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داو واکسمن در کتاب گرفتاری در قبیله چنین استدالل میکند که جامعه یهودیان آمریکاا باه واور
فزایندهای درباره پشتیبانی از اسراییل دچار دودستگی و اختالف شده است .کتاب وی براسااس ایان
اصل کلی نوشته شده است که« :زمان پشتیبانی بادون قیاد و شار ججامعاه یهودیاان آمریکاا) از
اسراییل به سر آمده است ».بنا بر باور وی زمانی اسراییل نقطه اشتراک و وحدت جامعه یهودیان به
شمار میرفت اما در حال حاضر به عامل افتراق و جدایی در جامعاه یهودیاان آمریکاا تبادیل شاده
است.
در مجموع کتاب جدید واکسمن از هفت فصل تشکیل شده است که عناوین آن به شرح زیار
میباشد:
فصل اول :رابطه یهودیان در حال تغییر آمریکا با اسراییل
_______________________
 -1کاندیدای دریافت دکترای روابط بینالملل دانشگاه گیالن
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فصل دوم :پایان اسراییل ،راست یا چپ
فصل سوم :استدالل درباره اسراییل
فصل چهارم :افول اجماع
فصل پنجم :شکاف در البی ورفدار اسراییل
فصل ششم :چالش تشکیالت یهودی
فصل هفتم :قطبی شدن یهودیت در آمریکا
رابطه یهودیان در حال تغییر آمریکا با اسراییل
بر اساس نظر واکسمن ،برخالف پیشبینی بسیاری از محققان دانشگاهی و هراس بسیاری مقاماات
رسمی و فعاالن سیاسی متعلق به جامعاه یهودیاان آمریکاا ،یهودیاان آمریکاا از لحاا عااوفی و
احساسی از اسراییل جدا نشدهاند بلکه آنها به وور فزایندهای از سیاساتها و اقادامات اساراییل ،باه
ویژه نسبت به مناقشه فلسطین و اسراییل ،انتقاد میکنند .در نتیجه اغلا یهودیاا آمریکاا هناوز از
اسراییل پشتیبانی میکنند اما لزوما حامی سیاستهای حکومت اسراییل نمیباشند .شکاف بین پیوند
عاوفی با اسراییل و حمایت سیاسی از حکومت اسراییل به وور بنیاادین باه رابطاه باین یهودیاان
آمریکا و اسراییل شکل داده است .در چنین شرایطی میتوان گفت که رابطه بین اسراییل و جامعاه
یهودیان آمریکا در حال تکامل است و این گزاره که رابطه بین این دو در حاال حاضار رو باه زوال
میرود ،درست نیست .با این حال در گفتمان عمومی و رسانههای همگانی ایااالت متحاده حمایات
یهودیان آمریکا از اسراییل بدیهی انگاشته شده است .یهودیان آمریکا در رسانهها ووری به تصاویر
کشیده میشوند که گویی اسراییل ذهن آنها را باه خاود مشاغول کارده اسات و آنهاا در خصاو
وفاداری به اسراییل مصر هستند و انگار امنیت و بهاروزی اساراییل دغدغاه اصالی آنهاا محساوب
میشود .در زمان انتخابات سراسری و محلی ،روزنامه نگاران وضعیت را این گوناه ترسایم میکنناد
که سیاستمداران برای کس رای سعی میکنند تا خود را حامی سرسخت اسراییل معرفی بکنناد تاا
بتوانند آرای یهودیان آمریکا را به دست بیاورند .اما در واقا ایان موضاوع چنادان صاحیح نیسات.
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اسراییل در صدر دغدغههای سیاسی یهودیان آمریکا قرار ندارد .بسیاری از یهودیان آمریکا به ندرت
درباره اسراییل صاحبت میکنناد و احتمااال دربااره آن چنادان نمیاندیشاند .مطمئناا و بار وباق
نظرسنجیها اکثریت یهودیان آمریکا به اسراییل اهمیت میدهند اما نباید درباره اهمیات آن اغاراق
کرد .همچنین سطح دغدغه و تعهد یهودیان آمریکا نسبت باه اساراییل در میاان یهودیاان آمریکاا
یکسان نیست .نظرسنجیها نشان میدهد که  30درصد یهودیان آمریکا به شدت به اسراییل پیوناد
خوردهاند و به همین میزان از یهودیان آمریکا از یهودیان فاصله گرفتهاند .یهودیاان جامعاه آمریکاا
براساس رابطه شان با اسراییل به سه دسته تقسیم میشوند .1 :یهودیانی که با اسراییل پیوند بسایار
نزدیکی دارند .2 .یهودیانی که با اسراییل تا اندازهای پیوند خوردهاند .3 .یهودیاانی کاه هایچ گوناه
پیوندی با اسراییل ندارند.
واکسمن تاکید میورزد که حمایت یهودیان آمریکا از اسراییل جهانشامول نیسات و باه واور
خودکار صورت نمیگیرد .به نظر وی یهودی بودن الزاما به معنای حمایات از اساراییل نیسات .وی
همچنین استدالل میکند که صهیونیسم نقشی اندک در برانگیختن یهودیان آمریکا برای حمایت از
اسراییل داشته است چرا که اکثریت یهودیان آمریکا صهیونیست باه شامار نمیروناد .از هماین رو
جنبش صهیونیستی در آمریکا تا به امروز نتوانسته است پشتیبانی یهودیان آمریکا را به خاود جلا
کند.
پایان اسراییل ،راست یا چپ
واکسمن در این فصل به تغییر نوع رابطه بین یهودیان آمریکا با اسراییل میپردازد .زمانی یهودیاان
آمریکا بدون هیچ قید و شروی از اسراییل پشتیبانی میکردند اما اماروزه رابطاه آن دو باا یکادیگر
حالت انتقادی به خود گرفته است .وی سعی میکند تا این تغییر را واکاوی کند و علل و پیامادهای
این تغییر را برای جامعه یهودیان آمریکا مورد بررسی قرار دهد .واکسمن به این نکته اشاره میکناد
که دیگر یهودیان آمریکا کورکورانه از حکومت اسراییل حمایت نمیکنند .به باور یهودیان آمریکا ،از
یک سو پشتیبانی از اسراییل به معنای ورفداری از حکومت نیست و از سوی دیگر انتقاد از حکومت
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به معنای ضد اسراییلی بودن نیست.
در حال حاضر بسیاری از یهودیان آمریکا از سه سیاست رژیم صهیونیساتی باه شادت انتقااد
میکنند .1 :اشغال کرانه باختری توسط رژیام اساراییل .2 ،شهرکساازی صهیونیساتها در کراناه
باختری و  .3رفتار ضد انسانی صهیونیستها با مردم فلسطین .برخی از یهودیان آمریکا نگران ایان
دست از انتقادات هستند چرا که بر این باورند این گونه انتقادات به وحدت جامعاه یهودیاان آسای
میزند و در نهایت حمایت ایاالت متحده از اسراییل را با خطر مواجه میسازد .اقلیت تنادرو جامعاه
یهودیان آمریکا به شدت مخالف انتقاد از اسراییل است و فعاالنه تالش میکناد تاا آن را سارکوب
کند.
در حال حاضر یهودیان امریکا ،چه راستگرا و چه چاپگرا ،چاه مابهبی و چاه ساکوالر باه
صراحت سیاستهای رژیم اسراییل را به چالش میکشند .در واقا یهودیاان آمریگاا دیگار حاضار
نیستند که بدون قید و شر هر آنچه کاه حکومات اساراییل انجاام میدهاد را بپبیرناد .موفقیات
اقتصادی ،قدرت سیاسی و پویایی فرهنگی یهودیان آمریکا سب افتخار و اعتماد به نفس آنها شاده
است .در نتیجه آنها نه تنها خود را پایینتر از یهودیانی که در سرزمینهای اشغالی زندگی میکنناد
به حساب نمیآورند بلکه خود را هم سطح آنها به حساب میآورناد باه واوری کاه خاود را محاق
میدانند تا از سیاستهای حکومت اسراییل انتقاد کنند.
از مشهورترین منتقدین آمریکایی یهودی میتوان به اشخاصی نظیر جودیث بااتلر (Judith

