
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

  
 

  هـ 1437 - م 2016: تشرين األول/أكتوبر الطبعة األولى

 
 0-2060-01-614-978ردمك 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 

  
 قطر - الدوحة

 +(974) 4930218- 4930183- 4930181هواتف: 
  E-mail: jcforstudies@aljazeera.netالبريد اإللكتروني:  - +(974) 4831346فاكس: 

  
 بناية الريم، شارع المفتي توفيق خالد، عين التينة

 786233 - 785108 - 785107 (1-961+)هاتف: 
 لبنان - 2050-1102بيروت  - شوران 5574-13ص. ب: 

 asp@asp.com.lbالبريد اإللكتروني:  - 786230 (1-961+)فاكس: 
 http://www.asp.com.lbالموقع على شبكة اإلنترنت: 

 

ـــة أو                                                                              يمنـــع نأـــس أو اأـــتعم ل أه جـــكت مـــن هـــلا الكتـــ أ بإيـــة وأـــي ة ت ـــويرية أو  لكتروني
                                                                                    ميك نيكية بم  في للك التأجيل الفوتـوررافي والتأـجيل ى ـى أشـرطة أو أ ـراو مقـروتأ أو بإيـة 

                                     واأــترج ىل  مــن دون  لن بطــي مــن الن شــر   ،                                      وأــي ة نشــر أبــرف بمــ  فيلــ  حفــظ المع ومــ  
   

 ش. م. لآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالضرورة عن رأي إن ا

  
  785107 (9611+)هاتف  - بيروت، أبجد ررافيكسالتنضيد وفرز األلوان: 

 786233 (9611+)هاتف  - بيروت، مط بع الدار العربية ل ع ومالطباعة: 



5 

 

 وتقدير شكر

                                                 الشكر والتقدير ملركز اجلزيرة للدراسات إلسهامه يف نشر     َّ      ِّ        يتقدَّم املؤلِّف بوافر 
                       ُ  َ ِّ                                                 مصادر املعرفة، ويأمل أن ُيَمثِّل هذا العمل إضافة ملكتبة الدراسات العربية والقضية 

                     الفلسطينية بشكل خاص.
        َّ                                                      كما يتقدَّم جبزيل الشكر لكل من أسهم يف إعداد الكتاا  وإخراهاه يف   

                                 يكن هذا العمل لريى الناور. وصا                                        صورته النهائية؛ فبدون تضافر اجلهود مل 
                                                                   ً  بالشكر إدارة البحوث مبركز اجلزيرة للدراسات ملساعدهتا يف تطوير الكتا  بدًءا 
                                    ً                                    مبناقشة التصور ووضع اإلطار العام، مروًرا مبراهعاة فصاوا الكتاا  وإباداء     
                            ً                                         املالحظات بغرض تطويرها، وانتهاًء بتنسيق الن  وترتيب حمتوياته. كما يشاكر  

                                                                والعالقات العامة باملركز ملساعدهتا يف تأمني املراحل النهائية هلذا العمل              إدارة النشر
                                                  ً                        من قبيل التدقيق اللغوي والتصميم واإلخراج الفين، وأيًضا قسم اإلدارة والتنسايق  

                               ملتابعة عملية الطباعة والتوزيع.
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 مقدمة

                        ا ومنظمات، ومناذ وقا                   ً ا وممارسة، أفراًد       ً ية، فكًر                   أفردت احلركة الصهيون
َ                        ً             َسَبَق ُبُروَز القضية الفلسطينية، أمهيًة خاصة ملسألتني     مبكر    ُ  ُ  َ                  ز عليهماا هاذا      ِّ   يركِّا    ََ 

                                                         أمهية "منظمات الضغط والدعاية السياسية" يف التأثري على الرأي    :            الكتا : األوىل
      يوين".                             "حمورية بريطانيا يف املشروع الصه   :                       العام ومواقفه، والثانية

                     رو الفكار الصاهيوين                                                   ِّ يف مسألة منظمات الضغط والدعاية السياسية، اعترب منظِّ
                                         املنظمات الصهيونية، والتشكيالت االهتماعياة                                     َ وقادة احلركة الصهيونية العاملية دوَر

                                                     ا يف عملية التأثري على مواقف األفراد واجلماعات والدوا، ال      ًّ مركزيًّ             دة إلسرائيل،    ِّ املؤيِّ
                                          قة من العالقات العامة والدعاية السياساية،                     َّ فق برامج ممنهجة ومنسَّ               سيما وهي تعمل و

ً                       يم دواًل، وحتقق أحالمها، وتنهي دواًل أخرى، رغام وهودهاا    ِ ِق            ُ "أداة تغيري ُت    ُّ عدُّ     ُ اليت ُت                         ً      
           ، الصاحفي   (Theodor Herzl )   ا ز             ياودور هرتا   ت  ر                            َّ اجلغرايف والسياسي". ولطاملا عبَّ
                                     ة السياسية املعاصرة، وغريه من القيادات           س الصهيوني ِّ سِّ َ َؤ                      ُ اليهودي منساوي األصل، وُم

                                                                      الصهيونية، عن مدى االهتمام الصهيوين بدور "مجاعات الضغط" وضرورة امتالكهاا  
                           اإلعالم واهليمنة على مؤسساته.

َ                            ُ خفي الصهاينة الدوَر الذي لعبه اإلعالم يف حتقيق "احُل    ُ وال ُي                      لم اليهودي" بإنشااء                   
         مستشاار      (،Yehoshafat Harkabi )     باي       ط هاركا ي               إذ يقوا ياهوشاف   ؛          "وطن قومي"

                                                                            األمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل يف السبعينات من القرن املاضي: "لقد كان الرواد 
                                  باعتبارهاا املرتكازات واملادامي       ،                                    عطون أمهية مضافة لإلعالم ووسائل االتصاا ُ ُي

                                                          وهلذا ما زلنا نعمل بوسائل إعالمنا الكفاؤة واملرتكازة علاى       ؛               للمشروع الصهيوين
             ا ديفيد بان    َّ أمَّ   . (1 ) "                                         الرأي العام وعرض قضيتنا العادلة على العامل   يف                   يديولوهيتنا للتأثري  أ

                                                 

           ، ترمجة أمحد           اإلسرائيلية                                االستراتيجية العربية وردود الفعل                      هاركاباي، ياهوشافيط،   (1 )
  .  72  ص                              الشهاباي، )دار القدس، بريوت(،
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           ر بوضوح عن                                 َّ ، أوا رئيس وزراء إلسرائيل، فقد عبَّ (David Ben-Gurion )        غوريون
                                                                           أمهية الدور الذي لعبه اإلعالم يف ترويج الفكر الصهيوين وحتقيق أهدافه، ويقوا هباذا  

                                                     عالم دولتنا على ااخارطة، واستطاع أن يتحر  للحصوا علاى              "لقد أقام اإل        الصدد:
                                                                          مشروعيتها الدولية، وتكريس هدارة وهودها، قبل أن تصبح حقيقاة واقعاة علاى    

  . (1 ) "    األرض
                      قبل صادور "وعاد         َّ فقد جتلَّ  ،                                  ا حمورية بريطانيا يف املشروع الصهيوين  َّ أمَّ

    ا يف  ز           يودور هرتا  ت    كتب                                ، واستمرت إىل وقتنا الراهن. وقد     2924             بلفور" يف عام 
ُ          وهَّْهُ  نظري حنو   [          الصهيونية ]                                               كتابه "الدولة اليهودية": "منذ انضمامي إىل احلركة   ْ َّ  

ُ                                                         ألنين أدركُ  أن بريطانيا مركز الثقل العاملي، وبريطانيا العظمى واحلرة،    ؛        بريطانيا         
                                     م أهدافنا، واالنطالق من هناا  سايخلق                                   َّ اليت حتكم ما وراء البحار، سوف تتفهَّ

                          وبالفعل، عملا  املنظماات      . (2 ) " ا       ً ا وبعيًد         ً ق هبا عالًي               ِّ هيونية أهنحة حتلِّ          لألفكار الص
                                                                        الصهيونية، منذ وق  مبكر، على التغلغل يف األوساط السياسية الربيطانية لتشكيل 

                                                      تها الرئيسية احلفاظ على زخم الادعم الربيطااين، الر اي                  َّ مجاعات ضغط، مهمَّ
                        األزمان، ويف خمتلف الظروف.                               واإلعالمي، إلسرائيل وسياساهتا يف كل     باي      والشع
                 التعارض ملراحال     -                        غري املسبوق باللغة العربية-                       حياوا هذا اجملهود البحثي و

                           الربيطانية، والتعارف علاى                                                 خمتلفة من "التغلغل" الصهيوين يف األوساط السياسية
                الصهيوين" يف سبيل     باي                  فتها منظمات "اللو                                َّ االستراتيجيات، والتكتيكات، اليت وظَّ

                                                             ي العام الربيطاين. كما يرصد الكتاا ، باالكثري مان التفاصايل                 استمالة الرأ
                                              الت اليت طرأت على موقف الرأي العام الربيطااين، ال                          ُّ واملعلومات واألرقام، التحوُّ
  ا                                        ً      إذ ظهرت خمتلف األوساط الربيطانية أكثار تعاطًفا     ؛                   سيما خالا العقد األخري

                           طويلاة رهيناة "الدعاياة               لعقود  َّ ظلَّ                        ية الفلسطينية"، بعد أن ا     "الرو  ا   ا ل ً ًم    ُّ وتفهُّ
  .                                   الصهيونية" سواء بالترغيب أو الترهيب

                                                 

  .  71  ص   ،                                          االستراتيجية العربية وردود الفعل اإلسرائيلية           ياهوشافيط،   (1 )
ً   عرف أيًضا      ُ "، وُي               الدولة اليهودية                    يودور هرتزا يف كتا  " ت  د   َّ حدَّ  (2 )                    ا بكتاا  الدولاة         

            ُ                   يهودية. وقد ُنشر الكتا  يف فيينا                  ( رؤيته للدولة الDer Judenstaat                    الصهيونية )األملانية: 
                              ا من انعقاد املاؤرر الصاهيوين                    ً قبل مثانية عشر شهًر      2995      شباط /     فرباير    21         واليبزغ يف 

      األوا.
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 Power )          القاوة"         بنياة     حبث "         تنطلق من         منهجية       مرهعية             عتمد الكاتب  ا و

Structure Research
         ألي قاوة                بعدين أساسيني     حتليل     على   ُ   ِّ ُيركِّز           ، وهو منهج  (1 ) (

 Content )                   ، وحتليال اتتاوى   (Network Analysis )              حتليل الشابكة     :   ضغط

Analysis)   ولياام                       الربوفيساور األمريكاي                                   . ويقوم حتليل الشبكة، كما يقاوا        
               هذا املنهج، على             ُ       الباحثني امُلتخصصني يف       (، أحد William Domhoff        دومهوف )
             بعضهم البعض        "، وصالت      القوة      بنية  ل                           ُ   ِّ خرائط األفراد واملنظمات اليت ُتشكِّ       "حتليل

              ا حتليل اتتوى،     َّ . أمَّ          لرأي العام            َّ                     الضغط على صنَّاع القرار والتأثري يف ا           على مستوى
                 حتليال األفكاار   "     باا                       الشبكات، ويصفه دومهوف       داخل                   فيتناوا ما يدور يف

                                            املرهعية جملموعة األفراد واملنظمات"، ويتم ذل  من                  أو األيديولوهيا،           والسياسات
             ويشمل ذلا           املنظمات،     تل                                          خالا دراسة ااخطا  الصادر عن أولئ  األفراد و

          قتراحاات    اال           تعبوياة، و   ال        دبياات    األ   ة و ي      سياسا   ال       بيانات  ل ا    طب و  ااخ      نصوص و  ال
                          هم الذي بات  شبكة اإلنترن            ا للدور امل      ً . ونظًر                  ، والوسائل واألدوات (2 ) ة      تشريعي  ال

           يقوا فااا     ا  كم                                                      تلعبه يف احلصوا على املعلومات ااخاصة يف مثل هذه الدراسات،
         الر ياة         نياة        اإللكترو            على املواقع             عتمد الكاتب ا      ، فقد  (3 ) (Val Burris       بوريس )

                                 الع على خطا  هذه املنظمات وسياساهتا  ِّ طِّ            د إلسرائيل لال    ِّ املؤيِّ    باي            ملنظمات اللو
                                                 

( 1)  Domhoff, William, “How to do power structure research”, October 2012,  
 Who Rules America?, (Visited on 14 June 2016): 

http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/methods/how_to_do_power_structure

_research.html 
- Domhoff, William, “The Four Networks Theory of Power: A Theoretical 

Home for Power Structure Research”, wikispaces, April 2005, (Visited on 14 

July 2016). 

https://sjamerica.wikispaces.com/file/view/The+Four+Networks+Theory+of+

Power_Domhoff.pdf 

( 2)  Domhoff, William, “How to do power structure research”, October 2012. 
- Domhoff, William, “The Four Networks Theory of Power: A Theoretical 

Home for Power Structure Research”, wikispaces, April 2005. 

( 3)  Burris, Val, “An internet guide to power structure research”, 2012, Who  
 Rules?, (Visited on 4 July 2016): 

http://pages.uoregon.edu/vburris/whorules/ 
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            اليت تقوم هبا         واملهام              طبيعة األنشطة      وحتديد                       األفراد القائمني عليها،       معرفة          العامة، و
           ا إلسرائيل.   ً دعًم

 David                                                  عتماد هذا املنهج يف دراسة مشاهبة قام هبا ديفيد كرونني ) ا        وقد سبق 

Cronin(  وسارة ماروسي ،)                  Sarah Marusekوديفيد ميلر ،)                ( David Miller ،)   
  "  ي ا          حتاد األوروب              اإلسرائيلي يف اال    باي                 ، حت  عنوان "اللو    1025              ونشرت يف العام 

( The Israel lobby and European Union) ( 1) َّديفيد ميلار       دراسة      م     َّ . وقد             ،  
                            ، والباحث الصاحفي، ديفياد                                              ستاذ العلوم االهتماعية يف هامعة باث الربيطانية أ

    غ يف                                مريكية الزائرة يف هامعة هوهانسارب         ستاذة األ                        كرونني، وسارة ماروسي ، األ
                                           عن هوية كثري من جمموعات الضغط األوروبية الايت     ا ً ًق   َّ موثَّ     ً  تقريًرا    ا،       إفريقي     هنو  

ً       ً تتلقى روياًل مباشًر                                 وروبا، مقابل التأثري على أعضااء   أ          سرائيلي يف   اإل    باي          ا من اللو         
   :                                                  واحليلولة دون أي قرار ال يتناسب ومصاحل إسرائيل، مثال       باي،        ان األورو    الربمل

    42                     ل التقريار يف حاوا      َّ حلَّ   . و                                        فرض العقوبات أو املقاطعة أو حىت جمرد اإلدانة
                          املؤياد إلسارائيل، وأدوات         بااي      اللو       منظمات                             صفحة باللغة اإلجنليزية، شبكة

                       لتقويض احلمالت الشاعبية     ،                                 ا وسياساهتا العامة، وخطاهبا الدعائي            وأساليب عمله
     وكشف       باي.                                              دة للحقوق الفلسطينية، وتضليل الرأي العام األورو              ِ األوروبية املساِن

                                                                      البحث عن خبايا الشبكة الدولية من مجاعات الضغط، الايت تادفع السياسايني    
                                                                             الغربيني لقبوا "الرواية اإلسرائيلية"، والترويج ألفكار دعائية من قبيل أن إسرائيل 

                                                             راطية"، وأن ما تقوم به جمرد دفااع عان الانفس ضاد اهلجماات               "دولة دميق
  . (2 )          الفلسطينية

                بعرض موهز ملفهوم             الفصل األوا    ً                                    وتبًعا للمنهجية اليت اعتمدها الكاتب، يبدأ 
ُ  َّ       يف التأثري على الرأي العاام وُصانَّاع                     الدعاية السياسية      توظيف  و             مجاعات الضغط                           
                                السياسية واالقتصادية والنقابياة                               سعى خمتلف التشكيالت االهتماعية و            القرار؛ إذ ي

                        اع القرار وقادة الارأي   َّ نَّ              ُ عرب الضغط على ُص  ،                                إىل التأثري يف سياسات الدوا العامة
                                                 

( 1)  Miller, David; Marusek, Sarah; Cronin, David, “The Israel lobby and  
 European Union”, europalforum, (Visited on 4 July 2016): 

http://europalforum.org.uk/en/uploads/upload_center/kH1JNtI1qm1q.pdf 

( 2)  Ibid. 



01 

                                                          تحقيق مكاسب مادية أو معنوية ألعضائها، أو درء خماطر مادية أو  ل               والرأي العام،
    وات               ف الكثري من األد            ُ   ِّ مجاعات الضغط ُتوظِّ           وإذا كان   ،       مبصاحلهم   ُّ رُّ ُ ُض           َ معنوية قد َت

ً      واألساليب، اليت جتمع بني الدبلوماسية العامة والعالقات العامة، فإهناا أيًضا       ا ال                                                                 
                                                                    ختتلف عن األحزا  السياسية واألههزة الر ية من حياث توظيفهاا الدعاياة    

                    ويتناوا هذا الفصال                                                      السياسية، لتمرير خطاباهتا والتأثري يف اجلمهور املستهدف.
    فها   ِّ وظِّ      ُ ا ما ُت                           ً النشاطات االتصالية، اليت غالًب                                   الدعاية السياسية يف العصر احلديث من

      كماا                                                                 مجاعات الضغط )الر ية واألهلية( للتأثري يف مواقف األفراد واجملتمعاات.  
َ     ُّ                 أساليب الدعاية ومناهجها ومدارسها وتبايَن تطوُّرها من جمتماع اىل             يعرض أبرز                                       

  .                             آخر، أو من فترة زمنية إىل أخرى
  ،                                     لركائز األساسية يف الدعاية الصاهيونية  ا          من الكتا               الفصل الثاين        ويتناوا 

   ا،      ًّ   ا خاصًّا                       ً احلركة الصهيونية اهتماًم    ها    أولت    اليت                            ااخطا  يف الدعاية الصهيونية      وبنية 
ٍ      ً       ً       ً       ً وأفردت هلا إمكانياٍت أدبيًة وبشريًة وماليًة هائلًة                            برزت الدعاياة الصاهيونية        ؛ إذ                  

           ا للمتغريات          ً يتطور تبًع   ر و                                       َّ ا، من حيث بنية ااخطا  الدعائي، الذي يتغيَّ      ً ا فريًدُ     ً ُأمنوذًه
                                              ا جبذوره ومرهعيته املرتبطة مبنابع الفكر الصهيوين،                            ً اتيطة به، وإن كان حيتفظ دائًم

    ِّ  ويركِّز                                               غات تارصية ودينية وسياسية وثقافية واقتصادية. ِّ وِّ َ َس                    ُ ومبا يف هذا الفكر من ُم
           "هاسبارا"                                                     الدعاية الصهيونية واإلسرائيلية الراهنة، املعروفة باسم                الفصل الثاين على 

( Hasbara)  ،   ة من الدبلوماسية العامة والعالقاات               َّ على واههات عدَّ          واليت تنشط                                   
   ها  ُ ُه ِّ وِّ َ َر                                                      ُ تحسني صورة إسرائيل يف العامل، ودحض "األساطري" السلبية اليت ُي ل        العامة، 

  ا    ً   خطاريً                                             ً وإعادة ترميم املواقف الدولية، اليت شهدت تآكاًل  ،                     "أعداء إسرائيل" عنها
                       على حزمة ختلط بني املضامني      قائم           طا  دعائي  خ        من خالا                 خالا العقد املاضي، 
                                                      اليت تسعى املنظمات الصهيونية إىل تروجيها وترسيخها يف أذهان                  القدمية واجلديدة،
                    الرأي العام العاملي.

                                                  ، يعرض الكتا  بشكل موهز لتاريخ اليهود يف بريطانيا،             الفصل الثالث   ويف 
  .                الصهيوين الربيطاين    باي    للو   وىل                            ُّ           كمدخل للتعرف على خلفيات تشكُّل النواة األ

ً        يستعرض الفصل أواًل تاريخ                   ، عندما وصل  أوىل     2055    عام      منذ                  اليهود يف بريطانيا                
ً       ، وصاواًل إىل  ْ  ِ    ْناِديني  ا                                           َ اهلجرات اليهودية إىل إجنلترا بعد فتوحات النورَم         القارن       
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                الالهئني اليهاود      من                           موهات هجرة يهودية متتالية                 إذ شهدت بريطانيا    ؛       العشرين
                                                                    ين من االضطهاد يف روسيا، وموهات اليهود الفارين من أوروبا النازية، قبل      ِّ الفارِّ

                  عرب كل هذه الفترات                 اجلالية اليهودية             . وقد اهتم                               ويف أثناء احلر  العاملية الثانية
                                                             إنشاء مؤسساهتا ومنظماهتا من معابد، ومدارس، ومجعيات خريية لأليتام،  ب          التارصية

                                           ت ااخاصة، ومنازا لرعاية كبار السن، ومجعياات          االحتياها                   ومراكز لرعاية ذوي
                    َّ                                    ، وهي املؤسسات اليت شكَّل  اللبناات األوىل لظهاور املنظماات                لدعم الفقراء

                                                                        الصهيونية ذات النشاط السياسي. مث يتناوا اجلزء الثاين من الفصل الثالث مراحل 
     "وعد           قبل صدور                                    ُّ  الصهيوين يف بريطانيا، واليت بدأت بالتشكُّل     باي               تطور نواة اللو
                                                      ، عندما أعلن  حكومة بريطانيا "حق اليهود يف إقامة وطان      2924             بلفور" يف عام 

               كون يف األوسااط      َّ يتحرَّ                       زعماء احلركة الصهيونية             ، عندما راح             قومي يف فلسطني"
                                                                             العامة والسياسية واألكادميية والنقابية الربيطانية حلشد التأييد لتنفيذ مضمون "وعد 

ً             ، وصواًل إىل فترة الس      بلفور" ِ         البدايات األوىل ِلَتَشكُِّل منظمات                  بعينات اليت شهدت      ُّ  َ  َِ               
                                                             الصهيوين يف بريطانيا، عندما احتدت "الفيدرالية الصهيونية" و"اجمللس     باي         حملية للو

                                             تا أوا منظمة عالقات عاماة بريطانياة داعماة     َ َس َّ سَّ    َ ا وَأ                    ً اليهودي الربيطاين"، مًع
  .           اإلسرائيلية"- ة                          جلنة الشؤون العامة الربيطاني          باسم " َ َف ِ ِر          ُ إلسرائيل، ُع
         الناشطة         الصهيوين    باي            منظمات اللو                 قائمة واسعة ألبرز               الفصل الرابع ُ   ِّ  وُيقدِّم 
               هاون مريشايمري               األمريكياان             الباحثاان         أشاار      ً            راهًناا. وكماا              يف بريطانيا

( Mearsheimer John )   وستيفن ول            ( Stephen Walt) ،   باي     اللو "       مصطلح     فإن    
                                  ال يعين "حركة منظماة، هلاا قياادة      "        إلسرائيل       املؤيد    باي     اللو "    أو   ، "       الصهيوين

          واملنظمات        األفراد    من       ً فضفاًضا       ً ائتالًفا    بل          ُ   ِّ                           مركزية، ُتوهِّه األفراد للقيام مبهام معينة،
                           تتقاطع عند هدف التأثري على                                    متنوعة، وتقوم بأنشطة خمتلفة، ولكنها      مصاحل  ُ   ِّ ُتمثِّل

              عااطف معهاا               إسرائيل والت       تأييد    حنو           وتوهيههما        العام،        والرأي         ااخارهية         السياسة
     عام   يف      نشرت     اليت          دراستهما   يف       وول ،         مريشيمري،      أشار      وكما  .  (1 )             والدفاع عنها"

                                                 
( 1)  Mearsheimer, John; Walt, Stephen, “The Israel lobby and US Foreign Policy”, 

Middle East Policy, Volume XIII, No. 3, Fall 2006, p. 40. (Visited on 20  
 July 2016): 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf 
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ً    أيًضاا       بااي      اللو  ُ   َّ ُيعرَّف         املتحدة،         الواليات   يف           اإلسرائيلي    باي     اللو     حوا      1005     
      ماا                العام"، وهاو         النقاش       وتأطري                 )االئتالف( لتشكيل    به      يقوم      الذي         "النشاط   با

           إلسارائيل        املؤيد    باي     اللو      تأثري     مدى     على     عرف                              يتناوله الكتا  يف هذا الفصل للت
  . (1 )       الربيطاين       العام       الرأي        ومواقف           بريطانيا،        سياسات     على

   دة                                                                   ِّ ورغم صعوبة حصر عدد املنظمات الصهيونية أو اليهودية أو الربيطانية املؤيِّ
                                             ألن بعضها معروف وعلين، وبعضها سري أو يعمل حتا      ؛                  إلسرائيل يف بريطانيا
        أمكان،       فإنه                                      معيات ااخريية" أو "املؤسسات االهتماعية"،                   مسميات من قبيل "اجل

                                                                         هنا، حصر أهم تل  املنظمات العلنية أو شبه العلنية، اليت تعمل لتحقيق أهاداف  
                                                  الدفاع عن إسرائيل، وحتسني صورهتا، وكسب الرأي العاام    يف              تتلخ  باألساس 

            وقد اساتث        ها.                                           تأييدها، وإقصاء اآلراء املعارضة إلسرائيل وهتميش    هبدف         الربيطاين 
                                                                      الباحث من قائمة املنظمات تل  التشكيالت اليهودية اليت تنشط يف أوساط اجلالية 
                                                                      اليهودية لتقدمي خدمات صحية أو اهتماعية أو خدماتية... وأنشطة أخارى ذات  
                                                                       طابع غري سياسي. وال تقتصر قائمة املنظمات الواردة يف الفصال الراباع علاى    

                                          ل  منظمات غري يهودية داعمة إلسرائيل، مباا يف                             املنظمات اليهودية، بل تضم كذ
                                                                    ذل  جمموعات أصدقاء إسرائيل احلزبية يف الربملان الربيطاين، إضافة إىل املؤسسات 

                                            اإلعالمية الربيطانية املنحازة بشكل علين إلسرائيل.
            الصاهيوين يف        بااي      اللو          منظماات             أساليب عمل             الفصل ااخامس        ويتناوا 

                 نشااط املنظماات                                     ياة السياسية الربيطانية؛ حيث ميتاد                 وتأثرياته على احل          بريطانيا
  ف   ِّ   وظِّا                      ُ ا يف اجملتمع الربيطاين، وُي        ًّ ا وعموديًّ                                ًّ ومجاعات الضغط املؤيدة إلسرائيل أفقيًّ

         ، مباا يف       "خشن"                       هو "ناعم" ومنها ما هو    ما      منها                           أساليب وأدوات ضغط متنوعة،
          العالقاات     ، و      تحريري                      اإلعالن املباشر واإلعالن ال   ، و                       الدعاية والدعاية املضادة    ذل  
ً     ، وصواًل إىل        التمويل   ، و      العامة   .                                         الضغط السياسي واملعنوي على املؤسسات واألفراد     

                  َّ                        خمتلف املراحل اليت مرَّ هباا املوقفاان الر اي                  الفصل السادس        ويستعرض 
                                  منذ ماا قبال إنشااء إسارائيل                       القضية الفلسطينية                الربيطانيان من    باي      والشع

                                                 
( 1)  Mearsheimer, John; Walt, Stephen, “The Israel lobby and US Foreign Policy”,  

 Middle East Policy, p. 40. 
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ً                    ً   ووصواًل للوق  الراهن، مروًرا ب                                       السابعينات وحكام مارغريا  تاتشار         عقد    
( Margaret Thatcher مث ،)     يف مواقف الارأي     ا     ُّ التحوُّ    ات                    عقد الثمانينات وبداي                

               مع مؤرر مدريد.             عملية السالم      انطالق                       االنتفاضات الفلسطينية و           العام بفعل 
                                        ُّ                          كما يتناوا الفصل السادس أبرز مظاهر التحوُّا يف املواقف الربيطانية مان  

              هاات الارأي                             ُّ يف ثالثة مستويات رئيسية: توهُّ           ُ   ِّ    ينية، واليت ُيحدِّدها              القضية الفلسط
        "دولاة    ا     م با                       ِ االعتراف الربملاين غري امللِز   ، و                     ع حركة مقاطعة إسرائيل   ُّ توسُّ و   ،     العام

