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 المنتجفي واشنطن، تناول كاتب السيناريو والمخرج و في حلقة نقاش جرت مؤخرا  

مسألة التدخل الروسي المزعوم في االنتخابات الوطنية  ،بإيجاز ،أوليفر ستون

األخيرة، والحظ أن "إسرائيل تدخلت في االنتخابات األمريكية أكثر بكثير من 

في مقابلة مع ستيفن وبضعة أيام، ذلك بوبعد  ". في ذلك دون أن يحقق أحد ،روسيا

دعاء على ا ، عاد ستون إلى الموضوع، ردا  "عرض آخر الليل"كولبيرت في 

"إسرائيل كانت  بقوله: كولبيرت متحديا   ،عدواني بأن روسيا تدخلت في االنتخابات

 "لماذا ال تسألني عن ذلك؟ف  .ي االنتخابات األمريكية من روسياأكثر فمشاركة 

عن  CBSشبكة  فقد حذفته على يوتيوب.  تمع كولبير جدالالهذا ال تبحث عن 

شبكة احتقاره على " ال يمكن إ" حرفأن  مجددا  موقعها على شبكة اإلنترنت، ما يدل 

يشير بالطبع إلى حقيقة أن اللوبي اإلسرائيلي، الذي  ستونكان  . التلفزيون الوطنية

يباك(، اسرائيلية )يتصرف بشكل خاص من خالل اللجنة األمريكية للشؤون العامة اإل

لح المفترضة مثل المصات هيئةن أي م ليس أقللوبي أجنبي،  كونه ال يمكن إنكار

مبنى مستوى وهي تعمل مع اإلفالت التام من العقاب على  لروسيا أو الصين. 

وال أحد يجرؤ  ة كافة،المحلي ياتالمستوو دولةوكذلك على مستوى ال ،الكابيتول هيل

لعام الوكاالت األجنبية بموجب قانون تسجيل  بالحصول على ترخيصعلى مطالبتها 

ها ئإنهاء إعفا يسمح بتمحيص مواردها المالية وأيضا   ، األمر الذي من شأنه أن1938

من  هكما ال يرى الكونغرس أو وسائل اإلعالم أن الضرائب "التعليمية". وضعية من 

للمرشحين على أساس إخالصهم إلسرائيل، ناهيك  (يباكا) دعمالمناسب التحقيق في 

بشكل واضح في  ي ظهرذالعملية االنتخابية األمريكية العن التدخل المباشر في 

 .2012دعمها للمرشح ميت رومني عام 

على الحصول على  (يباكاالتي جاءت منها )آخر رئيس سعى إلى إجبار المنظمة 

كينيدي، الذي كان على وشك اتخاذ خطوات لكبح برنامج  .جون فترخيص كان 

يل، إلسرائضربة حظ الذي كان بمثابة األمر ، هلااغتي قبيلإسرائيل لألسلحة النووية 

مضحك كيف من ال ليندون بينس جونسون.  ةلصهيونيا نصيربتم استبدال كينيدي ثم 

عالقة كوبية  عنلقد بحثت لجنة وارن بعمق  في بعض األحيان. تعمل األشياء أن 

عما إذا .  إال أنه على المرء أن يتساءل ولم تخرج بشيء عملية االغتيال،محتملة في 
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وبالمثل، فشل تقرير  في األدوار المحتملة لدول أخرى.  أيضا  تم التحقيق كان قد 

 ،سبتمبر في دراسة احتمال تورط إسرائيل في الهجوم اإلرهابيأيلول /  11لجنة 

على الرغم من وجود عدد كبير من األدلة التي تشير إلى وجود عدد من العمليات 

 ت.السرية التي تقوم بها إسرائيل في الواليات المتحدة في ذلك الوق

الرئيس السابق لهيئة  وصفمن الخدمة العسكرية،  عاما   40كثر من في مراجعة أل

عواقب السلطة اليهودية إزاء السياسة  ،األدميرال توماس مورر ،األركان المشتركة

 يتصدى لهم –ال يهمني من هو  - ا  "لم أر قط رئيس بالقول:األمريكية تجاه إسرائيل، 

يعرف  على ما يريدون. فهم يحصلون دائما   . ر العقولهذا أمر يحي   إلسرائيليين[. ل]

بحيث ال أستطيع بعدها وصلت إلى نقطة  وقت. ال طوالاإلسرائيليون ما يجري 

حكومتنا،  فيهؤالء الناس  تحكم مدىإذا فهم الشعب األمريكي كتابة أي شيء.  