) ، Butlerنورمن فینکلشتاین ) (Norman Finkelsteinو تونی جوت ) (Tony Judtاشاره کارد
که صهیونیستها آنها را ضد یهاودی توصایف میکنناد .باه واور مثاال جودیاث بااتلر باه دلیال
دیدگاههای ضد صهیونیستی و ورفداری وی از جنبش تحریم اساراییل معاروف باه بای .دی .اس
جبایکوت ،عدم سرمایهگباری و تحریم اقتصادی) باعث شد تا صهیونیستها وی را به عنوان فاردی
ضد یهودی و حامی حماس و حزب ه لال لبناان معرفای بکنناد و از حواور وی در محافال یهاودی
جلوگیری کنند.
در حدود سه دهه گبشته ،دیدگاه یهودیان آمریکا نسبت به اسراییل تغییر اساسی کرده اسات.
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زمانی انتقاد از اسراییل در نزد جامعه یهودیان آمریکا یک تابو محسوب میشد اما اماروزه یهودیاان
آمریکا به وور علنی و صریح از سیاستهای رژیم اسراییل انتقاد میکنند مگر در زماانی کاه رژیام
صهیونیستی در وضعیت جنگی قرار داشته باشد .اگرچاه مخالفات باا اساراییل در جامعاه یهودیاان
آمریکا یک موضوع اختالف برانگیز محسوب میشود اما باه هار حاال در حاضار جامعاه یهودیاان
آمریکا این پدیده را بیشتر تحمل میکند .در واق در شرایط کناونی یهودیاان آمریکاا دیادگاههای
متفاوتی نسبت به مناقشه فلسطین و اسراییل دارند .جامعه یهودیان آمریکا درصدد است تا یهودیان
را در زیر یک چادر بزرگ گرد هم بیاورد و پبیرش البی جی استریت به عناوان عواوی از جامعاه
یهودیان آمریکا نشان میدهد این جامعه توانسته است گروههای مختلف یهودی را در خاود ادغاام
کند .با این حال بعید به نظر میرسد که جامعه سازمان یافتاه یهودیاان هماه دیادگاههای موجاود
درباره اسراییل و صهیونیسم را بپبیرد.
استدالل درباره اسراییل
یهودیان امریکا همواره این سوال را از خود میپرسند که :ورفدار اسراییل بودن در جامعه آمریکا چه
معنایی دارد؟ موضوع سیاستهای رژیم اسراییل نسبت به فلسطینیها ،به خصاو