        فلسطني".
   يف       ًّ         ًّ   إجيابيًّا أو سالبيًّا         َّ  اليت أثَّرت       عوامل       ألبرز ال   ُ   ِّ     ً فُيقدِّم شرًحا              الفصل السابع  َّ  أمَّا 

ِ  اإلسرائيلي، وتزايد َمْيِل -                  من الصراع الفلسطيين         الربيطاين             الرأي العام    ُّ       حتوُّا مواقف  َْ                   
                                                                          شرائح مهمة من النخب السياسية والثقافية واالهتماعية واالقتصادية الربيطانياة،  
                                                                         حنو تأييد ودعم "الرواية الفلسطينية"، مبتعدة بشكل غري مسبوق عان "الرواياة   

                    لكاتب يف هذا الفصال         وحاوا ا       عاءات.                                     ِّ اإلسرائيلية" وما حفل  به من مزاعم وادِّ
    عاء         ِّ ، دون ادِّ                             ا يف مواقف الرأي العام الربيطاين               ُّ أسبا  هذا التحوُّ                 الوقوف على أبرز

                                          بني عوامل سياسية، واهتماعياة، وثقافياة،     د                              َّ إمكانية حصرها، ال سيما أهنا تتعدَّ
                                                                   وتقنية، تراكم  على امتداد سنوات الصراع، الذي شارف على إكماا قرن من 

               قف الرأي العام  ا                ا، غري هنائي، يف مو                     ُّ يف السنوات األخرية إىل حتوُّ    َّ أدَّت          الزمن، حىت 
                      من القضية الفلسطينية.         الربيطاين
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 الفصل األول

 مجاعات الضغط والدعاية السياسية
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                                                                سعى خمتلف التشكيالت االهتماعية والسياسية واالقتصادية والنقابياة إىل   ي

                            اع القارار وقاادة الارأي     َّ نَّ        ُ غط على ُص                                    التأثري يف سياسات الدوا العامة، عرب الض
                ء خماطر مادية أو  ْ ْر                                         َ تحقيق مكاسب مادية أو معنوية ألعضائها، أو َد ل              والرأي العام، 
     ُ  َ                                   ا ما ُتطَلق على اجلماعات ذات املصاحل املشاتركة               ً مبصاحلهم. وغالًب   ُّ رُّ ُ ُض           َ معنوية قد َت

  ا       ً ستخداًم                                                          تسمية "مجاعات الضغط" أو "مجاعات املصاحل". غري أن املصطلح األكثر ا
                               ، والذي يعين باللغاة العربياة    (Lobby )    باي     اللو                           للداللة على هذه اجلماعات هو

                                             طلق هذا املصطلح على ممثلي مجاعات الضغط، الاذين          ُ ". وقد ُأ   ُّ َ  الرَُّواق           "الردهة أو 
   اع  َّ نَّ            ُ حيث يلتقون ُص   ؛                                      لون يف ردهات املؤسسات احلكومية والتشريعية         َّ ا ما يتجوَّ    ً غالًب

               ف الكاثري مان                                ُ   ِّ عليهم. وإذا كان  مجاعات الضغط ُتوظِّ                       القرار وحياولون التأثري
                                                                         األدوات واألساليب، اليت جتمع بني الدبلوماسية العامة والعالقات العاماة، فإهناا   

                                                                  ا ال ختتلف عن األحزا  السياسية واألههزة الر ية من حيث توظيفها الدعاية    ً أيًض
                                                  السياسية لتمرير خطاباهتا والتأثري يف اجلمهور املستهدف.
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 املبحث األول

 جم ى   الضغط

                        "رغم أن السؤاا عن ماهية   :  (Patrick Bernhagen )   ن                 يقوا باتري  بريهناغ
                                                               مجاعات الضغط ومجاعات النفوذ السياسي، وغريها من منظمات املصاحل، هو يف 

                         م الذي أحرزته الدراساات                                               ُّ نظرية الدميقراطية والعلوم السياسية، ورغم التقدُّ     صلب
                                         ا يف معرفة مدى وطبيعة الدور، الذي تلعباه            ً ن هنا  نقًص  فإ      اجملاا،               النظرية يف هذا 

  . (1 )                        يف إنتاج السياسات العامة"  -        اللوبيات-                   مجاعات املصاحل والضغط 
ُ                            عرُِّف رهل العالقات العامة الربيطاين  ُ وُي    ، (Lionel Zetter )                 ليونيال زيتار     ،  ِّ

َ      مصطلَح اللو         تسعى إىل   ؛                  دة األشكاا واألدوات       ِّ ة ومتعدِّ َ َم َّ ظَّ َ َن         ُ محلة ضغط ُم "  ا ب    باي     
       ساات                                      َّ     ساهتا التنفيذية، واحلكوماات اتلياة، واملؤسَّ              َّ احلكومات ومؤسَّ  يف        التأثري 

                                                                         التشريعية، لفرض أهندات معينة على السياساات العاماة، بأسااليب اإلقنااع     
                                    سلو  بشري طبيعي وحتمي يرهع تارصه إىل    هو                 ويرى "أن الضغط   . (2 )        السياسي"

           ُ   ُّ    ُ                                                       زمن بعيد، وُتعدُّ مهنُة التحشيد من أقدم املهن اليت عرفتها اجملتمعاات البشارية،   
                                 السيطرة على جمتمع ما، قاام هاذا                                 د فرد أو جمموعة أفراد يسعون إىل  ِ ِه        ُ فحيثما ُو

  .  (3 )                         فرض سلطتهم بطريقاة ماا"   ل                                     الفرد أو أولئ  األفراد حبمالت حتشيد وضغط 
                                                                           وبالفعل تشري األدبيات إىل أن اليونان والرومان استخدموا تقنيات الضغط للتاأثري 

                                                 
( 1)  Bernhagen, Patrick, “Lobbying and Political Influence in Britain: Evaluating  

a Signalling Model of Group Government Interaction”, Working paper  
 No. 141, 2011, (Visited on 21 March 2015): 

http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-141.pdf 
( 2)  Zetter, L. Lobbying: The Art of Political Persuasion, (Harriman House  

 LTD, Petersfield-UK, 2008), p. 3. 
( 3)  Ibid., p. 4. 
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                                                                  جمالس الشيوخ والعموم لتأييد أو معارضة القضايا، كما حفل  ردهات قصور    يف
                                                           راء يف تل  اإلمرباطوريات برهاا البالط، الذين كانوا مبثابة مجاعات           امللو  واألم

  . (1 )                     اع القرار يف ذل  الوق  َّ نَّ ُ ُص   يف                 ضغط وقادة للتأثري 
       ولايس  -   م َّ ظَّ َ َن      ُ   كنشاط ُما       باي،                                     ومع أن تاريخ الظهور الفعلي ملصطلح اللو

       إال أن                               هدا بني الباحثني يف هاذا اجملااا،              َّ ال يزاا حملَّ  -        فعل عفوي          ِّ كمجرد ردِّ
                                      ح أن يكون هذا النوع من النشاط السياسي  ِّ هِّ َ َر                             ُ املراهع األدبية ااخاصة باملوضوع ُت

                                                     ل مجاعات الضغط حوا املؤسساات السياساية الربيطانياة يف     ُّ كُّ َ َش           َ قد ظهر مع َت
   . (2 )                                         سسات السياسية والتشريعية األمريكية يف واشنطن                       "ويستمنستر"، أو حوا املؤ

      تاسع                                                               عيد بعض املراهع تاريخ املصطلح ومكان ظهوره إىل الستينات من القرن ال  وي
                                            إىل اللحظة اليت وقف فيها حشد من أصحا  املصااحل     :    ، أي (3 )            عشر يف واشنطن

         غرانا          يوليسيس                    ، يف انتظار الرئيس (Willard )                           املشتركة يف هبو فندق "ويالرد"
( Ulysses S. Grant،)     ُّهام.                                            ُّ   حماولني لف  انتباهه إىل عدد من القضايا الايت هتم      

                                             إن الرئيس غران ، وبعد أن ضاق هبام، وصافهم يف      :                       وتقوا الروايات التارصية
                                            ح زيتر، يف كتابه "فن اإلقنااع السياساي"، أن    ِّ هِّ َ َر    ُ . وُي " ي ا     اللوب "             ازدراء جبماعة 

                                    يف الواليات املتحدة قد سبق حادثة فندق                                يكون النشاط الفعلي جلماعات الضغط 
      2491    ُ                                    حيث ُيظهر األرشيف العام األمريكاي أن عاام     ؛                    ويالرد والرئيس غران 

                                                                  )فقط بعد ثالث سنوات من اعتماد الدستور االحتادي للواليات املتحدة( شاهد  
 William )                                                  مها قدماء اتاربني يف فرهينيا مع السياسي، وليام هاا           َّ حركة ضغط نظَّ

Hull)  ،  ا اخدماهتم يف اجليش خالا                                      ً من أهل احلصوا على تعويضات إضافية تقديًر                    
  . (4 )                   حر  التحرير األمريكية

                         ر يف القرن التاسع عشار يف                                        َّ وتشري األدبيات إىل أن "الضغط السياسي" تطوَّ
       ا مان                     ً   ى العاملون فيها عاددً           َّ ا هبا، يتولَّ                                   ً واشنطن حىت صار "مهنة" أو"حرفة" معترًف

                                                قباا واستضافة وترفيه عن أعضاء جملس الشيوخ، وتقدمي                       املهام كتنظيم برامج است
                                                 

( 1)  Zetter, L. Lobbying: The Art of Political Persuasion, p. 4. 
( 2)  Ibid., p. 6. 
( 3)  Ibid., p. 6. 
( 4)  Ibid., p. 6. 
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                                                                     املعلومات واملعلومات املضادة هلم وللنوا  خبصوص القضايا العاماة املطروحاة   
                                                                     عليهم، وكتابة ااخطابات العامة للشخصيات السياسية، وفتح قنوات االتصاا بني 

         العاماة                                               اع القرار، وتقدمي التادريب يف جمااا العالقاات     َّ نَّ              ُ أصحا  املصاحل وُص
                            ازدهرت صناعة "محالت التحشايد      وقد                                   والعالقات اإلعالمية للشخصيات العامة. 

         ا يف كال                                                       ً   والضغط" يف القرن العشرين، وأصبح أمنوذج مجاعات الضغط حاضارً 
                                                                   اجملتمعات الدميقراطية، ال سيما اجملتمعات الغربية، وعلاى وهاه ااخصاوص يف    

                   حيث املقر الرئيساي     ؛      بروكسل              واشنطن ولندن و   :                            العواصم العاملية املركزية، مثل
                                          ر أداء جمموعات الضغط بسرعة، خاالا العقاود          َّ كما تطوَّ      باي.           لالحتاد األورو

                   ل  تنظايم احلماالت                                               َّ األخرية، بفضل ظهور وسائل اإلعالم اجلماهريي، اليت سهَّ
  . (1 )                                                 الشعبية واليت ال تزاا يف صميم "صناعة الضغط" حىت اليوم

                             اع القرار بالوسائل التقليدية  َّ نَّ ُ ُص   يف     تأثري   ال    إىل                  تسعى مجاعات الضغط      ا ما    ً غالًب
                                                                       املباشرة )االتصاا الشخصي، اهلاتف، الرسائل ااخطية، الرسائل اإللكترونية( مان  
                                                                    خالا تعبئة أعضائها أو املنخرطني يف نشاطها لالتصاا بصانعي السياسات، أو عن 
                                                                   طريق التعاقد مع شركات خمتصة يف تنظيم محالت الضغط والعالقاات العاماة،  

                                               فو هذه الشركات من أصحا  ااخربات، ممن سبق هلم العمل              َّ ا ما يكون موظَّ     ً وغالًب
                                                                      يف األههزة التنفيذية والتشريعية أو يف األحزا  السياسية، أو من أصحا  ااخربات 

  . (2 )                                                      األخرى من اتامني واإلعالميني واألكادمييني وخرباء العالقات العامة
                               الضغط والتحشايد باني "مجاعاات                            أشكاا املنظمات، اليت رارس    ع     َّ وتتنوَّ
                                                        ي"، واجلمعيات ااخريية، واالحتادات والنقابات املهنية، واملنظمات  ا     اللوب-     الضغط

                                                                   غري احلكومية، ومراكز الدراسات واألحباث. وبينما تسعى اجلمعيات ااخريياة إىل  
                           تتوافاق ماع رؤياة هاذه        حىت                                          الضغط من أهل إقناع احلكومة بتغيري سياساهتا

                                                      النقابات واالحتادات املهنية إىل الضاغط علاى احلكوماة أو                  اجلمعيات، تسعى 
                                                              سات القطاع ااخاص لزيادة األهور وحتسني معاشات التقاعاد ألعضاائها،      َّ مؤسَّ

                                                 
( 1)  Zetter, L. Lobbying: The Art of Political Persuasion, p. 6. 
( 2)  Parvin, Philip, “Friend or Foe? Lobbying in British Democracy”, A discussion  

 paper, Hansard Society, London, 2007, p. 6, (Visited on 21 March 2015): 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14c584b2ef6c4791?projector=1 
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                                            ا مراكز الدراسات واألحباث، فتمارس الضغط عرب ما                    َّ وحتسني ظروف عملهم. أمَّ
   اع  َّ نَّ      ُ ية ولُص                      سات التنفيذية والتشريع                                    َّ مه من دراسات وبيانات واستشارات للمؤسَّ   ِّ تقدِّ

        القرار.
                                                               تنشط مجاعات الضغط عادة داخل األحزا  السياسية، بوصافها القاعادة   

                                                         ر يف الرأي العام، وأكثر التشكيالت السياسية، الايت تاؤثر يف                 ِّ األعرض، اليت تؤثِّ
                                                                   السياسات العامة. وال يقتصر نشاط مجاعات الضغط أو املصااحل علاى ههاود    

ِ                 مل كذل : بناء الشَِّركاِت ماع املنظماات                  السياسيني، بل يش   يف            ومحالت التأثري     ِ َّ                 
       وإدارة         بااي،                                                        األخرى، وإثارة االنتباه من خالا الصحافة، وحشد الادعم الشع 

                            رات السياساية والقانونياة                                          ُّ     معة، وحتسني الصورة، والرصد والتنباؤ باالتطوُّ     ُّ السُّ
                                                                        واالقتصادية واالهتماعية، وإهراء األحباث االستقصائية ااخاصاة باالرأي العاام    

                                                                     اته، وتوفري املعلومات والبيانات السياسية، وتقدمي املشاورة االساتراتيجية        واجتاه
                                                    إخل. وبعبارة أخرى، تشمل محالت الضغط كل النشاطات املؤثرة               اع القرار... َّ نَّ  ُ لُص

                                                                       يف الشؤون العامة، وبذل  فإهنا ال تقتصر على جمرد تطوير العالقات الرأسية باني  
                           اع القرار من ناحية أخارى،   َّ نَّ     ُ ة، وُص                                مجاعات الضغط ومجاعات املصاحل من ناحي

                                                                     ولكنها تسعى، بالتوازي مع ذل ، إىل تعزيز العالقات األفقية مع مجاعات الضغط 
  . (1 )                                                      واملصاحل املختلفة، املشاركة واملؤثرة، يف وضع السياسات العامة

 

  

                                                 
( 1)  Parvin, Philip, “Friend or Foe? Lobbying in British Democracy”, p. 7. 
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 املبحث الثاني

 الدى ية الأي أية

     ماا     ا        ً اليت غالًب          االتصالية             من النشاطات                                الدعاية السياسية يف العصر احلديث      تعترب
                                             واألهلية( للتأثري يف مواقف األفاراد واجملتمعاات.                            فها مجاعات الضغط )الر ية  ِّ وظِّ ُ ُت

                      تساتند إىل مجلاة مان       ؛                     س وقواعد علمية منهجية ُ ُس                            ُ وتقوم الدعاية السياسية على ُأ
                                                                       النظريات األصيلة يف علوم النفس واالهتماع واالتصاا. ومهما اختلفا  أسااليب   

ُ            َن تطوُُّرها من جمتمع                        َ ومناهجها ومدارسها وتباَي        الدعاية                             ىل آخر، أو من فترة زمنية إىل  إَ     ُّ
ً      ا يهادف أساًسا          ًّ ا تواصليًّ                                          ً أخرى، إال أهنا ظل  يف كل األزمان واألماكن أسلوًب      ا إىل           

                                                                         التأثري يف اآلخر، وإحداث تغيريات يف أفكار األفراد واجملتمعات ومعتقداهتم ومواقفهم.
ُ       د الدراسات والسياقات اليت َيِرُد فيها       ُّ ا لتعدُّ       ً اية تبًع          مفهوم الدع            صتلف تعريف  ِ  َ                         

         " باللغة Propaganda                                                      املفهوم. وبشكل عام فإن لفظ "دعاية" بالعربية يقابل لفظ "
ٌ       ٌّ                               الالتينية ومشتقاهتا، وُيقصد به منهٌج إعالميٌّ يسعى، عرب نشر معلومات وحقاائق              ُ                    

                       الرأي العاام وآرائاه                                                   أو أنصاف حقائق أو حىت أكاذيب، إىل التأثري يف اجتاهات 
                يف كتابه "احلار       (،Anthony Linebarger )                  ف أنتوين الينبارغر  ِّ عرِّ          ُ وسلوكه. وُي

                                          "محلة تقوم على استخدام خمطاط ألي شاكل مان              اعتبارها                   النفسية"، الدعاية ب
                                              لتأثري يف عقوا ومشاعر جمموعاة بشارية معيناة،    ل                      أشكاا االتصاا اجلماهريي

        ويتفاق     . (1 )  ا"           ًّ   ا، أو سياسايًّ             ًّ ا أو اقتصاديًّ   ًّ كريًّ              د، سواء كان عس              َّ ولتحقيق غرض حمدَّ
                           ا الدعاية بأهنا "قيام جمموعة                ُ   ِّ ً ( مع هذا الرأي ُمعرًِّفDouglas Walton              دوغالس وولتون )

  . (2 )     عريض"                                                مة ضغط بفرض وههة نظر ما، وتقدميها وتروجيها جلمهور      َّ أو منظَّ
                                                 

( 1)  , (Combat Forces Press, Washington, Psychological WarfareLinebarger, A.  
 .39 .p ),1954 

( 2)  Walton, Douglas, “What is propaganda, and what exactly is wrong with it?”,  
 Public affairs quarterly, Vol. 11, No. 4, October 1997, p. 387. 



16 

   هري                  ، يف كتاباه الشا   (Jacques Ellul )                    ف الفرنسي ها  إيلوا   ِّ عرِّ        ُ وبينما ُي
  ة َ    َما  َّ ظَّ َ َن          ُ ها جمموعة ُم ُ ُس  ِ اِر َ َم                   ُ بأهنا "األساليب اليت ُت                     تشكيل مواقف الرهاا"   :        "الدعاية

                                    تحقيق مشاركة إجيابية نشطة أو سلبية يف  ل                                  على شرحية واسعة من األفراد املتشاهبني
    ، ال  (1 )  م" َّ ظَّ َ َن                                                        ُ سلوكهم ومواقفهم، وذل  عن طريق مراوغات نفسية تتم يف نطاق ُم

                                   وزير الدعاية النازية يف عهد أدولاف     (، Joseph Goebbels )             هوزيف غوبلز     يرى
  ا      ً ا حمدًد                                           ً طريقة سياسية حمددة للدعاية، بل يرى أن هلا هدًف  - (Adolf Hitler )      هتلر

   ؛                                                                هو إخضاع اجلمهور، و"تعترب كل الوسائل اليت ختدم هذا اهلدف وسائل هيادة 
  . (2 )                      ألن الغاية تربر الوسيلة"

                                    لة ملفهوم الدعاية على أهنا نشر لألفكار                                  وبشكل عام تتوافق التعريفات املتداو
                                                                    والعقائد واملواقف السياسية على نطاق واسع هبدف إيصاهلا إىل أكرب عدد ممكان  

     ا يف                              ً     أفضل وسائل االتصاا وأكثرهاا تاأثريً                   القائم بالدعاية                  من الناس. ويستخدم 
                         فن يسعى إىل حشاد القاوى    "           الدعاية با                              اجلمهور املستهدف، أو ميكن تعريف

                                                                 ة واملصاحل الفردية يف اجتاه ال يؤدي إىل االقتناع بفكرة أو مبدأ فحسب، بل        العاطفي
  . (3 )                                                  إىل تبين تل  األفكار أو اآلراء أو املواقف والدفاع عنها"

 أشك ل الدى ية -أ
ً               ع أساليب الدعاية وأشكاهلا من إطالق الشعارات وصاواًل إىل إثاارة       َّ تتنوَّ                                              

                         ة والتنميط وتكريس الصورة  َ َب َ َل ْ ْو        َ ليب "الَق                                       الغرائز ودغدغة املشاعر، وبينها تندرج أسا
ً                            مات" بداًل مان املناقشاة والربهناة،                                        َّ الذهنية"، و"فرض املعلومات على أهنا مسلَّ        

                                                 
( 1)  Ellul, J. Propaganda: the formation of men's attitudes, (Vintage books. NY,  

 1973), p. 16. 
( 2)  Doob, W. Leonard, “Goebbels' Principles of Propaganda”, The Public 

Opinion Quarterly, Vol. 14, No. 3, 1950, p. 419-442, (Visited on 16 March  
 2015): 

http://bths.enschool.org/ourpages/auto/2013/9/9/54344474/Goebbel_s%20Pri

nciples%20of%20Propaganda.pdf 

( 3)  Walton, Douglas, “What is propaganda, and what exactly is wrong with it?”,  
 p. 383. 
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                                                                     و"االعتماد على األرقام واإلحصائيات من قبيل نتائج االستفتاءات واساتطالعات  
  ز                                                                        الرأي". ويف كل احلاالت تعمد الدعاية إىل التكرار والتجديد، وإثاارة الغرائا  
ً                   وحتري  الشهوات مع امليل إىل املبالغة والتهويل، وصواًل إىل اختالق األكاذيب.                                                

                                                               د أشكاا الدعاية السياسية وأساليبها، غري أن األدبيات، اليت اهتما        َّ وتتعدَّ
                                                                           برصد الدعاية ودراستها، منذ احلر  العاملية الثانية، استطاع  التمييز بني ثالثاة  

                                       ة على أساس مصادر الدعاياة ومضاموهنا:                                   أشكاا رئيسية من الدعاية السياسي
  . (1 )                                                    الدعاية البيضاء، والدعاية السوداء، والدعاية الرمادية

 :الدى ية البيض ت -
                                                                الدعاية العلنية يف وسائل اإلعاالم اجلمااهريي التقليدياة )مقاروءة          وهي

                                                                  ومسموعة ومرئية( ووسائل اإلعالم اإللكتروين واإلعالم االهتمااعي اجلدياد.  
  ة َ    َما  ِّ ظِّ َ َن                         ُ     ج للمضمون اإلعالماي واجلهاة املُ                        ِ تم الكشف عن املصدر املنِت      ا ما ي     ً وغالًب

                   املؤسساات العاماة      ِ ِلَ    َبا                  ُ                                ِ للحملة الدعائية. ُيستخدم هذا النوع من الدعاية من ِق
                                                                            وااخاصة هبدف الترويج أو التوعية، ونشر القيم السياسية والثقافياة، والبياناات   

                    االهتماعية، ويف محاالت     ئ   باد                                           االقتصادية، واملعلومات العسكرية، والقواعد وامل
      هاات                                                                   ُّ   الترويج للوثائق الر ية، مثل: القوانني واملراسيم، وااخطب العاماة، وتوهُّ 

  ه  َّ   هَّا  َ َو       ُ . كما ُت (2 )  إخل                                                        السياسة الوطنية وااخارهية، والنشرات الصحفية العمومية...
                                    ، أو تعبئة اجلمهاور الاداخلي ألهال     (3 )                     واههة الدعاية السلبية مل                 الدعاية البيضاء

  . (4 )                                                       شاركة يف احلمالت التوعوية وااللتفاف حوا الدولة يف أوقات احلر   امل
 

                                                 
( 1)  Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, (Praeger  

 Publishers, Westport, USA. 2002), p. 67-71. 
( 2)  Vlăduţescu, Stefan, “Communicational types of propaganda”, International 

Letters of Social and Humanistic Sciences, 22 (2014), p. 41-49, (Visited on  
 14 November 2014): 

http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-22-2014-41-49.pdf 

( 3)  Ibid., p. 42. 
( 4)  Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, p. 67-68. 
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 :الدى ية الأودات -
             ا عن مصادره.                                                    ً وهي الدعاية السرية واملستورة، وال يكشف هذا النوع مطلًق

              ا على احلقائق،                            ً إىل تشويه ااخصم، وال تعتمد كثرًي                          ا ما هتدف الدعاية السوداء     ً وغالًب
  . (1 )     تهويل                      بل تلجأ إىل املبالغة وال

 الدى ية الرم دية -
                                           ُ    ق باملصدر، كما تكون بني العلنية والسرية، أو ُتنسب                    َّ تأيت غامضة يف ما يتعلَّ
  . (2 )                     إىل غري مصادرها احلقيقية

                             بعض الدراساات باني أشاكاا       ز                                 َّ إىل هانب هذه األنواع من الدعاية، ميَّ
               ة الدعائياة،                                                                 الدعاية على أساس التوقي ، أو املدة الزمنية اليت تساتغرقها احلملا  

                    ز بعض املختصاني باني                                                        َّ فهنا  الدعاية االستراتيجية، والدعاية التكتيكية. كما ميَّ
      ساات                                                                        َّ الدعاية الداخلية والدعاية ااخارهية، أو الدعاية "الر ية" اليت تقوم هبا مؤسَّ

                                                                        الدولة، والدعاية "الشعبية" اليت تقوم هبا منظمات أهلية غري حكومية أو مؤسسات 
                                    ف ها  إيلوا الدعاياة ضامن أربعاة                      َّ حيث األهداف، فقد صنَّ             خاصة. أما من 

  : (3 )     أشكاا

 دى ية التإطير العق ئده والتعبئة واالأتقط أ -
      دة من                                            ِّ ، يف ترويج أفكاره وآرائه ومواقفه، وسائل متعدِّ               القائم بالدعاية   ف  ِّ وظِّ ُ ُي

                                                              منشورات وخطب وعالقات شخصية، وغايته يف ذلا  التاأثري يف األوسااط    
                                                    لترسيخ األفكار يف صفوف املؤيدين، وتوسيع قاعدته الشعبية       اسية             واجلماعات السي

                                                                         عرب استقطا  املزيد من املؤيدين أو املتعاطفني. وتقوم دعاية التاأطري العقائادي   
                                                                    والتعبئة واالستقطا  على إعداد خطة دعائية، حبساب الفئاات أو األوسااط    

               ل وسائل االتصاا                                                     االهتماعية، مع معرفة منط تفكري وسلو  كل منها، ورييز أفض
                                                 

( 1)  Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, p. 67-68. 
( 2)  Ibid., pp. 67-68. 
( 3)  Ellul, J. Propaganda: the formation of men's attitudes, p. 16-17. 
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                  ى هاذا باإلعاداد     َّ   سامَّ                            ُ كل فئة أو شرحية اهتماعية، وُي  يف                    وأقدرها على التأثري 
  . (1 )                   السوسيولوهي للدعاية

 دى ية اإلدم ج -
                                                               ل اهلدف الرئيسي لدعاية اإلدماج يف صنع الرأي العام وتوهيه السالو       َّ يتمثَّ

         اجلمهاور      ِّ حثِّ                        وحدة فكرية وعقائدية، مع                                    واملواقف العامة. وهذه الدعاية تنسج
  .                                          املتلقي على التأييد مث االلتزام بالفعل واإلجناز

 دى ية التلييج أو التحريض -
                       ع والتأطري واالستقطا  إال                                           ُّ ال صتلف هذا النوع من الدعاية عن دعاية التوسُّ

                                  ل )املصدر( يف دعاية التأطري العقائدي  ِ ِس ْ ْر           ُ فإذا كان امُل   ؛                    من حيث األهداف والطرق
                                                         ينشر مجلة أفكار ويدعو األفراد إىل اعتناقها بشكل فاردي،                   والتعبئة واالستقطا

                                                            ض يكتفي بإلقاء فكرة واحدة إىل مجهور عريض من النااس، مث جيتهاد          ِّ فإن اترِّ
   ئ ِّ   يِّا   ُ  َ ا ُيَه     ًّ ا عامًّ                                                        ً الستثارة الناس وحشد استنكارهم لقضية ما، وهو بذل  صلق مناًخ

                     ات، وبذل  تكون مرحلة                                                   الرأي العام العتناق ما تطرحه احلملة الدعائية من شعار
                                 التحريض مبثابة الدعاية التمهيدية.

