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مواجهة التقدميين:
ما دور منظمة “أيباك” في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس؟

ُتنفــق “أيبــاك” مالييــن الــدوالرات علــى ســباق 
يرجــع  مــا  للكونجــرس، وهــو  النصفــي  التجديــد 
فــي األســاس إلــى التراجــع النســبي فــي دعــم 
الديمقراطييــن  قبــل  مــن  ســيما  ال  إســرائيل، 
اســتطالعات  وتعــدد  ناحيــة،  مــن  التقدمييــن 
الديمقراطييــن  رفــض  علــى  تدلــل  التــي  الــرأي 
الشــباب وبعــض اليهــود األمريكييــن، السياســات 
اإلســرائيلية مــن ناحيــة ثانيــة. وتهــدف المنظمــة 
إلــى دفــع االهتمــام بإســرائيل إلى صــدارة القضايا 
فــي  المباشــر  االنخــراط  خــالل  مــن  االنتخابيــة 
المشــهد االنتخابــي. ولكــن جهودهــا قــد تخلــف 

أضــرارًا بالغــة علــى المــدى الطويــل.

تضــخ لجنــة الشــئون العامــة األمريكية – اإلســرائيلية )أيبــاك( أقوى 
جماعــات الضغــط )اللوبيــات( المؤيــدة إلســرائيل داخــل الواليــات 
المتحــدة، مالييــن الــدوالرات للتأثيــر فــي انتخابــات التجديــد النصفي 
ــم  ــة الدع ــل لمواجه ــر المقب ــي نوفمب ــُتجرى ف ــي س للكونجــرس الت
المتزايــد للقضيــة الفلســطينية بيــن المشــرعين األمريكييــن، ال ســيما 
مــن قبــل النــواب التقدمييــن، وهــو مــا تجلَّــى بوضــوح فــي بعــض 
الواليــات المهمــة، وفــي مقدمتهــا تكســاس، وميشــيجان، وبنســلفانيا، 
ونــورث كارولينــا. ولكنهــا تواجــه صعوبــات جمــة مــن جــراء إعادة 
تقســيم الدوائــر مــن ناحيــة، وتعــدد االنتقــادات التــي تعرضــت لهــا 

مــن ناحيــة ثانيــة.

الجهود واالستراتيجية

يمكــن الوقــوف علــى أبرز جهــود “أيبــاك” – على تعــدد المنظمات 
التابعــة لهــا – فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس؛ وذلــك 

مــن خــال النقــاط التالية:

1- جمــع التبرعــات الماليــة للدعايــة االنتخابيــة: جمعــت “أيبــاك” 
الديمقراطيــة ومشــروع  السياســي  العمــل  لجنــة  خــالل   مــن 
ــة  ــة سياســية غيــر حزبي ــر لجن المتحــدة )UDP( – التــي تعــد أكب
إنفاقــاً فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس – مالييــن 
بعــض  وتحديــداً  الجمهورييــن،  المليارديــرات  مــن  الــدوالرات 
ممولــي حملــة الرئيــس األمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب”، وعلــى 
رأســهم “بــول ســينجر”، و”بيرنــي ماركــوس”، لهزيمــة المرشــحين 

ــى النحــو المرجــو. ــدون إســرائيل عل ــن ال يؤي الذي
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وقــد أشــارت بعــض التقديــرات إلــى قــدرة المنظمــة – علــى 
اختــالف الهيئــات التابعــة لهــا – علــى جمــع ما يزيــد على 27 
مليــون دوالر، وهــو مــا حقــق النتائــج المرجــوة منهــا نســبياً 
ــي المرشــحين  ــوز 207 مرشــحين مــن إجمال ــى ف بالنظــر إل
الذيــن دعمتهــم، الذيــن ُيقدرعددهــم بنحــو 212 مرشــحاً ممــن 

خاضــوا االنتخابــات التمهيديــة حتــى اآلن. 

وعليــه، يمكــن القــول إن اســتراتيجية “أيبــاك” لجمــع 
األمــوال والتبرعــات تتمحــور حــول جمــع األمــوال مــن 
مؤيــدي “ترامــب” وداعميــه مــن الجمهوريين لدعم المرشــحين 

الديمقراطييــن المؤيديــن إلســرائيل.