فلساطینیهای

ساکن نوار باختری و نوار غزه ،محور مناظرات سیاسی جامعاه یهودیاان آمریکاا میباشاد .از جملاه
موضوعاتی که جامعه یهودیان آمریکا به آن میپردازد میتوان به تکثرگرایی در یهودیت و وضاعیت
یهودیت غیر ارتدوکس در اسراییل اشاره کرد .اما مسئله فلسطین بیشترین توجه را در میاان جامعاه
یهودیان آمریکا به خود جل کرده است به ووری که ورح موضوع در میان جامعه یهودیاان بسایار
مشاجره برانگیز بوده است .جام یهودیان وی سالهای اخیر سعی کرده است تا باه ایان ساواالت
درباره سیاست رژیم اسراییل در برابر فلسطینیها پاسخ دهد .1 :اسراییل چه اقدامی باید در خصو
سرزمینهای تحت کنترلش جتحت اشغالش) انجام دهد؟ .2 ،آیا میتوان آنها جسرزمینهای اشاغالی)
را با صلح مبادله کرد؟ .3 ،آیا فلسطینیها واقعا خواستار صلح با اسراییل هستند؟ .4 ،نیازهای امنیتای
اسراییل چیست؟ .5 ،مرزهای نهایی باید در کجا واق شوند؟ .6 ،آیا اساراییل ،حاداقل تاا انادازهای،
مسئول ادامه مناقشه با فلسطینیها میباشد؟ .7 ،آیاا شهرکساازی اساراییل باه چشامانداز صالح
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لطمهای وارد میسازد؟ .8 ،آیا هنوز راه حل دو دولت در خصو

مناقشه اسراییل و فلسطین ممکن

است؟ .9 ،آیا اشغال کرانه باختری توسط اسراییل به دموکراسی آن آسی زده است؟ .10 ،آیاا رفتاار
اسراییل با فلسطینیها اخالقی است؟ .11 ،آیا استفاده از نیروی نظامی علیه آنها توجیه پبیر اسات؟،
 .12آیا ایاالت متحده باید به اسراییل فشار بیاورد تا با فلسطینیها صالح کناد؟ .13 ،آیاا فشاارهای
بینالمللی بر اسراییل به ویژه به شکل بایکوت ،تحریم اقتصادی و عدم سرمایهگباری مشروع است؟
افول اجماع
زمانی "بن گوریون" اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود که اگر شما دو یهودی را دریاک
اتاق بگبارید شما به سه نظر خواهید رسید .واکسمن با ذکر این نقل قول از "بن گوریاون" در فصال
چهارم کتاب خود به وجود و یا عدم وجود اجماع در جامعه یهودیان آمریکا در خصاو