 امة              الدى ية اللد   -
                                                                   هذا النمط من التأثري يف الرأي العام دعاية باملع  احلريف للكلمة، فهاو ال      ُّ عدُّ   ُ ال ُي

                                                  م فكرة هديدة، بل يسعى إىل تدمري وختريب أفكار أو آراء   ِّ قدِّ                    ُ يأيت بتأطري إضايف، وال ُي
         ل من  عة  ْ ْي          َّ امة إىل النَّ                     َّ ا ما ترمي الدعاية اهلدَّ         ً ما. وغالًب         ٍ بل مجهوٍر    ِ من ِق                 منتشرة أو مقبولة 

              مضامني إعالمها.   ِ ِض ْ ْح                                        َ شخ ، أو منظمة قائمة هبدف تقويض أركاهنا، وَد

 اتج ه   ومدارس الدى ية الأي أية -أ
                             ان احلر  العاملياة األوىل، قاد                           َّ رات اليت شهدهتا أوروبا، إبَّ              ُّ إذا كان  التطوُّ

                                                              بلور مفهوم الدعاية، فإن التجار  الدعائية، اليت أفرزهتاا احلار            سهم  يف ت أ
                                                 

( 1)  Cunningham, S. The Idea of Propaganda: A Reconstruction, p. 66-67. 
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                                                                         العاملية الثانية، نقل  مفهوم الدعاية من جمرد أسلو  إعالمي إىل "فن" أو"علام"  
                                                                  س نظرية، وتطبيقات خاصة، تنهل من خمتلاف فاروع العلاوم اإلنساانية      ُ ُس  ُ بُأ

   زت              َّ     ارس دعائياة ريَّا              ا مع بروز مد                                       ً واالهتماعية. كما زادت أمهية "الدعاية" الحًق
                                                                    بسمات خاصة وفارقة، خالا سنوات احلر  الباردة الطويلة، رغام اشاتراكها   

                                                                   ا يف توظيف التقنيات واألساليب واألدوات التقليدية ذاهتا املساتخدمة يف أي     ً مجيًع
                                                                            نشاط دعائي. وأهم هذه املدارس الدعائية: الدعاية النازية، والدعاية الشايوعية،  

                    والدعاية الصهيونية.                     والدعاية الرأ الية،

 :الدى ية الن كية -
                                            اا األملاين االشتراكي الوطين"، املعروف باسم "احلز   َّ مَّ          ُ ي "حز  الُع       ِّ بعد تولِّ

          (، أنشاأ      2912-    2999                                                      النازي"، مقاليد السلطة يف أملانيا، بقيادة أدولف هتلار ) 
-    2994                                 والدعاية"، وكان هوزياف غاوبلز )      باي                             النازيون وزارة "التنوير الشع

      ل  إىل                                                          َّ ا هلا. وقد وضع  هذه الوزارة برامج الدعاية النازية، اليت تسلَّ    ً رئيًس   (    2912
        باذكاء     ً ًة َ َم َّ مََّ    َصا                                                       ُ   كل جماا من جماالت احلياة يف أملانيا. وكان  الدعاية النازياة مُ 

ِ      ُّ لتحاكي نقاَط ضعِف وتطلُّ     َ ِ                                         عاِت خمتلف فئات السكان. واستخدم  مجيع وساائل               
                                         العامة، لنشر املثال العلياا لالشاتراكية                                        اإلعالم، والتعليم، والترويج والعالقات
                              ا قيادة الكاثري مان املساريات          ًّ ى شخصيًّ                                   َّ الوطنية، إىل درهة أن الزعيم هتلر تولَّ

  . (1 )                                                  واملبادرات إلثارة احلماسة الوطنية يف قلو  وعقوا اجلماهري
  د  َ َر     ف ا     َ إذ َأ   ؛              يف كتا  "كفاحي"                                األصوا التارصية للدعاية النازية   س        ُّ وميكن تلمُّ

                                                                   ، الزعيم أدولف هتلر، فصلني لتحليل أمهية الدعاية وممارستها. وكان يارى   ه ُ ُف ِّ لِّ َ َؤ ُ ُم
         هباا                                                                ُّ   أن الشرط األساسي لنجاح أية دعاية هو اإلميان الكامل بالفكرة والتمسُّا 

  . (2 )                        وإخالص الزعماء والقادة هلا
                                                 

( 1)  Roger, B. N., “Hitler's Propaganda Machine. Government, Politics, and Protest: 

Essential Primary Sources”, in K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner, and 

Adrienne Wilmoth Lerner, (ed.) Government, Politics, and Protest: Essential  
 Primary Sources, (Gale, Detroit, 2006), p. 264-270. 

( 2)  Ibid., p. 264-270. 
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 الدى ية الشيوىية -
  ؛   ية                                             اللينيين املهد األساسي لفلسفة الدعاياة الشايوع  -               ل الفكر املاركسي  َّ شكَّ

                          احلز  الرائاد مان حتقياق       ن  ِّ مكِّ                                       ُ حيث وهد رواد هذا الفكر يف الدعاية أداة ُت
                                                                          االنتصار يف معركة الصراع الطبقي الداخلي، والصراع مع الرأ الياة العاملياة يف   

                "إدارة الصاراع        ( أنVladimir Lenin )      لينني       فالدميري                        ااخارج. وهبذا املع ، اعترب
                                             استراتيجية وتكتي ، وتبدو الدعاياة يف هاذا        ا، إىل                      ً الطبقي حتتاج، كاحلر  راًم

                           الطبقة العمالية بأكملاها،         توعية              كخطوة يف طريق                           السياق ضرورة لتوعية األفراد 
  . (1 )                                             وتعميق التمذهب، والتحريض على املشاركة الثورية"

ْ                         ا ِلَنْشر مبادئ النظرية املاركسية      ًّ ا علميًّ                  ً وقد وضع لينني أسلوًب                  اللينينياة باني   -   َِ 
                                                        يه على استخدام اإلضرابات للتحريض وترويج األفكار الشيوعية،               الناس، اعتمد ف

                    إذ مان املعاروف أن      ؛                   َّ                            فبواسطة اإلضرا  يتعرَّف الناس على مبادئ الشايوعية 
ٌ                   اإلضرابات تتخلَّلها هتافاٌت، وَرف ُع شعارات معيَّنة، وخطٌب مجاهريية. وقد قااا         َّ            ُ    َ     ٌ          َّ               

                 مارة، ومبقااييس            َّ                       "لقد طوَّرت الثورة الروسية، وألوا                   لينني يف هذا ااخصوص:
                                                                  ِّ   واسعة، هذه الطريقة الربوليتارية يف التحريض والدعاية وحتري  اجلمااهري ورصِّ  
                                                                      صفوفها، وهذهبا إىل النضاا. وتستخدم الربوليتاريا اآلن هذه الطريقة من هديد، 

                 مان قبال إدارة      ُ ُذ َّ   فَّا  َ َن                                ُ   . وكان  مهمة الدعاية الساوفيتية تُ  (2 )          أكثر صالبة"      ٍ وبيٍد
                      ت إليها مسؤولية وضاع   َ َد ِ ِن ْ ْس    ُ ، وُأ    2911          يف عام  َ َس ِّ سِّ     ُ اليت ُأ                     "التحريض والدعاية"،

                                            وتنفيذ السياسات الدعائية الداخلية وااخارهية.

                                            اللينينية عن الدعاية النازية من حيث توظياف  -                        وال ختتلف الدعاية املاركسية
                                                                        خمتلف النظريات والتطبيقات املستقاة من العلوم اإلنسانية واالهتماعية األخارى.  

                    ف  أسالو  اإلثاارة                                            َّ ينهما يكمن يف أن الدعاية االشتراكية، اليت وظَّ         والفارق ب
  . (3 )                                  ب  استغالا املشاعر والعواطف والغرائز                               َّ والتهييج يف العملية الدعائية، جتنَّ

                                                 
( 1)  Ibid., p. 264-270. 
( 2)  Roger, B. N., “Hitler's Propaganda Machine. Government, Politics, and  

 Protest: Essential Primary Sources”, p. 264-270. 
( 3)  Ibid., p. 264-270. 
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 الدى ية الرأأم لية أو الغربية -
   مع              "حر  باردة"   يف    باي                 ودخوا العامل الغر                                منذ هناية احلر  العاملية الثانية،

 United     كية ) ري                      وكالة املعلومات األم                         َّ فييت ومعسكره االشتراكي، تولَّ          االحتاد السو

States Information Agency-USIA   وإدارة حبوث املعلوماات الربيطانياة ،)                                     
( Information Research Department-IRD    إدارة احلار  الدعائياة ضاد )                               

           مج دعائية          وتنفيذ برا           ستان بوضع                     َّ . وألهل ذل ، قام  املؤسَّ (1 )              املعسكر الشيوعي
                             وهي: استنكار الشيوعية، ورجيد    ،                                         مناهضة للشيوعية تقوم على ثالثة حماور رئيسية

                    الترويج الدعائي هلذه           ستان على                                             َّ النظام الرأ ا ، وتعزيز الدميقراطية. وعمل  املؤسَّ
                                                                     املوضوعات عرب كل وسائل اإلعالم واالتصاا، املباشرة وغري املباشارة، العلنياة   

                                                        ف  خمتلف أشكاا الدعاية الدفاعية واهلجومية والتحريضية مان                 َّ والسرية. كما وظَّ
                                                                 أهل الوصوا إىل أوسع شرحية مستهدفة من اجلماهري يف الداخل وااخارج. وقام  
                                                                        الدعاية الغربية يف ذل  احلني على أساس أن "املواههة املساتقبلية ماع االحتااد    

        فكرياة                                                 لن تكون مواههة عسكرية مباشارة، بال مواههاة                    السوفييت وحلفائه
  . (2 )         يديولوهية أ و

                                           من القرن املاضي، ابتكر أحد مستشاري الارئيس                  منتصف ااخمسينات    ويف
                              ، مفهوم "الرأ الية الشاعبية"   (Dwight Eisenhower )        يزهناور أ             األمريكي دواي  

                                                                          واههة الدعاية الشيوعية، وتسويق مفاهيم "ازدهار الغر " و"رفاهياة الفارد"،    مل
  ر                                       ُّ     واملشاركة السياسية الدميقراطية، ومادى تطاوُّ                              وترويج صور الرخاء واالزدهار

                                                 
( 1)  Smith, J. B., “The British Information Research Department and Cold War 

Propaganda”, in Greg Barnhisel, Catherine Turner (eds.), Pressing the Fight: 

Print, Propaganda, and the Cold War, (University of Massachusetts Press,  
 Amherst and Boston, 2012), p. 112-126. 

- See also: Shaw, Tony, “The Information Research Department of the British 

Foreign Office and the Korean War”, 1950-1953, Journal of Contemporary 

History, Vol. 34, No.2, (April 2009). 

( 2)  Laugesen, A. “Books for the World: American Book Programs in the 

Developing World, 1948-1968”, in Greg Barnhisel, Catherine Turner (eds.)  
 Pressing the Fight: Print, Propaganda, and the Cold War, p.126-144. 
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               صاور احلرماان      ِ ِح ْ ْض                                                    َ املؤسسات التعليمية والصحية يف الدوا الغربية، يف مقابل َف
  . (1 )                           ف السائدة يف الدوا االشتراكية                      ُّ واالضطهاد والفقر والتخلُّ

 الدى ية ال ليونية -
                                          فرد هلا الفصل الثاين من هذه الدراسة بأكمله.     ُ وقد ُأ

  

                                                 
( 1)  Laugesen, A. “Books for the World: American Book Programs in the  

 Developing World, 1948-1968”, p. 126-144. 
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 الثاني الفصل

 الدعاية الصهيونية
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                            ا، وأفردت هلا إمكانيات أدبية      ًّ ا خاصًّ                                ً   احلركة الصهيونية الدعاية اهتماًم َ َل ْ ْو َ َأ

ٍ    ُ   "أداة تغايرٍي، تُ                             اد احلركة الصهيونية الدعاية          َّ إذ اعترب روَّ   ؛                   وبشرية ومالية هائلة      ُ   قايمُ          
ً    ُ دواًل وُت ً                                      ُ    نهي دواًل أخرى". وهكذا برزت الدعاية الصهيونية ُأمنوذ           ا، مان        ً ا فريًد ً ًه      

                           ا للمتغريات اتيطة باه، وإن       ً ر تبًع       َّ ر ويتطوَّ                                 َّ حيث بنية ااخطا  الدعائي، الذي يتغيَّ
                                                          ا جبذوره ومرهعيته املرتبطة مبنابع الفكر الصهيوين، ومبا يف هاذا               ً كان حيتفظ دائًم
                                             غات تارصية ودينية وسياسية وثقافية واقتصادية.  ِّ سوِّ          ُ الفكر من ُم

ٍ           حلركة الصهيونية بالدعاياة، كفانو وعلاٍم، يف                          تظهر أوىل مالمح اهتمام ا                             و    
             ُّ     د باذل  الكامُّ    َ قَص                                   ُ ل  املراهع األساسية للفكر الصهيوين، وُي              َّ األدبيات اليت شكَّ

                                                                        اهلائل من الكتب واملقاالت والبيانات، اليت وضعها رواد احلركة الصهيونية. ففاي  
           يسرية بنحو                                                قبل انعقاد املؤرر الصهيوين األوا يف مدينة بازا السو      ، أي    2959    عام 

  ع          ُّ   ، أمام جتمُّا  (Rabbi Reichhorn       شهورن )                 ا، قاا احلاخام راي                ً مثانية وعشرين عاًم
                                                  "إذا كان الذهب هو القوة األوىل يف العامل، فالصحافة هي                      يهودي يف مدينة براغ:

                من هنا علينا أن   ،                                                          القوة الثانية، ولكن الثانية ال تعمل بالشكل املطلو  دون األوىل
                        م املاا ملن جناد نفوساهم     ِّ قدِّ                           ُ رة على الصحافة، وعلينا أن ُن             ف الذهب للسيط   ِّ نوظِّ

  . (1 )         ل الرشوة"           ُّ مفتوحة لتقبُّ
                                               س الصهيونية السياسية املعاصرة، عن مدى االهتماام   ِّ سِّ َ َؤ ُ ُم    ا، ز         يودور هرت ت  ر    َّ وعبَّ

      يف عام                                   ، قبيل انعقاد املؤرر الصهيوين األوا َ َد َ َم             َ ساته، عندما َع                   َّ الصهيوين باإلعالم ومؤسَّ
                                                 

  ،          ساكندرية                       دار املعرفة اجلامعية، اإل )   ، ال ي                        اإلعالم والرأي العام والقه   ،             األبياري، فتحي  (1 )
         ً  انظر أيًضا:   .  91  ص   ، 2   ، ط (    2992

- “Rabbi Reichhorn's Protocols”, The Journal of History, Fall 2009, Vol. 9, 

Issue 2, (Visited on 20 July 2016): 

http://www.truedemocracy.net/hj32/28.html. 
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                                     ، اليت أصبح  فيما بعد املنارب اإلعالماي    (Die Welt )      العامل         ار جملة        ، إىل إصد    2994
         ا لليهود              ً "لكي نقيم وطًن                     . وقاا هرتزا آنذا : (1 )                                 الر ي الناطق باسم احلركة الصهيونية

         َ  األوا اإلعالَم                  ىل املؤرر الصهيوين        ْ . كما أْو (2 )                                 يف فلسطني، يلزمنا الكثري من الضوضاء"
                                                  ان ااخمس التنظيمية، اليت انبثق  عن أعمااا املاؤرر،                 ا، فمن بني اللج     ًّ ا خاصًّ      ً اهتماًم

                                                      ي  "مكتب التوهيه املركزي" للاربط باني رئايس املنظماة      ِّ مِّ                 ُ كان  اللجنة اليت ُس
                                                                         الصهيونية والوحدات اتلية. وبعد املؤرر الذي تال احلر  العاملية األوىل مت تشاكيل  

                           ونية واملكتب املركزي. ومناذ                                          "دائرة الدعاية"، تابع لرئيس املنظمة الصهي   ى َّ مَّ َ َس     ُ قسم ُي
  . (3 )                                                ذل  احلني، اهتم  املنظمات الصهيونية باإلعالم والدعاية

                لام اليهاودي"      ُ                                               ُ وال ُيخفي الصهاينة الدور، الذي لعبه اإلعالم يف حتقيق "احُل
         مستشاار        باي،       ط هاركا ي               إذ يقوا ياهوشاف   ؛                             وإقامة "وطنهم القومي" يف فلسطني
                                         يف سبعينات القرن املاضي: "لقد كان الارواد                                  األمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل 

                                باعتبارها املرتكازات واملادامي      ؛                                    عطون أمهية مضافة لإلعالم ووسائل االتصاا ُ ُي
                                                                       للمشروع الصهيوين، وهلذا ما زلنا نعمل بوسائل إعالمنا الكفؤة واملرتكزة علاى  

            . أما ديفيد  (4 )                                           الرأي العام، وعرض قضيتنا العادلة على العامل"   يف                   يديولوهيتنا للتأثري  أ
                            ر بوضوح عن أمهية الدور، الذي                                          َّ بن غوريون، أوا رئيس وزراء إلسرائيل، فقد عبَّ

ً              لعبه اإلعالم يف ترويج الفكر الصهيوين وحتقيق أهدافه، قائاًل يف هذا الصدد:      "لقد                                                     
                           للحصوا علاى شارعيتها                                                َّ أقام اإلعالم دولتنا على ااخارطة، واستطاع أن يتحرَّ

  . (5 )                                           ة وهودها، قبل أن تصبح حقيقة واقعة على األرض"                    الدولية، وتكريس هدار
                                                 

     أيار  /    مايو   ،  27      العدد  )                        سلسلة دراسات فلسطينية،    "،                     الدبلوماسية الصهيونية "   ،          صايغ، فايز  (1 )
  .  72  ص   ، (    2954

                       وزارة الثقافة واإلعاالم     ، )                                اإلعالم العربـي والدعاية الصهيونية   ،                اهلييت، نعمان هادي  (2 )
  .   272  ص    (،    2959   ،            دار اجلمهورية  ،         العراقية

  ،   41      عادد     )ال   ،                     سلسلة دراسات فلسطينية   "،                         فلسفة الدعاية اإلسرائيلية   ، "          ربيع، حامد  (3 )
  .  79-  79  ص   ، (    2940     روز /     يوليو

         ترمجة أمحد    ،                                          االستراتيجية العربية وردود الفعل اإلسرائيلية   ،                   هاركاباي، ياهوشافيط  (4 )
  .  72  ص    (،    .ت  ،                دار القدس، بريوت )          الشهاباي، 

  .  71  ص               املرهع السابق،  (5 )
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                                                                 وحسب الرؤية الصهيونية، فإن مهمة الدعاية واإلعالم ال تنتهي مبجرد إجناز 
    رات       ُّ   ا لتطاوُّ                                                      ً        الكيان السياسي إلسرائيل، بل إن املهمة مساتمرة ومتطاورة تبًعا   

                                                                   احتياهات الدولة، مع ضرورة تدعيم ااخطاا  الادعائي ووساائل اإلعاالم     
                          ر وزير الدفاع اإلسارائيلي                      َّ بات كل مرحلة. وقد عبَّ                     َّ انيات اليت تتالءم ومتطلَّ     باإلمك

              "إن إسارائيل                           ، عن هذه الرؤية بالقوا: (Moshe Dayan )                    األسبق، موشيه دايان
                                 مدفع واحاد مان مادافع العادو                                          تستهل  الكثري من السالح والذخرية لتدمري

                   ية واحلر  النفساية                          ُ            أليس من األهدى واألرخ  أن ُتستعمل الدعا    ..    باي.    العر
  . (1 )                                     األيادي، اليت تضغط على زناد تل  املدافع"     ِّ لشلِّ

                 س نظرية وعلمياة   ُ ُس                    ُ ههازها الدعائي على ُأ                              واهتم  احلركة الصهيونية ببناء
                             هتلر( وجتربة الدعاية املاركسية -                                             اقتبستها من جتربيت الدعاية النازية )مدرسة غوبلز
                     قاة يف شاىت العلاوم                َّ والنتائج اتقَّ                                    )األمنوذج السوفييت(، ومن خمتلف النظريات 

                                                        علوم االهتماع والنفس. وقد توازى االهتمام الصهيوين بتطاوير    :              اإلنسانية، مثل
                                                                   اإلطار النظري للدعاية مع تأسيس نظام حمكم من األههزة واألدوات، اليت تشرف 
                                                                     على األداء الدعائي وترتبط مباشرة بالوحدات املركزية املتخصصة يف املنظماات  

             نية العاملية.      الصهيو
                                                                     كما سع  الدعاية الصهيونية إىل توفري كافة اإلمكانيات املادياة والبشارية   
                                                                         والفنية، من أهل حشد الرأي العام العاملي وراء املشروع الصهيوين، وإقناع العامل 

                                                              ة إجناز الوطن القومي لليهود يف فلسطني ومسؤوليته عن حتقيق ذل . وقد  ر    بضرو
                                             بذل ، إىل حتويل الرأي العام العاملي من جمرد مجهور                         هدف  املنظمات الصهيونية، 

  . (2 )                                          متعاطف إىل قوى ضغط على مراكز القرار السياسي
  

                                                 

        السانة   )   ،              جملة استراتيجيا    "،                            قوانني احلر  النفسية وأساليبها   ، "                مياسة، حممد مصطفى  (1 )
  .  49  ص   ، (    2919     آذار  /  رس    ، ما 2            األوىل، العدد 

  .  79  ص    "،                        فلسفة الدعاية اإلسرائيلية   ، "          ربيع، حامد  (2 )
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 املبحث األول

 الدى ية ال ليونية   
 رك ئكه  وبنية بط بل 

 الدى ية ال ليونيةرك ئك  -1
        ا عارب  ً ًق    ِّ متدفِّ                                                  خذ ااخطا  الدعائي الصهيوين الكثري من األشكاا والصيغ،  َّ يتَّ

         والتواصل                                                               آالف الرسائل اإلعالمية، وعلى امتداد ااخارطة الواسعة لوسائل اإلعالم
                                                                    التقليدية واجلديدة. وختتلف لغة ااخطا  الدعائي الصهيوين من حياث الشاكل   

                 اللغاة احلاملاة    و                                          ا لثالثة عوامل أساسية: اجلمهاور املساتهدف،              ً واملضمون تبًع
                            ئم على املرتكازات األساساية                                            للخطا ، والظروف املوضوعية، مع التركيز الدا

            واملتمثلة يف:
                                                          إسرائيل حقيقة تارصية، كان  قائماة يف أرض فلساطني مث فقادت     -

                              إال إعادة إحياء للدولة القدمية.       2919        ا يف عام  ً ًد                     َّ استقالهلا، وما إعالهنا جمدَّ
                                هي مبثابة حر  االستقالا بالنسبة إىل       2919                        وبناء عليه، فإن حر  عام 

  .       إسرائيل
                عطي أرض فلساطني                                          ُ سرائيل هو حتقيق لنبوءة دينية و"وعد إهلي" ُي      قيام إ -

  .      لليهود
       ا عان                                              ً مشل اليهود يف وطنهم القومي، املالذ اآلمن هلم، بعيًد  َ  ِّ َلمِّ      ضرورة  -

                                                          االضطهاد الذي حلق هبم عرب العامل، وللخالص مان العنصارية الايت    
                       طاردهم يف كل بقاع األرض. ُ ُت
      احلفاظ  و                     عى إىل السالم مع هرياهنا   تس                              إسرائيل ليس  دولة عدوان وإمنا -

                   على بقائها وأمنها.
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          ب، حتكماه      ِّ متقلِّ    باي                                           إسرائيل واحة للدميقراطية الغربية وسط عامل عر -
  .  فة             ِّ كتاتورية متخلِّ ي       أنظمة د

                                                 ُ      تعظيم قوة إسرائيل العسكرية وقدرات هيشها الذي "ال ُيقهر". -
               ليهودية، وغاري                                                  وألهل تكريس هذه املرتكزات الفكرية يف أذهان اجلماهري ا

                                      اليهودية، تعمل الدعاية الصهيونية على:

  .                                حتسني الصورة الذهنية لليهودي الفرد -
                                             بقضية العداء األز  لليهود، وخاصة ما تعرضوا له     باي                  ابتزاز العامل الغر -

                على يد النازية.
                                                   اليهودي الريادي يف الشرق األوساط لتحقياق الرساالة               طرح الدور -

  .  بة                   َّ قيادة اإلنسانية املعذَّ                  التارصية احلضارية و
                                                      على أن إسرائيل هي حلقة الوصل بني الشرق والغر ، كما أهنا          التأكيد -

                                             الوحيدة القادرة على حتقيق مصاحل الغر  يف الشرق.
                                              القوة اإلقليمية الوحيدة القاادرة علاى محاياة               باعتبارها              إبراز إسرائيل  -

                 مة واملسيطرة، اليت     ِّ ملتحكِّ                 ألهنا أصبح  القوة ا   ؛                      األنظمة احلليفة يف املنطقة
                                            لالضطرابات، ومالحقاة اإلرهاابيني واملتماردين،                   و تستطيع وضع حدو

                                    واحلفاظ على األمن واالستقرار يف املنطقة.
                                                              تقدمي إسرائيل على أهنا رأس احلربة حلماية املصاحل األمريكية والغربية يف  -

             الشرق األوسط.

 بنية البط أ في الدى ية ال ليونية -2
                   ر املشروع الصهيوين،      ُّ مع تطوُّ   ر                               َّ دعاية الصهيونية ضمن منهجية تتطوَّ       تعمل ال

  ا   ً    طبًقا                                                  صاغ استراتيجيات الدعاية الصاهيونية ومضاامينها   ُ ُت                وعلى هذا األساس
                                  وهكذا اختلف مضمون ااخطا  الادعائي      ف.                            َ ملستويات ودوائر اجلمهور املستهَد

           الفتارات                                                                الصهيوين لفترة ما قبل تأسيس إسرائيل، عن فترة التأسايس، وعان  
                                                                         الالحقة اليت سع  فيها الصهيونية إىل تقدمي "دولة" إسرائيل للعامل كحقيقة وأمار  

      واقع.
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 1491مرح ة م   بل التإأيس ولغ ية ى م  -
                                                 ا من تاريخ انعقاد املؤرر الصهيوين األوا يف باازا، يف                     ًّ رتد هذه الفترة زمنيًّ

        ، ياوم      2914         من عاام               تشرين الثاين /     نوفمرب    19         ، ولغاية     2994              سويسرا، يف عام 
                                    دولة إسرائيل" مبوهب قرار التقسيم رقم  "  ا                                  اعترف  اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب

                                                    ز ااخطا  الدعائي الصهيوين، يف تل  املرحلة، هاو طغياان             َّ وأهم ما ميَّ    (.   292 )
                       مضامني خطاهبا من الادين                      ُّ كان  الدعاية تستمدُّ      ؛ فقد                       املضمون العقائدي والديين

                                                   لنصوص التوراتية اليت تتحدث عن حتقياق "وعاد الار "                    اليهودي، وخاصة ا
                                                               شعب اهلل املختار" يف "أرض امليعاد". وقد أوح  املنظمات الصاهيونية إىل   "  ا ل
                                                              ا  والشعراء واإلعالميني، وغريهم من العاملني يف جماالت اإلنتاج الفكاري   َّ تَّ   ُ الُك

              ليهاود، ماع                        بوصفها الوطن القومي ل   ؛                                   والفين، بتمجيد فكرة اهلجرة إىل إسرائيل
                    ُّ   ة يف نفوسهم للتمسُّا  َّ يَّ ِ ِم                                          َ وح اليأس من بقاء اليهود يف املنايف، وإثارة احَل       ُ إشاعة ُر

                                                                         بالقومية اليهودية واهلجرة إىل "وطنهم الوليد". كما كان  احلركاة الصاهيونية   
  ل   ِّ   مثِّا                                                                 ُ تسعى إىل تعميم أفكارها بني اليهود وتكريس ذاهتا كحركة سياسية قومية ُت

  .                              ل التجسيد احلقيقي للمصري اليهودي  ِّ مثِّ       ُ عامل، وُت                  أحالم وآماا يهود ال
                                         ه إىل يهود العامل، أفردت احلركة الصاهيونية                         َّ ويف مقابل هذا ااخطا  املوهَّ

        اهلادف          شارعية            دافع عان                         ُ    ا إىل اجلمهور غري اليهودي، ُيا  ً ًه َّ هَّ َ َو   ُ ا ُم       ً ا موازًي    ً خطاًب
                                                            يف إقامة وطن قومي لليهود، وحياوا حشد تأييد حكوماات العاامل،           الصهيوين

     ا ما                                        ً " اليهود يف إقامة وطن قومي خاص هبم. وغالًب                           ِّ والرأي العام العاملي حوا "حقِّ
                                         ني من أهل استمالة عطف وشفقة اجملتمع اإلنساين،       ِّ د واللِّ                   ُّ سم هذا ااخطا  بالتودُّ  َّ اتَّ

                  طالب باه احلركاة                            ُ ة ااخطا ، على أساس أن ما ُت َ َر ْ ْب            َ ا إىل تصعيد َن             ً مع امليل أحياًن
                                          مها العامل لليهود، بل هو تنفياذ للعدالاة     ِّ قدِّ   ُ ة ُي َ َب       ِ ية أو ِه                       الصهيونية لليهود ليس هد

                                                               التارصية، وتعويض لليهود عما حلق هبم من ظلم وقتل وتنكيل يف أوروبا.

