظر عن التقويم الموضوعي لهذا االدعاء ،إ ّال إنه ادعاء رائج في أوساط متعددة في
المجتمع/المجتمعات اليهودية ،ويخلق نوع ًا من ش�عور لدى هذه األوس�اط ،فحواه

«أن إس�رائيل ل�م تعد في حاجة إلى دعم المجتمع�ات اليهودية ،وفق النمط واألهمية
ذاتيهما السائدين في العقود السابقة.
ّبين استطالع للرأيُ ،أجري سنة  ،2017أن  74في المئة من يهود العالم يعتبرون
أن إس�رائيل تتط�ور ف�ي االتج�اه الصحيح ،في مقاب�ل  65في المئة من اإلس�رائيليين،
102

بينما يظن  37في المئة فقط من يهود العالم ،على سبيل المقارنة ،أن «يهودية الشتات»
تتطور في االتجاه الصحيح.

103

خلص�ت األبح�اث المتخصصة إل�ى أن المجتم�ع والنظام في إس�رائيل يمران

بتح�والت عميق�ة ،عل�ى مس�توى بني�ة النخ�ب الحاكم�ة ،وعل�ى مس�توى الطبقات

المجتمعي�ة .وتوصل�ت ه�ذه األبح�اث إل�ى االدع�اء أن ثم�ة يمين� ًا جدي�د ًا في حال
صع�ود ف�ي إس�رائيل منذ نهاي�ة االنتفاض�ة الثانية ،متجس�د ًا في تكت�ل تاريخي (وفق

مفهوم غرامش�ي) ألح�زاب اليمين المتطرف�ة ،وبقيادة الليكود :أحزاب المس�توطنين

والصهيوني�ة الديني�ة ،إضافة إلى أحزاب حريدية ،بات�ت أقرب إلى الصهيونية من ذي
قبل ،وحزب القادمين الجدد الروس الذي يتب ّنى دمج العلمانية في اليمين المتطرف.
وأدت هذه التغيرات إلى اقتراب الصهيونية إلى الدين أكثر ،واقتراب اليهودية الدينية

إلى الصهيونية أكثر .وتترافق هذه المتغيرات مع متغيرات قاعدية في المجتمع ،تتمثل
ف�ي زي�ادة ديموغرافي�ة لش�ريحة الحريديم ،إضافة إلى زي�ادة قوة الصهيوني�ة الدينية،
 102روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .23
 103المصدر نفسه ،ص .48
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وشغلها مناصب مهمة في الدولة.

104

ألق�ت ه�ذه المتغيرات بظاللها عل�ى العالقة بيهود العال�م ،وبالتيار اإلصالحي

في الواليات المتحدة تحديد ًا ،والذي بات يخش�ى قضم مس�احات العمل السياسي،
فضلاً ع�ن س�يطرة األحزاب األرثوذكس�ية عل�ى زمام العالق�ة بين الدي�ن والمجال

العمومي في إسرائيل ،باإلضافة إلى انسداد أي أفق أمام تسوية سياسية عادلة للمسألة
الفلس�طينية ،ب�ل يت�م تكثي�ف االس�تيطان ،ال�ذي وإن لقي َم�ن يؤيده ف�ي المجتمع/
المجتمع�ات اليهودية حول العالم ويدعمه ،فثمة َمن يتحفظ بش�أنه أيض ًا ،وخصوص ًا

بين أوساط جيل الشباب.

105

خل�ص اس�تطالع للرأي ،بادر إلي�ه صندوق عائلة «رودرمان» قبل س�نة ،إلى أن

المس�تط َلعين يعتق�دون أن ازدي�اد قوة األح�زاب اليمينة أو الحريدية هو س�بب
ثل�ث ُ

أساس�ي في التباعد بينهم وبين إس�رائيل.

106

وتبين ،في اس�تطالع لمعهد سياسات
ّ

الش�عب اليه�ودي ،الذي ذكرته س�ابق ًا ،أن  8في المئة فقط ،م�ن مجموعات الجوالي

يقرب يهود العالم إلى
اليهودية حول العالم ،تعتقد أن السياسة اإلسرائيلية هي «عامل ّ
تقربهم إليها جد ًا ،في مقابل أن  16في المئة يرون
إس�رائيل ».ويعتبر  13في المئة أنها ّ

أن السياس�ات اإلس�رائيلية « ُتبعد يهود العالم عن إس�رائيل» ،ويعتقد  28في المئة أنها

« ُتبعدهم عنها بصورة كبيرة».

107

( )5تغيرات في الواليات المتحدة نفسها
يب�دو أن ثم�ة عوام�ل جدي�دة تدخ�ل في مس�ألة دعم إس�رائيل ل�دى الجمهور

األميركي العام ،بحيث إن أنماط التصويت تؤ ّثر في س�ؤال «االنحياز إلى إس�رائيل»،

وتتفاع�ل مع�ه ،األمر ال�ذي يتعارض ،بدرجة ما ،مع ما كان ُيع�رف بـ« إجماع الثنائي
 104لالستزادة بشأن هذه المتغيرات ،يمكن مراجعة تقرير مدار.2017 ،
 105روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره.
 106الفي ،مصدر سبق ذكره.
 107روزنير وريسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .38

 62دليل إسرائيل العام2020 ،

الحزب�ي» .أظه�ر اس�تطالع للرأي أج�راه مركز بيو ف�ي كانون الثاني/يناي�ر  ،2018أن

 79ف�ي المئ�ة م�ن الحزب الجمهوري أب�دوا انحياز ًا إلى اإلس�رائيليين على حس�اب

أقروا بأنهم ينحازون إلى إسرائيل
الفلسطينيين ،بيد أن  27في المئة من الديمقراطيين ّ

أكث�ر من انحيازهم إلى الفلس�طينيين.

108

ال يعني ه�ذا األمر ،على الرغم من ذلك،

أن ثم�ة تحدي� ًا لوجود «إجماع عل�ى الثنائي الحزبي» مع إس�رائيل ،بين قادة الحزبين
الحاكمين ونُخبهما .فاالستطالع شمل شريحة من األعضاء من عامة الشعب ،وليس
من قيادتي الحزبين.

(ج) من مظاهر التوتر بين إسرائيل ويهود العالم
(الواليات المتحدة بصورة خاصة) في السنوات األخيرة
تمحور التوتر بين الحكومة اإلسرائيلية ويهود العالم حول محطات متعددة في

متغيرات ،كما ذكرنا س�ابق ًا ،على رأس�ها إش�اعة خبر عدم
العقد األخير ،نتيجة عدة ّ

دعوة نتنياهو إلى إلقاء خطاب أمام مؤتمر فدراليات يهود ش�مال أميركا في تش�رين
الثاني/نوفمبر  ،2017علم ًا بأن خطابه ُبث في نهاية المطاف عبر وس�ائل التواصل،
ع�ن بع�د .وق�ال أح�د قيادي�ي المجتم�ع اليهودي بش�أن ذل�ك« :لو خط�ب نتنياهو
بعض
سيس�تقبل بصافرات التحقي�ر ».تبع ذلك ُ
ل�كان أول رئيس حكومة إس�رائيلي ُ

األص�وات اليهودية األكاديمي�ة واالجتماعية ،والتي طالب�ت بوقف جمع التبرعات
يلق استجابة
السخية من المجتمعات اليهودية إلسرائيل ،على الرغم من أن األمر لم َ

في واقع األمر.

