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حتقيقات

المخفي حول كيفية ا�ستغالل الواليات المتحدة الأميركية لخلق «�إ�سرائيل»
التاريخ
ّ

5

إعداد وترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
ّ
والتضخم،
شهدت السنة الماضية ،تو ّترا ً في العالقات األميركية ـ «اإلسرائيلية» ،أخذ باالزدياد
حتّى وصل خالل األشهر الثالثة األخيرة ،إلى تبادل اإلهانات واأللفاظ النابية ،وما ك ّل ذلك ،إلاّ
نتيجة التقارب األميركي ـ اإليراني لمتابعة المفاوضات حول ملف طهران النووي.
في الثلث األول من تشرين الثاني الماضي ،كتب إيزي لبالر في صحيفة «إسرائيل اليوم»« :إن
االنتصار الساحق للجمهوريين ال يمنع الرئيس أوباما من االستمرار في الضغط على إسرائيل.
ومن المحتمل أن يبذل جهودا ً إضافية ويعمل على مأسستها من أجل تثبيت ميراثه حول العالقات
الخارجية .ولكن هنا في استطاعة الكونغرس أن يكبح جماحه في حال اتخذ الكونغرس موقفا ً
صلبا ً ومص ّمماً ،وسيكون هذا االمر متعلّقا ً ومرتبطا ً بالرأي العام والجهات المؤيدة إلسرائيل ،ال
سيما اليهود.
لكن لألسف ،فإنّ معظم اليهود األميركيين ال يصممون على مواقفهم ،على رغم تصميم أوباما
على إجراء صفقة مع إيران ُتمكنها من امتالك السالح النووي .التوتر بين إسرائيل والواليات
المتحدة ازداد في السنة االخيرة ،لكن المنظمة الوحيدة التي تدافع عن إسرائيل في الواليات
المتحدة بشكل مستمر هي منظمة «صهاينة أميركا» ومركز شمعون فيزنطال .وكان من المتوقع
أن يحتج قادة يهود كثيرون ،خصوصا ً أن معظمهم يعتقدون أن معاملة أوباما إلسرائيل أمر
يستحق االستنكار ،وهم يعملون من وراء الكواليس العتقادهم أن انتقاد أوباما علنا ً سيزيد من
تط ّرفه.
في الماضي ،ساهم الزعماء اليهود في الواليات المتحدة بشرح الدعاية اإلسرائيلية ونشرها،
ولكنهم اليوم ال يرغبون في الدخول في صراع مع الرئيس ،وال عمود فقريا ً قويا ً للجاليات
اليهودية ،لذلك فهي ال تستمع إلى رأيها .غياب القيادة أدّى إلى تدهور آخر ،إذ نشر جيري
روزنبلت محرر «نيويورك جويش ويك» مقاالً عنوانه «بيبي ضد العالم» ،إذ هاجم نتنياهو ألنه
يهدد العالقات بين إسرائيل وحلفائها األهم ،وهذا ألسباب انتخابية.
جفري غولدبرغ من «آتالنتيك» ،الذي كشف وصف «جبان» ,يعتبر أن الزعماء اليهود محرجون
تصحح إسرائيل مسارها
بسبب سياسة نتنياهو ،وكشف أن الزعماء اليهود يرون ضرورة ألن
ّ
وتجلس للتفاوض مع محمود عباس بنيّة صادقة وقلب مفتوح ،وتجميد البناء في القدس
أي مناطق ستبقى لدى إسرائيل».
والمستوطنات حتى يتبين ّ
كما أنّ جداالً واسعا ً ال يزال حتّى اليوم يسيطر على الحوارات والمقاالت والمواضيع المطروحة
عربياً ،هذا الجدال متمثل في سؤالَ :م ْن يسيطر على َمن :الصهيونية أم أميركا؟
في تقريرنا التالي ،الذي اخترنا له هذه «النبذة» من المقاالت التي هاجمت أميركا بسبب وصف
كتاب في غاية األهمية ،عنوان الكتاب :خال ًفا ألفضل
نتنياهو بالجبان والثرثار ،نتناول دراس ًة عن ٍ
أحكامنا  ،»Against Our Better Judgmentويبحث في حقيقة الدور الذي لعبته الواليات
المتحدة األميركية في خلق «إسرائيل» ،ويو ّفر جوابا ً ال لبس فيه :استُخدمت الواليات المتحدة
كأداة إلقامة دولة يهودية في األراضي العربية في فلسطين.
كتب أليسون واير:
يتساءل كثيرون حول حقيقة الدور الذي لعبته
الواليات المتحدة األميركية في خلق «إسرائيل».
يو ّفر الكتاب ـ موضوع المراجعة ـ جوابا ً ال لبس
فيه :اس ُتخدمت الواليات المتحدة ك��أداة إلقامة
دولة يهودية في األراضي العربية في فلسطين،
رغما ً عن سكانها األصليين الذي قطنوها لقرون
طويلة .كما يبيّن الكتاب كيف تالعب مؤيّدو
«إسرائيل» الصهاينة األميركيون بالحكومة،
واإلع�لام لتعزيز المصالح «اإلسرائيلية» على
حساب مصالح الواليات المتحدة وقيمها ومثلها
العليا.
ويلقي الكتاب الضوء على منظور جديد غير
معروف لدى كثيرين حول الجماعات المؤيدية
لـ«إسرائيل» في ال��والي��ات المتحدة وبريطانيا
ّ
يستحق أن يُقرأ من القارئ
العظمى .إنه كتاب
العاديّ كما من الباحث.
أرض مسكونة من
«إن��ش��اء إس��رائ��ي��ل» على
ٍ
قبل الفلسطينيين سيع ّرض المصالح األميريكة
واألروربية الغربية للخطر» .دين أتشيسون
لم يقم أح��د من ناشري الكتب في الواليات
المتحدة األميركية بمراجعة الكتاب .فإن حقوق
ن��ش��ره ه��ي ملك للكاتب وال��ص��ح��اف��ي أليسون
واي��ر ،المدير التنفيذي لمنظمة تدعى «لو عرف
األميركيون» ،أو «ما يحتاج ك ّل أميركي لمعرفته
حول إسرائيل  /فلسطين» .وقد ُمهر غالف الكتاب
بشعار المنظمة .كما أنّ سعره المنخفض دليل
على أنّ المنظمة ال تملك اإلمكانيات العامة نفسها
لدى دور النشر األخرى.
كذلك ،ف��إن المؤلف هو رئيس منظمة ُتدعى
«مجلس المصلحة الوطنية  ،»CNIوهي منظمة
أُنشئت من قبل اثنين من أعضاء الكونغرس
األميركي :بول فيندلي وبول ماك كلوسكي .وكال
المنظمتين مك ّرستان للبحث في سياسة الواليات
المتحدة الخارجية في الشرق األوس��ط والتي
تتفق مع المصالح األميركية ال مع القوى األجنبية
كـ«إسرائيل» على سبيل المثال.
إن محتويات الكتاب تب ّرر عدم تح ّمس أي من
دور النشر في الواليات المتحدة لنشره بسبب
معلوماته الناسفة والموثقة بدقة عن النفاق وعدم
االلتزام بالقوانين ،فضالً عن السلوك اإلجرامي
للحركات الصهيونية ف��ي ال��والي��ات المتحدة،
أوروبا ،وبالطبع في فلسطين.