 مرح ة التإأيس والبن ت -
                                                                  وهدت الدعاية الصهيونية نفسها يف هذه املرحلة مطالبة بصاياغة مضاامني   

                               م إسرائيل يف الشرق األوسط، وماا                اليت أوهدها قيا                             هديدة تتعامل مع حالة العداء
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                                                                     نتج عن ذل  من تشريد مئات اآلالف من الفلسطينيني. كان  الدعاية الصهيونية، 
                ف" و"البادائي"        ِّ "املتخلِّ    باي                                               يف تل  الفترة الزمنية، تعمل على تشويه صورة العر

                                                                     الذي يعيش يف الصحراء، يف مقابل الرفع من شأن اليهودي املنتمي إىل احلضاارة  
                                                                       ، مع السعي إىل إيهام العامل بأن "إسرائيل الدولة الصغرية" بريئة من كل ماا         الغربية

                                                         ألهنا "مل تقم بتهجري الفلسطينيني، بل هم من هاهروا بتحريض مان     ؛       ب إليها  َ نَس ُ ُي
            الدعاية                                                 َّ وبإحياء من الزعماء العر ". وبالتزامن مع ذل ، انكبَّ      باي،          اإلعالم العر

                             ض يهود العامل على اهلجارة إىل          ِّ ة أخرى حترِّ                               الصهيونية على صياغة مضامني دعائي
                                                                        "إسرائيل"، وتدعو العامل إىل تقدمي الدعم واملعونات من أهل بناء مؤسسات الدولة 

ٍ                              ُمعاٍد، يسعى إىل تادمري إسارائيل"،       باي                                 الناشئة، وضرورة "محايتها يف حميط عر    ُ
                       و"رمي اليهود يف البحر".

 ع                         مرح ة فرض الوجود والتوأ   -
                   على إسرائيل جتدياد     ،    2947       من عام    ،    األوا       تشرين / ر              فرض  حر  أكتوب

                ن على هذا ااخطا          َّ كان يتعيَّ      ؛ حيث                                    مضامني خطاهبا الدعائي الداخلي وااخارهي
                                                                     مواههة املستجدات، اليت فرضتها وأفرزهتا احلر ، مبا يف ذل  إعاادة الثقاة يف   

          ة الثقاة                           ا لألمن واالستقرار، وإعااد                                         ً نفوس اليهود، الذين هاهروا إىل إسرائيل طلًب
َ  َّ َْ ُ              باجليش اإلسرائيلي الذي طاملا تفاخرت به الدعاية الصهيونية وَصوََّرْتُه علاى أناه                                                           
             ُ                                                        "اجليش الذي ال ُيقهر". ومن هنا، حرص  الدعاية الصهيونية، يف تل  الفتارة،  
ً      على إظهار القدرات "البطولية" للجندي اإلسرائيلي الذي واهه مبفارده هيوًشا     ا                                                                  

                                             . وبالتوازي مع ذل ، عمل  الدعاية الصاهيونية                            عربية، وأحلق هبا خسائر فادحة
      حياث        باي؛                         وحتطيم معنويات اجلمهور العر      باي،                          على حتطيم حالة التضامن العر

                                                               ض على االقتتاا الطائفي، وتوسيع الفرقة باني القماة والقاعادة يف           ِّ أخذت حترِّ
     عوهبا                                           ُّ  كة يف إخالص النخب والقيادات العربية، اليت "جترُّ ش  ِّ شكِّ                  ُ اجملتمعات العربية، ُم

                                    إىل حرو  خاسرة هبدف حتقيق أجماد شخصية".
                                                        ، ومع تزايد االعتراف الدو  مبنظمة التحريار الفلساطينية،       2941        بعد عام 

                                                                كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيين، شرع  الدعاية الصهيونية يف حتاريض  
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                                             " الفلساطيين، "قاتال األبريااء"، و"خااطف      ِّ رِّ َ َخ                          ُ الرأي العام العاملي على "امُل
  د   ِّ هدِّ                                                              ُ ات" الذي يسعى، بدعم من الدوا العربية، إىل تدمري إسرائيل، والذي ُي      الطائر

                                                            املنطقة والعامل. ومع مطلع مثانينات القرن املاضي، نشط  الدعاياة                أمن واستقرار
                                                                          الصهيونية يف حشد الرأي العام العاملي ضد التواهد الفدائي الفلسطيين يف لبناان،  

                                              سرائيلية"، وحاهة إسرائيل األمنياة إىل القياام                    أمن وسالمة املدن اإل   د  ِّ هدِّ       ُ الذي "ُي
                     هنا أطلق  على عملياة   إ                                              بعمل عسكري للدفاع عن أمنها وسالمة مواطنيها، حىت 

                  اسم "سالمة اجلليل".      2991                   اهتياح لبنان يف عام 
                                                                غري أن التحدي األصعب، وغري املسبوق، الذي واههته إسارائيل وأههزهتاا   

َ                                          َتَمثََّل يف اندالع االنتفاضاة الشاعبية يف األراضاي                                   الدعائية، يف تل  احلقبة الزمنية،  َّ َ  َ
                                     ا بانتفاضة "أطفااا احلجاارة". وقاد                     ًّ ، واليت عرف  إعالميًّ    2994                 الفلسطينية يف عام 

                       ر االنتفاضاة الشاعبية     ِّ صوِّ                                                ُ حاول  إسرائيل مواههة انتفاضة األطفاا خبطا  دعائي ُي
              ف االقتصاادية                                                         على أهنا "أحداث شغب سكانية ترتبط مبطالب معيشية بسبب الظرو

                                                          هبا البالد"، وأهنا "ال ختتلف عن تل  االحتجاهات الشعبية اليت قاد                  ُّ الصعبة، اليت ررُّ
                الع العامل أكثار                                                         ِّ حتدث يف أي بلد آخر". غري أن استمرار االنتفاضة وتصاعدها، واطِّ

                         الصور والتقاارير، الايت         ُّ وتدفُّق                                            على حقيقة ما جيري يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
        ا بكال   َّ زَّ           ُ    ه األطفاا الُعا    ِ واِه                                         ُ وسائل اإلعالم العاملية بربرية إسرائيل، وهي ُت         نقل  عرب

                             خطاهبا "التربياري واإلنكااري"         تغيري                                      وحشية وعنف، دفع  الدعاية الصهيونية إىل 
             ُ                                                             خبطا  "دفاعي" ُيظهر إسرائيل يف حالة الدفاع عن أمنها الداخلي، ماع االساتعداد   

                              يق السالم، شريطة وقف االنتفاضة.                                للتفاوض مع اجلانب الفلسطيين هبدف حتق
  ،     2992                               اإلسرائيلية يف مؤرر مدريد، يف عام -                             ومع انطالق املفاوضات الفلسطينية

                               على "اتفاق أوسلو" ضمن "عملياة                                               وما تاله من توقيع اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي
  ي  ِّ   طِّا  َ َغ                                                                  ُ   سالم"، عادت الدعاية الصهيونية إىل ااخطا  "التربيري" و"التضليلي" الاذي يُ 

     عتها                                  ُّ                              َّ   إسرائيل من استحقاقات السالم، وتربُّمها من تنفيذ االتفاقيات، اليت وقَّ ُّ رُّ َ َه     َ على َت
                                     ية الفلسطيين يف حتقيق السالم" و"عدم وهود                                  ِّ مع اجلانب الفلسطيين، بذرائع "عدم هدِّ

                                                                        شري  فلسطيين حقيقي" للتفاوض معه، و"عدم تأييد تنظيماات فلساطينية، مثال    
                                       ملية السالم وإصرارمها على تدمري إسرائيل".                 )محاس( و)اجلهاد(، ع
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 املبحث الثاني

 الدى ية ال ليونية الراهنة

             "هاسابارا"                                                               تنشط الدعاية الصهيونية واإلسرائيلية الراهنة، املعروفاة باسام  
( Hasbara) َّتحسني  ل                                        ة من الدبلوماسية العامة والعالقات العامة                َّ ، على واههات عد     

                     هها "أعداء إسرائيل" ِّ وِّ َ َر                         ُ حض "األساطري" السلبية اليت ُي                        صورة إسرائيل يف العامل، ود
  . (1 )    عنها

                                                                     وتظهر معامل الدعاية الصهيونية اجلديدة بشكل واضح يف جمموعة الوثائق، الايت  
 The Israel Advocacy                   الدفاع عن إسرائيل )      دليل                            تصدر عن مؤسسات صهيونية مثل

Guide) لصهيونية، وإعادة تارميم                                             ، الذي يوضح يف مقدمته أنه "دليل لشرح مبادئ ا                         
ً     ً املواقف الدولية، اليت شهدت تآكاًل خطرًي                                     ا خالا العقد املاضي، حىت باات بعضاها                               

  . (2 )   هلا"    باي                                                      يف )شرعية إسرائيل(، وإعادة زخم الدعم األمريكي واألورو  ِّ شكِّ ُ ُي
                                                                يقوم ااخطا  الدعائي الصهيوين الراهن على حزمة ختلط بني املضامني القدمية 

                                                        تسعى املنظمات الصهيونية إىل تروجيها وترسيخها يف أذهان الرأي      اليت          واجلديدة،
                                   العام العاملي. ومن أبرز هذه املضامني:

  .                                         أعداء إسرائيل يسعون إىل "نزع الشرعية عنها" -
                                                          العر  ال يقبلون حق الشعب اليهودي يف تقرير مصريه، ويف كثري مان   -

             ا تارصياة يف      ً حقوًق                                             األحيان ال يعترفون بأن اليهود هم شعب، أو أن هلم 
         إسرائيل.

                                                 
( 1)  Toledano, M., McKie, D., Public Relations and Nation Building Influencing  

 Israel, (Routledge, New York, 2013), p. 1. 
( 2)  Isseroff, A., The Israel Advocacy Handbook Justice for Jews and Israel: 

Making the case for Israel. An Introduction to Israel Advocacy, Activism and  
 Information, (Second Edition, 2010), p. 1-13. 

http://zionism-israel.com/Israel_advocacy.pdf 
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                                                         الرفض التارصي إلسرائيل هو السبب األساسي يف كل احلرو  منذ عام  -
       نظاام   "  ا                                        ى يف خطابات أعداء إسرائيل، الذين يصفوهنا ب       َّ ، ويتجلَّ    2914

                                                          الفصل العنصري"، ويدعون إىل تطبيق "حق العودة" ملاليني الالهائني  
                   لة للشعب اليهودي".  دو "  ا ك   هبا                              الفلسطينيني، ويرفضون االعتراف

                                                                  إبراز قصة النجاح اإلسرائيلي يف إقامة دولة "دميقراطية" باقتصاد مزدهر،  -
                                      وعلى درهة عالية من التطور التكنولوهي.

                                                            إبراز قضايا انتها  حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط، وقمع احلرياات   -
      ئيل يف                                                             الدينية والسياسية لألقليات يف الدوا العربية. وباملقابل جناح إسرا

                                        قائم على الدميقراطية واملساواة والعدالاة     ،                      تأسيس نظام سياسي مستقر
                              االهتماعية والتعددية السياسية.

                             دة باستمرار من قبال أنظماة     َّ هدَّ            ُ دولة صغرية" ُم "  ا               تصوير إسرائيل ك -
                       ، وتنظيمات "إرهابياة"   ا           إيران وسوري   :             كتاتورية، مثل ي               عربية وإسالمية د

                             وحركيت "محاس" و"اجلهاد اإلسالمي".         "حز  اهلل"    :       حة، مثل  َّ سلَّ ُ ُم
                                                              الصهيونية ليس  معادية لإلسالم، بل اإلسالم الراديكا  هاو املعاادي    -

                    للسامية وللصهيونية.

                                                            إسرائيل تؤمن بالسالم وتسعى إىل حتقيقه مع الفلساطينيني وهرياهناا    -
                                             العر ، وألهل ذل  تقوم بتقدمي التنازالت القاسية.

                            س  املنظماات الصاهيونية، يف    َّ سَّ           َ الدعائية، َأ                       وألهل ترويج هذه املضامني
 The Israel                     "مشاروع إسارائيل" )        1007                               الواليات املتحدة وإسرائيل، يف عام 

TIP-Projectصاورة                                                    (، وهو منظمة للدعاية والعالقات العامة، هتدف إىل حتسني       
     ياة          سة غري رحب                        َّ ف املنظمة نفسها بأهنا "مؤسَّ  ِّ عرِّ                                ُ إسرائيل والدفاع عنها يف العامل. وُت

                                                                   تعمل على تقدمي املعلومات واحلقائق عن إسرائيل للصحفيني واملؤسسات اإلعالمية 
  . (1 )          وعرب العامل"    باي             يف العامل العر

                                                 
( 1)  The Israel Project, “What is Tip”, theisraelproject, (Visited on 18 February  

 2015): 
http://www.theisraelproject.org/what-is-tip/ 
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                  ا من أعضاء جملساي                                               ً يضم اجمللس االستشاري للمنظمة أكثر من ثالثني مستشاًر
   يني                                                                    النوا  والشيوخ األمريكيني، إضافة إىل سفراء سابقني، وخرباء يف اإلعالم، وأكادمي

                        املستشار السياسي األمريكي،    ُّ دُّ َ َع                                         ُ وباحثني، وخرباء سياسيني وعسكريني متقاعدين. وُي
                                                (، من أهم الناشطني يف هذه املنظمة، وهو املسؤوا عان  Frank Luntz            فران  لنتز )

                                                                           إعداد ااخطط اإلعالمية والدعائية، اليت ترسم االساتراتيجية اإلعالمياة والدعائياة    
  .                                    األههزة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية                      للمتحدثني الر يني باسم

                   وقاد دأبا  مناذ                                                  ورارس املنظمة نشاطها من مكتبني يف واشنطن والقدس، 
                                                                            تأسيسها على إصدار "دليل أو معجم" دعائي يرسم للقيادات اإلعالمياة اإلسارائيلية   

  ة                                                                د هلا أفضل األساليب واملضامني، اليت ينبغي عليها توظيفها عناد خماطبا      ِّ ا حيدِّ    ً منهًج
                                                                          الرأي العام العاملي عامة، واألمريكي خاصة، مع إرشادات خاصة تتعلق بطريقة خماطبة 

                                                     وباالطالع على مضمون اإلرشادات والتوهيهات، اليت تضامنتها        باي.           اجلمهور العر
  ،  (  Global language dictionary - 2009Israel project’s  the )   (1 ) "           نسخة "املعجم

  : (2 )                        الصهيوين يف املرحلة الراهنة        للخطا                           ميكن استنتاج ااخطوط العريضة 
           ساواء: ويف                                                     و التظاهر بالتعاطف مع اإلسرائيليني والفلسطينيني على حدو -

                       الر يني باسام احلكوماة                      و "املعجم" املتحدثني ُّ دُّ ِ ِع   ُ ه ُم ِّ هِّ َ َو            ُ هذا السياق ُي
                                                                   اإلسرائيلية، واجليش اإلسرائيلي، إىل التأكيد على "التزام إسرائيل بتحقيق 

       سواء"،                                              و ضل للجميع، من اإلسرائيليني والفلسطينيني على حدو         مستقبل أف
                                                                 و"سعي إسرائيل إىل إهناء األمل واملعاناة للجميع، وهلذه الغاية إسارائيل  

                          سالمي ودبلوماساي ياوفر                                         ٍّ ملتزمة بالعمل مع الفلسطينيني إلجياد حلٍّ
ً             للشعبني اإلسرائيلي والفلساطيين مساتقباًل أفضال"                ألن "أوضااع     ؛                                

                                                 

                 ، كمنظمة تعليمية     1007          ( يف العام The Israel Project/TIP   َّ                   تأسَّس "مشروع إسرائيل" )  (1 )
                                           إلطالع وسائل اإلعالم والرأي العام علاى شاؤون        ِّ       تكرِّس عملها                أمريكية غري حزبية 

                      إسرائيل والشرق األوسط.
( 2)  Luntz, Frank, “The Israel project’s 2009 global language dictionary”,  

 stopdebezetting, April 2009, (Visited on 14 September 2014): 
http://www.stopdebezetting.com/documents/pdf/090713Hasbara%20handboe

k_tip_report.pdf 
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                                                  الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة وكارثياة بشاكل ال               الفلسطينيني يف
                          ق، وإسرائيل تريد تغيريها".  َّ صدَّ ُ ُي

                                                           التمييز بوضوح بني الشعب الفلسطيين وحركة املقاوماة اإلساالمية،    -
                                                              "محاس"، على اعتبار أن "محاس" هي العائق الرئيسي أمام مسرية السالم، 

                 "، كما أن ")محاس(        الدولتني                                      ِّ وأمام إجناز السالم القائم على أساس "حلِّ
  .                              ا بالشعبني الفلسطيين واإلسرائيلي"        ً تلحق ضرًر

  د   ِّ شدِّ                                                          ُ التشكي  يف نزاهة قيادات السلطة الفلسطينية. ويف هذا السياق، ُي -
                                                               "الدليل" على ضرورة استخدام املتحدثني باسم إسرائيل لغة من قبيال:  
  ال                                                              "حنن نعلم أن الفلسطينيني يستحقون قادة يهتمون برفاهية شاعبهم، و 

                          مة مان أمريكاا وأوروباا                                      َّ صتلسون مئات املاليني من الدوالرات املقدَّ
                                                       ملساعدة الشعب الفلسطيين، وصفوهنا يف حسابات مصرفية خاصاة يف  
ً                       سويسرا، أو يستخدموهنا لدعم اإلرها  بداًل من الساالم، فالشاعب                                       
ً                                   الفلسطيين حباهة إىل الكتب، بداًل من صنع القنابل، وحباهة إىل الطارق                             

                       دة، وليس إىل الصواريخ".    َّ املعبَّ
                                                إسرائيل بالسالم"، و"تصميمها على مواصلة السعي                ُّ التأكيد على "رسُّ -

                                                 سالم مع الطرف الفلسطيين امللتزم بالسالم، ونبذ اإلرها     إىل       لوصوا  ل
                                                             والعنف، واستعدادها لتقدمي تنازالت صعبة وقاسية، من قبيل االنسحا  

                     الكامل من قطاع غزة".
                                                   حق إسرائيل يف الدفاع عن نفسها، ومحاية أمن مواطنيهاا              التأكيد على  -

          وممتلكاهتم.
                                                                 إبراز املبادرات "اإلجيابية"، اليت تقوم هبا إسرائيل من أهل احلفاظ علاى   -

                                                                  البيئة ورفع مستوى املعيشة والرفاهية للمجتمعات اتلياة الفلساطينية   
              داخل إسرائيل.

          حيث تقاف        باي؛         لعامل الغر                                       التأكيد على القيم املشتركة بني إسرائيل وا -
    "ألن    ؛                                                    إسرائيل يف خندق واحد مع الغار  يف مواههاة "اإلرهاا "   

                              ا، تواهه خطر اإلرها  والتطرف".                      ً إسرائيل، مثل الغر  راًم
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                                                                  تسعى إسارائيل، مثال الادوا الغربياة، إىل بنااء جمتماع يتمتاع         -
      هلا من       ة أهيا َ َئ ِ ِش ْ ْن َ َت "                                            "الدميقراطية"، و"احلرية"، و"األمن"، و"السالم"، و   با

                                                               الشبا  والشابات ليكونوا كفاءات مهنية وعلمية". ويف املقابل، "يسعى 
                                                               الفلسطينيون والعر  إىل تدمري إسرائيل عرب زرع ثقافاة الكراهياة يف   

                   رون أنفسهم يف شوارع                                         ِّ أطفاهلم، الذين يكربون ليصبحوا انتحاريني يفجِّ
          دميه مان             الدليل مستخ                                         ُّ إسرائيل وحافالهتا وأسواقها ومطاعمها". وحيثُّ

                                                                  القيادات الصهيونية على إبراز الفرق بني املدارس اإلسرائيلية واملادارس  
                                              م املدارس اإلسرائيلية تالميذها احترام الفلسطينيني                     ُ   ِّ الفلسطينية، فبينما "ُتعلِّ

  ن  ِّ   قِّا  َ َل                                                         ُ والتعاطف مع حمنتهم، وأن السعي إىل حتقيق السالم هو أولوية"، "ُت
  ا           ً   م هلم مناهاهً   ِّ قدِّ                  ُ معادية للسامية، وُت   ا                               ً املدارس الفلسطينية تالميذها أفكاًر

   مة                                                        َّ     ا بالصور النمطية والدعاية املعادية إلسرائيل، والنصاوص املصامَّ      ً مليًئ
ً                                       لتعزيز العداء والتعصب، بداًل من تشجيع التعايش والتفاهم مع هرياهنام                            

         اليهود".

                                                                التشكي  يف هدية ومصداقية القيادات الفلسطينية، اليت "تزعم" ساعيها   -
       السالم.         إىل حتقيق

                                                               التشكي  يف كفاءة ومهنية املؤسسات العامة الفلسطينية، مع التركياز   -
                                                          على "تفشي الفساد" و"انتهاكات حقوق اإلنسان" و"غياا  سالطة   
                                                               القانون والقضاء"، وغريها من العوامل، اليت جتعل الشاعب الفلساطيين   

                                  ل، وغري هاهز للتمتع بدولة مستقلة".       َّ "غري مؤهَّ
                         د إسرائيل أو الغر  وحسب،   ِّ هدِّ                ُ اإليراين، الذي ال ُي                  التشديد على ااخطر -

   ا.                                ً د الدوا العربية اجملاورة إليران أيًض  ِّ هدِّ      ُ ولكن ُي
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 الفصل الثالث

 ()اللوبي الصهيوني الربيطاني

  

                                                 

( )   الذي أعادَّه تاوم ميلاز             التقرير،                                          اعتمد الكاتب يف هذا الفصل، بشكل موسع، على                 َّ        
                                                     )وآخرون( حوا نشأة وماهية اللوباي الصهيوين يف بريطانيا:

Mills, Tom; Aked, Hilary; Griffin, Tom.; Miller, David; “The UK’s Pro-Israel 

Lobby in Context”, New Left Project, 27 November 2013, (Visited on 14 

March 2015): 
http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/the_uks_pro_

israel_lobby_in_context 

  يف                    ة اللوباي الصهيوين ي                   ع يبحث يف تاريخ وماه َّ سَّ َ َو                  ُ ولكونه أوا تقرير ُم    يته   ألمه     وذل   
                                                                       جتدر اإلشارة هنا إىل ندرة املراهع والكتابات باللغتني العربية واإلجنليزية اليت و          بريطانيا. 
  .                                     إىل موضوع "اللوباي الصهيوين يف بريطانيا"      َّ تتطرَّق



 
  



55 

 
 
 
 
 

                    يف اململكاة املتحادة            الصهيوين    باي                                 ال يستمد البحث يف تاريخ وراهن اللو
                                         والفاعل يف احلياة السياسية، ويف مراكز صانع     ر    ِّ املؤثِّ    باي                      أمهيته من دور هذا اللو

                                                   ، بل من قدرته على التغلغل يف أوساط اجملتمع الربيطااين،                الربيطانية فحسب        القرار
            سات العمال                                                      َّ ناته السياسية والثقافية واإلعالمية واالقتصادية، وحىت مؤسَّ       ِّ بكل مكوِّ

             يطاين، بيتار                         ينقل الكاتب واإلعالمي الرب                               ااخريي واالهتماعي. ويف هذا السياق، 
        ، السفري  (Richard Dalton )                          ، عن السري ريتشارد دالتون (Peter Oborne )       أوبرن

ُ        الربيطاين السابق يف طهران والقنصل السابق يف القدس، قولاه: "عنادما كناُ                                                                    
                                                            ا يف السبعينات من القرن املاضي، كان  بريطانيا قادرة على العمل      ًّ ا شابًّ        ًّ دبلوماسيًّ

ُ      ً الوطنية. وخالا حيايت املهنية شهدُت تغيرًي                      مبوهب ما تقتضيه مصاحلها        حيدث يف    ا                             
            طاة أناين،                                  ِ املؤيد إلسرائيل...، ومن األمور اتِب    باي                         هذا بسبب تنامي نفوذ اللو

                                                                    وزمالئي، لسنا مؤيدين للفلسطينيني وللعر ، أو إلسرائيل، أو ألي شيء آخار.  
  ا            ً يل بات نشيًط           املؤيد إلسرائ    باي                                           حنن نريد فقط ما هو أفضل لربيطانيا، ولكن اللو

                                                                   ا يف تقلي  ااخيارات، اليت ميكن للسياسيني الربيطانيني اختاذها، ماا مل تكان     ًّ هدًّ
                               لقد بات الدبلوماسايون صشاون،                     املؤيد إلسرائيل...    باي                   مقبولة من طرف اللو

ُ      ا يقولونه يف اجملالس ااخاصة...، عنادما كناُ        َّ ا عمَّ                          ً بشكل متزايد، من التعبري علًن                                     
ً              ُ قنصاًل يف القدس، كنُ        بااي           مليه اللو                                 ُ أشعر أن تصرفايت يف القدس حمكومة مبا ُي     
  . (1 )                     اإلسرائيلي يف بريطانيا"

                                                 
( 1)  Weir, Alison, “Oborne, Peter: Documentary on the Israel Lobby in the UK”,  

 alisonweir, 16 November 2009, (Visited on 14 March 2015): 
http://alisonweir.org/journal/2009/11/17/documentary-on-the-israel-lobby-in-

the-uk.html 
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 املبحث األول

 الت ريس والنفول   اليلود في بريط ني 

               ، عندما وصال       2055                                              عيد بعض املصادر تاريخ اليهود يف بريطانيا إىل عام  ي
          هذا بعاض      نع    ومل مي    ني،ْ  ِ ِّ ْنِديِّ ا                                               َ أوىل اهلجرات اليهودية إىل إجنلترا بعد فتوحات النورَم

ٍ       و                                       خني من اإلشارة إىل وهوٍد يهوديو يف إجنلترا قبل ذل  التاريخ. وتشري املراهع     ِّ املؤرِّ                    
                                                                          إىل أن معظم اليهود، الذين وصلوا مع وليام الفاتح، كانوا من التجار واملصرفيني، 

ِ                        ا يف اجملتمع النورَماْنِدي. وحبلوا منتصف القرن ال                 ً الذين اندجموا سريًع             ثالث عشار،                  َ ْ 
  ،  (Lincoln )            ، ولينكولن (London )                                        كان  هنا  هالية يهودية كبرية يف مدن لندن

       ر عان    ِّ عبِّ                                              ُ . ولكن سرعان ما بدأت الشرائح االهتماعية األخرى ُت (York )       ويور 
                                                                           استيائها من تزايد قوة اليهود وتنامي ثرواهتم. وتفاقم  النقمة عليهم إىل درهاة  

                        رف  آنذا  باسام "و اة                  ُ ملسيحيني يف طقوس ُع                           اهتامهم بقتل املسيح واألطفاا ا
                       فرض امللا  إدوارد األوا        باي،               ا مع املزاج الشع       ً . وجتاوًب (1 ) (Blood libel )   "    الدم

                                          ا لبعض املصادر، أهربهم على ارتاداء عالماات                              ً على اليهود ضريبة خاصة، ووفًق
                         ، طرد كال اليهاود مان        2190      يف عام    ر  َّ قرَّ  ،                              صفراء لتمييزهم، ويف هناية املطاف