االتفاق النووي اإليراني وتوتر العالقات بين نتنياهو وباراك أوباما :كان االتفاق

الن�ووي محط�ة بارزة وأساس�ية في ه�ذا التوت�ر ،إذ عارضت الحكومة اإلس�رائيلية
بش�دة ه�ذا االتفاق الذي و ّقعته الوالي�ات المتحدة األميركية مع إيران س�نة .2015
وألق�ى هذا التوت�ر بظالله على العالقات الثنائية بين يهود أميركا وإس�رائيل ،بحيث

«Republicans and Democrats Grow Even Further Part in Views Toward Israel 108
Palestinians,» Pew Research Center, January 23, 2018, https://pewrsr.ch/2F7Y7dH
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ترش�ح أوباما .وحاول سياس�يون يهود أميركيون إقناع
إن أغلبيتهم العظمى دعمت ّ
نتنياهو بالعدول عن إلقاء خطاب أمام الكونغرس سنة  ،2015يتعلق بمسألة االتفاق

النووي ،وأ ّ
ال يهاجمه من خالله .وانقس�مت المجتمعات اليهودية في هذا الش�أن،

بحي�ث إن قس�م ًا كبي�ر ًا م�ن األوس�اط اليهودي�ة دع�م االتف�اق ،في مقاب�ل انضمام

مؤسس�ات علي�ا تمثيلي�ة قوي�ة إلى المعارضة اإلس�رائيلية ل�ه ،مثل أيب�اك والمؤتمر

اليهودي األميركي والمنتدى لمكافحة التش�هير .وفش�لت مساعي نتنياهو ،في ذلك

الحي�ن ،ف�ي نهاي�ة المطاف ،ف�ي إلغاء االتف�اق (لكنه نجح في دف�ع الرئيس دونالد
ترامب إلى إلغائه في سنة .)2017

أس�ئلة داخلي�ة بش�أن الدين والدول�ة :ازدادت مظاهر التوتر بين إس�رائيل ويهود
أميركا ،مع وصول دونالد ترامب إلى الحكم ،وأخذت أشكا ًال داخلية أيض ًا ،كمكانة
خصص
التهوي�د اإلصالح�ي ف�ي إس�رائيل ،و«مقترح الصالة عن�د المبكى» ،ال�ذي ُت َّ

بموجبه مس�احة للصالة المش�تركة جندري ًا .ووصل التوتر إل�ى ذروته حين هدد آيك

فيش�ير ،أحد القادة غير الرس�ميين ف�ي المجتمع اليهودي ،وعض�و مجلس المديرين
القُ طري في أيباك ،بتجميد التبرعات إلسرائيل بسبب إعالنها ،في سنة  ،2017تجميد

«مقت�رح الصلاة عن�د المبك�ى ».وترافق ذلك مع إلغ�اء خطاب نتنياه�و أمام مجلس

األمن�اء للوكالة اليهودية.

109

وهي دعوة رددها آخ�رون في المجتمع/المجتمعات

اليهودي�ة ف�ي الوالي�ات المتحدة ،مث�ل غور إليئ�وري الذي كتب« :حكومة إس�رائيل

خنعت وخضعت لضغوط األحزاب األرثوذكسية».

110

قانون القوميةُ :يظهر توجه أوساط في المجتمع/المجتمعات اليهودية األميركية،

مث�ل الفدراليات اليهودية في ش�مال أميركا ،بش�أن «قانون القومي�ة» ،رؤية متباينة مع
الحكومة اإلس�رائيلية .والالفت أن االنتقاد الذي وجهته الفدراليات في شمال أميركا
ال ينبع من انتقاد جوهري لقانون القومية اإلسرائيلي ،بل من انتقاد عدم شموله مساواة
 109ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .85
 110شالوم ،مصدر سبق ذكره ،ص .106
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العرب الدروز داخل إسرائيل باليهود اإلسرائيليين .وذكرت الفدراليات اليهودية ذلك
صراح�ة في بيانها 111.ول�م تقتصر االنتقادات على الفدراليات فحس�ب ،بل انضم
إليها أيض ًا المؤتمر اليهودي األميركي والمنتدى لمكافحة التش�هير كذلك ،فض ً
ال عن

أوساط في قيادتي التيارين اإلصالحي والمحافظ.

التي�ار اإلصالح�ي يتحفّ�ظ عن نقل الس�فارة :كان إعالن الرئي�س دونالد ترامب

نقل السفارة األميركية إلى القدس ،من عوامل التوتر بين إسرائيل وتجمع/تجمعات
وعبرت قي�ادة التيار اإلصالحي
اليه�ود ح�ول العالم ،وظه�وره ،في الفترة األخي�رةّ .
اليهودي عن ذلك ،متمثلة في شخص رئيسها ريك جاكبس ،قائ ً
ال« :يجب نقل السفارة
في الوقت السليم ،وال نستطيع دعم خطوة ترامب من دون خطة سالم».

112

وتج ّلى

االختلاف ف�ي وجهات النظر في اس�تطالع أج�راه المؤتمر اليه�ودي األميركيّ ،بين
أن  16ف�ي المئ�ة فق�ط م�ن الجمه�ور األميركي اليه�ودي يدعم خطوة نقل الس�فارة،

بينما أيدها  36في المئة ش�رط أن يكون النقل في وقت الحق حين يتحقق سلام مع
الفلسطينيين ،ورفض  44في المئة نقل السفارة بصورة قاطعة.

113

 111المصدر نفسه ،ص .103
 112المصدر نفسه ،ص .104
AJC, «Survey of American Jewish Opinion 2017,» AJC, Global Voice, September 13, 113
2017 https://www.ajc.org/survey2017
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القسم الرابع
مصادر القوة المشتركة في
العالقات االجتماعية – الثقافية
تنشط مبادرات اجتماعية يتوالها أفراد ،أو مؤسسات ،أو هيئات ،أو حركات من

المجتمع المدني ،داعمة إلسرائيل .وهي مؤثرة جد ًا بسبب ما يتمتع به يهود الواليات

المتح�دة م�ن نفوذ ورأس مال اجتماعي ،بحيث يتم دعم الهجرة واس�تغالل مكافحة

السامية لمناصرة إسرائيل وتبرير أفعالها.

يتمت�ع معظم اليهود ح�ول العالم ،وخصوص ًا في الواليات المتحدة األميركية،

ب�رأس م�ال اجتماع�ي – ثقاف�ي كبي�ر (مقارنة بالنس�ب العامة بي�ن الس�كان ،أو بين
س�كان م�ن أصول ُأخرى) ،وال يتمث�ل هذا الجانب في المس�توى الفردي الثقافي –

االجتماع�ي لليه�ود كأف�راد فحس�ب ،ب�ل أيض� ًا بالقدرة على نس�ج ش�بكة عالقات

َ
المنتخب ،كما أش�رنا،
متش�عبة م�ع أصح�اب القرار ،س�واء في الجان�ب السياس�ي
أو ف�ي مختل�ف المؤسس�ات اإلعالمي�ة واألكاديمي�ة ومراكز األبح�اث والمنتديات

المتعددة ،بحيث يتم ،في الغالب ،ترجمة هذا التراكم في رأس المال دعم ًا سياس�ي ًا

للمصال�ح اإلس�رائيلية .إن  60ف�ي المئة م�ن اليهود األميركيين ،على س�بيل المثال،
ٍ
ع�ال ،في حين أن
ذوو تعلي�م أكاديم�ي ،يتمت�ع  30ف�ي المئة بينه�م بتعليم أكاديمي

 30ف�ي المئ�ة فق�ط من مجمل األميركيين ه�م ذوو تعليم أكاديم�ي ،يتمتع بينهم 10
ف�ي المئ�ة فقط بتعليم جامعي ٍ
عال 114.كما ش�غل اليهود مواقع نفوذ أساس�ية ،من

الناحية االجتماعية – الثقافية أس�وة بالمس�توى السياس�ي ،فلقد تبوأوا أيض ًا مناصب
إعالمي�ة ف�ي أهم وس�ائل اإلعالم ،فضلاً عن عم�ل كثيرين منهم ف�ي مدينة اإلنتاج
 114مدام – فريدمان« ،المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة :تعارف» ،مصدر سبق ذكره؛

»Pew Research Center, «Religious Landscape Study - Educational Distribution, 2014,
At: https://pewrsr.ch/2BqCyb0
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الس�ينمائي «هوليوود»،

115

الت�ي كان له�ا أيض ًا أثر في إنتاج الرواية اليهودية بش�أن

الشرق األوسط ،ونشرها عالمي ًا.

(أ) شبكة العالقات في الحكم كرأس مال اجتماعي
ُيترجم سلوك ًا سياسي ًا

يق�ول بي�ار بورديو إن رأس المال االجتماعي ال ينحصر في المكانة االجتماعية

التي يتس�م بها الفرد ،بل بقدرته على التداخل في ش�بكة من العالقات ،بحيث تصبح
هذه الشبكة ،في حد ذاتها ،رأس مال ُيستثمر في مستويات ُأخرى 116.ويشكل وجود
أوس�اط كبيرة من اليهود في مواقع أساس�ية وحساس�ة ،منذ النصف الثاني من القرن
العشرين ،العمود األساسي في رأس مالهم االجتماعي ،والذي يتفاعل مع رأس المال

السياسي ،السابق الذكر ،ويساهم في تعزيزه ،ويستغله من أجل استمالة أصحاب قرار

وصناع سياسات في الدول إلى الرواية الصهيونية والمصالح اإلسرائيلية.
ُ

أدى إدوارد جاكوبسون ( ،)Edward Jacobsonالذي كان شريك ًا تجاري ًا للرئيس

األميرك�ي هاري ترومان،

117

على س�بيل المث�ال ال الحصر ،دور ًا بارز ًا ،كما ذكرنا،

ف�ي تعزيز موقف ترومان من إس�رائيل ،وهو ال�ذي اعترف بها بعد دقائق من إعالنها،
فض ً
ال عن هنري كيسنجر ،في فترة السبعينيات .وينطبق األمر ذاته على حقبة الرئيس

بيل كلينتون ،بحيث كان محاط ًا بمستشارين في شؤون «السالم» ،كلهم من اليهودّ .أما

في عهد الرئيس جورج بوش االبن فشغل ثالثون يهودي ًا مناصب متعددة في الحكم،
وكذلك في فترة الرئيس باراك أوباما ،الذي أحاط نفسه بعدد من المستشارين اليهود،

 115مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة في األمن القومي اإلسرائيلي» ،مصدر سبق ذكره،
ص .192
Pier Bourdieu, «The Forms of Capital,» in Handbook of Theory and Research for the 116

Sociology of Education, edited by J. G. Richardson. (New York: Greenwood Press,
1985), p. 248.