2-اإلنفــاق ببــذخ إلســقاط المرشــحين المنتقديــن إلســرائيل: 
لهزيمــة  دوالر  مليــون   24 مــن  أكثــر  “أيبــاك”  ضخــت 
ــت  ــدون إســرائيل، أنفق ــن ينتق ــن الذي المرشــحين الديمقراطيي
منهــا أكثــر مــن 4 مالييــن دوالر لهزيمــة “آنــدي ليفيــن” 
ــة للحــزب الديمقراطــي فــي شــمال  ــات التمهيدي فــي االنتخاب
ــم عضــو  ــون دوالر لدع ــو 1.2 ملي ــت، ونح ــرب ديتروي غ
“هنــري  تكســاس  واليــة  عــن  الديمقراطــي  الكونجــرس 
ــر  ــن العم ــة م ــنيروس” البالغ ــيكا سيس ــالر” ضــد “جيس كوي

28 عامــاً والداعمــة للفلســطينيين.
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 ويجــد هــذا اإلنفــاق جــذوره فــي تــآكل دعــم الدولــة اليهوديــة 
ــات  ــي الوالي ــوري ف ــي والجمه ــن الديمقراط ــل الحزبي ــن قب م
ــي تؤكــد  ــرأي الت المتحــدة، ال ســيما مــع تعــدد اســتطالعات ال
اليهــود  فيهــم  بمــن  الشــباب،  الديمقراطييــن  انتقــاد  تزايــد 

األمريكيــون، إلســرائيل.

ــات:   ــا االنتخاب ــى صــدارة قضاي ــد إســرائيل إل ــع بتأيي 3- الدف
ــرائيل  ــام بإس ــع االهتم ــى دف ــاك” عل ــتراتيجية “أيب ــض اس تنه
إلــى صــدارة القضايــا االنتخابيــة؛ بهــدف تضييــق وإعــادة 
تعريــف المؤيــد إلســرائيل بعــد أن تمكنــت الجماعــات الليبراليــة 
– وعلــى رأســها )جــي ســتريت J Street( – مــن توســعته 
فــي فتــرة العقــد ونصــف العقــد الماضيــة. بيــد أن المنظمــة لــم 
تدفــع مســألة دعــم إســرائيل إلــى الواجهــة فــي بعــض الحــاالت، 
المعارضيــن  الديمقراطييــن  لبعــض  انتقاداتهــا  وانصبَّــت 
ــر،  ــكل مباش ــرة بش ــس األخي ــادات ال تم ــى انتق ــرائيل عل إلس
ــى  ــن عل ــر ديمقراطيي ــم “غي ــم بأنه ــك وصــف بعضه ــن ذل وم

ــي”. ــتوى العمل المس

4- التحــول مــن االنخــراط غير المباشــر إلى االنخــراط العلني:  
حتــى عــام مضــى، لــم تتدخــل “أيبــاك” مباشــرًة فــي االنتخابــات 
ــود  ــا بالجه ــف جهوده ــى توصي ــدة إل ــعت جاه ــية، وس السياس
الوديــة الفردية/الجماعيــة القائمــة علــى اإلقنــاع المعتــدل، وفــي 
عت  ــل فيــه مباشــرًة فــي االنتخابــات، شــجَّ الوقــت الــذي لــم تتدخَّ
ــاظ  ــى الحف ــك، وهــو مــا ســاعدها عل ــام بذل ــى القي مانحيهــا عل

علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع طــوال عــدة عقــود.

بيــد أن المشــهد السياســي المتغيــر بــات يســتلزم االنخــراط 
ــي ظــل  ــيما ف ــم، ال س ــي الحاس ــهد االنتخاب ــي المش ــر ف المباش
ــد  ــر المتزاي ــة، والتأثي ــن ناحي ــة م ــة المتالحق ــرات الدولي التغي
للجنــاح الناقــد إلســرائيل بيــن التقدميين في الحــزب الديمقراطي 
مــن ناحيــة ثانيــة. فقــد تمكــن عــدد صغيــر مــن الديمقراطييــن 
علــى  التصويــت  تعليــق  مــن  الكونجــرس  فــي  اليســاريين 
المســاعدات الدفاعيــة إلســرائيل فــي العــام الماضــي لفتــرة 
ــات  ــى نفق ــن عل ــيطرة التقدميي ــل س ــي ظ ــيما ف ــزة، ال س وجي
الدفــاع مــن خــالل الكونجــرس، ومطالباتهــم بإخضاعهــا لمزيــد 

ــق. مــن التدقي
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آيباك تخسر 8 مليـــــــــــــــــــــــــــــــون دوالر 

أنفقتها لدعم مرشحيها الخاسرين في انتخابات الكونجرس التمهيدية بدوائر ميشيجان الثالث

 Ballotpedia,Accessible ,2022 ,Source: Michigan's Congressional District election
 at:
20_,12th_Congressional_District_election_27s%https://ballotpedia.org/Michigan
(Democratic_primary_2_August)_22
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انتقادات مضادة

ال تحظــى جهــود “أيبــاك” باتفــاق المنظمــات اليهوديــة داخــل 
الواليــات المتحــدة، لتتعــرض األولــى لعــدة انتقــادات يمكــن 