 ".فكرة عما يجري ةيألديهم  تليس عندنا نمواطنوال . فلربما حملوا السالح

"يو اس اس ليبرتي" السفينة على  ،1967عام  ،سرائيليكما تحدث عن الهجوم اإل

من  استغاثةرسال نداء إليبرتي من  السلكين "اسرائيل حاولت منع مشغلي إ قائال  

تم  تقليص عدد [ هأنكيف ]و ميركية. ذاعة األإلالطارئة لقنوات الخالل تشويش 

في المسافة القريبة حول آلية برشاشات المزودة رق النجاة اوزوسرائيلية اإلقوارب ال

 وخلص إلى أن ". رةيخطذوي اإلصابات الإنقاذ الجرحى السفينة والتي كان يمكنها 

هل  لماذا؟ ف ،إذا كان األمر كذلكو ؟ مصالحنا فوق"حكومتنا تضع مصالح إسرائيل 

 "سرائيلية؟ميركية للمصالح اإلخضاع المصالح األإتستمر حكومتنا في 

أكثر بات لمصالح اإلسرائيلية، ل خنوعاليوم، حيث أن ال مطروحا   باتهذا السؤال 

عندما تحدث  2002في واشنطن عما كان عليه في عام  2017في عام  انتشارا  

 يمرسرائيل إلز من التحي   ا  كبير ا  مورر، فإن جزءأيام الحال كان عليه وكما  مورر. 

خشية أن دونها على اإلطالق، من أو  ،عالميةاإلغطية تبقليل من ال عبر الكونغرس

وبإيجاز، هناك يد  . : من هو الكلب ومن هو الذَنبالتساؤلبيبدأ أي شخص 

قصد من ال ي  إسرائيلية في الكثير مما تفعله الواليات المتحدة على الصعيد الدولي، 

 أي شيء جيد للشعب األمريكي.ورائه الحصول على 
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من التشريعات التي تدعمها  موجة ثمةكانت  ،يلة الماضية وحدهاخالل األسابيع القل