 117ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره.
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منهم وزيرا المالية والتجارة.

118

ال تتوق�ف ه�ذه التجليات للقوة والمصالح المش�تركة ،والتي تتحقق من خالل

العالقات السياسية ،في حقبة بعينها ،بحيث إنها مستمرة إلى اآلن بصورة جلية .وربما

كان المث�ال األب�رز هو الدور السياس�ي الكبير الذي يضطلع به صه�ر ترامب ،جاريد
كوش�نير وزوجت�ه إيفانكا ،ابنة الرئي�س األميركي ،في اس�تمالة ترامب ،ال إلى جانب

المصالح اإلس�رائيلية ،بل إلى تب ّني قيم اليمين اإلس�رائيلي المتطرف ،وهو ما تمثل،

بص�ورة واضح�ة ،في المضي في إعالن «صفقة القرن» التي تتب ّنى رؤية نتنياهو بش�أن
حسم الصراع في المنطقة.

ُيعتب�ر تعيي�ن ديفيد فريدمان س�فير ًا للواليات المتحدة في إس�رائيل أيض ًا ،دلي ً
ال

ومث�ا ًال آخ�ر لتجلي�ات هذا النفوذ االجتماعي – السياس�ي ،فض ً
ال عن تعيين جيس�ون

غرينبلات ( )Jason Greenblattمستش�ار ًا لش�ؤون المفاوض�ات وموف�د ًا للحكوم�ة
األميركية إلى الشرق األوسط.

119

( )1العالقة بعد سنة 1967

ش�كلت حرب س�نة  ،1967كما ذكرنا س�ابق ًا ،منعطف ًا أساس�ي ًا في العالقة الثنائية

بين إسرائيل واليهود حول العالم ،ال على المستوى السياسي فحسب ،بل أيض ًا على

مس�توى بناء قوة دعم يهودية مش�تركة ،اجتماعي ًا وثقافي ًا .لقد زادت الهجرة اليهودية

األميركية بعد حرب سنة  .1967وللتدليل على ذلك ،نذكر أن عدد المهاجرين اليهود
من الواليات المتحدة حتى وقوع تلك الحرب وصل إلى نحو  35 – 30ألف مهاجر،

متديني�ن ف�ي الغال�بّ .أما في س�نة  1971وحدها ،فوصل إلى إس�رائيل  8000مهاجر

يهودي أميركي،

120

فض ً
ال عن أن الحركة اإلصالحية اليهودية األميركية باتت أش�د

 118مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .197
 119المصدر نفسه ،ص .198
Chaim Waxman, American Aliya - Portrait of an Innovative Migration Movement 120
(Michigan: Wayne State University Press, 2017).
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ارتباط ًا بإس�رائيل ،وواظبت على إرس�ال بعثات أكاديمية إلى الجامعات اإلس�رائيلية،
وزادت في درجة تداخلها في إسرائيل ،اجتماعي ًا وثقافي ًا.

121

س�اهم اللوبي الصهيوني في دعم الهجرة اليهودية من دول العالم إلى إسرائيل.

وأبرز ما قام به ،في هذا الصدد ،مساهمته في دعم هجرة اليهود من االتحاد السوفياتي،

في س�بعينيات القرن الماضي ،بعد اتفاق جاكس�ون – فانيك ،الس�ابق الذكر .وكذلك

في حملة دعم يهود الحبشة.

122

بات الدعم األميركي إلس�رائيل بعد س�نوات األلفية الثانية ،كما س�بق أن ذكرنا،

أقل تركيز ًا وأكثر تنوع ًا ،على الرغم من المحافظة على وتيرة ازدياد الدعم والتبرعات
المقدمة من المجتمعات اليهودية بصفة عامة .ووصل الدعم في أوائل سنة  2000إلى

أكثر من ضعفين ونصف ضعف ما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي.

كان ظه�ور العائلات المانحة دلي ً
ال على النمط الجديد ف�ي الدعم والتبرعات،

بحي�ث تتبرع بمبالغ كبيرة لمش�اريع متعددة ،كل وف�ق أجندتها .وبين هذه العائالت:

برونفمان وشوس�ترمان وفاكسنر وماركوس وكرافت وشتاينهردت وإدلسون وسافان
وميلكين.

123

( )2مشاريع البعثات والهجرة:
مشروع «تجليت» نموذج ًا
بدأ مشروع «تجليت» منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي لتعزيز الهوية اليهودية

لدى يهود أميركا ،ونشأ بمبادرة مشتركة بين الوكالة اليهودية ،ومانحين يهود من حول

العالم ،وصندوق «أساس» ،ومجموعات من المجتمعات اليهودية – األميركية ،ودولة
إسرائيل .ويهدف المشروع إلى تعزيز التواصل واالرتباط بين إسرائيل ويهود العالم،
من خالل تنظيم مشاريع مشتركة ولقاءات تعارف وبعثات وزيارات إلسرائيل .وتشير
 121ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .75
 122المصدر نفسه ،ص .78
 123المصدر نفسه ،ص .82
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المعطيات إلى أن  600ألف يهودي من حول العالم ،اشتركوا في هذا المشروع ،حتى
سنة  ،2018وزاروا إسرائيل بمرافقة أكثر من مئة ألف جندي إسرائيلي.

124

ُيب�دي ارتباط� ًا قوي� ًا بإس�رائيل

125

 43ف�ي المئ�ة من المش�تركين في مش�روع

«تجليت» ،وفق ًا لبحث متتابع أجراه مركز كوهين .وحافظوا على هذا الش�عور القوي
باالنتماء إليها ،حتى بعد سنوات من زيارتها.

( )3محاربة معاداة السامية كباب لشراكات
اجتماعية وثقافية بين إسرائيل ويهود أوروبا

ش�كلت محاربة معاداة الس�امية ،كما ذكرنا في القس�م السابق ،باب ًا رافد ًا ُيساهم

ف�ي بناء رأس المال السياس�ي المش�ترك في أوروبا بصورة خاص�ة ،فهو باب لتوطيد
رأس المال االجتماعي – الثقافي أيض ًا بين إس�رائيل وأوس�اط في يهود أوروبا .وربما

كانت المجتمعات اليهودية الفرنسية المثال األبرز لذلك.

ُتعتبر التجمع/التجمعات اليهودية في فرنسا من أكبر التجمعات اليهودية حول

العالم ،بعد إس�رائيل والواليات المتحدة األميركية .ويبلغ عدد اليهود في فرنس�ا نحو

سمى) ،إذ إن معظم
 600ألف يهودي ،معظمهم من أصول شرقية ،أو سفارديم (كما ُت ّ

أص�ول الهجرة اليهودية إلى فرنس�ا يعود إلى ش�مال أفريقي�ا والجزائر بصورة خاصة،
بع�د التحرر من االس�تعمار الفرنس�ي .وتنح�در أصول أغلبية المجتم�ع اليهودي في

فرنس�ا م�ن الجزائ�ر وتونس والمغرب ،فض ً
ال عن دول البلقانّ .أما األش�كناز (اليهود
الغربيون) ،فيشكلون أقلية داخل المجتمعات اليهودية في فرنسا.