                 ا قسام آخار إىل                   َّ   ا على حياهتم، وحتاوَّ                                 ً يطانيا. وبالفعل هر  قسم منهم خوًف  بر
  . (2 )                الترحيل أو القتل        ِّ قاء شرِّ  ِّ التِّ  - ا         ًّ ولو ظاهريًّ-        املسيحية 

          القائاد،               َّ   ، بعد أن غاضَّ           السابع عشر                                     بدأ اليهود بالعودة إىل إجنلترا يف القرن 
        مارساة                    عنهم، و اح هلام مب           َ ، الطرَف (Oliver Cromwell )                أوليفر كرومويل

                                                 
( 1)  The Jewish Leadership Council, “The Big Society and the UK Jewish  

 Community”, (2010), (Visited on 11 April 2015): 
http://archive.jpr.org.uk/download?id=1303 

( 2)  Ibid. 
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   : (Sharif Regina                  وتقوا رهينا شريف )                   ا يف اململكة املتحدة.                    ً شعائرهم الدينية علًن
                      ج، وافق علاى إعاادة                                               َُ  َّ ن كرومويل، الذي كان يتمتع بسلطات احلاكم غري امُلَتوَّ إ
   ؛                                                        ستفادة منهم يف حروبه التجارية مع الربتغاا وهولندا وإسبانيا         اليهود لال        ستقباا ا

                                                  هاليات كبرية يف هذه البلدان، معروفة بثرواهتا وقدراهتا      لون  ِّ شكِّ                ُ فقد كان اليهود ُي
                        ستفادة من هاذه القاوة                                                     التجارية واتصاالهتا الدولية. ورأى كرومويل إمكانية اال

       هاناب      إىل                                                        اليهودية وعالقات أفرادها جلمع املعلومات عن نشاطات خصاومه،  
           وقد سااعد    .  (1 )                                                ستفادة من رأس املاا اهلائل الذي سيجلبه اليهود معهم          إمكانية اال

                                 إذ إن بعاض الربوتساتان  كاانوا       ؛                                    عد الديين على عودة اليهود إىل بريطانيا   ُ الُب
                                                                      يعتقدون أن عودة اليهود هي هزء حيوي من عودة املسيح املأمولة، وكان رهااا  

                                    ا مفاده أنه ال بد من وهود اليهاود يف        ًّ ا دينيًّ                 ً هون، آنذا ، معتقًد ِّ وِّ َ َر           ُ ين اليهود ُي   ِّ الدِّ
                                                          قبل عودة املسيح. وقد انتهز التجار واملصرفيون اليهاود هاذه                  كل بلد يف العامل 

                                           التجارة الدولية واألوروبية، الستجماع قاواهم                                الظروف، اليت تزامن  مع ازدهار
  . (2 )                                  والربوز كقوة منافسة يف اجملاا االقتصادي

                      ، مث كانا  أوا مقاربة       2525                                   ح أوا كنيس لليهود يف بريطانيا يف عام  ِ ِت ُ ُت    اف 
َ  ُّ                   يف لندن. وُيَعدُّ كنيس "بيفيس ماركس"   (Mile end )            "مايل إند"                يهودية يف منطقة  ُ           

( Bevis Marks Synagogue)  أقدم املعابد اليهودياة      2420        ح يف عام  ِ ِت ُ ُت           ، الذي اف ،                         
  . (3 )                                     اليت ال تزاا مفتوحة يف وسط لندن حىت اليوم

   ا           ً أكثر انفتاًح      2929                                                 رت اجلالية اليهودية من "االنعزالية"، وبات  منذ عام   َّ حترَّ
                                                                    لى اجملتمع الربيطاين، وأكثر مشاركة يف احلياة العامة، مبا يف ذل  املشااركة يف   ع

                                                 
( 1)  Sharif, Regina, “Christians for Zion, 1600-1919”, Journal of Palestine  

 Studies, 5, No. 3-4, 1976, p. 123-141 
Verete, Mayir, “The Restoration of the Jews in English Protestant Thought, 

1790-1840”, Middle Eastern Studies, 8, p. 14. 
( 2)  The Jewish Leadership Council, “The Big Society and the UK Jewish  

 Community”, 2010, (Visited on 11 April 2015): 
http://archive.jpr.org.uk/download?id=1303 

( 3)  The Jewish Leadership Council, “The Big Society and the UK Jewish  
 Community”, 2010, (Visited on 11 April 2015): 

http://archive.jpr.org.uk/download?id=1303 
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        يهاودي       َّ أواَّ   (Lionel Rothschild )                       وكان ليونيل روثسشايلد                احلياة السياسية. 
          ، مث صاار   (1 )                  يد انتخابه مخس مرات ِ ِع       ُ ، وقد ُأ    2914                        يصل إىل جملس العموم يف عام 

    2992                       ا يف جملس اللوردات يف عام    ً عضًو
( 2) .  

                 ساهتا ومنظماهتا من                                                   َّ ومنذ ذل  التاريخ، بدأت اجلالية اليهودية يف إنشاء مؤسَّ
                                                                   معابد، ومدارس، ومجعيات خريية لأليتام، ومراكز لرعاياة ذوي االحتياهاات   

                . وقد وصل عادد   (3 )                                                   ااخاصة، ومنازا لرعاية كبار السن، ومجعيات لدعم الفقراء
    90                       كنايس، وهناا  حاواىل         100    إىل      1020                                 املعابد اليهودية يف بريطانيا يف عام 

  . (4 )         ألف تلميذ    14             م فيها حوا                                             َّ مدرسة يهودية للتعليم االبتدائي واإلعدادي، يتعلَّ
    حيث   ؛                                                           وشهدت بريطانيا، يف القرن العشرين، موهات هجرة يهودية متتالية

                              ين من االضطهاد يف روسيا، وموهات                                     ِّ وصل  إليها موهات الالهئني اليهود الفارِّ
   ر  َّ   قادَّ     ُ . وُي (5 )                                                      من أوروبا النازية، قبل ويف أثناء احلر  العاملية الثانياة                اليهود الفارين 

                         ألف نسمة، حساب اإلحصااء        157   بني                                       عدد أفراد اجلالية اليهودية يف بريطانيا
    1022                       السكاين يف بريطانيا لعام 

                           ألف نسمة، حسب األرقام الايت       720       وحوا   ،  (6 )
  . (7 )                        توردها مراكز أحباث يهودية

                                                 
( 1)  Wood, John, Cracknell, “Richard, Ethnic Minorities in Politics, Government 

and Public Life”, House of Commons library, London, 16 October 2013,  
 (Visited on 11 April 2015): 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14ca7efd4592de0f?projector=1 

( 2)  Rocker, Simon, “Should we have reserved House of Lords seats?”, TheJC,  
 14 July 2011, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.thejc.com/comment-and-debate/comment/51621/should-we-have-

reserved-house-lords-seats 

( 3)  Ibid. 
( 4)  Ibid. 
( 5)  Ibid. 
( 6)  Rocker, Simon, “Census 2011: The Jewish breakdown”, TheJC,  

 13 December 2012, (Visited on 11 April 2015): 
http://www.thejc.com/news/uk-news/94111/census-2011-the-jewish-breakdown 

( 7)  Schoenberg, Shira, “Modern Jewish Community in the UK”,  
 jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/England.html#8 
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              طلاق عليهاا                  ُ من لندن، واليت ُي    باي                        هود يف أحياء الشماا الغر                تستقر أغلبية الي
                        عات يهودية حوا لنادن يف                                                    ُّ بعضهم "العاصمة غري الر ية ليهود بريطانيا"، وهنا  جتمُّ

        ، كماا   (Essex )                     وأهزاء من "إسايكس"    (Hertfordshire )                     مناطق "هريتفوردشاير"
               من بريطانياا،      باي    لغر          يف الشماا ا   (Manchester )                               يتواهد اليهود يف مدينة مانشستر

             ، يف الشاماا   (Newcastle )                     قر  مدينة نيوكاسال    (Gateshead )         غيتسهيد      دينة  وم
                                                     ف معظم العائالت اليهودية كجزء مان الطبقاة الوساطى،      َّ صنَّ ُ ُي                  الشرقي لربيطانيا. و

                            على الرغم من عددهم القليال                                               ويشغل أفرادها مناصب مرموقة يف املهن والوظائف.
   % 2 . 1-    ماليني   7                            مقارنة باجلالية املسلمة )حواىل    ، (1 )     طانيا           من سكان بري   % 2 . 0      )حواىل 

                                              عون بنفوذ واضح يف معظم نواحي احلياة العامة. وقد        َّ هنم يتمتَّ  فإ   (2 )              من جمموع السكان
                                                                      تعاقب  شخصيات يهودية على مدى السنوات املئة املاضية يف مناصاب مرموقاة يف   

 Benjamin )      يلاي   ئ           جاامني دزرا                      ا من رئيس الوزراء، بن                             ً احلياة السياسية الربيطانية، بدًء

Disraeli) (1868    الذي ينحدر من أسرة يهودية، وحىت زعايم حاز  العمااا ،)                                                        
                                 ، اليهودي، الذي نافس يف االنتخابات  (Edward Miliband )          ميليباند      وارد    ، إد      السابق

  . (3 )                           للوصوا إىل منصب رئيس الوزراء      1022            العامة لعام 
              ، بعد اإلعاالن   (jewish chronicle )                            ونشرت صحيفة "هويش كرونيكل"

    11                   ا أوردت فيه أ ااء         ً ، تقريًر    1020                                        الر ي عن نتائج االنتخابات الربملانية يف عام 
                       ا. وهذه زيادة ملحوظاة      ً نائًب     520         ( من أصل     1022-    1020           ا يف برملان )       ًّ ا يهوديًّ    ً نائًب

      حياث    ؛  (    1020-    1002 )                                                     يف عدد النوا  اليهود مقارنة بعددهم يف الدورة الربملانية
                                                  ا يف جملس العموم، وهو ذات عدد النوا  اليهود الاذين         ًّ ا يهوديًّ    ً نائًب   2 9         كان هنا  
   (.    1010-    1022 )                 نتخابات الربملانية           فازوا يف اال

      ا على  ً ًق  ِّ علِّ ُ ُم   ( LittlewoodStuart )                                     يقوا الكاتب الربيطاين ستيوارت ليتلوود
ً                                 ان التمثيل الربملاين يعكس فعاًل األرقام احلقيقية لكل هالية إثنية      "لو ك             هذه األرقام:                          

                                                 
( 1)  Rocker, Simon, “Census 2011: The Jewish breakdown”, TheJC, 13  

 December 2012. 
( 2)  Ibid. 
( 3)  “Q & A: Jews in Britain”, 13 June 2006, BBC, (Visited on 11 April 2015). 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/5076900.stm 

http://mycatbirdseat.com/author/stuart/
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       ا فهذا     ً مقعًد    11               ا أن حيصلوا على                                           َّ يف بريطانيا، الستحق اليهود ثالثة نوا  فقط، أمَّ
                                                             أضعاف ما يستحقون، وباملقابل جند أن املسلمني، الذين تصل نسبتهم إىل    9    يعين 
                                 بثمانية نوا ، يف حني أهنم يساتحقون                        ُ  َ َّ      من سكان بريطانيا، ال ُيَمثَّلون إال   % 2 . 1
                                                                 ا، مقارنة بعدد اليهود وعدد املقاعد اليت حصلوا عليها يف جملس العماوم      ً مقعًد    12

                                                 "هذه املبالغة يف رثيل اليهود يف جملس العموم ليس  سوى         ويضيف:   . (1 )        الربيطاين"
                                                                     هزء من الصورة، فقد مت إدراج عدد أكرب من اليهود يف جملس اللوردات، وغاريه 

  . (2 )                                          من املناصب غري املنتخبة، وغري ااخاضعة للمساءلة"
                                                                        ويعترب ستيوارت ليتلوود أن التأثري اهلائل لليهود، والصاهاينة غاري اليهاود    

                          ا مع العالقات السرية لقادة                                              ً الداعمني إلسرائيل، يف الربملان الربيطاين، يتضاعف كثرًي
    ا يف             ً . ويكتب ساخًر (3 )  يل       د إلسرائ    ِّ املؤيِّ    باي                               حز  اتافظني وحز  العماا مع اللو

          أضاعاف يف     ة         ون بثماني ُ ُل َّ ثَّ َ َم                                            ُ موقع حز  "الشعب الربيطاين"، حت  عنوان "اليهود ُم
                         انة يف اململكاة املتحادة،                َّ كلمة كبرية وطنَّ    باي              "التمثيل النس                  الربملان الربيطاين":
ً     ِّ ا أكثر عداًل يؤدِّ             ً وتعين أن تصويًت ً            َّ       ي إىل حكومة أكثار عاداًل. ويازعم التَّ                    مثيال                    

                                                              إعطاء األقليات فرصة أفضل للتعبري عن صوهتا، ولكن يبادو أن هناا         باي    النس
   ون ُ    ُلا  َّ ثَّ َ َم     ُ إهنم ُم                                                           أقلية واحدة )يقصد اليهود( ال حتتاج إىل مساعدة يف هذا االجتاه...

  . (4 )              أكثر من الالزم"
             "رغم أن نشاط    :    2999      يف عام    (Janine Roberts )                   وكتب  هانني روبرتس

         احلااا يف     ي                              حيظى باملتابعة والتوثيق، كما ها                       الصهيوين يف بريطانيا ال    باي     اللو
                     ا، منذ انتزاع )وعاد         ًّ ا تارصيًّ            ً كان أكثر جناًح    باي           ن هذا اللو  فإ                الواليات املتحدة، 

    27                   يف الوالياات هناا                                                     بلفور( من احلكومة الربيطانية، وحىت الوق  الراهن...
                                                 

( 1)  Duke, David, “The Jewish Supremacist “Key Stooges” in the UK  
 Government, 2013, davidduke, (Visited on 11 April 2015): 

http://davidduke.com/the-key-stooges-in-the-uk-government/ 

( 2)  Ibid. 
( 3)  Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government”, Mycatbirdseat, 29  

 June 2013, (Visited on 11 April 2015): 
http://mycatbirdseat.com/2013/06/camerons-torah-government/ 

( 4)  Ibid. 
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            ريطانيا، ويف                        ا يف جملس النوا ، أما يف ب    ً نائًب    70                 ا يف جملس الشيوخ، و       ًّ ا يهوديًّ   ً عضًو
          ا يف جملاس     ً    نائًبا     29                  ا يف جملس اللوردات و   ً عضًو    12                           الفترة الزمنية نفسها، هنا  

                     مارة عان نظريهتاا يف        10                                                     ُّ العموم، مع العلم بأن اجلالية اليهودية يف بريطانيا تقلُّ
                                                                         الواليات املتحدة، وبأن احلضور اليهودي يف السلطة التشاريعية الربيطانياة هاو    

  . (1 )              األعلى يف الغر "
   ، (David Duke )    و  ي                                     عضو جملس النوا  األمريكي السابق، ديفيد د      ينقل و
                                                              ه ااخاصة على شبكة اإلنترن ، عن الكاتب الربيطاين، ستيوارت ليتلوود،  ِ ِت َ َن َّ وَّ َ َد   ُ يف ُم
       لوا إىل                                                             َّ   "هنا  قلق أكرب من العدد اهلائل من الصهاينة غري اليهود الذين تسالَّ        قوله:

          عدد كابري                            ة واملؤسسية يف بريطانيا...                                 كل مستوى من مستويات احلياة السياسي
           ح باالعلم   ِّ وَِّ    َلا                    ُ ويتصرف كما لو أنه ُي                                  ا من النوا  املوالني إلسرائيل يتحدث  ًّ هدًّ

ً                         اإلسرائيلي بداًل من علم االحتاد الربيطاين... ً           إهنم يضاعون )إسارائيل أواًل(، وال                                       
                     ُ                                ا إلدانة النظام، الذي ُيماارس االحاتالا غاري الشارعي،                     ً يرفعون الصوت أبًد

                                                                  ياسات الفصل العنصري وهرائم احلر ، ويرفض التوقيع على اتفاقيات عادم    وس
                                                 إهنم يقصرون السياسة ااخارهية الربيطانية على إرضااء                            انتشار األسلحة النووية...
               ا ال ميكن الدفاع                    َّ كيف ميكنهم الدفاع عمَّ                زة والفاهرة...                   ِّ طموحات إسرائيل املقزِّ
      . (2 )                 عنه، كما يفعلون؟"
                                                    ار عميد النوا ، يف جملس العموم الربيطاين، تام دالييال     ، أث    1007       ويف عام 

( Tam Dalyell) هداًل واسًع ، ً      ً                                                  ا يف الساحة السياسية الربيطانية عندما اهتم توين بلري    
( Tony Blairو )   ااخاصة بالشرق األوسط بالوقوع حت  تأثري عصابة من    ه      سياسات                                            

   (Michael Levy )   ي     ليفا          مايكال                                         املستشارين واملساعدين، وعلى رأسهم اللورد
  ،  (Peter Mandelson )                                                   )مبعوث بلري الشخصي إىل الشرق األوسط(، وبيتر ماندلسون

                                                 
( 1)   24, Radio IslamRoberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”,  

 ):2015l Apri 11, (Visited on 2008May  
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism_westminster.htm 

( 2)  Duke, David, “The Jewish Supremacist “Key Stooges” in the UK  
 Government, 2013, davidduke, (Visited on 11 April 2015): 

http://davidduke.com/the-key-stooges-in-the-uk-government/ 
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                                                                  الذي شغل أكثر من حقيبة وزارية يف حكومات بلري )ينحدر من أ  يهاودي(،  
                يف حكوماة بلاري      (    1002-    2994 )                ، وزير ااخارهية (Jack Straw )           وها  سترو

  . (1 )                    )ينحدر من أصل يهودي(
   إن     (:Gilad Atzmon )                                يهودي السابق، هلعااد أتزماون                  وقاا الكاتب، وال

  ،  (2 )                                                           ا لالعتقاد بأن احلكومة الربيطانية ختضع للسيطرة من قوة خارهياة"          ً "هنا  سبًب
  ة  َ َن َ َي ْ ْه                                                              َّ   وأضاف أتزمون يف مقالة بعنوان "جيب على بريطانيا ختلي  نفسها من الصَّا 

              كل تطوعي أكثر                                  ها الفاسدين، بات  بريطانيا ختدم بش ِ ِت  َ اَس                   َ على الفور": "بسبب َس
  . (3 )                                                     يديولوهيات القومية العنصرية، وتدعم دولة إرهابية جمرمة"  األ

  

                                                 
( 1)  Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government”, Mycatbirdseat, 29  

 June 2013. 
( 2)  Atzmon, Gilad, “There is a reason to believe that the British Government is  

 under the control of a foreign power”, whale.to, (Visited on 11 April 2015): 
http://www.whale.to/c/israel_control.html 

( 3)  Atzmon, Gilad, “Britain must de-Zionise Itself Immediately”, 2009, gilad,  
 (Visited on 11 April 2015): 

http://www.gilad.co.uk/writings/britain-must-de-zionise-itself-immediately-

by-gilad-atzmon.html 
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 املبحث الثاني

 نواأ ال وبي ال ليوني البريط ني

                                                                  كتب تيودور هرتزا يف كتابه "الدولة اليهودية": "منذ حلظة انضامامي إىل  
ُ                  وهَّْهُ  نظري حنو بريطانيا  [          الصهيونية ]      احلركة   ْ ُ    ألنين أدركُ  أن  ؛   َّ                 بريطانيا مركاز            

  م                                                                       َّ   الثقل العاملي، وبريطانيا العظمى واحلرة، اليت حتكم ما وراء البحار، سوف تاتفهَّ 
  ا         ً    ق هبا عالًيا   ِّ حلِّ                                                       ُ أهدافنا، واالنطالق من هنا  سيخلق لألفكار الصهيونية أهنحة ُت

                                                               . وبالفعل، عمل  املنظمات الصهيونية، منذ وق  مبكر، على التغلغال   (1 )  ا"     ً وبعيًد
                                                ياسية الربيطانية لتشكيل مجاعات ضغط مؤيدة إلسرائيل.            يف األوساط الس

                                                الصهيوين يف بريطانيا إىل ما قبل صدور "وعد بلفاور"      باي               تعود هذور اللو
                          اليهود يف إقامة وطن قومي يف                                   َّ ، عندما أعلن  حكومة بريطانيا "حقَّ    2924      يف عام 

        احلركاة                 لنشاط زعمااء    ا                                                ً فلسطني". يف تل  الفترة الزمنية، كان  بريطانيا مركًز
                                            كون يف األوساط العامة والسياساية واألكادميياة                              َّ الصهيونية، الذين راحوا يتحرَّ

          م حااييم                                                                   َّ والنقابية الربيطانية حلشد التأييد لتنفيذ مضمون "وعد بلفور". وقد تزعَّ
                                          ، األكادميي يف هامعة مانشساتر آناذا ، وأوا    (Chaim Weizmann )         وايزمان
             رة للمطالاب                       ِ ية من ثالث شخصيات مناِص     ا، خل                 ً دولة إسرائيل" الحًق "  ا      رئيس ل

  ،  (Harry Sacher )                                                      اليهودية، هم الصحفي يف هريدة "الغارديان"، هاري ساشار 
ُ                     وَرُهال األعماا، ساميون مار   َ    ( Simon Marks)     وإسارائيل ساييف                   ( Israel 

Sieff)   صاحبا سلسلة املتاهر الربيطانية الشهرية "ماركس آند سبنسر". ويف وق ،                                                                
  ا                                                   ًّ موعة وايزمان" مع جمموعات صهيونية أخرى، وفتح  هلا مقرًّ             الحق، حتالف  "جم

                                                 
         (، رؤيته Der Judenstaat                                                 يودور هرتزا يف كتا  "الدولة اليهودية"، )باألملانية:  ت  د   َّ حدَّ  (1 )

                قبل مثانية عشار        2995     شباط  /     فرباير    21                     ُ                     للدولة اليهودية. وقد ُنشر الكتا  يف فيينا يف 
                                ا من انعقاد املؤرر الصهيوين األوا.   ً شهًر
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     باسم    َ َف ِ ِر          ُ ، يف لندن ُع (Great Russell street )                       ا يف شارع "غريي  راسل"     ًّ رئيسيًّ
َ      ل َب اللوَ                                           َ َل نواة مؤسسات "الدولة اليهودية" القادمة، وَق     َّ "، شكَّ  44       املكتب "       بااي    

                        حتالفا  ماع "جمموعاة                                                  املؤيد إلسرائيل يف بريطانيا. ومن ضمن املنظمات، اليت
                                                                               وايزمان"، كان  "املنظمة الصهيونية العاملية"، و"الوكالاة اليهودياة"، و"الناداء    

              "الفيدرالياة                                                             ُّ اليهودي اإلسرائيلي املتحد"، كما كان املقر الصهيوين يف لندن يضمُّ
                                                                ً       الصهيونية اإلجنليزية"، و"الصندوق الوطين اليهودي" الاذي ال يازاا مساجالً   

  . (1 )                         ا مع املؤسسة األم يف إسرائيل                   ًّ ، ولكنه مرتبط إداريًّ               كمؤسسة بريطانية
                                                                    َّ خالا هذه الفترة املبكرة من عمر احلركة الصهيونية و"دولتها" الوليدة، ظلَّ

      حياث     ؛                                          ة هامشية يف صفوف اجلالية اليهودية يف بريطانيا َّ لَّ         ِ الصهيوين ِق             أتباع الفكر
                           كرة "الدولاة اليهودياة"،                               ذون يف أوساط اجلالية يعارضون ف                    ِّ كان قادة الرأي املتنفِّ
                                                      رت بعد احلر  العاملية الثانية. ويقوا معهد أحباث السياسات                  َّ ولكن هذه احلاا تغيَّ

                                                                            اليهودية عن تل  الفترة: "لقد بدأ عدد اليهود املنتمني إىل املنظماات الصاهيونية   
                                                                           يتزايد، وقد أخذوا بالتغلغل يف املنظمات اليهودية الربيطانية، حاىت ركناوا مان    

  ل                                            ِّ     على )جملس اليهود الربيطانيني(، اجلسم الر اي املمثِّا        2979        ة يف عام       السيطر
                                                                          للجالية اليهودية يف بريطانيا، والتغلغل أكثر يف نسيج اجملتمع الربيطااين. وخاالا   
-                                                                     تل  الفترة من صعود احلركة الصهيونية، أصابح  )الفيدرالياة الصاهيونية   

                           عضويتها ممثلني عان خمتلاف        يف                       َّ ل ظاهرة الفتة، بعد أن ضمَّ  ِّ شكِّ           ُ اإلجنليزية( ُت
                 أقصى اليمني. ورغم     إىل                                                     التيارات السياسية والفكرية الصهيونية، من أقصى اليسار 
                  املنظمة سرعان ماا       فإن                                                       أن دور )الفيدرالية الصهيونية( تراهع بعد إنشاء إسرائيل، 

                                                  ا يف جماا العالقات العامة، وتنظيم محالت الضغط السياسي،                 ً أوهدت لنفسها دوًر
  . (2 )                                                            الدبلوماسية الثقافية، اليت هتدف إىل حشد التأييد للدولة الوليدة"     ومحالت 

   َ َل     ق ا                                                           ِ     ويف مطلع األربعينات من القرن املاضي، نقل  املنظماات الصاهيونية ثِ  
            رت بريطانيا                                                               َّ نشاطها من بريطانيا إىل الواليات املتحدة األمريكية، ال سيما بعد أن قرَّ

                                 ني، وأصبح  بذل  مبثابة "العادو" يف                           تقييد هجرة اليهود إىل فلسط      2979      يف عام 
                                                 

( 1)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  
 Project, 27 November 2013. 

( 2)  Ibid. 
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                                                . ولكن سرعان ما عاادت املنظماات الصاهيونية إىل     (1 )                     نظر املنظمات الصهيونية
                                                                     استئناف نشاطها يف بريطانيا، من خالا تأسيس مجاعات "أصادقاء إسارائيل" يف   

                     األحرار الادميقراطي(،    ،       العماا  ،                                              الكتل الربملانية لألحزا  الرئيسية الثالثة )اتافظني
            ت املنظماات       َّ   إذ مادَّ    ؛                                                ا بأن النشاط الصهيوين مل ينقطع عن الساحة الربيطانية  ً لًم ع

                  )النداء اليهاودي     :                                                         الصهيونية العاملية، املتواهدة يف الواليات املتحدة األمريكية، مثل
  . (2 )                                            الفيدرالية الصهيونية( جماا نشاطها إىل بريطانيا   ،                   اجمللس اليهودي العاملي  ،      املوحد

ِ                 لبدايات األوىل ِلَتَشكُِّل منظمات حملية للو    إن ا   :          وميكن القوا ُّ  َ         الصهيوين     باي               َِ 
      حادت                                                             َّ     يف بريطانيا تعود إىل منتصف السبعينات من القرن املاضاي، عنادما اتَّ  

                  ساتا أوا منظماة        َّ ا وأسَّ                                                  ً "الفيدرالية الصهيونية" و"اجمللس اليهودي الربيطاين"، مًع
           اإلسرائيلية -           ة الربيطانية               باسم "اللجن َ َف ِ ِر                                    ُ عالقات عامة بريطانية داعمة إلسرائيل، ُع

ْ                                        ". وقد ُأسَِّسْ  "بيب " يف البداية كشركة "عالقات عاماة"  BIPC              للشؤون العامة   َ ِّ  ُ       
         ة بشاكل   َ َل َّ وَّ َ َم                                                      ُ خاصة تقوم بتنظيم أنشطة وفعاليات ومحالت مؤيدة إلسرائيل، وُم

              ، وصديق حاييم     ساشر         ابن هاري   - (Michael Sacher      ساشر )               أساسي من مايكل 
                  ورئايس "الناداء             التجارية                        موعة "ماركس آند سبنسر"           نائب رئيس جم  -       وايزمان

  . (3 )  د"                      َّ اليهودي اإلسرائيلي املوحَّ
                                                                   ويبدو أن تأسيس "بيب " هاء ملواههة احلركة املناصرة للشعب الفلسطيين، اليت 
                                                                         بدأت بالظهور يف األوساط الربيطانية، ال سيما يف اجلامعات والنقابات. ومثاا علاى  

  ،  (Eric Moonman )                                 "بيب "، ما قام به إيري  مومناان                          األنشطة، اليت كان  تقوم هبا 
                            ا يف الربملان عن حز  العمااا،        ً ا نائًب                                         ً رئيس الفيدرالية الصهيونية، والذي أصبح الحًق

                             ماذكرة للنقااش يف الربملاان،       ،    2944                   تشرين الثاين من عام  /       يف نوفمرب   ، م        َّ عندما قدَّ
                        فيها من تنامي "العنصرية                                                     موضوعها "التحيز العنصري يف اجلامعات" الربيطانية، اشتكى 

                                                                          ضد إسرائيل" يف األوساط الطالبية يف اجلامعات الربيطانية، وقد تزامن ذل  مع اعتماد 
                                                 

( 1)  Ovendale, R. The English-speaking Alliance: Britain, the United States, the  
 Dominions and the Cold War 1945-1951, (Routledge, London 1985), p. 352. 