من تمت كتابته بالفعل قد القوانين  أحدمن المرجح أن  . اللوبي التابع لهاإسرائيل و

مكافحة والمتعلق ب الصادر عن مجلس الشيوخ، ،722القانون رقم  هو . (يباكا)قبل 

 من الدعممشروع القانون  لقيو . 2017أنشطة إيران المزعزعة لالستقرار لعام 

 عدد كبيربدعم  أيضا   حظي، معظمهم من المشتبه بهم المعتادين، ولكنه عضوا   63

، بما في ذلك كوري بوكر ونتقدمي مقراطيين الذين يصفون أنفسهم بأنهمن الديم

بالحصول   "ال" إلسرائيل. خشية أن يقوال با  ومرع بداوكاميال هاريس، وكالهما 

فقد  ،أعضاء مجلس الشيوخ هو عدد 100 أصل من الداعمينرعاة من ال 63 على

غير أنه حصل فعليا  على  . بأغلبية ساحقةكان من المؤكد أن يمر مشروع القانون 

راند بول وبيرني  اعتراض صوتين فقط، هما صوتي ، ذلك أنه لقيصوتا   98

 "ال".اللذين صوتا بـ ساندرز 

قانون تزويد ".  فعنوانه الفرعي هو: وحدهابإيران  س 722ال يتعلق القانون و

قد و مكافحة عدوان الحكومتين اإليرانية والروسية". الكونغرس بمراجعة حول 

زيادة العقوبات على كل من إيران وروسيا مع الحد  ممت بنود القانون بهدفص  

 وفي . الكونغرسالبيت األبيض على تخفيف أي عقوبات دون موافقة قدرة أيضا من 

من  يوما   180تعلق بإيران، ينص مشروع القانون على أنه "في موعد ال يتجاوز ما ي

وزير الخارجية، ووزير على  توجبتاريخ سن هذا القانون، وكل سنتين بعد ذلك، ي

ر يتطوالعمل بشكل مشترك على الوطنية المخابرات الدفاع، ووزير الخزانة، ومدير 

رانية التقليدية وغير المتماثلة التي تهدد استراتيجية لردع األنشطة والتهديدات اإلي

حلفاء الرئيسيين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا البشكل مباشر الواليات المتحدة و

 ".نغرس المعنيةديمها إلى لجان الكو، وتقوما وراءها

، وال سيما حدألن قدرة إيران على تهديد أذلك  ،ال معنى بالطبعهي بالفرضية و

وبفارق هائل ، بل اجيرانهأقل تسليحا  بكثير من  يهف الواليات المتحدة، محدودة. 

وكذلك للجنراالت  ،العدو المفضل للكونغرس تأصبح ان الواليات المتحدة، لكنهع

إيران  تجاه النية العدوانيةإن  السابقين الذين يعملون كمستشارين في البيت األبيض. 

لتطورات ل نظرتهم ترويجرائيل ومن السعوديين الذين تمكنوا من تأتي مباشرة من إس
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للتأثير  تماما  الخاضعة من العالم من خالل وسائل اإلعالم الغربية ذلك الجزء في 

 .اليهودي

 أن "تتشاور"في مجلس النواب يتطلب  ظهر مشروع قانونفقد  المزيد.  هناكو

حتملة لألسلحة إلى البلدان العربية إسرائيل بشأن أي مبيعات م مع الواليات المتحدة 

بال شك  ا  إسرائيل سيكون لها رأي، مدعوموبعبارة أخرى، فإن  في الشرق األوسط. 

ما تفعله الواليات المتحدة من حيث مبيعات  فيمن قبل الكونغرس ووسائل اإلعالم، 

ي، براد شنايدر من إلينو مامشروع القانون، وه اويريد مقدم الخارج.  إلىاألسلحة 

عن كثب في مبيعات األسلحة العسكرية  يتم التدقيقوكلوديا تيني من نيويورك، أن "

 .في المستقبل" للحفاظ على "الحافة العسكرية النوعية" التي تتمتع بها إسرائيل حاليا  

لذلك فإنه بالكاد  (؛يباكانابض بالحياة في )وعضو  يهوديشنايدر هو، بالطبع، 

   نزيهة أيضا .بالكاد  امكتب والية نيويورك، لذلك فإنهعمل في تتيني و . طرف نزيه

والنتيجة الصافية من كل هذا هو أن الوظائف والترتيبات األمنية الدولية األمريكية 

 )الفيتو( لحق النقض ،على األقلوإن جزئيا   ،خاضعةمبيعات األسلحة ستكون عبر 

ن إسرائيل يمكن أن أل ،عرف أن هذا هو بالضبط ما سيحدثي الكلو اإلسرائيلي. 

 أية هيئة تكافح بنجاح لوقف ذلك. تصب لعنتها على

مكافحة معاداة السامية األوروبية لعام ل 672 لقد تم إقرار قانون . هناك أكثروبل 

قلت  نعم،  يونيو. حزيران /  14في  باإلجماع من قبل مجلس النواب 2017

ة رصد ما تقوم به الدول مشروع القانون من وزارة الخارجييطلب  "باإلجماع". 

اعتماد على عهم ياألوروبية وقوات الشرطة الخاصة بها حول معاداة السامية وتشج

يعتبر معاداة للسامية، سوهذا يعني أن نقد إسرائيل  "تعريف موحد لمعاداة السامية". 

بالفعل الحالي الوضع ما عليه ، وهو تخضع للقضاءوبالتالي سيكون جريمة كراهية 

أن ينعكس ، فهناك إمكانية يرد األوروبيون على ذلكوإذا لم  في بريطانيا وفرنسا. 