126

كان لح�رب س�نة  1967تأثي�ر كبي�ر ف�ي مج�رى العالق�ات الثنائي�ة بي�ن يهود

 124مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .220

Cohen Center for Modern Jewish Studies, «Beyond 10 Days: Parents, Gender, 125
Marriage, and the Long-Term Impact of Birthing Israel,» Brandeis University,
December 2017, At: https://bit.ly/2FvuhoY
 126جو ترافيل« ،يهود فرنسا – من التاريخ القديم حتى أيامنا» ،متاح فيhttps://bit.ly/2INwuxB :

(بالعبرية).
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فرنس�ا وإس�رائيل ،كم�ا بين إس�رائيل ويه�ود الوالي�ات المتح�دة األميركية ،بحيث
نظمت أوساط كبيرة في المجتمع/المجتمعات اليهودية في فرنسا تظاهرات داعمة
لالحتلال اإلس�رائيلي ،فضلاً عن فتح ب�اب التبرعات إلس�رائيل عل�ى مصراعيه،
وإقامة تنظيم المؤتمر القومي للتنسيق ،وهو الذي جمع التنظيمات اليهودية ونظمها

تحت لوائه.

شكل وجود إسرائيل وحضورها في فرنسا ،على نحو شبيه بسيرورة المجتمع/
المجتمع�ات اليهودي�ة ف�ي أمي�ركا ،رافد ًا ل�رأس المال اليهودي في فرنس�ا ،سياس�ي ًا

واجتماعي� ًا .وب�دأت التنظيمات اليهودية تقوى وتكبر بعد س�نة  ،1967وخصوص ًا في
مطلع الثمانينياتُ :أنش�ئت محطات إذاعية ،وأقس�ام أكاديمية لدراس�ات يهودية ،وتم
دع�م مجلات أكاديمي�ة وتطويرها في هذا الش�أن .ومن الجدير اإلش�ارة إلى أن هذه

الفئات لم تكن كلها منحازة إلى إسرائيل.

127

ال يمكن اعتبار يهود فرنسا كتلة واحدة ،وأفرادها ليسوا موحدين بالضرورة ،إذ

عرفون «منفصلين عن الجذور»،
تفيد تقارير بأن ما يقارب  300ألف يهودي فرنسي ُي َّ
أي أنه�م ليس�وا ج�زء ًا م�ن المجتم�ع اليهودي الفرنس�ي ،األم�ر الذي دع�ا منظمات
مجتم�ع مدن�ي إس�رائيلي ،وخصوص ًا مع اس�تمرار انتش�ار ح�االت معاداة الس�امية،
إلى الش�روع في حمالت تهدف إلى زيادة زيارات يهود فرنس�ا إلس�رائيل ،فض ً
ال عن

تش�جيع هجرتهم إليها.

128

تعمل منظمة «المتعة اإلس�رائيلية» ،على س�بيل المثال،

وهي منظمة منبثقة من الوكالة اليهودية ،على تفعيل برامج في هذا الش�أن ،وتس�تعين

بعشرات آالف الفرنسيين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل إلقناع يهود آخرين بزيارة
إسرائيل أو الهجرة إليها ،تحت شعار «تعزيز الجذور اليهودية».

تس�تخدم المنظمة مس�ألة محاربة معاداة السامية تسويغ ًا أساسي ًا في حمالتها ،إذ

تعرضوا لحوادث
إن م�ا يق�ارب  70في المئة من اليهود الفرنس�يين ،وفق ًا لمصادرهاّ ،

« 127بيت هتفوتسوت»« ،فرنسا :محطات في تاريخ اليهود في فرنسا» ،متاح فيhttps://bit.ly/2Ta6G0A :

 128دان الفي« ،حملة تدعو يهود فرنسا :تعالوا إلى إسرائيل»« ،يسرائيل هايوم» 9 ،شباط/فبراير ،2020
متاح في( https://bit.ly/3dIwgDl :بالعبرية).
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تعرضوا لها .كما أن  43في المئة من اليهود يمتنعون
معادية للسامية ،أو شعروا بأنهم ّ
تعرضهم لحوادث مماثلة.
م�ن زيارة أماكن محددة ،خش�ية ّ

129

لكن ،ال مؤش�رات

واضح�ة حت�ى اآلن عل�ى نج�اح هذه الحمالت ،أو ع�دم نجاحها ،إذ أش�ارت وزارة

الهجرة اإلس�رائيلية ،التي ُذكرت في مؤتمر «الدرب الفرنس�ي نحو أورشليم» ،إلى أن
 4770يهودي ًا فقط ،من اليهود الفرنسيين ،هاجروا إلى إسرائيل سنة .2016

130

وتجدر

تفعل نش�اطات
اإلش�ارة ،ف�ي الصدد ذات�ه ،إلى أن منظمات مجتمع مدني إس�رائيلي ّ
مش�ابهة لتطوي�ر بعثات وزيارات ليهود أوروبا ،تحت ش�عار توطي�د ارتباطهم بالهوية

اليهودية وبإسرائيل ،وبصورة خاصة لدى يهود ألمانيا وروسيا.

131

( )4الترويج وتسويق إسرائيل عالمي ًا

تعمل عدة مؤسسات يهودية في الواليات المتحدة ،عطف ًا على المسار السابق
الذك�ر ،بالتع�اون مع مجموع�ات دينية – إثنية ُأخرى في مس�ألة مكافحة الكراهية،

م�ن أج�ل المس�اهمة في ف�رض مواجهة مع�اداة الس�امية على أكث�ر القطاعات في
المجتم�ع األميرك�ي ،بحيث أقام المؤتم�ر اليهودي األميركي ع�دة منظمات ،مثل

مجلس القيادة الالتيني اليهودي ومجلس االستشاريين المسلم – اليهودي ،بهدف

اس�تحداث ح�وار وفت�ح مج�ال للتعاون بين الطرفي�ن .ويأتي ضمن ه�ذا التعاون،
تنظي�م زي�ارة وف�ود ولقاءات مش�تركة في إس�رائيل ،لتعري�ف هذه الوف�ود بالدولة
ّ
اإلس�رائيلية.
وتش�كل منظم�ة  HAISمن أج�ل الالجئين في إس�رائيل وفي العالم،

مثا ً
ال آخر لذلك ،بحيث ّ
تركز نش�اطاتها على تس�ويق إسرائيل دولة تحترم التعددية
وحقوق اإلنس�ان ،وتحافظ عل�ى طالبي اللجوء فيها.

132

129
130
131
132

كم�ا أن التعاون ،الذي

المصدر نفسه.
يانيف فوهلرس« ،من باريس إلى نتنياهو :كم من القادمين الجدد من فرنسا إلى إسرائيل»« ،واي نت»،
 27حزيران/يونيو  ،2018متاح في( https://bit.ly/37nUBNK :بالعبرية).
تسبيكا كالين« ،يهود روسيا :الشتات غير الناطق» 13 ،تشرين األول/نوفمبر  ،2019متاح فيhttps:// :
( bit.ly/37mgsVvبالعبرية).
مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .206
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يساهم يهود الواليات المتحدة فيه في المجال األكاديمي والبحث العلمي ،يساهم
في التسويق إلسرائيل أيض ًا.

يفعل المؤتمر اليهودي األميركي منذ الثمانينيات مشروع ،Project Interchange
ّ

ووص�ل م�ن خالل�ه إلى إس�رائيل حتى اليوم أكثر م�ن  6000ش�خص ذوي تأثير في
بالدهم ،بهدف تغيير صورة إسرائيل لديهم.

( )5التبرعات لمشاريع تنموية

تصل مبالغ التبرعات من الش�تات إلس�رائيل إلى أكثر من ملياري دوالر سنوي ًا،

ويخص�ص معظمه�ا لمش�اريع وجمعيات تعتبرها أوس�اط في يهود العالم «مش�اريع
تنموية للمجتمع اإلس�رائيلي» .وبعض هذه التبرعات يذهب مباشرة إلى المؤسسات

العلي�ا ،الداعم�ة األساس�ية إلس�رائيل ،وعلى رأس�ها «الوكال�ة اليهودي�ة» و«جوينت
العالم�ي» و«صندوق القدس» و«صندوق إس�رائيل الجديد» .و ُتخصص مبالغ ُأخرى
لم�ا ُيع�رف باس�م «صناديق صديق�ة» ،التي توزعه�ا بدورها على مؤسس�ات متعددة،

كالمستش�فيات والمتاح�ف والجامع�اتّ .أما المس�توى الثالث فهو تبرع�ات فردية،
بحي�ث ُأنش�ئت صناديق دعم ف�ي الخارج للتبرع لمش�اريع اجتماعي�ة – ثقافية داخل
إسرائيل ،مثل «صندوق مندل» و«صندوق فرويد» و«صندوق برونفمان».