ــة: ــاط التالي ــي النق إجمالهــا ف

ــت  ــد تثب ــل: ق ــدى الطوي ــى الم ــاك” عل ــة “أيب ــف فاعلي 1-ضع
ــط،  ــر والمتوس ــن القصي ــى المديي ــا عل ــاك” فاعليته ــود “أيب جه
ــل؛ إذ  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــراراً بالغ ــتخلف أض ــا س ــد أنه بي
ل كبــار المانحيــن  يظهــر جليــاً للناخبيــن األمريكييــن كيــف يمــوِّ
الجمهورييــن جهــود “أيبــاك” للترويــج ألجنــدة غيــر شــعبية 
ــي  ــزب الديمقراط ــة والح ــة األمريكي ــة الخارجي تضــر بالسياس
مــن ناحيــة، وُتظِهــر لهــم أيضــاً أن مرشــحيهم ال يمكنهــم الفــوز 
ــدوالرات  ــن ال ر بماليي ــدَّ ــات دون دعــم ُيق ــي االنتخاب بجــدارة ف

ــة. ــة ثاني مــن ناحي

2- نفــور السياســيين بســبب التبرعــات الضخمــة: فــي بعــض 
الحــاالت، أدى إنفــاق “أيبــاك” المتزايــد إلــى نفــور السياســيين 

المحلييــن مــن جــراء التبرعــات الماليــة الضخمــة المتدفقــة 
ــو  ــم(، وه ــر منه ــر كثي ــد تعبي ــى ح ــالد” )عل ــارج الب ــن “خ م
مــا تجلــى – علــى ســبيل المثــال – فــي حالــة واليــة كارولينــا 
ــحة  ــا لمرش ــوري” دعمه ــيا م ــحبت “مارس ــن س ــمالية؛ حي الش
ــه بالتبرعــات  الكونجــرس “فاليــري فوشــي” بســبب مــا وصفت
ــاك.  ــة أليب ــات التابع ــدى المنظم ــن إح ــة م ــة الضخم الخارجي

ــض المرشــحين: عارضــت  ــي لبع ــم المال 3- عشــوائية الدع
ــت  ــوي تح ــي تنض ــات الت ــالف المنظم ــى اخت ــاك” – عل “أيب
لوائهــا – بعــض المرشــحين علــى الرغــم مــن عــدم معارضتهــم 
ــة  ــي حال ــال، ف ــبيل المث ــى س ــا حــدث، عل ــو م إلســرائيل، وه
ــالر” دون  ــري كوي ــم “هن ــة دع ــداً حال ــاس، وتحدي ــة تكس والي
أن توجــه منافســته “جيســيكا سيســنيروس” أي انتقــاد يذكــر 
إلســرائيل، ودون أن يتطــرق موقعهــا اإللكترونــي إلــى قضايــا 

ــة. السياســة الخارجي
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وفــي حــاالت أخــرى، لــم تســتهدف “أيبــاك” بعــض أبــرز 
ــر”  ــان عم ــل “إله ــواب، مث ــس الن ــي مجل ــرائيل ف ــدي إس منتق

و”بيتــي ماكولــوم” و”رشــيدة طليــب”.

ــد يضــع  ــكا:  ق ــق االســتقطاب السياســي داخــل أمري 4- تعمي
الســباق االنتخابــي اثنيــن مــن المرشــحين الداعميــن إلســرائيل 
كالً منهمــا فــي مواجهــة اآلخــر؛ بســبب إعــادة تقســيم الدوائــر، 
ــاك”  ــم “أيب ــيجان لتدع ــة ميش ــة والي ــي حال ــدث ف ــا ح ــو م وه
النائبــة “هالــي ســتيفنز” وُتعــارض ترشــيح النائب “أنــدي ليفين” 
ــة تــروج  ــة سياســية يهودي ــه ســليل عائل ــى الرغــم مــن كون عل
ــو  ــن، وه ــل الدولتي ــي ح ــدة ف ــات المتح ــدور الوالي ــًة ل صراح
ــي الداخــل  ــل ف ــأزم بالفع ــتقطاب السياســي المت ــم االس ــا يفاق م
ــراء  ــن ج ــة م ــادات الذع ــاك” النتق ــرض “أيب ــي، وُيع األمريك

ــات  ــار المانحيــن الجمهورييــن الختطــاف االنتخاب اســتخدام كب
ــا.  لصالحه

ضبابية النتائج

ختامــاً.. قــد يصعــب فــي بعــض الحــاالت إخــاء بعــض مقاعــد 
فــوز  ضمــان  يمكــن  وال  بعينهــم،  لمرشــحين  الكونجــرس 
ــا ال  ــرى، كم ــاالت أخ ــي ح ــرائيل ف ــن إلس ــحين الداعمي المرش
يســهل االســتعاضة عــن الديمقراطييــن التقدمييــن بآخريــن 
مؤيديــن للدعــم األمريكــي إلســرائيل فــي حــاالت ثالثــة. وعلــى 
الرغــم مــن نجاحــات “أيبــاك” النســبية، فإنهــا تواجــه معارضة 
شــديدة مــن بعــض فصائــل الحــزب الديمقراطــي؛ حيــث اتهمهــا 
البعــض بالعمــل نيابــًة عــن الجمهورييــن ولصالحهــم، بــل 

ــًة. ــات صراح ــراء االنتخاب ــن وش ــتهداف التقدميي اس

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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