ورقة صارت كتابا ً

كان الكتاب في األصل ورقة تهدف إلى وضع
األم��ور في نصابها لناحية العالقات األميركية ـ
«اإلسرائيلية» .ومع ذل��ك ،فقد نمت هذه الورقة
وكبرت لتقدّم للقارئ الكثير مما يحتاج لفهمه
ومعرفته» .وم��ا لبثت أن ت��ز ّودت بالمعلومات
اإلضافية التي كشفت ع��ددا ً من األم��ور المخفية،
«فأضحى هذا المقالة كتاباً» ،)p.iii(.غير أن
ذروة أهمية ه��ذا الكتاب تكمن في أن الحركات
الموالية لـ«إسرائيل» في الواليات المتحدة قد
«ع�� ّززت سياساتها وبالغت في تمويه قضيتها
عبر مزيد من اإلجراءات التي تغ ّذي تم ّزق مبادئ
الحرية وقيم األمة العزيزة».
ويضيف باقتضاب« :ك�� ّل هذا حصل من أجل
مجموعة من السكان ال يتجاوز عددهم ،عدد أولئك
في والية نيوجرسي»)p. 2( .
إن��ه كتاب قصير يتألف من ستة عشر فصالً
وم��ق�� ّدم��ة .غير أن��ه كتاب ق��ويّ وه���ادئ يعرض