133

(ب) خريطة التبرعات المؤسساتية

( )1المؤسس�ات «القومية» اإلس�رائيلية :هي المؤسس�ات العليا التقليدية ،والتي

عملت على مدار سنوات على تنظيم التبرع والدعم لمشاريع متعددة داخل إسرائيل،

وبينها الوكالة اليهودية ،وهي مؤسس�ة عالمية يهودية تحظى بمكانة قانونية خاصة في

إسرائيل ،منذ سنة  .1952وهناك أيض ًا الهستدروت الصهيونية العالمية ،وهي المؤسسة
المالية المركزية لدعم مشاريع الهستدروت الصهيونية في أرض إسرائيل ،والصندوق

القوم�ي اليهودي الذي يجم�ع التبرعات العالمية من المجتمعات اليهودية ،باس�تثناء
 133المصدر نفسه ،ص .200
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المجتمع/المجتمعات اليهودية – األميركية .وعملت ،إلى جانب هذه المؤسس�ات،

مؤسس�تان يهوديتان أميركيتان بصورة مش�ابهة :النداء اليهودي
الموحد ( ،)UJAالذي
ّ
كان أبرز المؤسسات اليهودية األميركية العليا منذ ثالثينيات القرن الماضي حتى نهاية

تس�عينياته؛ جوينت العالمي الذي يعمل على تمكين اليهود في كل العالم ضمن عدة
مش�اريع مجتمعية.

ُيضاف إلى ذلك مؤسسات كانت ُتعتبر من أكبر المؤسسات

134

الفاعل�ة ف�ي مج�ال جمع التبرع�ات والدعم من «الش�تات اليهودي» إلس�رائيل ،مثل
منظمة بونديس وغيرها.

135

تغي�رت أنم�اط الدعم مع مرور الس�نوات .فإن كان الدع�م «من أجل الجماعة»

تفص�ل وجهات
وبنائه�ا ه�و م�ا مي�ز تجنيد الم�وارد في الحق�ب الس�ابقة ،بحيث لم َّ

المتبرع ،فإن الجيل البيني والجيل الش�اب يفضلان دعم ًا موجه ًا،
التب�رع للش�خص ُ

مح�دد ،إذ إن التبرع�ات ،عبر هذه
أي تفصيلي� ًا وموجه� ًا إل�ى جه�ة معلومة ومج�ال
َّ

المؤسس�ات (األول�ى) ،انخفض�ت إلى النصف بعد س�نة  .2000وبلغت  300مليون

ش�يكل ف�ي س�نة  ،2000بينما انخفضت إلى  150مليون ش�يكل التبرع�ات اآلتية من

خالل هذه المؤسسات.

136

( )2تموي�ل م�ن خلال الفدراليات اليهودية ف�ي الواليات المتح�دة :تعمل هذه

الفدرالي�ات عل�ى تجنيد الموارد م�ن المجتمعات المحلي�ة ،وتحويلها من أجل دعم
الممول في كثير من األحيان.
مشاريع متنوعة في إسرائيل ،ووفق ًا لرغبة
ِّ

( )3تموي�ل م�ن خالل «مؤسس�ات صديق�ة» وصناديق خاصة لش�ؤون عينية في

إس�رائيلُ :تعتبر هذه القناة من التغيرات البنيوية األساس�ية والتي طرأت على التمويل
والدعم اليهوديين األميركيين إلسرائيل خالل العقدين األخيرين ،بحيث تعمل ضمن

نطاق فردي ،في معظمه ،من خالل صناديق تابعة لعائالت وغيرها.
 134المصدر نفسه.
 135المصدر نفسه.
 136المصدر نفسه ،ص .201
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(ج) وجهات التمويل والدعم

يخص�ص م�ا يقارب  50ف�ي المئة من هذه التبرع�ات والتمويل من جانب يهود
َّ

العال�م بصف�ة عامة لدعم مش�اريع تعلي�م وبحث علميّ .أما النص�ف المتبقي فيتوزع
ٍ
رف�اه اجتماع�ي ( 13في المئة)؛ تطوع ومؤسس�ات إغاثة ( 11ف�ي المئة)؛ صحة
عل�ى:
( 7في المئة)؛ مؤسس�ات مناصرة ومرافعة ( 6في المئة)؛ ثقافة ورياضة ( 6في المئة).
يس�مى «المناعة القومية» من أه�م وجهات التبرع القادم�ة ،وخصوص ًا من
ويعتب�ر م�ا
ُ
ّ
يهود الواليات المتحدة األميركية.

137

«المناعة القومية» رافعة لعالقات
تبادل مشتركة (اجتماعية وثقافية)

تش�ير ع�دة معطيات إلى تداخل يهود العالم في مس�ار «التنمي�ة المجتمعية» في

المجتم�ع المدن�ي اإلس�رائيلي ،بحي�ث يعتب�ر كثير من األوس�اط لدى يه�ود العالم،

وخصوص ًا في الواليات المتحدة ،أن هذا األمر ال يساهم فقط في «تمكين المجتمع»،

م�ن وجه�ة نظ�ره ،بل يعمل أيض ًا عل�ى تطوير ما يراه «تعددية» في إس�رائيل ،وهو من
المس�ائل األساس�ية التي خلفت توتر ًا بين أوس�اط في المجتمعات اليهودية وحكومة

إسرائيل ،كالنقاش بشأن «قانون التهويد» سنة  ،2017وبشأن تعامل إسرائيل مع طالبي
اللج�وء الس�ودانيين أيض� ًا .وتدفع ه�ذه األمور وغيرها عدة أوس�اط ف�ي المجتمع/

المجتمع�ات اليهودي�ة األميركية إلى تخصي�ص موارد لجمعيات ومؤسس�ات تنتمي
إل�ى المجتم�ع المدني اإلس�رائيلي ،ورصده�ا وتجنيدها لها .وج ّندت فدرالية س�ان

مخصصة لدمج «قادمين جدد وعرب وحريديم
فرانسيسكو ،على سبيل المثال ،موارد
َّ

ونس�اء في المجتمع اإلس�رائيلي» في مش�اريع ضمن مجاالت تعليم وتشغيل وتطوع
مجتمعي .ويس�عى صندوق «عائلة رودرمان» ،في س�ياق مماثل ،لدمج ذوي حاجات

خاصة في المجتمع اإلسرائيلي.
 137المصدر نفسه.
 138المصدر نفسه ،ص .219
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القسم الخامس
مصادر القوة في العالقات االقتصادية المشتركة
�د رأس الم�ال االقتص�ادي اليهودي م�ن أهم مكامن القوة ل�دى المجتمع/
ُي َع ّ

المجتمع�ات اليهودي�ة بص�ورة عامة ،وف�ي الواليات المتحدة بص�ورة خاصة ،األمر

السياس�يين للجالي�ة اليهودية في أميركا.
ال�ذي يس�اهم في تعزيز رأس المال والتأثير
َّ

وتش�ير دراس�ة أجراه�ا معه�د بيو ( )Pewللدراس�ات إلى أن  44في المئ�ة من اليهود

األميركيين يفوق دخلهم السنوي  100ألف دوالر ،في مقابل  19في المئة لدى عموم

المواطنين.

139

كان الدعم األميركي – اليهودي أساسي ًا في فترة إنشاء دولة إسرائيل ،كما ذكرنا
س�ابق ًا ،وتولت مؤسس�ات عليا هذا األمر ،كمؤسسة النداء اليهودي الموحد (،)UJA

وصندوق التأسيس والبونديس .ونجحت المجتمع/المجتمعات اليهودية ،من خالل
تأثيرها في ُصناع القرار األميركي ،في تجنيد قروض كبيرة ومنح حكومية أميركية في

نهاية عهد الرئيس ترومان.

140

زاد الدع�م المؤسس�اتي اليه�ودي األميرك�ي إلس�رائيل بص�ورة ملحوظ�ة من�ذ

الس�بعينيات ،وخصوص� ًا خلال األزم�ة االقتصادي�ة الت�ي تعرض�ت له�ا ف�ي بداي�ة

الثمانيني�ات .وتم ّث�ل التعاون األبرز بنجاح أيباك ومس�اهمتها في إقناع البيت األبيض
بتوقيع اتفاقية التبادل التجاري بين الواليات المتحدة وإسرائيل سنة .1985

141

كما

زادت مس�اعدات الوالي�ات المتح�دة االقتصادي�ة إلس�رائيل ،ووصل�ت إل�ى ثالث�ة

مليارات دوالر في ذلك الحين .ويؤكد مركز األبحاث التابع للكونغرس أن إسرائيل
 139مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة في األمن القومي اإلسرائيلي» ،مصدر سبق ذكره،
ص .219
 140ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره.