موضاوعات

گوناگون میپردازد.
به وور مثال ،بنا بر نظرسنجیها اکثر یهودیاان آمریکاا از راه حال دو دولات دربااره مناقشاه
فلسطین -رژیم اسراییل پشتیبانی میکنند و معتقد هستند که هنوز چنین راه حلی امکانپبیر است.
همچنین اکثریت آنها جوبق نظرسنجی پیو  61درصاد) اعتقااد دارناد کاه دولات فلساطینی آیناده
میتواند به وور صلحآمیز با اساراییل همزیساتی کناد جالبتاه چناین ادعاایی باا توجاه باه ساابقه
صهیونیستها در برخورد با مردم فلسطین جای تردید بسیار دارد) .اما اغل یهودیان آمریکاا مانناد
اغل یهودیان اسراییل درباره برقراری صلح بین فلسطینیها و اسراییلیها بدبین هستند.
عالوه بر این اکثر یهودیان آمریکا درباره نسبت به تاثیر و فایاده جنگهاای اساراییل تردیاد
دارند .به وور مثال بعد از جنگ  22روزه غزه جمعروف به عملیات سرب گداختاه) در ماارس ،2009
سه چهارم یهودیان آمریکا جنگ رژیم اسراییل در غزه را تایید کردند اما در عین حال  69درصاد از
آنها باور نداشتند که این عملیات نظامی دارای عدم تناس بین توان نظامی رژیم اسراییل و حماس
میباشد اگرچه در آن زمان این نظر در تواد با افکار عماومی بینالمللای قارار داشات .اماا اغلا
یهودیان آمریکا ج 59درصد) بر این باور نبودند که عملیات سرب گداختاه امنیات رژیام اساراییل را
بهبود بخشیده است .به عبارت دیگر ،یهودیان آمریکا به شدت از اساراییل در خصاو
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نیروی نظامی پشتیبانی میکنند اگرچه در فایده و اثربخشی آن تردید دارند.
یهودیان آمریکا درباره مشروعیت و یا عدم مشاروعیت شهرکساازی رژیام صهیونیساتی در
کرانه باختری نیز با هم اختالف نظر دارناد .بار وباق نظرسانجی پیاو در ساال  44 ،2013درصاد
یهودیان آمریکا این گونه اظهارنظر کردهاند که ساخت و ساز شهرکها در کرانه باختری باه امنیات
اسراییل آسی وارد میکند اما  46درصد آنها گمان میکردند که ساخت و ساز شهرکها واقعاا باه
امنیت اسراییل کمک میکند.
درباره موضوعات مربو به فلسطینیها و اسراییلیها ،بزرگترین اختالف در جامعه یهودیاان
آمریکا بین یهودیان ارتدوکس و یهودیان غیر ارتدوکس میباشد .به وور نمونه ،براساس نظرسنجی
پیو اکثریت یهودیان ارتدوکس جحدود  61درصد) بر این باور نیستند که رژیم اسراییل و دولت آینده
فلسطینی بتوانند به وور صلحآمیز در کنار هام زنادگی کنناد در صاورتی کاه اکثار یهودیاان غیار
ارتدوکس معتقد بودند که چنین امری امکان پبیر است.
شکاف در البی طرفدار اسراییل
به گفته "جرج شولتز" وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده "هر فردی که گمان میکناد گروههاای
یهودی یک البی متجانس را شکل میدهند باید زمان بیشتری را صرف پارداختن باا آنهاا بکناد".
چنین اظهارنظری نشان میدهد که نبایستی البی صهیونیستی در ایاالت متحده را یکپارچه فار
کرد هر چند در حال حاضر درباره قدرت و نفوذ البیهای صهیونیستی در آمریکا اغراق بسیاری شده
است .در واق البی صهیونیستی پس از البی اسلحه قدرتمندترین البی در صاحنه سیاسای آمریکاا
تصور میشود .بنا بر این باور نه تنها البی صهیونیستی سب میشاود کاه دولات آمریکاا از رژیام
اسراییل حمایت کند بلکه به وور کلی به سیاست آمریکا در خاورمیانه شاکل میدهاد .از هماین رو
بسیاری از ناظران سیاسی علت اصلی حمله آمریکا به عاراق در ساال  2003را ناشای از فشاارهای
البیهای صهیونیستی به دولت بوش برای آغاز این حمله ارزیابی میکنناد .از جملاه ایان نااظران
سیاسی میتوان به "جان مرشایمر" و "استفن والت" اشاره کرد که در ساال  2007کتاابی باا عناوان
"البی اسراییل و سیاست خارجی ایاالت متحده" به رشته تحریر درآوردند.
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با این وجود واکسمن بر این باور است که البی ورفدار اسراییل ،هر انادازه کاه قدرتمناد هام
باشد ،در داخل و از لحا سیاسی یکپارچه نیسات و باین اعواای آن دربااره موضاوعات مختلاف
اختالف نظرهای شدیدی وجود دارد .همچنین البیهای صهیونیساتی از لحاا ساازمانی تکهتکاه
شدهاند و انسجام گبشته را از دست دادهاند .در واق در حال حاضر سیاستمداران آمریکایی صداهای
متفاوتی را از درون البیهای صهیونیستی میشنوند و اعوای این البیها دیگر با صادای واحادی
سخن نمیگویند .چنین شکافهای دورن البی صهیونیستی ممکن است در نهایت قادرت سیاسای
آن را با یک خطر جدی روبرو سازد اما باید توجه داشت که این شکافها در حقیقت نشاان دهناده
وجود اختالف در جامعه یهودیان آمریکا در خصو
حتی در خصو
وور خا