ل�لأح��داث التاريخية والتحليالت المدعومة
بالوثائق المؤكدة والتي تظهر مدى صلة الكاتب
بالمعرفة العلمية والتقارير الموضوعية .وكما
ذكرنا ،فإن هذا الكتاب يعكس الكاتب من عادة
وضع الحواشي في نهاية ك ّل صفحة ،ويستعيض
بهذا «التقليد» بوضع الحواشي في نهاية الكتاب،
هادفا ً من وراء ذلك إلى عدم تشتيت القارئ في
«ذهابه وإيابه» بين النص والمالحظات ،ما يفقد
المعلومات المهمة قيمتها.
أم��ا قائمة المراجع التي استخدمها المؤلف
فهي رائعة للغاية .وتكتسب أهميتها الخاصة
من كونها موقعة من باحثين يهود أميركيين،
صهاينة أميركيين ،وعلماء «إسرائيليين».
فسيتعلّم القارئ الكثير من الحقائق المدفونة في
الكتب الغامضة كما في األعمال المعروفة كالسير
الذاتية لشخصيات صهيونية ب��ارزة ،مذكرات
القادة السياسين ،فضالً عن أعمال علمية معترف
بها دولياً .وقد أصيب ُمراجع هذا الكتاب بالدهشة
لمعرفته المزيد حول التواطؤ بين القادة الصهاينة
في فلسطين والواليات المتحدة مع شخصيات
ن��ازي��ة قبل ال��ح��رب العالمية الثانية (الفصل
السادس) .وتحديداً ،السخرية التي أبداها القادة
الصهاينة في منع الرئيس روزفلت وغيره من
القادة الغربيين من توفير م�لاذات آمنة لليهود
الفا ّرين من دول الحكم النازي المرعب آنذاك( .ص
 .)29ال بل أنهم سعوا عمدا ً إلى التضحية باليهود
من أجل استخدامهم بمثابة ابتزاز أخالقي للزعماء
الغربيين لتعزيز «إسرائيل» وحمايتها.
وي��وث��ق ال��ص��ح��اف��ي الشهير إي��رس��ك��ي��ن ب.
تشايلدرز في «المشاهد» عام  1960أن أحد أهم
وأبرز مالمح الصراع الفلسطيني بكامله ،ترتيب
الصهيونية ـ عمدا ً ـ محنة الناجين البائسين من
«حجة أخالقية» على
ظلم هتلر ،ينبغي أن تكون
ّ
الغرب ضرورة القبول بها واالعتراف فيها( .ص
!)30

على األميركيين أن يعرفوا

يستهدف الكتاب الوصول إلى القيادة األميركية
وبلوغ أكبر شريحة من الق ّراء األميركيين .إنه جزء
من المجهود الذي يُبذل لتطوير ثقافة الرأي العام
األميركي حول األكاذيب والخداع من قبل الصهاينة
األميركيين ودعاة «إسرائيل» داخل الكونغرس،
في وسائل اإلعالم ،واألوساط األكاديمية ،وكيفية
استخدام الواليات المتحدة في خلق «إسرائيل».
ومع ذل��ك ،فإن محتواه العلمي يجعل منه أداة
ال غنى عنها أليّ باحث عن األس��ب��اب الجذرية
الضطرابات الشرق األوس��ط .فالباحث أمضى
وقتا ً كثيرا ً في التنقيب عن تاريخ الصهيونية
حول العالم بشكل عام وفي الواليات المتحدة
بشكل خاص .وتتمحور أهميته الرئيسية في عدم
وجود أيّ خط معا ٍد للسامية في الئحة المراجع
التي استند إليها الكاتب في أبحاثه وكتاباته ،ما
يجعل من الصعب على المتعاطفين مع «إسرائيل»
راجع أنّ هذا الكتاب
توجيه أيّ هجمات .ويعتبر ال ُم ِ
يفوق في أهميته وفعاليته وقدرته على اإلقناع
العمل الذي تقدّم به ك ّل من ستيفن والت وجون
ميرشايمر حول اللوبي «اإلسرائيلي» عام .2007
يبدأ المؤلف بالنقاش حول تأكيد وجود بصمات
أميركية صهيونية ج ّرت الواليات المتحدة إلى
المشاركة في الحرب العالمية األول��ى ،علما ً أنّ
«معظم المحلّلين يعتبرون أن الحرب العالمية
ّ
تمخض عن
األول��ى كانت ص��راع��ا ً ال طائل منه