Natan Aridan, Advocating for Israel: Diplomats and Lobbyists from Truman to Nixon,
(Lexington Books, 2017), pp. 56-62.

 141ليسنسكي ،مصدر سبق ذكره ،ص .78
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تتص�در قائم�ة ال�دول الت�ي تحص�ل على مس�اعدات اقتصادي�ة أميركية من�ذ الحرب

العالمية الثانية.

142

ع�د المجتمع/المجتمع�ات اليهودي�ة ،وفق� ًا لدراس�ة لمرك�ز بي�و ،من أغنى
ُت ّ

المجموع�ات الديني�ة – اإلثنية في الواليات المتح�دة األميركية ،إذ إن  44في المئة
م�ن العائلات اليهودي�ة تحقق مدخو ً
ال س�نوي ًا يف�وق مئة أل�ف دوالر ،في المقابل

يحصلون هذا الدخل الس�نوي .ويس�تثمر
فقط  %19من مجمل الس�كان األميركيين ّ
اللوب�ي الصهيون�ي رأس المال االقتصادي من أجل اس�تمالة نواب الكونغرس إلى

المصال�ح اإلس�رائيلية ،م�ن خالل جمع�ه التبرع�ات اليهودية الكبي�رة المخصصة

لحمالته�م االنتخابي�ة ،والتي وص�ل حجمها إلى  50في المئة من تلك التي ُقدمت
المقدمة إلى الحزب
إل�ى الح�زب الديمقراطي ،و 25في المئة من مجمل التبرعات
َّ
الجمهوري.

143

�أكثر من مئة �ألف    
معدل ال�سكان

م�سلمون

هندو

 �أقل من � 30ألف

يهود

الدخل السنوي اليهودي مقارنة بعموم المواطنين األميركيين (بالدوالر)
Sharp, U.S. «Foreign Aid to Israel,» Congressional Research Service, April 10, 2018 142
https://bit.ly/2koOIIk

 143انظر مثالً :جيل تروي« ،الصوت اليهودي :قوة سياسية وهوية في االنتخابات الرئاسية للواليات
المتحدة» (حيفا :جامعة حيفا( )2016 ،بالعبرية).
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(أ) دعم االقتصاد اإلسرائيلي

ال تنحصر قوة اليهود األميركيين في كونهم يس�تثمرون رأس مالهم االقتصادي

ف�ي رف�د رأس الم�ال السياس�ي فحس�ب ،والدفع ف�ي اتج�اه التأثير في صن�ع القرار

ف�ي الكونغ�رس أو البي�ت األبي�ض فق�ط ،بل هم يس�اهمون أيض ًا في دع�م االقتصاد

اإلسرائيلي ،وهو ما يعزز نموذج رأس المال المشترك.

كان دور التبرع�ات ،الت�ي تقدمها إلى إس�رائيل أوس�اط يهودي�ة أميركية ،مؤثر ًا

في جعل اإلدارة األميركية تعنى بش�أن المس�اعدات االقتصادية إلسرائيل ،وخصوص ًا

ف�ي اآلون�ة التي احتاج�ت األخيرة إلى ذلك ،وتحديد ًا خلال األزمة االقتصادية التي
تغير قلي ً
ال بفعل تطور إس�رائيل
تعرض�ت له�ا بداي�ة الثمانينيات .ويبدو أن ه�ذا األمر ّ
ف�ي العقدين األخيرين ،تكنولوجي� ًا وإنتاجي� ًا واقتصادي ًا.

144

وعلى الرغم من هذا،

ف�إن تقري�ر ًا لوزارة الش�تات اإلس�رائيلية ،صادر ًا في س�نة  ،2017خل�ص إلى أن دعم

«الشتات» اليهودي لالقتصاد اإلسرائيلي ما زال مؤثر ًا فيه ،بحيث تصل مبالغ تبرعات
الجوال�ي اليهودي�ة في العالم إلس�رائيل إلى  25مليار ش�يكل س�نوي ًا ،وهو ما يش�كل

وتقدر مس�اهمة
 6,35ف�ي المئ�ة من النش�اط االقتصادي ف�ي المجاالت ذات الصلةَّ .

يهود الواليات المتحدة بثمانين في المئة من إجمالي هذه التبرعات.

145

كما يمكن

تقس�يم المس�اهمة االقتصادية لليهود حول العالم في االقتصاد اإلسرائيلي إلى فرعين

أساسيين :التبرعات واالستثمار.

التبرعات

كانت حرب سنة  ،1967كما ذكرنا ،منعطف ًا مهم ًا في شكل التبرعات وحجمها،

بعد أن تحولت إس�رائيل إلى عامل مركزي في هوية المجتمع/المجتمعات اليهودية

 144مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة في األمن القومي اإلسرائيلي» ،مصدر سبق ذكره،
ص .198
 145وزارة الشتات« ،منطق – مشاريع اقتصادية ،فحص تأثير العالقة مع يهود الشتات في االقتصاد
اإلسرائيلي» (القدس :وزارة الشتات.)2017 ،
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ف�ي الواليات المتحدة تحدي�د ًا .ووصل حجم التبرعات المخصصة ألهداف متعددة

في إس�رائيل ،س�نة  ،2017إلى ثمانية مليارات شيكل .لذاُ ،يعتبر هذا الفرع أساسي ًا في
ّ
ويش�كل ما نس�بته  32في المئة من النش�اط االقتصادي
التبادل االقتصادي المش�ترك،

ليه�ود العال�م ف�ي إس�رائيل.

146

فصلن�ا ،في القس�م الس�ابق ،حج�م التبرعات
لقد ّ

الت�ي تغدقه�ا صناديق يهودي�ة عالمية على االقتصاد اإلس�رائيلي .والالفت أن إحدى

الدراس�ات ،الت�ي أجرتها وزارة الش�تات ،أظهرت أن فقدان واحد ف�ي المئة من هذه
147
وفصلنا
التبرعات وهذا الدعم يك ّلف االقتصاد اإلسرائيلي خسارة  1800وظيفة.
ّ
هذه المسألة في القسم السابق.

(ب) النشاط واالستثمار االقتصاديان

عل�ى الرغ�م م�ن أن مس�توى التبرعات ُيعتب�ر مهم ًا جد ًا ف�ي العالق�ات الثنائية

بي�ن إس�رائيل ويه�ود العال�م ،فإن أهميته تنصب ،م�ن وجهة نظرنا ،ف�ي تراكم الدعم

االجتماعي – الثقافي المشترك بين الجانبين ،من دون االنتقاص من دوره الفاعل في
دعم االقتصاد اإلس�رائيلي وإيجاد فرص العمل ،كما ذكرنا .إ ّال إن الدعم األساس�ي

لالقتص�اد يتعلق بمس�توى التبادل ،اقتصادي ًا وتجاري ًا ،بي�ن الطرفين ،وخصوص ًا يهود
الوالي�ات المتح�دة .كم�ا أن أوس�اط ًا يهودي�ة أميركي�ة ت�ؤدي دور ًا مهم ًا فيم�ا يتعلق
بتش�ريع األبواب أمام المستثمرين اإلس�رائيليين ،وتشبيكهم مع نظرائهم األميركيين،

باالستعانة بشبكة العالقات الكبيرة التي تملكها.

تس�تثمر المجتمع/المجتمع�ات اليهودي�ة األميركي�ة ،عل�ى س�بيل المث�ال ،في

مبادرات ريادية ( )Start–upفي إسرائيل ،والتي تساهم في سوق اإلنتاج والصادرات
اإلسرائيلية.

إن انخف�اض ش�راء البيوت من جانب يهود العالم بنس�بة واحد ف�ي المئة ،وفق ًا

 146مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة في األمن القومي اإلسرائيلي» ،مصدر سبق ذكره،
ص .199
 147وزارة الشتات ،مصدر سبق ذكر.
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ت�صدير

ا�ستثمارات

�سياحة

�إ�سكان وبناء

تبرعات

ّ
مركبات دعم يهود العالم وتداخلهم في االقتصاد اإلسرائيلي (بحجم  25مليار شيكل سنوي ًا)

للمعطيات أعاله ،يكلف الدولة اإلس�رائيلية خس�ارة  6ماليين ش�يكل .كما أن  8في

المئ�ة م�ن الصادرات الغذائية اإلس�رائيلية إلى أوروبا والواليات المتحدة يس�تهلكها
يه�ود العال�م ،أي أن كل انخفاض ،قيمته واحد ف�ي المئة من هذه الصادرات ،يك ّلف
خس�ارة  300فرص�ة عم�ل ف�ي إس�رائيلّ .أما ف�ي مجال الس�ياحة ،فإن ثلث الس�ياح

القادمين إلى إسرائيل هم من المجتمعات اليهودية حول العالم.

