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كان من النتائج الهامة للمشاركة األمريكية في الحرب العالمية األولى تنامي مصالح أمريكاا الخارجياة    

تارتبط عاادب بشاركا     قتصاادية  االوحيا  أن المصاالح   . منهاا النفطياة  وخاصة االقتصادية والتجارياة  

المصاالح قااموا بتشاكي     تلا    فإن أصاحاب   دون غيرها ومؤسسا  مالية وتجارية وقطاعا  صناعية

 خارجياة سياساا    حثا  علاى تبناي   و على صاانع القارار السياساي    منظما  متخصصة بهدف الضغط

صاانع القارار فاي     عإقناا وتقوم منظماا  اللاوبي عاادب بمحاولاة     . موتخدم أهدافه متتجاوب مع مصالحه

بوجهاة نظرهاا  وكلا  مان خالج اللجاو        مؤسساا  حكومياة    وغيرها مان البي  األبيض والكونجرس 

قياام  وتتم عملية الترغيب عاادب مان خالج    . جزرب الترغيب وعصا الترهيب... ساسة الجزرب والعصال

الماليااة وا  تقااديم الرشاادعم الحماال  االنتخابيااة للاارئيس وأعضااا  الكااونجرس و  باا اللااوبي المعنااي

 هم ضاد وتألياب الارأا العاام     ضاد غيار المتعااونين    تم مان خالج الوقاوف    يف أما الترهيب. للمسئولين

وبسبب طبيعاة تكوينهاا ومحدودياة أهادافها     . متتعارض مع مصالحه التيسياسا  ال نسفوالعم  على 

ماؤثرب فاي توجيا     مجموعاا  مان أهام القاوى ال    تلا  ال   أصبح  المتوفرب لهاالموارد المالية  ضخامةو

 .سياسة أمريكا الخارجية

لاوبي   بتجمياع قواهاا وتكاوين   في أوائ  القرن الماضي قام  كبرى شركا  البتروج األمريكية 

ولقاد  .   وعرض وجهة نظرها تجاه القضايا المتعلقة بصناعة وتجارب الانفط خاص للدفاع عن مصالحها

ان شركا  النفط األمريكية من امتيازا  التنقيب قيام الحكومة البريطانية بمحاولة حرملجا  كل  نتيجة 

 بالنسابة وبسابب قناعاة الحكوماة األمريكياة بأهمياة البتاروج       . عن البتروج في منطقة الشار  األوساط  

علاى فاتح المجااج أماام      وأرغمتهاا  الضغط على الحكومة البريطانياة  مارس   فإنها مصالحها الحيويةل

يكاا إلاى   ولقاد تباع كلا  توجا  أمر    . ياة الخليج ياة ازا  البترولمتيا اال الشركا  األمريكية للمشااركة فاي  

ة  واتجاه العرب إلى االهتمام بأمريكا  مما تسبب فاي تناامي العلقاا  السياساية     االهتمام بالبلد العربي

 .والتجارية بين الطرفين

األمريكياة   ةحكومالشركا  في أوائ  الخمسينا  بالضغط على تل  المن ناحية أخرى  قام   

مقارنة بتكلفاة اإلنتااج فاي      بسبب رخص تكلفة اإلنتاج في البلد األجنبية   وكللحد من واردا  النفطل



ومما تجدر اإلشارب إلي  أن أمريكا كان   وحتى أواخر الخمسينا  من القرن الماضي  من بين . أمريكا

اد وتحدياد الكميااا   أيزنهااور بتنظايم عملياا  االساتير    وبالفعا   قاام الارئيس    . الادوج المصادرب للانفط   

المستوردب  وإقرار نظام خاص إلصدار رخص االستيراد وتوزيعها بين الشاركا  ومصاافي البتاروج    

تمكاين شاركا  البتاروج    خلا  ساو  للتجاارب فاي رخاص االساتيراد  و       كلا  عان  ولقاد ناتج   . المختلفة

تسابب بادوره فاي     وهاكا . العالمياة في الساو   تجنب المنافسة و السو  األمريكي األمريكية من احتكار

حرمان الادوج العربياة   و مستويا  متدنية إلى انخفاض أسعاره و العالميالنفط حدو  فائض في إنتاج 

ويمكاان القاوج باختصاار أن اللااوبي    .المصادرب مان الحصااوج علاى عائاد مناسااب لمنتجاتهاا البترولياة      

ب  وأن ماا يخادم أهاداف    البترولي حاوج ونجح في إقناع الحكومة األمريكية بان مصالح الجهتاين واحاد  

تزاياد معادال      ووفاي ضا   .اإلساتراتيجية الشركا  البترولية يخدم أهداف أمريكاا ويحماي مصاالحها    

بخفاض األساعار المتدنياة أصال  وكلا  دون       9191  قاما  شاركا  الانفط فاي عاام      العالميةاإلنتاج 