تشابكات دبلوماسية بدال ً من التغني بشعارات
زائ��ف��ة مثل ال��ع��دال��ة أو ال���ع���دوان»( .ص .)15
اشتركت الواليات المتحدة في حرب غير ضرورية
«طوال بضع سنوات من األعمال العدائية مكلّف ًة
خسائر في األرواح البشرية األميركية ،على رغم
أنّ الواليات المتحدة لم تكن طرفا ً في التحالفات
التي انخرطت فيها الدول األخرى وسط المعمعة
التي كانت قائمة» (ص.)15
ويقدّم الكاتب «وثائق متنوعة ال لبس فيها
تظهر كيف عمل الصهاينة على ج�� ّر ال��والي��ات
المتحدة لدخول الحرب إلى جانب بريطانيا كجزء
من الصفقة التي ربحها الصهاينة في نيل الدعم
البريطاني لهم الستعمار فلسطين» (ص .)16
ويوثق المؤلف أيضا ً كيف ع��ارض األميركيون
بشدّة دخول الحرب ،إذ إن الرئيس وودرو ويلسون
الذي كان قد فاز بالرئاسة للت ّو تحت شعار «عدم
التو ّرط في الحرب» (الحاشية  60نقالً عن أرشيف
البيت األبيض) .إنها واقعة تشبه ـ بشكل مخيف
ـ وعد الرئيس أوباما باالنسحاب من المواجهات
العسكرية في الشرق األوسط وعدم التورط في
حروب جديدة ،وها هو يتورط في زحف عسكري
في العراق وسورية ـ وفي إيران ال قدّر الله ـ كلّه
كرمى لعي َن ْي «إسرائيل».
يسعى الصهاينة ـ منذ بداية نشوء حركتهم
ـ «إلى توريط الواليات المتحدة في الحروب ،إذ
إنهم فطنوا م ّذاك إلى ضرورة الحصزل على دعم
إح��دى ال��دول العظمى لضمان استيالئهم على
أراض ليست
فلسطين وإقامة دولة يهودية على
ٍ
أساسا ً لليهود» (ص  .)16ومع ضمان تحقيق
هدفهم في دخ��ول الواليات المتحدة إلى جانب
بريطانيا في الحرب العالمية األول��ى فإنهم قد
كسبوا الجوهر األساسي لقضيتهم التي قادت بعد
حين إلى انتزاع «وعد بلفور».

اللوبي الصهيوني

يعتمد المؤلف السرد التاريخي والتحليلي
لوصفالصعودالفعالللوبيالصهيونياألميركي.
كما يلقي الضوء على دور ك ّل من ماكس نورداي،
لويس برانديس وفيليكس فرانكفورتر ممن عمل
على إنشاء الصهيونية وتعزيزها وهيكلتها بين
غيرها من النخب األميركية .ففي البداية ،لم يشعر
اليهود األميركيون بتأثير الصهيونية عليهم،
ينصب بالمطلق على الواليات
فقد كان والءه��م
ّ
المتحدة .وقد ُنقل عن أحد القادة الصهاينة ما
اعتبر شجبا ً أليّ مشكلة مع اليهود األميركيين:
«يظنّ اليهودي األميركي نفسه أنه مواطن أميركي
في المقام األول ...فالوالء ألميركا هو اآلن شعاره
المفضل»( .ص  36والحاشية .)145
بعد نجاح اليهود األميركيين في بناء اللوبي
الصهيوني ،بدأوا في إحكام قبضتهم على وسائل
اإلعالم في الواليات المتحدة .ويستشهد المؤلف

Mearsheimer, John, J. and Walt, Stephen, M. The Israeli Lobby and US
.Foreign Policy, New York, Farrar, Strauss, and Giroux, 2007
Yale, William, The Near East: A Modern History, Ann Arbor,
.University of Michigan Press, 1968