148

استثمار في الصناعات الحديثة

ُيعتبر استثمار رجال األعمال ،مثل حاييم سيفان وبول سينجر وعائلة برونفمان،

م�ن أب�رز نش�اطات التب�ادل الفردي ،تجاري� ًا واقتصادي� ًا ،بين إس�رائيل واليهود حول
العالم ،بحيث يستثمرون وغيرهم مئات ماليين الدوالرات في قطاع تقنية المعلومات
وصناعة «الهايتك» اإلس�رائيلية .ويستثمر رجال أعمال ومانحون آخرون في صندوق

العل�وم المش�ترك بين أمي�ركا وإس�رائيل ( ،)BSFوالذي يعمل عل�ى تطوير صناعات
 148مدام – فريدمان« ،مساهمة يهود الواليات المتحدة في األمن القومي اإلسرائيلي» ،مصدر سبق ذكره،
ص .216
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علمية مشتركة.

تس�عى ع�دة فدرالي�ات يهودية – أميركية ،إل�ى جانب مب�ادرات رجال األعمال

الفردية ،لالس�تثمار في مش�اريع اقتصادية في إس�رائيل ،وتطوير اقتصادها ،من خالل

إقامة مشاريع متنوعة .ويقوم بعض الفدراليات ،على سبيل المثال ال الحصر ،بتفعيل
مشروع «عالقات أعمال من أجل األعمال» في كل من الواليات المتحدة وإسرائيل.
وطورت فدرالية سان فرانسيسكو ،هي ُ
األخرى ،مشروعي  MEETوتسوفين – مركز

الهايتك ،وهما من المشاريع والمبادرات االقتصادية التي تدعم الصناعة اإلسرائيلية.

ّأم�ا أيب�اك فتس�اهم في مش�اريع صناعية ،ضم�ن مج�االت الطاقة والمي�اه والزراعة،
وخصصت موارد لتطوير شراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والغاز والزراعة ،في

سنة  2016أيض ًا.

149

خالصة
انصب هذا الفصل على إماطة اللثام عن العالقة الثنائية بين إسرائيل واليهود في

الواليات المتحدة والعالم ،وتحديد المس�تويات السياس�ية واالجتماعية واالقتصادية
الت�ي تش�كل أبعادها وعمقها ،والبحث فيما يكتنف ه�ذه العالقة من أحداث تاريخية

وواق�ع وعالق�ات جذب ونف�ي وتكامل وتوتر ،في أحيان كثي�رة .و ُتعتبر هذه العالقة

جزء ًا أساسي ًا في محاولة قراءة المشهد اإلسرائيلي ،والسؤال عن ماهية وظيفة الدولة
ً
فضلا عن اعتبار ما ُيعرف
اليهودي�ة والحرك�ة الصهيونية ،منذ تأسيس�هما حتى اليوم،
إس�رائيلي ًا بـ« يهود الش�تات»ّ ،
مركب ًا محوري ًا وعمق ًا استراتيجي ًا للدولة اليهودية .وعلى

الرغ�م م�ن تطرق ه�ذا الفصل إل�ى العالقة بين إس�رائيل واليهود ح�ول العالم بصفة

عامة ،فإنه يركز ،في معظم أقسامه ،على العالقة الثنائية بين إسرائيل ويهود الواليات

المتحدة األميركية بصفة خاصة ،ألن الواليات المتحدة تشكل التجمع األكبر لليهود
ح�ول العال�م خارج إس�رائيل (ما يقارب  70في المئة) .كم�ا أن نحو  40في المئة من
 149المصدر نفسه.
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مجم�ل اليه�ود ف�ي العالم هم أميركي�ون ،في مقابل  45في المئة في إس�رائيل؛ أي أن
تجم�ع اليه�ود ف�ي إس�رائيل وفي الوالي�ات المتحدة يبلغ ما نس�بته  85ف�ي المئة من

إجمالي اليهود في العالم.

وص�ف ه�ذا الفصل ه�ذه العالقة من خالل مفه�وم «مصادر القوة المش�تركة»؛

أي وج�ود ش�بكة عالق�ات دعم مش�تركة بين إس�رائيل واليه�ود حول العال�م ،تتركز

ف�ي مس�تويات ثالثة :سياس�ية ،واجتماعي�ة – ثقافي�ة ،واقتصادية .تقوم مص�ادر القوة

المشتركة بين الطرفين على اعتبار المصلحة المشتركة بين التجمعين مصلحة متبادلة

وعمق ًا استراتيجي ًا مهم ًا لكل منهما في مكان وجوده ،األمر الذي نسج ثوابت محددة

ف�ي ه�ذه العالقة تقوم على مبدأ «الدعم المش�ترك» ،وتعتمد ف�ي الوقت ذاته «احترام
الخصوصي�ة المحلي�ة» .بي�د أن قراءة (س�واء تاريخي�ة أو حالية) ،لواق�ع هذه العالقة
الثنائي�ة وحيثياته�اُ ،تش�ير إلى مظاهر معين�ة من حاالت التوتر التي ش�ابتها .وعمدت

هذه المقالة إلى قراءة هذا التوتر ارتباط ًا بما بلوره اليهود حول العالم ،وفي الواليات
المتح�دة بص�ورة خاص�ة ،م�ن توق�ع أن يحظ�وا بـ« مواطنة رمزي�ة» ،تتم ّث�ل في أخذ

توجهاته�م وهواجس�هم ف�ي االعتبار عند ُصن�اع القرار اإلس�رائيلي ،وخصوص ًا فيما

يتعل�ق بالسياس�ة الخارجية ،أو فيما يتعلق بالس�ؤال عن عالقة الدي�ن بالدولة ،ونمط

ه�ذه العالق�ة إزاء مس�ألة «التهوي�د» بصف�ة خاصة .وترى ه�ذه المقالة أن ه�ذا التوتر
(القائ�م أحيان� ًا) ينبثق من معضلة بنيوية أساس�ية في الصهيونية ،وهي اعتبار إس�رائيل

نفس�ها دول�ة اليهود في أراضيها ،ودولة اليهود حول العال�م ،والتعامل مع ذاتها كأمة

عالمي�ة .ونت�ج من هذه المعضلة وهذه الرؤية مش�هد مركَّ ب م�ن العالقة الثنائية .وإن

كانت عملية بناء المصالح المش�تركة أس�اس هذه العالقة وأحد ثوابتها ،فمن الجدير
النظر إلى ما ُتنتجه هذه العملية من توقعات متبادلة بين الطرفين ،وهي توقعات ال يتم

االستجابة لها دوم ًا.

في المس�توى السياس�ي ،شكلت أوس�اط يهودية أميركية عمق ًا اس�تراتيجي ًا مهم ًا

لفرض األجندات اإلسرائيلية على السياسة األميركية (على الرغم من أن جزء ًا أساسي ًا
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م�ن ه�ذه األجندات ناب�ع من المصلحة الموضوعية األميركي�ة ذاتها أيض ًا) ،من خالل

الوصول إلى مواقع أساس�ية ومؤثرة في أميركا ،وباالعتماد على رأس المال السياس�ي

القوي ليهود الواليات المتحدة ،بدء ًا باستمالة الرئيس ترومان إلى االعتراف بإسرائيل،
مرور ًا بدور هنري كيس�نجر في الدعم األميركي لها ،وصو ًال إلى دور جاريد كوش�نير
في فرض صفقة القرن الحالية .وقد ّبين الفصل ،في هذا الصدد ،دور المنظمات العليا

اليهودي�ة األميركية :المؤتمر اليهودي األميركي؛ منتدى مكافحة التش�هير؛ الفدراليات
اليهودية؛ أيباك (اللوبي الصهيوني) .وتطرق إلى مس�اهمة أيباك ،سياس�ي ًا ،في الترويج

للسياسات اإلسرائيلية ،وضمان توافق أجندات مجلس النواب األميركي مع المصالح

اإلس�رائيلية ،وذلك من خالل قناة التبرعات التي تتيحها السياس�ة األميركية ،باإلضافة
إلى دوره في إحباط محاوالت كس�ر التفوق العس�كري اإلس�رائيلي في منطقة الشرق
األوسط ،أو زعزعته.