( 2)  Ibid. 
( 3)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  

 Project, 27 November 2013. 
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  ،     2942                تشارين الثااين    /     نوفمرب    20    ، يف     7749                                   قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
  . (1 )                                                       أن الصهيونية هي شكل من أشكاا العنصرية والتمييز العنصري" "  ا ب          َّ الذي أقرَّ
                  ، الرئيسة السابقة  (Helen Silman )             هيلني سيلمان      2949                ن  "بيب " يف عام  َّ يَّ ع

    " يف SOAS  - ة     فريقي                         كلية الدراسات الشرقية واإل-                                للجمعية اإلسرائيلية يف هامعة لندن 
             كاانون األوا   /       يف ديسمرب   ،                                           منصب رئيس قسم األحباث يف املنظمة. وقد كتب  هيلني

                               الوقائع اليهودية" تباك  فيهاا  -      رونيكل                      رسالة إىل صحيفة "هويش ك   ،    2942       من عام 
                                                                          على ضعف "الدعاية الصهيونية"، وباملقابل اشتك  من اكتسااح منظماة التحريار    

                                      ا كبرية من املثقفني الشابا  بادعم مان                ً وكسبها أعداًد  -SOAS                الفلسطينية كلية 
                                                                        االشتراكية الدولية. وبذل  تشري الرسالة إىل بداية تالشي الدعم إلسرائيل يف صفوف 

                                                                      مما استدعى قيام املنظمات الصهيونية بإعادة صياغة النشاط السياسي للحركاة     ؛   سار   الي
  . (2 )                                     الصهيونية الربيطانية خالا الفترة الالحقة

                                                               ف نشاط املنظمات الصهيونية يف بريطانيا خالا وبعد الغزو اإلسارائيلي   َّ ثَّ َ َك َ َت
            ون العاماة              الربيطاين للشؤ-                  س )املركز اإلسرائيلي       َّ حيث تأسَّ   ؛    2991             للبنان يف عام 

BIPAC ا مهمة تنظيم رحالت للصاحفيني              ً ى املركز أساًس      َّ ، وتولَّ    2997        ( يف عام                            
                                                          اع الرأي" إىل إسرائيل، واستضافة اتللني والسياسايني وااخارباء             ُ َّ األهانب و"ُصنَّ

                                                                      اإلسرائيليني يف لندن، لاللتقاء بوساائل اإلعاالم ورهااا السياساة واألمان      
                                         قامة عالقات مباشرة مع الصاحافة العربياة               املنظمة إ                     َّ والدبلوماسيني. كما تولَّ

                                                                    الصادرة من لندن، واستضافة عدد من كبار الصحفيني العر  يف زيارات سارية  
                                                                   إىل إسرائيل، للقاء كبار املسؤولني احلكوميني واألمنيني واألكادمييني. كما عمل  
                                                                 املنظمة، بشكل مكثف، على توطيد العالقات بني مراكز األحبااث واملؤسساات   

  . (3 )                                       ميية واجلامعات الربيطانية ونظريهتا يف إسرائيل     األكاد
                                                 

( 1)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  
 Project, 27 November 2013. 

( 2)  Ibid. 
( 3)  Deutsch, Gloria. “Zelda Harris 76 From London to Haifa 1949”, The  

 Jerusalem Post, 6 April 2007, (Visited on 11 December 2014): 
http://www.highbeam.com/doc/1P1-137734692.html 
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 عالفصل الراب

 منظمات اللوبي الصهيوني 
 يف بريطانيا
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                                                                  كشف  دراسة ميدانية )كمية ونوعية(، أهراها أكادمييون يهود بريطانيون، 
                                                                         وبدعم من مؤسسات يهودية بريطانية، يف أوساط اجلالية اليهودية الربيطانية ما بني 

                                                      ، هبدف التعرف على اجتاهات اجلالية اليهودية يف بريطانياا،      1007 و      1001  ي    عام
                   مكاناة مركزياة يف                                                       ُّ ومدى ارتباط اجليل اجلديد بإسرائيل، عن أن إسرائيل حتتلُّ

                                    "أظهرت املقابالت امليدانية والبياناات                                        ضمري اليهود الربيطانيني. وتقوا الدراسة:
             حياث كشاف      ؛                    شاركني بقوة بإسرائيل                     ة واضحة على ارتباط امل              َّ االستبيانية أدلَّ
                        ا بأمر إسرائيل، بينما مل                               ًّ ممن شاركوا يف االستبيان يهتمون هدًّ   %  49              النتائج عن أن 

                  من املشاركني سبق هلم    %  92                           ا هبا. كما أظهرت النتائج أن           ً فقط اهتماًم   % 2    ظهر  ُ ُي
                   هنم زاروا إسارائيل   إ   %  51                                               أن زاروا إسرائيل، مرة واحدة على األقل، يف حني قاا 

  . (1 )                                             كثر من ثالث مرات، أو أقاموا هنا  لفترات زمنية" أ
                                             إن النتائج تكشف عن ثالثة اجتاهات يف العالقة باني     :    راسة د  ال   و  ُّ عدُّ ُ ُم      وقاا

                               "أحب إسرائيل"، شارحية ال تتفاق      :                                     يهود بريطانيا وإسرائيل، هي: شرحية قال 
          اليهودي           ه اإلعالم غري                                                   ِّ بشكل دائم مع أفعاا إسرائيل، وشرحية ثالثة تكره أن يوهِّ

        ويقاوا                                                                 انتقاد إلسرائيل حىت يف حالة عدم موافقتها على ما تقوم به إسرائيل.    َّ أيَّ
     فإن                                                                    القائمون على الدراسة: "رغم ما يبدو يف هذه الثالثية من تناقض أو تعارض، 

                ظهار أن يهاود                                                        ُ   االجتاه العام، الذي كشف  عنه املقابالت ونتائج االساتبيان، تُ 
                                               يل كعنصر رئيسي يف الوعي اليهودي الربيطاين، وياتم                          بريطانيا ينظرون إىل إسرائ

                                                                            التعامل معها بدرهة عالية من )العائلية(، واحلب احلقيقي غري القابل للتغيري، وكأهنا 
                                                 

( 1)  Cohen. M, Steven; Kahn-Harris, Keith, “Beyond Belonging: The Jewish 

Identities of Moderately Engaged British Jews”, bjpa, 2004, (Visited on 23  
 February 2015): 

http://www.bjpa.org/Publications/downloadFile.cfm?FileID=16258 
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ُ                  َمُس هلاا األعاذار يف    َ َت                           ُ   ا ما حتظى بالتقدير لقوهتا، وُتل                          ً فرد من أفراد األسرة، وغالًب  َ
              يكاون داخال       أن       ، جياب                                              حاالت القصور وااخطأ، وأي انتقاد أو لوم لسلوكها

  . (1 )                          ا عن مسامع الغرباء وااخصوم"           ً األسرة، بعيًد
                                                                وخل  القائمون على الدراسة إىل أن احلفاظ على هذه العالقات القوية بني 

                  مني، وقادة الرأي يف                                                        ِّ إسرائيل ويهود بريطانيا يتطلب من اآلباء، واحلاخامات، واملعلِّ
                               وية الروابط بني األهياا اجلديادة                                            اجلالية، ومن املنظمات اليهودية، العمل على تق

                                                                     من يهود بريطانيا وإسرائيل، عن طريق احلديث بشكل مستمر مع األهياا الشابة 
                                                                     عن إسرائيل وإجنازاهتا، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم زيارات مستمرة هلا، 

                                                              اجليل اجلديد حوا إسرائيل والصهيونية، والقضايا املعاصرة، وليكاون     َ َف َّ قَّ َ َث َ َت    َ حىت َي
                                        ا على الدفاع عن إسرائيل يف وهاه احلماالت                               ً شبا  اليهودي يف بريطانيا قادًر  ال

  . (2 )               قسوة يف بريطانيا                           ُّ اإلعالمية املعادية، اليت تشتدُّ
                    ل العمود الفقاري،   ِّ شكِّ                               ُ إن نتائج هذه الدراسة امليدانية ُت   :     القوا            ومن املنطقي

        ا علاى         ً عمل مجيًع                                                        الذي جيمع نشاط املنظمات الصهيونية يف بريطانيا، ال سيما أهنا ت
  .       الدراسة                               إجناز التوصيات، اليت خلص  إليها

  

                                                 
( 1)  Cohen. M, Steven; Kahn-Harris, Keith, “Beyond Belonging: The Jewish 

Identities of Moderately Engaged British Jews”, bjpa, 2004, (Visited on 23  
 February 2015): 

http://www.bjpa.org/Publications/downloadFile.cfm?FileID=16258 

( 2)  Ibid. 
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 املبحث األول

                            المنظم   الم ؤ ي دأ إلأرائيل

                                                                    رغم صعوبة حصر عدد املنظمات الصهيونية أو اليهودية أو الربيطانية املؤيدة 
                                    معروف وعلين، وبعضها سري أو يعمل حتا             ألن بعضها   ،                  إلسرائيل يف بريطانيا

           أمكن، هنا،       فإنه                                       اجلمعيات ااخريية" أو "املؤسسات االهتماعية"،  "   :       من قبيل   ء   ا أ
                                                                          َّ حصر أهم تل  املنظمات العلنية أو شبه العلنية، اليت تعمل لتحقيق أهداف تتلخَّ

                                                          الدفاع عن إسرائيل، وحتسني صورهتا، وكسب الرأي العام الربيطااين    يف        باألساس 
    ها.                                           تأييدها، وإقصاء اآلراء املعارضة إلسرائيل وهتميش ل

 االتح د ال ليوني لبريط ني  العظمى وأيرلندا -1

 The Zionist Federation         أيرلندا )                               االحتاد الصهيوين لربيطانيا العظمى و   س   َّ تأسَّ

of Great Britain and Ireland ،)   ا باسم االحتاد الصهيوين الربيطااين             ً واملعروف أيًض                               
   أن           )لالحتااد(            إللكتاروين             ظهر املوقع ا    ُ . وُي    2999         (، يف عام ZF                  أو االحتاد الصهيوين )

                                                           س لتنظيم محالت دعم من أهل إقامة وطن دائم للشعب اليهودي"، وأن           َّ "االحتاد تأسَّ
              ل أكثار مان                                          ِّ ة للحركة الصهيونية يف اململكة املتحدة، وميثِّ                     َّ "االحتاد الصهيوين هو مظلَّ

  . (1 )              ألف عضو منتسب"    20                منظمة، وأكثر من      210
     حتاد:                                من أبرز األهداف اليت يعمل عليها اال و
          ة االحتااد                                                 َّ دعم وتنسيق وتسهيل عمل كل املنظمات املنضوية حت  مظلَّ -

  .       أيرلندا                   على صعيد بريطانيا و
                                   مواصلة دعم حركات الشبا  الصهيونية. -

                                                 
( 1)  http://zionist.org.uk/about-zf/, (Visited on 12 February 2015): 
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                                                               تشجيع مشاركة اليهود يف خمتلاف األنشاطة الصاهيونية، التعليمياة      -
           مع التركيز                                                           والثقافية، وتعليم اللغة العربية، ونشر املعلومات عن إسرائيل، 
          هااهر إىل    َ امَل                                                   على أن اهلدف األعلى للصهيونية هو إعادة اليهاود مان   

  . (1 )       إسرائيل
                                          "، اليت يصفها املوقع اإللكتروين بأهناا "جملاة   Connectُ                ُيصدر االحتاد جملة "

                                        نظرة عامة عن عملنا يف الدفاع عن إسرائيل.                دينا وإعطائهم ِّ يِّ َ َؤ                  ُ رائدة للتواصل مع ُم
  . (2 )                                       رها موظفو االحتاد الصهيوين وغريهم من ااخرباء" ِّ رِّ ح                   ُ وتتضمن مواد حصرية ُي

 (3)اإلأرائي ي لالت  ل واألبح ث-البريط ني المركك -2
  " BIPAC-                        اإلسرائيلية للشؤون العامة-                                 بعد تصفية وإغالق "اللجنة الربيطانية

          ، مت تأسيس     1000                                              ، ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف عام     2992      يف عام 
                                                                  وارئ ألنصار ومؤيدي إسرائيل يف بريطانيا، برعاية السفارة اإلسارائيلية         جمموعة ط

                                                                       يف لندن، من أهل الدفاع عن موقف إسرائيل وصورهتا أمام الرأي العام الربيطاين، 
                 نيسان مان عاام    /    بريل إ       ظهرت يف        ، اليت                                وسرعان ما مت تأطري جمموعة العمل هذه

 Britain Israel )             اا واألحبااث               اإلسرائيلي لالتص-                   باسم املركز "الربيطاين   ،    1002

Communications and Research Centre-BICOM)   رهل األعمااا          برئاسة             
          . وقد ورث  (Poju Zabludowicz )            زابلودوكشز                            اليهودي، فنلندي األصل، بوهو

                                                                املركز، ورئيس جملس املاحنني، بوهو زابلودوكشز، ثروته عن والده تااهر       ُ رئيُس
                                           وكشز، الذي ارتبط بعالقة وثيقة ماع الارئيس                              السالح اليهودي، شلومو زابلود
                                    سهم بشكل كبري يف تأسيس قطااع صاناعة    أ                              اإلسرائيلي السابق، مشعون برييز، و

                                             األسلحة اإلسرائيلية يف ااخمسينات من القرن املاضي.
                                                 

( 1)  “Zionist Federation of Great Britain and Ireland”, Wikipedia, (Visited on 12  
 February 2015): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zionist_Federation_of_Great_Britain_and_Ireland 

( 2)  http://www.zionist.org.uk/about-the-zionist-federation 
( 3)  “Britain Israel Communications and Research Centre-BICOM”, bicom,  

 (Visited on 18 February 2015): 
http://www.bicom.org.uk/ 
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      بااي                                                           يعمل "بايكوم" بالتحالف والتنسيق مع جمموعة من منظماات اللو  و
 United Jewish )  د                      َّ ليهودي اإلسرائيلي املوحَّ               ومنها: النداء ا   ،                  الصهيوين يف بريطانيا

Israel Appeal-UJIA)  وجملس ممثلي اليهود الربيطانيني ،                             ( Board of Deputies 

of British Jews)  وجملس القيادات اليهودية ،                         ( Jewish Leadership Council 

(JLC))   كما يرتبط بعالقات وثيقة مع جمموعات أصدقاء إسرائيل الربملانياة، ال ،                                                                
                           إذ سبق لعدد من التنفيذيني يف    ؛                                       يما "جمموعة أصدقاء إسرائيل يف حز  العماا" س

                      زت عالقات "بايكوم" حبز                                               َّ "بايكوم" أن كانوا أعضاء يف هذه اجملموعة. وقد تعزَّ
        باراون               فاه غاوردن    َ َل  َ وَخ  ( Tony Blair )           من توين بلري       ٍّ ي كلٍّ              ِّ العماا خالا تولِّ

( Gordon Brown )  حلكومة يف بريطانيا. كما يرتبط                          زعامة حز  العماا ورئاسة ا                            
                                       من "جمموعاة أصادقاء إسارائيل يف حاز                                   ٍّ "بايكوم" بعالقات وثيقة مع كلٍّ
                                     من نوا  احلز  يف جملس العموم، و"جمموعاة     %  90                      اتافظني"، اليت تضم حواىل 

                                        أصدقاء إسرائيل يف حز  األحرار الدميقراطي".
                      ط النخباة الثرياة يف                                                  يتميز "بايكوم" بطابعه الليربا  وعالقاته مع أوساا  و

                                           اع القرار لعزهلم عان تاأثري اآلراء العاماة     َّ نَّ                               ُ بريطانيا، وتركيز نشاطه يف اجتاه ُص
                                                                  املناهضة إلسرائيل، وعدم صرف اجلهود يف استهداف الرأي العام العريض بشكل 

                                                                     . كما ميتاز عن غريه من املنظمات الصهيونية الربيطانية التقليدية بعالقاتاه   (1 )     مباشر
        ف ضامن    َّ   صانَّ                                             ُ ت ومراكز األحباث يف إسرائيل. ورغم أن "بايكوم" ُي         مع اجلامعا

                                   نه حيافظ على مسافة بينه وبني املنظمات   فإ                                  تشكيالت احلركة الصهيونية الربيطانية، 
  . (2 )                 الصهيونية املتطرفة

                                                                 يعترب "بايكوم" أكثر جمموعات الضغط املؤيادة إلسارائيل يف بريطانياا     و

                                          العالقات العامة وخرباء يف تنظيم محالت الضاغط،      ني يف      ِّ ف خمتصِّ  ِّ وظِّ ُ ُي      ؛ إذ ا ً ًر   ُّ تطوُّ
   . (3 )                                                                   إضافة إىل استخدام تقنيات وأدوات استطالعات الرأي العام وقياس اجتاهاتاه 

                  " حت  شعار "لفهام  Fathom                              أصدر "بايكوم" جملة فصلية باسم "      1021       ويف عام 
                                                 

( 1)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  
 Project, 27 November 2013. 

( 2)  Ibid. 
( 3)  Ibid. 
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                                                                        أعمق إلسرائيل واملنطقة"، وتتضمن اجمللة متابعة للشؤون الراهناة مان وههاة    

                                                  ا مع التطورات يف جماا اإلعالم اجلديد، أتاح  "باايكوم"                     ً ظر إسرائيلية. وراشًي ن
                                              الئم أنظمة احلاسو  واهلواتف اجلوالة وأههازة "اآلي     ُ ا ُي          ًّ ا إلكترونيًّ            ً للمجلة تطبيًق

  . (1 )    باد"
              وسائل اإلعاالم                           اإلسرائيلي لالتصاا واألحباث-       الربيطاين              يستهدف املركز و

                   لون الرأي العام عرب   ِّ شكِّ                             ُ والسياسية وقادة الرأي الذين ُي                           الربيطانية، والنخب الثقافية 
                      ن قادة "بايكوم" باأن   ِ ِم ْ ْؤ    ُ إذ ُي   ؛                                              خطابات مؤيدة إلسرائيل، تتم صياغتها بعناية فائقة

                                                                              السياسة ااخارهية لربيطانيا تتأثر بآراء النخبة أكثر من تأثرها مبواقف الرأي العام، 
                ي "بايكوم" أمهية   ِ وِل                  ُ وساط النخبة. كما ُي                 إلسرائيل مقارنة بأ   ا     ً تأييًد                َّ الذي يرونه أقلَّ

                        رة، لذل  يهتم بتنظيم أو                                                ِّ خاصة جلهود بناء العالقات املباشرة مع الشخصيات املؤثِّ
                                     اع القارار والناوا  الربيطاانيني إىل     َّ نَّ                            ُ رويل رحالت وزيارات للصحفيني وُص

  ا                                                    م "بايكوم" التربعات واهلبات لألحزا  السياسية ومرشاحيه   ِّ قدِّ              ُ إسرائيل. كما ُي
                                                                       لالنتخابات العامة، وللنوا  من خمتلف األحزا  السياسية. ويعتمد اساتراتيجية  
                                                                   بناء "دعم مستدام" إلسرائيل يف األوساط السياسية واإلعالمياة، مان خاالا    
                                                                   "تكتيكات" عزا اجلماعات املناهضة إلسرائيل، وتعزيز دور وقدرات اجلماعاات  

  . (2 )         املؤيدة هلا
                                      اإلعالمية تلتازم مبباادئ: املصاداقية يف                                  ويزعم "بايكوم" أن استراتيجيته 

                                         ب ردود األفعاا املبالغ فيها، ووضع احلجاج يف                   ُّ ب التعا  فيه، وجتنُّ          ُّ ااخطا ، وجتنُّ
ً    قوالب لغوية يسهل على صناع الرأي تبنيها، وتقدمي خطا  مبضمون مقنع باداًل                                                                   

    ألن   ؛                                                                 من االحتجاج على التغطية الصحفية الناقدة، وعدم مضايقة وسائل اإلعاالم 
                                                                     ذل  يأيت بنتائج عكسية. باملقابل، يعمل "بايكوم"، وغريه من جمموعات الضاغط  

                                                 

      كانون  /     يناير   9   :             )تاريخ الدخوا   ،                                  طالع على حمتوى اجمللة يف املوقع اإللكتروين      ميكن اال  (1 )
  (    1022      الثاين 

http://fathomjournal.org/ 

( 2)  “Britain Israel Communications and Research Centre-BICOM”, bicom,  
 (Visited on 18 February 2015): 

http://www.bicom.org.uk/ 
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                             ا  )اليهاود وغاري اليهاود(     َّ تَّ   ُ الُك /                                     املؤيدة إلسرائيل، على تشويه  عة الناشطني
                                                                       املنتقدين إلسرائيل. وتزعم هذه املنظمة أن منتقدي إسرائيل يساعون إىل "نازع   

                   سميات هديادة مان    م          اء أشكاا و                              عنها بدافع من الكراهية، وحت  غط          الشرعية"
                                   على الطعن يف قانونية وشارعية محاالت          املركز                            أشكاا معاداة السامية. ويعمل 

                                                                        مقاطعة إسرائيل، واسترهاع دعمها يف أوساط اليهاود الربيطاانيني الليارباليني    
         ي موقاف    ِّ   قاوِّ                                               ُ ألنه يعتقد أن تفشي انتقادها يف األوساط اليهودية ُي   ؛         واليساريني

  . (1 )     ليهود                منتقديها من غري ا
                                                 أن إقناع الناس يف بريطانيا بفكرة "إسرائيل تسعى إىل        املركز             تعتقد قيادات  و

                                                                      سالم دائم مع هرياهنا" هي أفضل املفاتيح لزيادة الدعم إلسرائيل، حىت "لو كاان  
               . وقاد أعااد       1022                                                   حتقيق السالم بعيد املناا"، كما قاا زابلودوكشز يف عاام  

                       ت منذ تأسيسه، فبينماا                  َّ ا السنوات اليت مرَّ                              "بايكوم" صياغة خطابه وجتديده خال
                        ا كبري يف الارأي العاام                          ُّ ، إنه يسعى إىل "إحداث حتوُّ    1002                كان يقوا، يف عام 

  ا            ً   م أكثر نضاوهً                     ُّ ا إنه يريد حتقيق "تفهُّ                                    ًّ الربيطاين لصاحل إسرائيل"، بات يقوا حاليًّ
  م                                                                      ملواقف إسرائيل"، ويشري يف أدبياته إىل "دولة فلسطينية" ماع ضامان "الساال   

  . (2 )              واألمن" إلسرائيل
            أنه يلتازم              بايكوم"، إال  "  ا                               دت ألوان وأشكاا ااخطا  الدعائي ل         َّ ومهما تعدَّ

         التالية:               ى ذل  يف املواقف                                           َّ على الدوام بالسياسات العامة إلسرائيل، ويتجلَّ
                                          عن موقف رافض لعضوية دولة فلساطني يف األمام         1020        ر يف عام   َّ عبَّ -

        املتحدة.
             ، ومواقفهاا      2954                            ئيل الرافضة لالنسحا  إىل حدود             د مواقف إسرا ِّ يِّ َ َؤ ُ ُي -

                                            من قضايا القدس واملستوطنات وحق العودة لالهئني.
                                               عاصمة إسرائيل"، على الارغم مان أن بريطانياا     "  ا           يصف القدس ب -

                                                            والواليات املتحدة، وغريمها من الدوا احلليفة إلسارائيل، مل تعتارف   
                                                 

( 1)  “Britain Israel Communications and Research Centre-BICOM”, bicom,  
 (Visited on 18 February 2015): 

http://www.bicom.org.uk/ 

( 2)  Ibid. 
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              بيب إىل القدس.                                          بذل ، ومل تنقل أية دولة منها سفارهتا من تل أ
                يها يف خطاباتاه    ِّ   سامِّ                                   ُ     ى موقف إسرائيل من املساتوطنات، الايت يُ      َّ يتبنَّ -

                                    "جمتمعات سكانية" و"أحياء" إسرائيلية.
                                                           يتجاهل كل االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان الفلسطيين داخال   -

       ه ماا   ِ ِبْ    ْشا                    ُ ما جيري يف إسرائيل، ُي                                إسرائيل ويف األراضي اتتلة، ويعترب "
  . (1 )           من التمييز"                  حيث تعاين األقليات   ؛        دوا أخرى      جيري يف 

 "حم ة "نحن نؤمن بإأرائيل -3

        يف عاام     (We Believe in Israel   " )                    حنن ناؤمن بإسارائيل   "           انطلق  محلة 
              وحضره حاوا                 منظمة صهيونية    15                   قد يف لندن، بدعم من             ُ ، خالا مؤرر ُع    1022
                      هناح مان "باايكوم"،        أهنا        للحملة                املوقع اإللكتروين         ونقرأ يف  .  (2 )     مشار       2200

                                                                 وتضم "شبكة من األشخاص الناشطني يف اململكة املتحدة، واملتحدين باإلميان حبق 
                            د احلملة ااخطوط العريضة جملااا    ِّ حدِّ  ُ وُت   . (3 )                               دولة إسرائيل يف العيش بأمن وسالم"

                                                        دعم وتسهيل عمل النشطاء، الذين يسعون، من خاالا املشااركة    "  ا        نشاطها ب
                                               إىل خلق فهم أفضل عن إسرائيل... وإىل إشرا  اآلخرين                      اتلية وتنظيم احلمالت،

                                                                        يف جمتمعاتنا، سواء كانوا من األصدقاء، أو اجلاريان، أو الازمالء، أو األعضااء    
                                                                     املنتخبني يف اجملالس اتلية، أو وسائل اإلعالم، حبيث يتم النظر إىل إسرائيل بشكل 

                   ود وغاري اليهاود،                                             وحنن ائتالف واسع وشامل ومفتوح للجميع من اليه         عادا...
                                                                        ومن خمتلف ألاوان الطياف السياساي، ممان يشااركوننا قيمناا وأهادافنا        

                                                 
( 1)  Mills, Tom; Aked, Hilary; Griffin, Tom; Miller, David; “The Britain Israel 

Communications and Research Centre: Giving peace a chance?”, Academia,  
 (Visited on 10 February 2015): 

http://www.academia.edu/5061190/The_Britain_Israel_Communications_and

_Research_Centre_Giving_Peace_a_Chance 

          يف هبوياة       التعر "                  وقد وردت حت  عنوان    ،                     املوقع اإللكتروين للحملة   :             مصدر املعلومات  (2 )
  : (    1022            كانون الثاين  /     يناير   9   :            تاريخ الدخوا    "، )     احلملة

http://www.webelieveinisrael.org.uk/ 
  .      السابق       املرهع  (3 )
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                                                              . وتقوا احلملة يف أدبياهتا: "حنن نعتقد أن بريطانيا باتا  الياوم    (1 )           األساسية..."
                                                                     املركز الرئيسي األوا، خارج منطقة الشرق األوسط، حلركة املقاطعاة العاملياة   

                                          توحيد أنصار إسرائيل يف اململكة املتحدة حاوا                              إلسرائيل، وبالتا  حنن نسعى إىل 
                                        املعتقدات املشتركة واألساسية واليت تتمثل يف:

                                           حنن نؤمن حبق دولة إسرائيل يف العيش بسالم وأمن. -

                                                      حنن نرغب، بشكل عاهل، يف إحالا الساالم يف الشارق األوساط،     -
                                                            وندعم املفاوضات إلهناء الصراع بني إسرائيل والفلسطينيني على أساس

               الدولتني لشعبني.    ِّ حلِّ

                                                         د وهود عالقة وثيقة بني بريطانيا وإسرائيل، على أساس القايم        ِّ حنن نؤيِّ -
                واملصاحل املشتركة.

