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ملخص البحج

إ ّن صنع السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية عملية تسهم بها عدد من
المؤسسات ومنها مراكز األبحاث واللوبي اليهودي .وتختلف الدوافع التي أدت إلى وجودىما
كمؤسسات لها تأثيرىا في صنع ىذه السياسة ,كما تختلف الوسائل التي يستخدمها كل منها
للتأثير في ىذهِ السياسة بهدف االسهام بقرارتها وتحديد توجهاتها وأولوياتها .فمع توسع
العالقات الدولية وتداخلها وتزاحم المعلومات وكميتها ,لم يعد صانع القرار قادراً على متابعتها
واإلحاطة بتفاصيلها واتخاذ القرارات بشأنها ,مما أوجد الحاجة لتأسيس مراكز األبحاث التي
توفر المشورة السياسية لصانع القرار .أما الحاجة للوبي اليهودي فهي تركزت على توفير الدعم
األمريكي إلسرائيل ,وبما يضمن حماية أمنها الذي أصبح لو أولوية متقدمة في السياسة
الخارجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط.
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Abstract
Foreign policy making for the United States of America is a
process contributed by a number of institutions, including research
centers and the Jewish lobby. The motives that have led to their
existence as institutions having an impact on making such policy vary.
As the means used by each of them to influence this policy differ as
well in order to contribute to its decisions and to determine its
orientations and priorities.
Along with the expansion and overlap of international relations
and with much jostle of information, the decision-maker is no longer
able to follow it up, take note of its details, and then take decisions
about it. This is creating the need to establish research centers that
provide policy advice to decision-makers. While the need for the
Jewish lobby was focused on providing American support for Israel
and ensuring its security, which has gained a high priority in US
foreign policy of the Middle East.
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