ُتعتب�ر حرب س�نة  1967حدث ًا جوهري ًا ومفصلاً تاريخي ًا في هذه العالقة الثنائية،

بحيث باتت إس�رائيل ،في أعين معظم اليهود حول العالم« ،المالذ اآلمن والمس�تقر
لليه�ود ».كم�ا أن الدع�م األميركي لها تضاعف وأخذ ش�ك ً
ال مغاير ًا بعد س�نة ،1967

وبات يجمعها مع الواليات المتحدة حلف وثيق غير منازَ ع فيه .وساهم هذا األمر في
تقوية المجتمع/المجتمعات اليهودية – األميركية ودعمها أيض ًا؛ أي أن قوة إس�رائيل
وحضورها ساهما في تعزيز رأس المال السياسي األميركي – اليهودي كذلك وتدعيم

مراكزه ،وليس العكس فقط.

م�ن المه�م اإلش�ارة ،في ه�ذا الصدد ،إلى أن ه�ذا البحث ال يعتب�ر أن التماهي

األميرك�ي الت�ام م�ع المصال�ح اإلس�رائيلية نابع فقط م�ن القوة والتأثير للمؤسس�ات
اليهودية في أميركا الداعمة إلسرائيل ،بل أيض ًا من مصالح أميركية صرفة ،وهذا األمر
يدعم بدوره نفوذ المؤسسات اليهودية المنحازة إلى إسرائيل في السياسة األميركية.

ت�رى ه�ذه المقالة أن المصالح المش�تركة ال تقتصر على المس�توى السياس�ي.
فلا ت�زال إس�رائيل ومؤسس�ات المجتمع المدن�ي فيها ،تحظ�ى ،اجتماعي� ًا وثقافي ًا،
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بقن�اة م�ن التبرعات الكبيرة ،وخصوص� ًا من جانب الفدرالي�ات المحلية والمناطقية،

والتي تعتبر أن دعم ما تس�ميه «المناعة االجتماعية» و«تمكين المجتمع اإلس�رائيلي»

ه�و الحج�ر األساس�ي في أجنداته�ا .كما أن الدع�م االقتصادي والمب�ادرة إلى إقامة

ش�راكات اقتصادية هما أس�اس بناء القوة االقتصادية المش�تركة بين إسرائيل واليهود
فصله القسمان الرابع والخامس.
في الواليات المتحدة ،وهو ما ّ

مظاهر التوتر
ط�ورت إس�رائيل توقعه�ا الحصول على دعم من يهود العال�م من دون التدخل

ف�ي ش�ؤونها الخاصة .وطور يه�ود العالم ،أو الجزء المنحاز منهم إلى إس�رائيل ،في

تدخل إس�رائيل في
المقاب�ل ،توقع� ًا منهم يقوم على الحظي بـ« مواطنة رمزية» وعدم ّ
قضايا المجتمعات اليهودية في بلدانها ُ
األم ،نظير هذا الدعم .إ ّال إن الواقع كان منافي ًا

وسجل تاريخ العالقة الثنائية بعض التوترات ،كتلك
لهذين التوقعين ،في أحيان كثيرة.
ّ
التي ظهرت في حكم جورج بوش األب بين يتسحاق شمير والمجتمع/المجتمعات

اليهودية ،أو التوترات التي ظهرت خالل العقد األخير بش�أن اختالف وجهات النظر
إزاء االتفاق النووي مع إيران ،وهو االتفاق الذي حاربه نتنياهو بشراس�ة على الرغم
من وجود أوساط يهودية – أميركية مؤيدة لتوقيعهُ .يضاف إلى ذلك التوتر إزاء «اتفاق

الصالة المشتركة عند المبكى» ،وهو االتفاق الذي تراجعت عنه إسرائيل نتيجة ضغط
األح�زاب الحريدي�ة ،األم�ر الذي و ّتر األج�واء بين المجتمع/المجتمع�ات اليهودية

والحكومة اإلس�رائيلية .ومن التوترات ،التي ش�ابت العالقة الثنائية أيض ًا ،االختالف

في التوجهات إزاء أنماط التصويت في االنتخابات الرئاسية األميركية .ففي حين يرى
نتنياه�و أن ترام�ب ،الجمهوري ،ه�و الصديق األقرب تاريخي ًا إلى إس�رائيل ،ال تزال
األغلبي�ة العظمى من المجتمع/المجتمعات اليهودية ف�ي الواليات المتحدة منحازة

فيتبي�ن التوتر في انزياح الحكومة
إل�ى الحزب الديمقراطيّ .أما على مس�توى أوروبا ّ

اإلس�رائيلية نح�و التحالف مع قوى اليمين الش�عبوي ،في حي�ن أن الجوالي اليهودية
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تخشى هذه التحالفات ،وخصوص ًا في شرق أوروبا ،نتيجة عالقة هذه األطراف ،التي

تنسج إسرائيل التحالفات معها ،بمظاهر معاداة السامية.

ه�ذا التوت�ر ،ال�ذي ال يوصف باألزم�ة ،ناتج من ع�دة أس�باب ،بينها تحوالت

عميق�ة تصي�ب المجتمع�ات اليهودي�ة ف�ي العال�م ،وفي إس�رائيل أيض ًا .كم�ا أن ثمة

اختالف ًا بين مفهوم الهوية اليهودية لدى أوس�اط األغلبية في إس�رائيل ،والتي تربطها

بالصهيونية ،ومفهوم الهوية اليهودية لدى أوساط متعددة في العالم ،وخصوص ًا لدى
الش�باب ،باعتبار أنهم ذوو قيم وأبعاد عالمية .كما أن ثمة تحو ًال يحدث في أوس�اط

النخ�ب السياس�ية اإلس�رائيلية ،وف�ي صلب الصهيوني�ة التي تقترب أكث�ر إلى الدين،
وإل�ى تقنين الفاش�ية ،فض ً
ال ع�ن االختالف فيما يتعلق بالتي�ار اإلصالحي .ففي حين
أن ه�ذا التي�ار ه�و المهيمن ،وخصوص ًا في الواليات المتحدة ،ال األرثوذكس�ي ،فإن

أغلبي�ة الش�رائح الديني�ة في إس�رائيل ال تزال ترفضه .باإلضافة إل�ى ذلك ،طرأ بعض

التنظيمات اليهودية الحديثة النش�أة ،والتي تعترض على احتكار المؤسسات اليهودية
العلي�ا الكبي�رة مصالح المجتمع/المجتمع�ات اليهودية .وهذه المؤسس�ات الحديثة
النش�أة تنتقد ك ً
ال من السياس�ة الخارجية اإلس�رائيلية واالحتالل .كما أن مجموعات

قاعدية عارضت ما يسمى «اإلجماع على دعم إسرائيل والصهيونية» ،وطرحت خطاب ًا
بدي ً
ال ،كمؤسسة صوت يهودي من أجل السالم ،التي تناهض الممارسات اإلسرائيلية
والصهيونية ،وترفض تجريم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل.

إن اإلق�رار بوج�ود ه�ذه المظاهر م�ن التوتر ال يعن�ي أنها ه�ي الناظمة للعالقة

الثنائي�ة بي�ن إس�رائيل ويه�ود العالم بصف�ة عامة ،أو يه�ود الوالي�ات المتحدة بصفة

خاص�ة .ب�ل إن العالقة الثنائي�ة ال تزال متينة وقوية لدى األغلبية ،وال تزال قائمة على
أساس المصالح المشتركة واإلحساس بوحدة المصير بين الطرفين (أو لدى األغلبية
في الطرفين).

ذه�ب كثي�ر من التحليالت بعيد ًا في ه�ذا الصدد ،إلى درجة اعتبار أن ما يجري

هو بمثابة «ش�رخ» بين الطرفين ،وهو ما تنظر إليه هذه المقالة بعين الحذر .وال تش�ير
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المعطي�ات ال�واردة فيه�ا إل�ى أن ما ن�راه من توت�رات يصل إل�ى درجة اعتب�اره أزمة
جوهري�ة ف�ي العالقة بين الطرفي�ن ،بينما تعتبره توتر ًا في إطار العالق�ة الثنائية ،والتي

ال تزال راس�خة بين إس�رائيل والمؤسس�ات المهيمنة لدى يهود العالم وأميركا .وإن

ضرب�ت تغي�رات عميق�ة المجتمع�ات اليهودية في العال�م وفي أميركا ،في مس�تويي
المجتمع والنخبة ،كما حدث في إسرائيل ،إ ّال إن العالقة الثنائية ال تزال ّ
تشكل مركَّ ب ًا

اس�تراتيجي ًا في الرؤية اإلسرائيلية ،تمام ًا كما هي في الرؤية االستراتيجية للمؤسسات
اليهودية المهيمنة حول العالم ،وفي الواليات المتحدة بصورة خاصة.