مراجعة زياد الحافظ

فيليكس فرانكفورتر

دوروثي ثومبسون

بقول لريتشارد ستيفنس« :تعلّم
الصهاينة ب��اك��را ً كيفية استغالل
الطبيعة األساسية للنظام السياسي
األميركي باعتبار أن سياسات هذا
النظام تتأثر بقوة ال��رأي العام
وضغطه .كما أن العامل األبرز
في نجاحهم هذا كان في شراء
النفوذ من خالل وسائل اإلعالم
المدفوعة وغير المدفوعة»
(ص  85والحاشية .)340
ثم يك ّرس المؤلف الفصل
األخ��ي��ر م��ن كتابه لسرد
ح��ي��ث��ي��ات ن��ه��اي��ة أشهر
صحافيةأميركيةوتدعى
دوروث�����ي ثومبسون
التي حاولت ـ ببسالة
ـ أن ت��ن��ق��ل ل��ل��رأي
ال���ع���ام األم��ي��رك��ي
معاناة الالجئين
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن
ف�������ي أواخ���������ر
األربعينات من
القرن الماضي
(الفصل .)16
لقد فتنت
م��راج��ع ه��ذا
الكتاب قارئه ،إنها
فعالً درر حقيقية تقدّم الكثير من
النص حججها
المعلومات التي يجعل
ّ
واضحة وقوية .وتستخدم التعليقات
لتجسيد السرد مع بعض االقتباسات
العلمية وبعض القطع المعرفية من المعلومات
غير المنشورة المعلنة مسبقاً.
وم��ن بين أه��م الحواشي التي لفتت اهتمام
المراجع ،كانت الحاشية رقم  .69فنقالً عن ويليام
يال مؤلف كتاب «الشرق األدنى :التاريخ الحديث».
ويال هو سليل مؤسسي جامعة «يال» األميركية،
وكان قد عمل مع وزارة الخارجية مرات عدّة في
الشرق األوسط ،كما أنه كان عضوا ً في بارزا ً في
لجنة «الملك كرين» (ص  .)124يكتب يال« :عمل
الصهاينة في إنكلترا على كسب مودّة البريطانيين
لدعم الحركة الصهيونية ...فاألساليب التي ت ّم
فيها االستالء على الحكومة البريطانية كانت
متنوعة وملتوية في أحيان كثيرة وفقا ً لما تقضيه
الضرورة» (ص .)124
وكما كان سبب التحالف في الحرب العالمية
األولى غير مشرق في تاريخ أميركا ،وكما يزعم
القادة الصهاينة ،فإن العمل الجدّي الذي سعى
هؤالء إليه كان في إقناع القادة البريطانيين .وقد
ّ
لحث
ثبت في ما بعد أن الطريقة الوحيدة ربما
الرئيس األميركي على التدخل في الحرب كانت في

سياسات كهذه تض ّر بالعرب بشكل
عام وبالفلسطينيين على األخص،
وأيضا ً وأيضا ً بالمثل العليا وبمصالح
الواليات المتحدة .ومع ذلك ،فقد يكون
هذا موضوعا ً لكتاب آخر.