إليانا كل من في تقديم مشروع القانون  اشتركقد و في المفاوضات التجارية.  ذلك

 يهوديتان. هماتاونيتا لوي من نيويورك، وكل ،ليتينن من فلوريدا -روس 
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المبعوث الخاص لرصد من لمجلس الشيوخ م مقد   مرفقمشروع قانون  وهناك أيضا  

مبعوث معاداة من وسيجعل مشروع القانون  . 2017ومكافحة معاداة السامية لعام 

نه من توفير موظفين وميزانية كاملة كامال   أمريكيا   السامية سفيرا    ما يسمح ،وسيمكِّ

راند من ويرعى مشروع القانون كيرستن جيليب بالتدخل في جميع أنحاء العالم.  له

جيليبراند من غير المحتمل أن تفوت  وماركو روبيو من والية فلوريدا.  ،نيويورك

بينما يريد  ؛المشاركة في رعاية أي شيء يتعلق بإسرائيل بسبب مصلحتها الذاتية

 المال.ب نظرا  لولعه الشديدأن يكون الرئيس بشدة روبيو 

 عاما   50بمرور  احتفالي قرارعلى  مجلس الشيوخ األمريكي أيضا   وافق، وأخيرا  

وشارك  ومرة أخرى، تم التصويت باإلجماع.  على غزو إسرائيل للقدس الشرقية. 

من في رعاية القرار كل من السناتور تشارلز شومر وميتش ماكونيل، وهما 

وكلما قل الحديث عنهما يكون ، التي تتلطخ سمعة األفاعي باسميهمازواحف ال

الوصي على إسرائيل في  يبأنه "شومر" أ نفسه صفوشومر يهودي  . أفضل

يعارض سياسة حكومة الواليات المتحدة الذي ن القرار ذلك أ مجلس الشيوخ. 

الغربية يتنافى سرائيل للقدس الشرقية والضفة إن احتالل أالراسخة منذ فترة طويلة ب

زعج أنه أيبدو ال  ،عملية سالم مع الفلسطينيين يأمام أوهو عائق  يمع القانون الدول

 عضاء مجلس الشيوخ.أحدا  من أ

لذكرى السنوية تخليدا  لولعلي أشير إلى أنه لم يصدر قرار من مجلس الشيوخ 

ألنهم  وطاقمها، ذلك ضباط "ليبرتي أوس ليبرتي" أبداهاالخمسين للشجاعة التي 

 .  "يتم فيه تحرير "القدسكان اإلسرائيليين في الوقت الذي  على يدذبحون كانوا ي  

اتفاقات سرية مع البنتاغون ووكاالت عليه مل تتشهناك المزيد ليقال، عما ربما و

سافر  . أخيرةولكنني سوف أتوقف عند هذه النقطة بمالحظة نهائية  ؛االستخبارات

الرغبة في بدء مفاوضات جادة بين  الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق األوسط مدعيا  

 ،أخذه بنيامين نتنياهو جانبا   لقد . كان خداعا  كله ك إسرائيل والفلسطينيين، ولكن ذل

على العنف  الفلسطيني"التحريض" اإلسرائيلي المعتاد عن الهراء خرج مع ف

ذهب لرؤية الرئيس الفلسطيني  وبعدها، . ذلك ترامب ابتاعو ،ليهودضد اوالكراهية 

بناء على ما أخبره به للسالم  ومعارضا   با  الكونه كذ وصرخ عليهمحمود عباس 
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الحكومة األمريكية، بالضبط ما يتم تمريره، بل وحتى تسليمه، إلى هذا هو  نتنياهو. 

أعلن اإلسرائيليون عن بناء أكبر  ،وبعد بضعة أيام الرئيس.  يكونبغض النظر عمن 

الذي  األمر، 1992جديدة غير قانونية في الضفة الغربية منذ عام  استيطانيةكتلة 

عون   مع واشنطن. تم بالتنسيقأنه يد 

امتالك الواليات برئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، آرئيل شارون  تباهىذات مرة، 

 المتحدة.  وأعتقد أنه كان محقا .

 