                                                                حنن نؤمن بإسرائيل كدولة دميقراطية ويهودية، ونؤمن باأن دميقراطياة    -
                                                            إسرائيل هي واحدة من مصادر قوهتا. ونؤمن بأن الصهيونية هي حركة 

                                       املصري للشعب اليهودي يف إسرائيل كوطن قومي                      التحرر الوطين وتقرير
        لليهود.

                                        دة تضم كل أنصار إسارائيل يف بريطانياا،                         َّ نسعى إىل إقامة هبهة موحَّ -
                             النظر عن انتماءاهتم السياسية.     ِّ بغضِّ

                                                        حنن نعارض محالت نزع الشرعية عن إسرائيل من خاالا تكتيكاات،    -
  . (2 )         والعقوبات                                         احلر  القانونية واملقاطعة وسحب االستثمارات   :   مثل
     آذار  /                      ا يف لندن، خالا شهر مارس                              ً م  محلة "حنن نؤمن بإسرائيل" مؤرًر   َّ ونظَّ
        شخصاية        2200                                              ، قبيل االنتخابات الربيطانية العامة، حضره حوا     1022       من عام 

                                        هلسة وحلقة عمل رحورت حاوا: إدارة محاالت       90                    عامة، وشهد ما يقار  
                                دفاع عان إسارائيل يف اجلامعاات                            استراتيجيات الدعاية للا  و                العالقات العامة، 

                   أساليب الضغط علاى   و                  على صانعي القرار،               كيفية التأثري و                   واالهتماعات العامة، 
                                              والربملان الربيطاين واجملالس اتلية، وفناون كتاباة       باي                      النوا  يف الربملان األورو

                                                 

  .      السابق       املرهع  (1 )
  .      السابق       املرهع  (2 )
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                                           إخل. كما خصص  هلسات أخرى حوا "اساتراتيجيات                    عرائض االحتجاج...
                                                 ى شرعية إسرائيل"، وكيفية مواههة محالت املقاطعة وسحب                  مكافحة االعتداء عل

  . (1 ) (BDS                                          االستثمارات وفرض العقوبات اليت تنظمها حركة )

 مج س القي دأ اليلوده -9
   (2 ) (The Jewish Leadership Council-JLC )                         س جملس القيادة اليهاودي    َّ تأسَّ
   (Trevor Chinn )                                             مببادرة من هنري غرنوالد، وبتمويل من تريفر شني   ،    1007      يف عام 

   (Michael Levy )                          واللاورد مايكال ليفاي      (Gerald Ronson )               وهريالد رونسون
                                          ليجمع قيادات كربى املنظمات اليهودية وكباار    ،  (David Cohen )             وديفيد كوهني

                                 ز التمثيال اليهاودي ونفاوذه يف      ِّ   عازِّ  ُ ُت                                      الشخصيات يف اجلالية اليهودية، يف مبادرة
                                               تنسيق بني املنظمات واملؤسسات اليهودية فيها، علاى                  يكون مبثابة هيئة     ، ول (3 )        بريطانيا

                                                                        غرار جملس رؤساء كربيات املنظمات اليهودية األمريكية. وقد مت رويل عملية التأسيس 
                               ، الذي أصبح أوا مدير للمجلاس.   (Douglas Krikler )   لر  ك                من قبل دوغالس كري

 Downing   0 2                                                       ن اجمللس أوا نشاطاته باهتماع يف مقر احلكوماة الربيطانياة )     َّ ودشَّ

Streetتوين بلري، وكان ذل  االهتماع األوا من نوعاه       األسبق                   ( مع رئيس الوزراء ،                                           
                    . ومنذ ذل  التاريخ،     2994                                                     بني املنظمة اليهودية وبلري منذ توليه رئاسة احلكومة يف عام 

                                                                     أصبح  هذه االهتماعات نقطة مهمة للتواصل بني رؤساء احلكوماات الربيطانياة   
                دية يف بريطانيا.                   وزعماء اجلالية اليهو

                                                 
( 1)  Aked, Hilary, “Critics banned, Islamophobes welcome at “We Believe in Israel”  

 UK conference”, spinwatch, 19 March 2015, (Visited on 26 March 2015): 
http://www.spinwatch.org/index.php/issues/lobbying/item/5754-critics-

banned-islamophobes-welcomed-at-we-believe-in-israel-uk-conference 
              دت حتا  باا                                              املوقع اإللكتروين جمللس القيادة اليهودي، وقد ور   :             مصدر املعلومات  (2 )

  : (    1022     شباط  /     فرباير    20   :            تاريخ الدخوا   ، )             التعريف باجمللس
http://www.thejlc.org 

( 3)  Schoenberg, Shira “Modern Jewish Community in the UK”,  
 jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/England.html#8 
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        ، علاى   (Mick Davis )                  ا مايا  ديفايس         ًّ سه حاليًّ                    َّ يعمل اجمللس، الذي يترأَّ
                                                                     توظيف عالقات األثرياء اليهود ونفوذهم يف أوساط اجملتمع الربيطااين، لتنظايم   

                                                                   يهودي يدعم القضايا السياسية وغري السياسية، اليت هتم يهود بريطانياا.     باي   لو
                                       ن مؤسسات غري سياسية، اهتماعية وخريية، مما                         يضم اجمللس يف عضويته ممثلني ع و

         ، يف حديث  (Brian Kerner   )                               ع نشاطات اجمللس. واعترب براين كرينري        ُّ يعكس تنوُّ
             ، أن "تعايني      1005                                                   مع صحيفة "هويش كرونيكل" اليهودية الربيطانية يف عاام  

                                                                       القيادات يف )جملس القيادات اليهودي( يتم على أساس اجلدارة الشخصية أكثر منه 
                                   ل اجمللس أقوى وأشد القيادات اليهودية   ِّ مثِّ                                ُ ى أساس الطرق الدميقراطية، وبذل  ُي  عل

                     كرينري من الشخصيات اليت     ُّ عدُّ    ُ . وُي (1 )                        ا يف أوساط اجملتمع اليهودي"             ً وأكثرها تقديًر
                                                                    دت أرفع املناصب يف املنظمات اليهودية، فقد كان رئيس "النداء اإلسارائيلي     َّ تقلَّ

                             ، وكان نائاب رئايس منظماة        1000       إىل عام    2   299       من عام     د"            َّ اليهودي املوحَّ
             ا يف منظماة        ً ا مشارًك      ً ا رئيًس            ًّ ، ويعمل حاليًّ    1022       إىل عام       1002                "بايكوم" من عام 
        س اجمللس َّ سَّ   َ . َأ (2 )                         ا يف "جملس القيادة اليهودي"    ً وعضًو  ( Fair Play                "اللعب العادا" )

        ألنشاطة                ى مهام تنظيم ا                                      َّ مؤسسة باسم "جلنة األنشطة اليهودية" لتتولَّ      1005      يف عام 
 Trevor )                                                             السياسية. وكان جملس إدارة "جلنة األنشطة اليهودية" يضم تريفر شني

Chinn)   وهنري غرينوالد                ( Henry Grunwald)   رهل األعمااا               وبراين كرينري و             
  . (3 )               بوهو زابلودوكشز

                                                                وقد أخذ جملس القيادة اليهودي، الذي يضم يف عضويته أعضااء نافاذين   
                                                ستانلي فين ، واللورد مايكل ليفي، على عاتقه مهمة                            وممولني أقوياء، أمثاا اللورد 

                                                                   عن القيادات اإلسرائيلية ومحايتهم من املطاردة القانونية يف بريطانياا.              الدفاع بقوة
                                   مع شركة حماماة كربى يف لنادن للضاغط         1009                            وبالفعل، تعاقد اجمللس منذ عام 

                                                 
( 1)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  

 Project, 27 November 2013. 
( 2)  “Brian Kener”, thejlc, (Visited on 26 March 2015): 

http://www.thejlc.org/author/bkerner/ 

( 3)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  
 Project, 27 November 2013. 
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           ر للقاادة     ِّ   ياوفِّ                                                           على احلكومة الربيطانية، من أهل تغيري القانون الربيطاين بشاكل 
                                                                        اإلسرائيليني محاية من الوالية القضائية الدولية. وقااا اجمللاس علاى موقعاه     

      ليفين،     باي                                                 "فور صدور مذكرة توقيف حبق الوزيرة اإلسرائيلية، تسي           اإللكتروين:
                                      ه اتامون، للحكومة واملعارضة، وعملنا مع                          َّ ا الرأي القانوين، الذي أعدَّ          ً أرسلنا فوًر

                      العمااا والادميقراطي       باي                             سرائيل، وأصدقاء إسرائيل يف حز               اتافظني أصدقاء إ
                                                                       الليربا ، حلشد الدعم لتغيري القانون. ويف غضون بضعة أيام، وعد رئيس الوزراء، 

                              تغيري القانون يف أقر  وق  ممكن"،  ل                                      آنذا ، غوردون براون، بشكل علين، بالعمل 
ً           وهذا ما حدث فعاًل، وكان للو    ل      َّ   ث عادَّ     حيا    ؛                     الصهيوين ما سعى إلياه     باي               

ً                                بريطانيا قانوهنا ااخاص بالوالية القانونية، وبداًل من مواههة االعتقاا عند زياارة                                              
  ن  أل                                                                  اململكة املتحدة، بات بإمكان السياسيني واجلنراالت اإلسرائيليني االطمئناان  

             ا ما يتصارف                                ً من خالا النائب العام، الذي غالًب   ُّ رُّ ُ ُم َ َت                     َ مذكرات االعتقاا حبقهم َس
  . (1 )                  سية ال تغضب إسرائيل                مبوهب توهيهات سيا

 د                                الندات اليلوده اإلأرائي ي الموح   -5
                                            يف الواليات املتحدة األمريكية، كمنظمة غري حكومية،       2912        س يف عام    َّ تأسَّ

                                            تسعى إىل مجع األمواا الضرورية إلقاماة "الاوطن                              هلا فروع يف مجيع أحناء العامل،
                  اليهودي اإلسرائيلي           ية للنداء                ل األهداف الرئيس    َّ تتمثَّ و                        القومي" لليهود يف فلسطني. 

                      اهلجارة إىل إسارائيل       دعم   يف   ( United Jewish Israel Appeal-UJIA       املوحد )

                                                                       من خالا تقدمي املساعدات للمهاهرين وتنظيم برامج إعاادة تأهيلاهم وإعاادة    
                                                                         توطينهم، ومساعدة املؤسسات ااخريية والتعليمية والعلمية، وتنظيم برامج ترسايخ  

                                                 يعمل النداء يف بريطانيا، منذ تأسيس إسرائيل، علاى   و         إسرائيل.                 يهودية اهلوية يف
                         ي برامج تعزياز ارتبااط                                                      ِّ دعم املشاريع التعليمية وااخريية يف إسرائيل، وتنظيم وتبنِّ

                                                 
( 1)  Israel donors controls Westminster”, -Sloan, Alastair, “How money from pro 

 ):2015April  12, (Visited on 2014October  20, middleeastmonitor 
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/14752-how-money-

from-pro-israel-donors-controls-westminster 
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                                                                         الشبا  اليهودي الربيطاين هبا. وباإلضافة إىل تركيزه على النشااطات التعليمياة   
                         جماالت أخرى أوقات األزماات                                           وااخريية، ينشط هذا التنظيم يف دعم إسرائيل يف 

        واحلرو .

 مج س ممث ي اليلود البريط نيين -6
               يف عهاد امللا      ( Board of Deputies of British Jews )       س اجمللس    َّ تأسَّ

        ل صاوت                     ِّ وال يزاا حىت يومنا ميثِّ                     يف القرن الثامن عشر،                       الربيطاين، هورج الثالث،
                         واجملالس املنتخبة، ويف وسائل                                              اليهود الربيطانيني ومصاحلهم اجلماعية أمام احلكومة 

      ين من                      ِّ ا يف محاية اليهود الفارِّ         ً سنة أدواًر     120                               اإلعالم. لعب اجمللس منذ تأسيسه قبل 
                                                       ل العيش لفقراء اليهود، الذين كانوا يعيشون يف فقر مدقع يف  ُ ُب                ُ االضطهاد، وتوفري ُس

              د مناذ عاام     َّ جتنَّ و   (1 )                                                الطرف الشرقي من لندن يف وق  مبكر من القرن العشرين
                     . كما عمل اجمللس مناذ   (2 )                                         ، يف الدفاع عن إسرائيل، ومناهضة "الالسامية"    2917

  يف       2952                                                               تأسيسه على محاية احلقوق السياسية واملدنية اليهودية، وجناح يف عاام   
       يعتارب   و   . (3 )                                                            استصدار تشريع يعترب التحريض على الكراهية العنصرية هرمية هنائية

                                      ويتمتع مبكاناة معتاربة لادى احلكوماة                                 اهليئة اإلدارية لليهود األجنلو،       اجمللس
                               لون املعابد اليهودياة يف لنادن     ِّ مثِّ     ُ عضو ُي     200          ا أكثر من          ًّ ويضم حاليًّ  ،  (4 )         الربيطانية

                              لون مجيع أطياف الارأي الاديين     ِّ مثِّ                                      ُ واملدن الربيطانية األخرى، ومندوبني آخرين ُي
     ياة                                                                   والسياسي يف اجلالية اليهودية. يواصل اجمللس يف الوق  احلاضار رثيال ومحا  

                                                ويعمل على مواههة "الالسامية"، واتافظة على املقابر                         املصاحل اجلماعية اليهودية، 
                                                                           واملعابد اليهودية، وتنسيق ههود املنظمات اليهودية الناشطة يف بريطانيا مبا يف ذل  

                                                 

                                      ممثلي اليهود يف بريطانيا، وقد وردت حتا                       املوقع اإللكتروين جمللس   :             مصدر املعلومات  (1 )
  : (    1022     آذار  /    مارس    20   :            تاريخ الدخوا )   ،                 با  التعريف باجمللس

http://www.bod.org.uk/ 

( 2)  Schoenberg, Shira, “Modern Jewish Community in the UK”,  
 jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/England.html#8 

( 3)  Ibid. 
( 4)  Ibid. 
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                            ر يف مجيع األحازا  السياساية                             ِّ الضغط السياسي، واحلضور املؤثِّ          تنظيم محالت 
  . (1 )        الرئيسية

 عأ الع دل""ال  حم ة -1
        يف عاام      (،Fair Play                "اللعب العادا" )                            س "جملس القيادة اليهودي" محلة  َّ سَّ َ َأ
                                          مقاطعة إسرائيل وأية محاالت أخارى مناهضاة                    هبدف مواههة محالت   ،    1005

         احلملاة                            جملس القيادة اليهودي" فاإن   "  ا                                للصهيونية. وحسب املوقع اإللكتروين ل
  ر                               ِّ دائية، وتعمل مثل حمطة إنذار مبكِّ                                        "تعمل كنقطة عمل حمورية ملراقبة أية أنشطة ع
  . (2 )                                         لباقي املنظمات املناصرة إلسرائيل يف بريطانيا"

                                         على إطالق محلة "أوقفوا املقاطعة" باالشاترا                   "اللعب العادا"              وقد عمل  محلة
                 ً                                                           مع "بايكوم"، زاعمًة أهنا تعارض مقاطعة البضائع اإلسرائيلية؛ ألن املقاطعاة "تضار   

                                سواء، وتستهدف الشعب اإلسارائيلي                              و الفلسطيين واإلسرائيلي على حدو           باالقتصادين 
                                            ضعف قوى االعتداا يف إسرائيل، وألن املقاطعة سلو                            ُ وليس احلكومة اإلسرائيلية، وُت

                      ج معااداة الساامية،    ِّ هِّ َ َؤ                            ُ    وال حيقق نتائج، بل يثري العنف وُيا     باي             عنصري وغري شع
                           هة املقاطعة حبمالت مضادة حتاث         إىل مواه       احلملة                      ض ههود السالم". وتدعو ِ ِه ْ ْج  ُ وُي

  . (3 )                                                  على شراء البضائع اإلسرائيلية ودعم االقتصاد اإلسرائيلي

 م  ورات ال ور مشروع -8
  ( Beyond Images  -                 مـا وراء الصـور   )       شاروع   م           ح أن يكون       َّ من املرهَّ

                                       بغرض تقدمي معلومات ملؤيدي إسرائيل لادعم        1009                        اإللكتروين قد انطلق يف عام 
                                                 

                                                         املوقع اإللكتروين جمللس ممثلي اليهود يف بريطانيا، وقد وردت حتا      :             مصدر املعلومات  (1 )
  : (    1022     آذار  /    مارس    20   :         يخ الدخوا   تار   ، )                 با  التعريف باجمللس

http://www.bod.org.uk/ 

  : (    1022     شباط  /     فرباير    20   :            تاريخ الدخوا   ، )                     املوقع اإللكتروين للحملة   :             مصدر املعلومات  (2 )
http://www.fairplaycg.org.uk 

  : (    1022     شباط  /     فرباير    20   :            تاريخ الدخوا   ، )                     املوقع اإللكتروين للحملة   :             مصدر املعلومات  (3 )
http://www.fairplaycg.org.uk 
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                                            عي املشروع، علاى موقعاه اإللكتاروين، أناه             َّ عام. ويدَّ                 حججهم يف النقاش ال

       ا غاري                                                                   ً مؤسسة ليس  ميينية، وال يسارية، وال دينية، وال علمانية، وإمنا تتبع منهًج
                              ب اللغة احلادة العدوانياة، أو             َّ مة أهنا تتجنَّ       َّ عي املنظَّ             َّ يديولوهي. وتدَّ أ    وغري     باي   حز

                       وغري اليهود، باحلقاائق،                                                     العاطفية، وتسعى إىل تزويد أنصار إسرائيل، من اليهود
                                                                     جج، واملعلومات، والتقنيات، اليت ميكن توظيفها للدفاع عن إسرائيل بطريقاة     ُ واحُل

                                              ا أهنا مشروع مستقل ياديره متطوعاون، وتتمثال          ً عي أيًض                   َّ حيوية ومتوازنة. وتدَّ
           أنشطتها يف:

 ( إدارة املوقع اإللكتروين                      www.beyondimages.info) .  
 عقد الندوات التثقيفية                     .  
 دعم النشطاء           .  
 التعاون مع مشاريع أخرى ذات صلة بدعم إسرائيل                                           .  

                                              ز عمل املنظمة على حشد أكرب عدد ممكن مان النااس      ِّ يركِّ   ،           ولتحقيق ذل 
  . (1 )                                                             العاديني وتعبئتهم باملعلومات ليكونوا مبثابة سفراء مؤيدين إلسرائيل

 معن "    ف           حم ة "    -4
          ، مقرها يف     1021         س  يف عام    َّ تأسَّ  ( StandWithUs )                    منظمة دولية غري رحبية 

                                       ا يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة، وكنادا،                        ً س، ولديها ستة عشر مكتًب ي       لوس أجنل
                   دة لوههاة النظار                               ِّ تعمل على "تقدمي املعلومات املؤيِّ   ،                        وإسرائيل، واململكة املتحدة

                                                       صورة إسرائيل املتميزة للعامل، وتصاحيح األفكاار املسابقة                       اإلسرائيلية، وتقدمي
                                         اإلسرائيلي، ودعم احلوار والسياسات، اليت ميكن -   باي               حوا الصراع العر          والشائعة

                                                                         أن تساعد يف تعزيز السالم يف املنطقة". ويقوا املوقع اإللكتروين للمنظمة: "عليناا  
                                                                     أن نضمن وصوا قصة إجنازات إسرائيل والتحديات املستمرة، اليت تواهههاا، إىل  

                               ، من خالا تقدمي املواد املطبوعاة،                                      كل اجلامعات واجملتمعات يف مجيع أحناء العامل
                                                 

     آذار  /      ماارس     21   :                تااريخ الادخوا     ، )                      املوقع اإللكتروين للمشروع   :             مصدر املعلومات  (1 )
1022    ) :  

http://www.beyondimages.info 
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                                                                        ودعوة املتحدثني، وتنظيم الربامج واملؤررات والبعثاات إىل إسارائيل، وتنظايم    
  . (1 )                                                  محالت التوعية يف وسائل اإلعالم االهتماعي ومواقع اإلنترن "

 البريط ني ولجنة الشؤون الع مة-التح لف اإلأرائي ي -11
-British Israel Coalition Public Affairs Committee )           س التحالف   َّ تأسَّ

BICPAC)   الذي يرفع على موقعه اإللكتروين شعار "مؤيدون للسالم، مؤيادون ،                                                            
                                               . ويقوا يف صفحة التعريف عنه على شبكة اإلنترنا :      1021                إلسرائيل"، يف عام 

                                                                      "ال توهد قضية على الساحة الدولية تثري مثل هذا احلجم من املعارضة والتعاطف، 
ٍ               َّ هستريي معاٍد إلسرائيل، يتألَّ    باي                 إسرائيل. هنا  لو               كما تفعل قضية           ف من أقصى          

               على مدى العقود                                                        و اليسار إىل أقصى اليمني املتطرف واجلماعات الدينية، يعمل جبدو
                                                ا عن استبداد األنظمة يف الشرق األوسط، والتركيز على                        ً املاضية حلرف االنتباه بعيًد

  ا               ً م معلومات وصوًر   ِّ يقدِّ    باي       ا اللو                                         تقويض دولة حرة ودميقراطية هي إسرائيل... هذ
َ  َّ                                                      ِّ وأشرطة مصورة ُمَعدَّة بعناية وفيها الكثري من األكاذيب املعادية للسامية، واملروِّ    هة              ُ 

                                              ي بشكل علين إىل عرقلة احتماالت السالم يف املنطقة...                       ِّ لثقافة اإلرها ، اليت تؤدِّ
              عاات ااخريياة            ا من الترب  َّ موَّ                                                ُ وقد ثب  بالدليل القاطع أن هذه الدعاية اإلرهابية ُت

  . (2 )                                   الربيطانية، ومن أمواا دافعي الضرائب"
                                                    ألن إسرائيل ختسر معركة الرأي العام، فإن فارص الساالم                  وتقوا املنظمة:

                          على تغيري هذا الوضاع مان           التحالف     عمل  ي     لذل    ؛                        واالزدهار آخذة يف التناق 
  :     اآلتية                                                         خالا توظيف هنج استباقي، هجومي، غري اعتذاري، ومبين على األفكار 

                                                             التأكيد على موضوع حقوق اإلنسان، وفضح انتهاكاهتا، اليت ترتكباها   -
                                                          احلكومات واملنظمات املناهضة للغر  يف الشرق األوسط، وباالتوازي  

                   لة يف دولة إسرائيل.                                  ِّ مع ذل  إبراز القيم الليربالية املتأصِّ
                                                 

  : (    1022     آذار  /    مارس    20   :            تاريخ الدخوا   ، )                     املوقع اإللكتروين للحملة   :             مصدر املعلومات  (1 )
https://www.standwithus.com/aboutus/ 

  : (    1022     آذار  /    مارس    21   :            تاريخ الدخوا   ، )                      املوقع اإللكتروين للتحالف   :            صدر املعلومات م  (2 )
http://bicpac.co.uk/about-us/ 
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                                                          كشف املشاعر املعادية إلسرائيل، مبا يف ذل  صم  أصدقاء إسارائيل   -
                                                     مة القمعية، واستمرارهم يف تقدمي الدعم غري اتادود هلاذه          عن األنظ

                                                            األنظمة، اليت تسعى إىل نزع الشرعية عن إسرائيل وحرماان الشاعب   
                             اليهودي من حقه يف تقرير املصري.

             إسرائيل هاي   "  ا ف   ؛                                                التأكيد على القيم الدميقراطية والتهديدات املتبادلة -
                           ع عنها يف مواههة الكراهياة                                        الدميقراطية الليربالية، وجيب دعمها والدفا

                ماع توضايح أن                                                         اليسارية واليمينية املتطرفة املناقضة للقيم الغربياة"، 
                                      ض على تفجري احلانات يف تل أبيب أو إطاالق                   ِّ يديولوهيات اليت حترِّ   "األ

                      ر قطاارات األنفااق يف     ِّ فجِّ                                     ُ الصواريخ على املستوطنات، هي ذاهتا اليت ُت
                                 فغانستان، وبالتا  على الغار  أن                                 لندن، وتقتل اجلنود الربيطانيني يف أ

                       وذل  للجمهور ولوساائل     ؛                                     يفهم أن مستقبل إسرائيل مرتبط مبستقبله"
      سواء.                       و اإلعالم الغربية، على حدو

                                                 إىل االنتقاد، أو التربير أو االعتاذار عان الدولاة                 يسعى التحالف   ال  -
                                                  سعى إىل توضايح "فضايلة إسارائيل مقابال فجاور       ي             اليهودية، بل 

          أعدائها".
                              النظر عن االنتمااء الاديين أو                     ِّ دين إلسرائيل، بغضِّ   ِّ مؤيِّ         التحالف   ضم  ي -

                                                ل الصوت الثاب  لدعم إسرائيل وقايم الدميقراطياة     ِّ مثِّ ُ ُي             السياسي، ألنه 
                                                                واحلرية، وألن إسرائيل ليس  نتاج القيم االنعزالية، بال هاي نتااج    

                                          "تعددية" حتمية، "جيب أن حتظى بتقدير اجلميع".
         دافها يف:           د املنظمة أه  ِّ حدِّ  ُ وُت
                                               تعزيز عالقات اململكة املتحدة مع إسرائيل وتوطيدها. -

                               الرأي، والرأي العام الربيطااين،         وقادة                          ضمان تفهم واضعي السياسات،  -
         إسرائيل.      َ مصاحَل

         اجلالياة     يف  ر                                                    ِّ   التعامل مع القضايا احلا ة يف السياسة ااخارهية، اليت تاؤثِّ  -
                                     اليهودية الربيطانية والشعب اإلسرائيلي.

                                        رثيل مصاحل التنظيمات اليهودية الربيطانية. -
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                                                          مواههة حاالت التحيز ضد إسرائيل، وكشف مواطن التضليل يف وسائل  -
                                             اإلعالم الربيطانية، ويف أوساط الرأي العام األوسع.

                            هاا التنظيماات اليساارية     ُ ُه  ِّ روِّ                                 ُ كشف أفكار العداء والكراهية، اليت ُت -
                      ، ومواههة هذه األفكار.                                 واليمينية واحلركات الدينية املتطرفة

                                                      لني والصحفيني والسياسيني من إسرائيل إىل بريطانيا لتباادا          ِّ دعوة اتلِّ -
                                  وههات نظرهم مع نظرائهم الربيطانيني.

               ا حوا إسرائيل.       ًّ ا عقالنيًّ      ً س حواًر ِّ سِّ َ َؤ               ُ تنظيم فعاليات ُت -

                                                          تقدمي حتليل مستنري حوا األحداث يف إسرائيل واملنطقاة مان خاالا     -
              لكتروين اجلديد.        اإلعالم اإل

       وتنظيم       باي،                   ويف أنشطة العمل الشع                              املشاركة يف برامج وسائل اإلعالم، -
                                                          محالت الضغط والتحشيد السياسية، وتكثيف النشااط عارب وساائل    

  . (1 )              اإلعالم االهتماعي

 البريط ني-التح لف اإلأرائي ي -11
  ( BIC British Israel Coalition  - )        الربيطاين -                   س التحالف اإلسرائيلي   َّ تأسَّ

                                         ، وقد وصافته صاحيفة "هاويش كرونيكال"         1022             نيسان من عام  /    بريل إ  يف 
                                                               ة تضم جمموعة من أنصار إسرائيل". ويزعم التحالف أن عادد أعضاائه      َّ مظلَّ "  ا ب

  . (2 )                                  عضو، مبن فيهم يهود ومسيحيون ومسلمون      2000     جتاوز 
                                                                        يعمل التحالف على توسيع القاعدة الشعبية املؤيدة إلسرائيل يف بريطانياا مان   

                                   ف التحاالف نفساه يف صافحته علاى       ِّ عرِّ                               ُ خالا تنظيم الفعاليات واملسريات. وُي
                                          إسرائيلي يسعى إىل مواههة "محالت تشويه احلقيقة -                             "الفيسبو " بأنه: ائتالف بريطاين

                                                 

      آذار  /      ماارس     21   :                تااريخ الادخوا     ، )                      املوقع اإللكتروين للتحالف   :             مصدر املعلومات  (1 )

1022    ) :  
http://bicpac.co.uk/about-us 

    22   :                تااريخ الادخوا     ، )               موقع "فيسابو "                  صفحة التحالف على    :             مصدر املعلومات  (2 )
  : (    1022     آذار  /    مارس

https://www.facebook.com/BritishIsraelCoalition/info?tab=page_info 
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                                                      نارة الدميقراطية الوحيدة يف الشارق األوساط"، ومكافحاة      َ امَل         إسرائيل،    ة َ َن َ َط ْ ْي    َ عرب َش
                            مهاا التياارات اليساارية      ِّ نظِّ               ُ دي للحمالت اليت ُت                               الكراهية املعادية إلسرائيل، والتص

                                                                        واليمينية والدينية املتطرفة، هبدف تشويه صورة إسرائيل و"نزع الشرعية" عنها.