مسئله مناقشه فلساطین و اساراییل میباشاد.

برجام نیز اعوای جامعه یهودیان به وور کل و اعوای البیهای صهیونیستی باه

با هم اختالف نظر داشتند.

بنا بر تعریف واکسمن البیهای ورفدار اسراییل سازمانهای رسمی هستند که تالش میکنند
تا بر سیاست خارجی آمریکا نسبت به اسراییل تاثیر بگبارند به ووری کاه در جهات تاامین منااف
رژیم اسراییل باشد .این البی ورفدار اسراییل از گروههای متعددی تشکیل شده اسات کاه فعاالناه
درباره موضوعات مربو به رژیم اسراییل با حکومت آمریکا چانه زنی و با سیاساتمداران آمریکاایی
بده و بستان میکنند .در حقیقت البی ورفدار اسراییل به دنبال حفظ امنیت رژیام صهیونیساتی در
مرحله نخست و سپس تومین رفاه صهیونیستها در مرحله دوم است .ایان البای بارای نیال باه
اهداف خود از شیوههای گوناگونی بهاره میبارد کاه از آن جملاه میتاوان باه تاالش البیهاای
صهیونیستی برای انتخاب شدن سیاستمداران آمریکایی متمایل به رژیم صهیونیستی نام برد.
چالش تشکیالت یهودی
در این فصل واکسمن این گونه استدالل میکند که مشکل اصالی تشاکیالت یهاودی جالبیهاای
صهیونیستی) این است که آن تنها نماینده بخش کوچکی از جامعه یهودیان آمریکاست به گوناهای
که مبهبیتر و دست راستیتر از اکثریت یهودیان آمریکا میباشد .اغل یهودیان آمریکا به خصو
یهودیان جوان آمریکایی با تشکیالت یهودیان آمریکا ارتباوی ندارند .این عادم ارتباا  ،ربطای باه
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سیاست و مواض تشکیالت یهودی نسبت به مسئله مناقشه فلسطین و اسراییل ندارد و بیشتر ناشی
از تغییرات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی درون جامعه یهودیان ایاالت متحده میباشد.
این تغییرات بقای تشکیالت جامعه یهودیان آمریکا را به خطر انداختاه اسات و تواناایی آنهاا بارای
بسیج اعوای جامعه یهودیان آمریکا را با چالش روبرو ساخته است.
در عین حال تشکیالت جامعه یهودیان آمریکا باه صاورت غیار دموکراتیاک اداره میشاود و
امروزه درحال واگباری میدان رقابت به سازمانهای جدیدی هستند که مناب مالی خوبی در اختیاار
دارند و از امکانات تکنولوژیکی به روز مانند اینترنت بهره کافی را میبرند .در نتیجه این تشاکیالت
یهودی قدیمی جبابیت کمتری برای نسل جوان یهودی آمریکا دارد .همچنین عدم انتخاب رهباری
تشکیالت توسط جامعه یهودیان آمریکا از جمله مواردی است که سب شده است تا از آن انتقاادات
زیادی به عمل بیاید و گرایش نسل جوان یهودی نسبت باه آن کااهش پیادا کناد .باا ایان حاال
تشکیالت یهودی تالش بسیاری میکند تا جوانان یهودی بیست ساله و سی ساله را به سوی خاود
جبب کند.
قطبی شدن یهودیت در آمریکا
جامعه یهودیان آمریکا را میتوان از لحا سیاسی مبهبی به دو دسته کلی تقسیمبندی نمود .دساته
نخست لیبرالهای سکوالر و دسته دوم محافظه کاران مبهبی هستند .باید توجاه داشات کاه باین
لیبرالهای سکوالر و محافظه کران مبهبی در خصو