باالرغم مان احتجاجاا  الادوج المصادرب       9191للدوج المنتجة  ثام كارر  العملياة فاي عاام      الرجوع 

تكوين منظمة األقطاار  ل  مما دفعها في إثارب غضب الدوج المصدربولقد تسبب كل  التصرف . للبتروج

لدفاع عن مصالحها وحماية حقوقهاا والحصاوج علاى عائاد عاادج لصاادراتها       ل( أوب )المصدرب للنفط 

 .ليةالبترو

من ناحية أخرى  قام  الحركة الصهيونية بعد أدرك  مادى أهمياة أمريكاا بالنسابة ألطماعهاا      

التوسعية بدراسة نظم حياب أمريكا بوج  عام  ونظامها السياسي واإلعلمي بوج  خاص  وتشكي  لوبي 

قرار المتعل  ولقد قام اللوبي بوضع خطة محكمة للتأثير في صنع ال. مصالحهاألهدافها وخدمة للترويج 

وخلج عقدين من الزمن  وبسبب غياب العارب  . بقضايا الشر  األوسط عامة وقضية فلسطين خاصة

دياد مان مراكاز صانع     الكام  عن ساحة العم  األمريكية  استطاع اللوبي الصهيوني السيطرب علاى الع 

تغلغ  في مؤسسا    والونجرس والجامعا  ومعاهد الدراسا   والتسل  إلى أروقة الكالقرار السياسي

أهم قوب ضغط في أمريكا  وأحد  يصبحاللوبي الصهيوني هكا جع  و. اإلعلم ومراكز صنع الرأا العام

  الرجوع إلي  وساماع وجهاة نظاره   أهم المراجع التي لم يعد باإلمكان رسم سياسة شر  أوسطية دون 

يهاود  غالبياة  إقناع بالحركة م  اإلى جانب كل   ق .في صنع وتوجي  الرأا العام المشاركةوأحد القوى 

لدولة اليهودية هو بمثابة بوليصة تأمين لهم وألوالدهم من بعدهم  وكل  الن إسرائي   ا أمريكا بأن دعم 

وفاي المقابا   قاما     . مان ليهاود العاالم   الصاهيونية  هاي الملجاأ األخيار والمالك ا      كما قال  الحركاة  

م الكيان الصهيوني باعتباره دعماا للقايم الغربياة وتأميناا     دع مطلببطرح  يةمريكاألالمنظما  اليهودية 

ومن أج  تمكين يهود أمريكا من القيام بالمهام المنوطاة   .للمصالح األمريكية في منطقة الشر  األوسط

 .بهم  تم تنظيمهم وتثقيفهم وتعزيز مصداقيتهم إعلميا وسياسيا على الساحة األمريكية



  خبرتهاا الطويلاة فاي العما  النقاابي     و(  مليون  7حوالي) سبيا ليهودية نإن كبر حجم الجالية ا

.   مكن صهاينة أمريكا من بنا  أهم جمعيا  الضغط الخاصة في تاريخ أمريكاا هاتسييسبإسرائي   وقيام

العم  على تثقيف صانع القرار السياسي فاي واشانطن بماا ياتل م ماع      إلى  الجمعيا ولقد اتجه  تل  

والوقاوف    ام بالمساهمة بسخا  في تموي  الحمل  االنتخابية لمعظم المرشحينمصالح إسرائي   والقي

لجالياة مان تواجاد كبيار فاي مختلاف وساائ  اإلعالم         تلا  ا وبسابب ماا ل  . بشدب ضاد منتقادا إسارائي    

وفاي ضاو  حرياة العما      . تعناي هزيمتا  فاي االنتخاباا       فإن معارضتها ألا مرشح كاناألمريكية  

  وتقب  المجمع األمريكي لمبادأ الرشاوب السياساية  وحاجاة     صونها الدستورالتي يالسياسي واإلعلمي 

المرشحين من رؤسا  ورجاج كونجرس ألصوا  وتبرعا  النااخبين وقاوى الضاغط الخاصاة  غاد       

وحيا  أن مبادأ المصالحة     .الحركة الصهيونية أهم القوى المؤثرب فاي ساير ونتاائج العملياة االنتخابياة     

  فاإن حفااظ المسائولين    األمريكياة  مبادئ التي تحكم العلقا  االقتصادية والسياساية الخاصة هو أهم ال

 على مناصبهم والطموحين على مستقبلهم فرض عليهم أن يكونوا آكانا صاغية لقوى اللوبي الصاهيوني 

 سفير عربيحين حاوج أعضا  الكونجرس  قاج أحد ولهكا. وجهها كيفما شا  ت اوأدوا  طيعة في يده

 ."إن قلبي معكم  لكن مستقبلي السياسي مع اللوبي الصهيوني: "بمبادئ الدستور األمريكي هتككير
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