نتنياهو المسؤول

ال���ت���ع���اون
ض��م��ان تأمين
اليهود وقابل
الكامل من قبل الصهاينة
وعدهم بفلسطين ،وبالتالي ،حشد القوى اليهودية
المتصهينة وتعبئتها في أميركا وفي ك ّل مكان آخر
ـ بشكل غير مسبوق ـ وذل��ك لمصلحة الحلفاء.
وبعبارة أخرى ،فإن الواليات المتحدة قد تو ّرطت
في الدخول في حرب عالمية من أجل تأمين دعم
الحكومة البريطانية في إقامة دول��ة يهوية في
فلسطين.
حاشية أخرى مثيرة لالهتمام تحمل الرقم ،197
إذ يقتبس المؤلف من أستاذ التاريخ البروفسور
لورانس دايفيدسون جول التزام كالرك كليفورد
بالصهيونية .فيشير الكاتب إلى كيفية معارضة
مسؤولي وزارة الخارجية األميركية للحركات
المؤيدة لقيام «إسرائيل» ،وكيف تحايل كليفورد
عليها .وب ّرر هذا األخير تعاطفه إزائ محنة اليهود
على أنهم يشكلون ج��زءا ً من «اإلنسانية» .ومع
ذل��ك ،فقد ش ّكك دافيدسون بموقف كليفورد غي
رالمكترث تجاه موظفي السلك الدبلوماسي في
الشرق األوس���ط ،فمن الصعب التصديق بأنه
توجهه كان «إنسانيا ً خالصاً» .ال بل على األرجح
أنه كان مدفوعا ً بقرار صهيوني يدعو إلى إقامة
دول��ة صهيونية في فلسطين ،مع ك�� ّل العواقب
العنيفة السيئة المنتظرة ،وعدم استقرار الماليين
من الناس ،ك ّل هذا سقط أمام مسألة رئيسية أال
وهي المساعدة في تحقيق الطموحات السياسية
لرجل كان في الواقع يعمل لحساب «ترومان»
(ص .)161
ر ّكز الكتاب على تطور الحركة الصهيونية في
الواليات المتحدة .وكان هذا الكتاب ليكتسب قيمة
مضافة لو أنه تناول في س��رده اآلث��ار الكارثية
ألح��ادي��ة أميركا م��ع «إس��رائ��ي��ل» .وال��واق��ع ،أنّ
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وتعقيبا ً على ما ورد في مراجعة هذا
الكتاب ،ارتأينا اإلض��اءة إلى مقالٍ ُنشر في
صحيفة «معاريف» العبرية بقلم بن كسبيت،
وذلك في أواخر تشرين األول الماضي .وفيه
محاولة لتحميل بنيامين نتنياهو مسؤولية
االنحدار في العالقات األميركية ـ «اإلسرائيلية».
يقول بن كسبيت« :البيت االبيض نزع أمس
القفازات ،واعتقد أن أم��را ً كهذا لم يحدث لنا من
قبل .جفري غولدبرغ ،الصحافي األكثر قربا ً من
البيت االبيض ومن الرئيس أوباما ،قدّم أمس في
أتالنتيك مجموعة من الشتائم من أفواه شخصيات
أميركية رفيعة المستوى من محيط الرئيس تجاه
رئيس الحكومة نتنياهو .وقال لي مصدر أميركي
أمس ما يلي :لقد عافت نفسنا من المواعظ اليومية
لهذا الرجل ،إنه ناكر للجميل ،ويتص ّرف كأنه هو
كل شيء والباقون ال يساوون شيئاً ،هو يتسبب
بضرر شديد إلسرائيل.
لنفترض جوهريا ً أن نتنياهو على حق ،وأن
إسرائيل يجب أن تبني طول الوقت وفي كل مكان،
وفي جميع أنحاء يهودا والسامرة ،وأيضا في
االماكن خ��ارج المستوطنات الكبيرة .والسؤال
األك��ث��ر أهمية ه��و :ه��ل ه��و أي��ض��ا ً ذك��ي؟ ه��ل هو
مسؤول؟
ال س��ور واق��ي��ا ً آخ��ر لنا ف��ي العالم باستثناء
أميركا .حتى لو كانت لك خالفات مع أميركا ،فإن
من مسؤوليتك الحفاظ على العالقات الدافئة
معها .على الثقة .على تأييد الحزبين الجمهوري
والديمقراطي .من واجبك أن تحافظ على كرامة
الرئيس .أن تنظف الغسيل الوسخ في داخل
الغرفة .وألاّ تبصق في البئر التي تشرب منها ،أن
تقول الحقيقة للرئيس .وال تقدّم وعودا ً كاذبة .وألاّ
تتآمر على الرئيس وتساعد من يحاولون إسقاطه.
وألاّ تقامر على مستقبل الشعب اليهودي.
لقد أخ ّل نتنياهو بكل هذه االلتزامات .فهو يزيد
من هجومه على البيت االبيض بشكل يومي.
ويبدو أنه يعلم شيئا ً ال يعلمه سواه ،ولم يكشفه
بعد .أو أنه ببساطة قرر أن يراهن على كل شيء
وبجنون ضد الشخص االقوى في العالم .أوباما
أيضاً ،سمكة باردة وال مشاعر انتقام لديه ،تنكسر
أمس .وأطلق الحبل وأعطى بعض رجاله األمر
ليتحدثوا .أنا أسمع أن الفيتو األميركي في مجلس
األمن ـ في حال وصول أبو مازن إلى هناك ـ ليس
مضموناً .على أوباما أن ينجح في انتخابات
نصف الوالية في االسبوع المقبل ،واتخاذ قرار .ال
شيء مضمونا ً بعد اليوم.
نتنياهو شخص غير مرغوب فيه في البيت
االبيض .السفير الذي أرسل إلى هناك (بخالف
التوصية األميركية) تح ّول إلى سفير إسرائيل
في الس فيغاس ،وزير دفاع نتنياهو عاد اآلن من
واشنطن وهو ُمهان .إرساليات السالح الحيوية
تم تأخيرها خالل الجرف الصامد ـ وكل هذا يشجع
نتنياهو على االستمرار وزيادة الرهان أكثر فأكثر،
حتى استسالم أميركا ...المشكلة هي أنه يقامر
على حياتنا».
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