مسئله اسراییل شکاف عمیقای وجاود دارد.

لیبرالهای سکوالر انتقادات بسیار بیشتری از رژیم اساراییل ،باه جهات سیاساتهایش نسابت باه
فلسطینیها ،میکنند و تمایل دارند که رژیم اسراییل با فلساطینیها در ماوارد بیشاتری دسات باه
مصالحه بزند .واکسمن بر این نکته تاکید میکند که یهودیان لیبرال و یهودیان غیار ارتادوکس ناه
تنها از لحا سیاسی میانهروتر از یهودیان ارتدوکس و محافظه کار هساتند بلکاه احتماال بیشاتری
وجود دارد که از منظر سیاسی یهودیان غیر ارتدوکس گرایشات لیبرال داشته و یهودیاان ارتادوکس
گرایشات محافظهکارانه داشته باشند .تحقیقات گسترده نشان داده است که مبه بیشترین تااثیر را
بر شکاف سیاسی موجود در میان جامعه یهودیان آمریکا داشته اسات .باه عباارت دیگار در جامعاه
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یهودیان آمریکا شاخص مبه ارتبا و همبستگی قوی با باورهای سیاسی دارد .در نهایت میتوان
نتیجه گرفت که تفاوتهای سیاسی بین یهودیان ارتدوکس و غیرارتدوکس بازتاب دهنده اختالفاات
عمیقتر اجتماعی و فرهنگی است.
نتیجهگیری
به وور کلی در کتاب "گرفتاری در قبیله" اختالف یهودیان آمریکا درباره رژیام اساراییل باه بحاث
گباشته شده است .در این میان نگرش یهودیان آمریکا نسبت باه رژیام اساراییل در واول زماان
دستخوش تغییر شده است .همچنین واکسمن سعی کرده است تا تاثیر البیهاای صهیونیساتی بار
سیاست خارجی آمریکا درخاورمیانه را مورد بررسی قرار دهد .در همین زمینه وی چالشهاای پایش
روی تشکیالت یهودی را برمیشمارد و بر ایان نکتاه تاکیاد مایورزد کاه در حاال حاضار جامعاه
یهودیان آمریکا به شدت قطبی شده است به گونهای که یهودیان آمریکا را میتاوان باه دو دساته
ارتدوکس و غیر ارتدوکس تقسیمبندی نمود.
ایده اصلی واکسمن در این کتاب بر حول این محور میگردد کاه اخاتالف یهودیاان آمریکاا
درباره رژیم اسراییل بازتاب دهنده تغییرات وسی تر در جامعه یهودیان ایاالت متحده است .در نتیجه
وی استدالل میکند که چندان عاقالنه نیست که انتظار داشته باشیم این اختالفات به زودی پایاان
بپبیرد .هم اکنون هر آنچه که در سرزمینهای اشغالی اتفاق میافتد و هر آنچه رژیم اسراییل انجام
میدهد به مایه اختالف یهودیان آمریکا تبدیل شده است.
در نتیجه آن توافق سیاسی که زمانی در میان اعوای جامعه یهودیان ایااالت متحاده وجاود
داشت از بین رفته است به گونهای که یهودیان لیبرال جو به اصطالح میانهرو) و سکوالر با یهودیان
مبهبی محافظه کار جو به اصطالح تندرو) درباره مسائل مربو باه رژیام اساراییل و سیاساتهای
منطقهای آن اختالف نظر شدیدی با هم دارند.
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