 مجموىة الدف ع اإلنج يكية -12
-English Defence League )                                      بريطانية غري يهودية، ميينياة متطرفاة        مجاعة

EDL) َّلعلنية لإلسالم واملسالمني يف             بالكراهية ا         ، تشتهر    1009         س  يف عام      َّ ، تأس                         
                                   ا ما ترفع العلم اإلسرائيلي يف مسرياهتا                                       ً بريطانيا، تدعم إسرائيل بشكل الف ، وغالًب

                                                 م مظاهرات لدعم إسرائيل أمام السفارة اإلسرائيلية يف    ِّ تنظِّ و                    وأنشطتها اجلماهريية،
       قاهتاا                                                                     لندن. للمنظمة هناح يف األوساط اليهودية بقيادة روبرتا مور، املعروفة بعال

   . (1 )                                                       مع التنظيمات اليمينية املتطرفة واملنظمات الصهيونية اتظورة

 المجموى   الجلوية لمن  رأ  أرائيل -13
                                                                   عمل  املنظمات الصهيونية الكربى، منذ السنوات األوىل من األلفية اجلديادة،  
                                                                         على تأسيس جمموعات حملية وههوية مناصرة إلسرائيل يف مجيع أحناء وأقاليم اململكاة 

                                                            جمموعات أنصار إسرائيل يف أيرلندا الشمالية ومقااطعيت ساسايكس     :           املتحدة، مثل
( Sussex،)     ويوركشري        ( Yorkshire )  َّ1027 و      1009                ما باني أعاوام       س        َّ اليت تأس     .  

                        ي" من بريطانيا، و"جمموعة  ا                                      ا جمموعات "أنصار إسرائيل يف الشماا الغرب         ً وهنا  أيًض
  ( Aberdeen )                          مماثلاة يف مادن أباردين                                      أنصار إسرائيل يف مشاا لندن"، وجمموعات 

      منتدى               تعمل إىل هانب ل        سكتلندا  أ  يف    (Glasgow )        وغالسكو   (Edinburgh )        وإدنربة
  . ( ) (2 ) (The Scottish Israel Forum )        سكتلندي           إسرائيل األ

                                                 

  : (    1022     آذار  /    مارس    21   :            تاريخ الدخوا   ، )                       املوقع اإللكتروين للمجموعة   :             مصدر املعلومات  (1 )
http://www.englishdefenceleague.org 

( 2)  Jackman, Josh, “One year post-Gaza, and there is a surge in pro-Israel  
 grassroots groups”, thejc, 9 July 2015, (Visited on 16 July 2015): 

http://www.thejc.com/news/uk-news/139243/one-year-post-gaza-and-there-a-

surge-pro-israel-grassroots-groups  
( )  Sussex Friends of Israel, North West Friends of Israel, Campaign against  

 Antisemitism, North London Friends of Israel. 
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   إىل       1022                              اليت وصل عددها يف منتصاف عاام   -                ف  هذه اجملموعات   َّ وكثَّ
                            خمتلف أحناء اململكة املتحدة هبدف                        من نشاطها وانتشارها يف  -     جمموعة    21      حوا 

                                                                        الدفاع عن وهود إسرائيل، ومواههة حركة املقاطعة العاملية، وتوفري الدعم املادي 
ً    فيها إسرائيل أعماااًل     ُّ نُّ ُ ُش                                             َ واملعنوي واإلعالمي إلسرائيل ال سيما يف األوقات اليت َت                  
           ون على هذه                 ا ما يزعم القائم                                             ً عدوانية تثري حفيظة الشارع الربيطاين وسخطه. وغالًب

                                                                  اجملموعات أهنم "يسعون إىل مواههة احلركات الالسامية اليت حتاوا نزع الشرعية 
                                                                         عن إسرائيل، وتعريف الرأي العام الربيطااين بإسارائيل ووهههاا الادميقراطي     

  . (1 )        واحلضاري"
                                                        ف هذه اجملموعات وسائل اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل االهتماعي   ِّ وظِّ  ُ وُت

                                                     ما بني صفوف الشبا ، ولدعوة املزيد مان الارأي العاام                      لتوسيع قاعدهتا ال سي
ً    ا دعًما                                                                  َّ   لالنضمام إليها وتأييد أهدافها عرب املشاركة يف الفعاليات اليت تنظمها إمَّا    ا     

                                   إلسرائيل أو ضد التحركات املناهضة هلا.

 أ د  ت  أرائيل المأيحيون )المم كة المتحدأ( -19
 The Christian Friends of )                                 س  منظمة أصدقاء إسرائيل املسيحيون    َّ تأسَّ

Israel-UK )  كانون األوا مان   /                  قد يف القدس يف ديسمرب                    ُ العاملية خالا اهتماع ُع                
                                                          ، وحضرته شخصيات مسيحية من اململكة املتحدة، والواليات املتحدة،     2992    عام 

             للمنظمة فروع  و                              إطار مسيحي عاملي لدعم إسرائيل.         لتشكيل                  وفرنسا، وإسرائيل، 
                     يرتبط فرع املنظماة يف   و  .  (2 )                         ا، من بينها اململكة املتحدة                    ً دولية يف حنو عشرين بلًد

                                                                    اململكة املتحدة بعالقات وثيقة مع خمتلف األوساط السياسية، خاصة مع جمموعاة  
                                                                 "أصدقاء إسرائيل يف حز  اتافظني"، وهتتم املنظمة، من خالا نشاطها داخال  

             العموم ياتم                                                         هيئات احلز ، بالتأكد من أن اختيار مرشحي حز  اتافظني جمللس
                   ترتب املنظمة هاوالت   و                                             يف هزء منه على أساس مدى مناصرة املرشح إلسرائيل. 

                                                 
( 1)  Jackman, Josh, “One year post-Gaza, and there is a surge in pro-Israel  

 grassroots groups”, thejc, 9 July 2015. 
   (:    1022     آذار  /    مارس    21   :            تاريخ الدخوا )  ،                             مصدر املعلومات املوقع اإللكتروين  (2 )

https://www.cfi.org.uk/how-we-began.html 
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                                                                      دورية، للسياسيني واإلعالميني وغريهم من الشخصيات النافذة والقيادات الواعدة، 
  . (1 )          إىل إسرائيل

                          وتقوا املنظمة إهنا تسعى إىل:

                                             مباركة إسرائيل عن طريق الدعم العملي واألخالقي. -

                                                           الكنيسة، بتقدمي التعليم واملوارد، اليت تؤكد حمبة اهلل إلسارائيل،       خدمة  -
           ين املسيحي.                         ِّ وإبراز اجلذور العربية يف الدِّ

                                          تعليم اللغة العربية، والصالة باللغة العربية. -

                                        وتزعم املنظمة على موقعها على اإلنترن  أن:
          ودي، بال                            ألهنا مل تعد صديقة للشعب اليه   ؛                        مرباطورية الربيطانية اختف    "اإل

                                                            ا له، وذل  منذ استخدم  قواهتا البحرية واجلوية يف حماولاة ملناع            ًّ أصبح  عدوًّ
  . (2 )                                        الناهني من اترقة من الوصوا إىل أرض امليعاد"

 مجموى   أ د  ت  أرائيل الحكبية -15
                                                            تعمل جمموعات أصدقاء إسرائيل كجماعات ضغط داخل األحزا  الرئيسية 

           رتبط مجيعها  ي                                واألحرار الدميقراطي، بشكل مستقل. و                 اتافظني، والعماا،    :      الثالثة
                       وماع جمموعاات الضاغط      ،  (3 )                                         بصالت وثيقة مع السفارة اإلسرائيلية يف لنادن 

                      الصهيونية يف بريطانيا.

 مجموىة أ د  ت  أرائيل في حكأ المح فظين -أ
                                                                 تعود هذور العالقة بني حز  اتافظني وإسرائيل إىل االهتماع التارصي، الذي 

                     ، بارئيس الاوزراء   (Chaim Weizmann )                               زعيم الصهيوين، حاييم وايزماان      مجع ال
                                                 

( 1)   24, Radio IslamRoberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”,  
 ):2015November  22, (Visited on 2008May  

https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism_westminster.htm 

( 2)  Ibid. 
( 3)   24, Radio IslamRoberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”,  

 ):2015November  22, (Visited on 2008May  
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism_westminster.htm 
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                  ، وهاو االهتمااع       2902        ، يف عام  (Arthur Balfour )                           الربيطاين اتافظ، آرثر بلفور
   ا.    ً عاًم    21                                                                الذي انتزع به وايزمان "وعد بلفور"، الذي سيصدر بعد ذل  االهتماع با

        جمموعاة                  أكثر مع تأسايس      زت                                            َّ واستمرت هذه العالقة طيلة السنوات املاضية، وتعزَّ
                             من قبل النائب اتافظ، مايكال        2941      يف عام                                "أصدقاء إسرائيل يف حز  اتافظني"

   دة                                      ِ     واليت برزت منذ ذل  احلني كجماعة ضاغط مساانِ     ، (Michael Fiedler )       فيدلري
     مان     %  90   ا                                          ًّ تضم جمموعة أصدقاء إسرائيل يف حز  اتافظني حاليًّ و   . (1 )            إلسرائيل بقوة
                                                                ة حز  اتافظني الربملانية، مبن فيهم وزراء يف احلكومة، إضافة إىل أكثر من         نوا  كتل

  ،  (Duke David )                          . وبارأي ديفياد دياو     (2 )                      عضو من األنصار والداعمني      1000
        اجملااا                                                            "أصبح  جمموعة )أصدقاء إسرائيل يف حز  اتافظني( أقوى مجاعة ضغط يف 

         . وكتاب   (3 )              بشكل غري مسبوق"                                            السياسي الربيطاين، وبات هلا نفوذ على السياسات
    ، يف  (Robert Rhodes James )                                      خ والسياسي اتافظ، روبرت روديس هايمس     ِّ املؤرِّ

ً        مقااًل يف عام    (Jerusalem Post )       بوس "     ليم ا ز          صحيفة "هريو            وصف "جمموعة       2992   
                                  "إهنا أكرب منظمة يف غر  أوروبا تتفاىن                                       أصدقاء إسرائيل يف حز  اتافظني" بالقوا:

                                                      . ويبدو أن قوهتا مل تتراهع منذ ذل  التاريخ إىل درهاة أن   (4 )       سرائيل"         ألهل شعب إ
            ا عن توساع        ً ر ساخًر    َّ ، عبَّ (David Cameron )                                  رئيس الوزراء اتافظ، ديفيد كامريون

                                                                          احلضور اليهودي يف حز  اتافظني، بالقوا: "هنا  الكثري من اليهود يف املواقع العليا 
ً                   يه حاز  التاوراة باداًل مان حاز                                       ِّ من حز  اتافظني، لذل  ينبغي أن نسمِّ                  

                                                 
( 1)  Oborne, Peter, “Documentary on the Israel Lobby in the UK”, Alison Weir,  

 16 November 2009. 
( 2)   24, Radio IslamRoberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”,  

 ):2015November  22, (Visited on 2008May  
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/zionism_westminster.htm 

( 3)  Duke, David, “The Jewish Supremacist “Key Stooges” in the UK  
 Government”, davidduke, 11 July 2013, (Visited on 2013): 

http://davidduke.com/the-key-stooges-in-the-uk-government/ 

( 4)  our relationship with Israel”,  , Peter, “The cowardice at the heart ofOborne 
 telegraph, 12 December 2012, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9740044/The-

cowardice-at-the-heart-of-our-relationship-with-Israel.html 
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                                          ر، يف أكثر من مقاا ومقاام، عان اعتازازه                          َّ ، بل إن كامريون نفسه عبَّ (1 )       اتافظني"
                 "ال يوهد أي تناقض                                            . وقاا صراحة يف جتمع للمتربعني اليهود يف لندن: (2 )         بصهيونيته

              . أناا لسا       ا..     ً ا خملًص         ًّ ا بريطانيًّ         ً ا، ومواطًن       ً ا ملتزًم          ًّ ا، وصهيونيًّ      ً ا فخوًر            ًّ بني كوين يهوديًّ
                                                             ا ألنين أنتمي إىل حز  اتافظني وحسب، بل ألنين صديق إلسرائيل، وفخاور      ً فخوًر

                                                                           بالدور اتوري الذي تلعبه جمموعة أصدقاء إسرائيل يف احلز ... إسرائيل دميقراطياة،  
  . (3 )                                                              ودميقراطية قوية، ومدعاة للفخر يف منطقة نتم  أن تسري يف االجتاه نفسه"

 رائيل في حكأ العم ل"مجموىة "أ د  ت  أ -أ

      خاالا        2924                                             س  جمموعة "أصدقاء إسرائيل يف حز  العماا" يف عام    َّ تأسَّ
                                                                  اهتماع حاشد على هامش املؤرر العام حلز  العماا يف ذل  العاام. وتصاف   
                                                                   اجملموعة نفسها بأهنا "جمموعة ضغط تعمل داخل حز  العماا الربيطااين لادعم   

                        من أكثر األحزا  السياسية         ات مض                      . كان حز  العماا لسنو (4 )             دولة إسرائيل"
   ي                                                         ِّ ا مع الفلسطينيني، لكن هذا املوقف مل يستمر بالزخم ذاته مع تولِّ               ً الربيطانية تعاطًف

                                       ، وانطالق تياره الذي أ اه "حز  العمااا      2991                         توين بلري قيادة احلز  يف عام 
        اجلديد".

   ام                                                                 لقد كان أوا شيء فعله توين بلري، عندما انضم إىل حاز  العمااا يف عا   
                                                               ، هو االنضمام إىل جمموعة أصدقاء إسرائيل يف احلز . ولكن األهام حصال       2997

              ره مان ضاغط     ِّ   حارِّ                                                  ُ عندما وصل إىل قيادة احلز  وأخذ يبحث عن مصادر رويل ُت
                                                 

( 1)  Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government”, Mycatbirdseat, 29  
 June 2013, (Visited on 16 April 2015): 

http://mycatbirdseat.com/2013/06/camerons-torah-government 

         ً  انظر أيًضا: 
http://www.timesofisrael.com/surprise-new-uk-trade-minister-is-committed-

jew-thinks-israels-amazing/ 

( 2)  , Peter, “The cowardice at the heart of our relationship with Israel”, Oborne 
 telegraph, 12 December 2012. 

( 3)  Littlewood, Stuart, “Cameron’s ‘Torah’ government”, Mycatbirdseat, 29  
 June 2013. 

( 4)  tionship with Israel”, , Peter, “The cowardice at the heart of our relaOborne 
 telegraph, 12 December 2012. 
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                                                    م الدعم املا  للحز . وقد وهد بلري يف املنظمات الصهيونية   ِّ قدِّ                    ُ النقابات، اليت كان  ُت
                                        ليفي، املشهور بنشاطه يف مجع التربعات لادعم                          ا، وكان اليهودي، مايكل       ً ا وداعًم   ً سنًد

                             ى ليفي إدارة مكتب مجع التربعات                                                َّ إسرائيل، الرهل الذي اعتمد عليه بلري. وبالفعل تولَّ
    2994                             حلملة توين بلري االنتخابية يف عام 

      بااي                                   . ومنذ ذل  التاريخ، أخذ نفوذ اللو (1 )
                      ن تروجيي حلملة انتخابات            م ذل  يف إعال ِ ِه       ُ  ْ ز. وقد ُتْر                         َّ الصهيوين يف حز  العماا يتعزَّ

      وصال        2994         "منذ عام                                     شر يف صحيفة "هويش كرونيكل" هاء فيه:             ُ حز  العماا، ُن
                                 ا، وهو رقم قياسي ويتجااوز عادد       ً نائًب    24                                  عدد نوا  احلز  الذين زاروا إسرائيل 

          "إن جمموعة                     . ومضى اإلعالن يقوا: (2 )                                       الزيارات اليت قام هبا نوا  أي حز  آخر...(
                            )محاس( و)حاز  اهلل( و)اجلهااد      :                          تعترب املنظمات اإلرهابية، مثل              صدقاء إسرائيل  أ

  . (3 )             ً                                      اإلسالمي(، أعداًء للمملكة املتحدة كما هم أعداء إلسرائيل"
                       ، عضو جمموعاة أصادقاء    (John Mandelson )                    ويصف هون مانديلسون

                                     "لقد أخذ توين بلاري مبهامجاة املعاادين                                       إسرائيل يف احلز ، هذا التغري بالقوا:
                                                           يف احلز ، ووصف سياسة حز  العماا القدمي بسياسة رعااة البقار           إلسرائيل

                                                                        واهلنود، وأخذ بالتركيز على الشخصيات الضعيفة لدعمه، مث ما لبث  الصاهيونية  
                                                                   أن تغلغل  يف أوساط حز  العماا اجلديد، وبات من الطبيعي أن حيضار بلاري   

  . (4 )                                     اهتماعات جمموعة أصدقاء إسرائيل يف احلز "
   ت  أرائيل في الحكأ ال يبرالي الديمقراطي"مجموىة "أ د -ج

                                                             عي جمموعة "أصدقاء إسرائيل يف احلز  الليربا  الدميقراطي" أهنا سبق ،   ِّ تدِّ
  د   ِّ   حادِّ   ُ وُت                     اتاافظني والعمااا.      باي                                   من حيث تاريخ التأسيس، نظريتيها يف حز

                                                                    اجملموعة هدفها يف "حتقيق أقصى قدر من الدعم لدولة إسارائيل داخال حاز     
           ن جمموعاة  إ   :                           يقوا احلز  الليربا  الدميقراطي و  .  (5 )                  الدميقراطيني والربملان        األحرار

                                                 
( 1)  , Radio IslamRoberts, Janine, “The Influence of Israel in Westminster”,  

 .2008May  24 
( 2)  Ibid. 
( 3)  Ibid. 
( 4)  Ibid. 
( 5)  Ibid. 
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           ي إىل السالم   ِّ ؤدِّ                                      ُ هدت يف احلز  لدعم وتعزيز السياسات، اليت ُت                ُ أصدقاء إسرائيل ُو
                                                                   واألمن إلسرائيل يف سياق تسوية سلمية شاملة ودائماة يف الشارق األوساط.    

                           دولة إسرائيل، اليت تعايش يف     :                           "حنن ملتزمون بقوة حبل الدولتني             ويضيف احلز :
                                  ا إىل هناب ماع دولاة فلساطينية                                         ً حدود آمنة، خالية من هتديد اإلرها ، هنًب

                                                                        مستقلة... ونعمل على تشجيع الفهم الصحيح لوضع إسرائيل على اعتبار أنه فريد 
  . (1 )                                 الدميقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط"         وبوصفها         من نوعه، 

                            احلز  الليربا  الدميقراطي على:                              وتعمل جمموعة أصدقاء إسرائيل يف

                                                                تقدمي إحاطات منتظمة من األخبار السياسية والدبلوماسية واالقتصاادية   -
                                 عن إسرائيل لقيادات احلز  وأعضائه.

                 نوا من رؤية و اع                                            َّ ترتيب زيارات لنوا  احلز  إىل إسرائيل، حىت يتمكَّ -
  . (2 )                         القضايا اليت تواهه إسرائيل

                               داخل احلز ، قال  عضاو الربملاان            سرائيلي  اإل    باي                  وعن مدى نفوذ اللو
 Jenny )                                         األحرار الدميقراطي، البارونة هايين توناغ                          الربيطاين السابقة عن حز 

Tonge)  املوا  إلسرائيل يسيطر على العامل     باي                 : "لقد أصبح اللو    1005        ، يف عام                              
      . ويف (3 )                                                         بالسطوة املالية، وأعتقد أهنم رمبا أحكموا القبضة على حزبناا"     باي     الغر
      مان                                                      مت فصل البارونة تونغ من احلز ، بعد عاصفة من االحتجاهات      1021    عام 

                                                                    أعضاء جمموعة أصدقاء إسرائيل فيه، وضغط من املنظمات الصاهيونية، بسابب   
                    وسوف تفقاد الادعم                                   إن "إسرائيل لن تبقى إىل األبد...   :                تصرحيات قال  فيها

  . (4 )                                  وحتصد ما زرعته"، ورفض  االعتذار عنها
 

                                                 
( 1)  Ibid. 
( 2)  Ibid. 
( 3)  Radio by controls West”, Israel lob-Hagit, “UK politician: ProKleinman,  

 ):2015April  11, (Visited on 2006September  21 ,Islam 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/lib_dem_control.htm 

( 4)  Nicholas, “Lady Tonge resigns Lib Dem party whip over Israel , Watt 
 remarks”, the guardian, 29 February 2012, (Visited on 11 April 2015): 

http://www.theguardian.com/politics/2012/feb/29/lady-tonge-lib-dem-israel 
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 الثاني املبحث

 دأ إلأرائيل   ي     ؤ                        المؤأأ   اإلىالمية الم  

  حيفة الو  ئع اليلودية -1
           أو "املنارب    ( The Jewish Chronicle )   "                الوقائع اليهودية "          س  صحيفة   َّ تأسَّ
                                                   وتقع مكاتبها الرئيسية يف العاصمة الربيطانية، لنادن،     ،    2912      يف عام    (1 )        اليهودي"

                              م أخرى مان األسابوع إذا ماا                                         وتصدر صباح كل يوم مجعة )وقد تصدر يف أيا
                    ع نسخ الصحيفة يف عدد                       ُ   َّ من األعياد اليهودية(، وُتوزَّ                       و تصادف يوم اجلمعة مع أيو
             صحيفة عاماة     ة                                  أقدم صحيفة يهودية يف العامل. ومثل أي   ُّ دُّ َ َع                      ُ من العواصم العاملية، وُت

                                       ا وتقارير يف الشؤون السياسية واالقتصادية                               ً وغري متخصصة، تنشر الصحيفة أخباًر
                                                                      هتماعية والرياضية والفنية والثقافية، باإلضافة إىل املقاالت وصافحات اآلراء     واال

       تعاود   و                                                                      والقراء، مع تركيز على الشؤون اإلسرائيلية واليهودية الربيطانية والعاملية. 
  . (2 )                                          ملكية الصحيفة ملؤسسة "كيسلر فاونديشن" ااخريية

         ية أخرى،                                                     إىل هانب صحيفة "هويش كرونيكل"، هنا  منابر إعالمية يهود
                                                                       منها صحيفة "هويش تلغراف" و"هويش نيوز" اللتان هتتمان بتغطية أخبار اجلالية 

   :     مثال    ،                                                                  اليهودية يف مشااا بريطانياا. وهناا  مواقاع إخبارياة إلكترونياة      
www.totallyjewish.com/www.somethingjewish.co.uk   تصدر من بريطانيا                 

  . (3 )       الدولية                                         وهتتم باألخبار اليهودية واإلسرائيلية اتلية و
                                                 

                "املنرب اليهودي".   لا                   هنا  من يترهم االسم   (1 )
      تاريخ    ، )                                                              وردت املعلومات يف املوقع اإللكتروين للصحيفة حت  با  التعريف بالصحيفة  (2 )

 /http://www.thejc.com  : (    1022     شباط  /     فرباير    20   :      الدخوا
( 3)  Schoenberg, Shira, “Modern Jewish Community in the UK”,  

 jewishvirtuallibrary, (Visited on 11 April 2015):  
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/England.html#8 
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 اإلىالم البريط ني المؤيد إلأرائيل -2
                         أهم األقطاا  اإلعالمياة يف      (Rupert Murdoch )              روبرت موردوخ    ُّ عدُّ ُ ُي
                                                      حيث ميتل  شبكة إعالمية ضخمة تضم العديد من الصحف واجملاالت     ؛        بريطانيا

                              ر بعض املصادر أنه يسيطر وحاده   ِّ دِّ َ َق           ُ فزيونية، وُت ي                           واملواقع، إىل هانب اتطات التل
                                                           من اإلعالم يف بريطانيا. وتضم جمموعة ماوردوخ، املعاروف مبيولاه       %  10    على 

                                                سة إخبارية وإعالمية، تنتشر يف بريطانيا والوالياات     َّ مؤسَّ     900                  املسيحية اليمينية، 
                                        ا آخر. وتضم جمموعته اإلعالمية يف بريطانياا     ً بلًد    21                           املتحدة وأستراليا وإيطاليا و

  "         و"الصان    (Sunday Times )  "  ز                    (، و"الصانداي تاامي  Times ) "           صحف "التاميز
( Sun     ًأوساع الصاحف الشاعبية الربيطانياة انتشاار ،)           ً                                       ا، و"نيااوز أوف ذي                   

  . (1 )       فزيونية ي    التل   (Sky )  "                    (، وهنا  شبكة "سكايNews of the world ) "    ورلد
     "كما    : (David Icke )                                               يقوا الكاتب واملعلق السياسي الربيطاين، ديفيد آي 

                 على كال وساائل       باي                   د قبضتهم بشكل تقري       م اليهو ِ ِكُ  ْ ُيْح               احلاا يف أمريكا،   ي ه
            م يف تشاكيل                                                           ُّ   اإلعالم اإللكترونية واملطبوعة يف بريطانيا، وبالتا  ميكنهم الاتحكُّ 

                                                                         "الرأي العام" وسياسة احلكومة ببساطة عن طريق اختيار أية أخباار يرغباون يف   
                             ا يف تشويه صورة أية معارضاة                                             ً نشرها، وبأية طريقة. وهبذه الطريقة، جنحوا تقريًب

                  إعالمية بريطانياة                                        . ويقدم آي  قائمة طويلة بأ اء مؤسسات (2 )             هلذه السياسات"
                                                                        يقوا إهنا ختضع لسيطرة رأس املاا واإلدارات اليهودية، ومنها: شبكة تليفزياون 

( ITVاملستقلة وحمطاهتا وقنواهتا األربع )                              عشرة، اليت رلكها شاركتا "كاارلتون      ة                                   
                                لوكتان حبص  كبرية لارؤوس أماواا                                     كوميونيكيشن" و"غرينادا"، وكلتامها مم

           ا عدد مان                         ًّ ، اليت يسيطر عليها إداريًّ (BBC )   ي"  س        باي باي  "       مؤسسة و        يهودية، 
                                                                    اليهود، وبالتا  يتحكمون بالسياسة التحريرية لشابكة قنواهتاا اتلياة        ين ر ي   املد

                                                   شبكة "سكاي نيوز" اململوكة إلمرباطور اإلعاالم العااملي،    و                   والوطنية والدولية، 
                                                 

( 1)  e heart of our relationship with Israel”, , Peter, “The cowardice at thOborne 
 telegraph, 12 December 2012. 

( 2)  Icke, David, “Jewish Control of the British Media”, davidicke, 11 September  
 2007, (Visited on 12 April 2015): 

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=9588 
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           " لإلنتااج  Shepperton-Pinewood        شاركة "  و                بارت ماوردوخ،             اليهودي رو
            التليفزيوين.

                                                                 أما يف قائمة الصحف املطبوعة، فتمتد سيطرة رأس املاا والكاادر اإلداري  
            صادر صاحف           ُ (، اليت ُتExpress News )  ز"   نيو                         اليهودي إىل جمموعة "إكسربس

  ،  (Sunday Express )  "        ي إكسربس ا     و"صند  ،  (Daily Express )  "            "ديلي إكسربس
         ا. وقاد                   ًّ مليون نسخة أسبوعيًّ    27               وتوزع ما جمموعه   ،  (Daily Star )            وديلي ستار

                 اجملموعاة يف عاام     ( Richard Desmond )                                اشترى اليهودي، ريتشارد ديزموند
                     (، اليت يسيطر عليهاا  News International ) "                          ، وجمموعة "نيوز إنترناشوناا    1000

                اميز". وتوزع هذه                                                  روبرت موردوخ، وتضم صحف "الصن" و"التاميز" و"صنداي ت
    اليت    ، (Telegraph )  "                    ا، وجمموعة "التلغراف              ًّ ماليني نسخة يوميًّ   4           الصحف حواىل 
                    و"صانداي تلغاراف    ،  (Daily Telegraph )  "             "ديلي تلغراف               تصدر عنها صحف

( Sunday Telegraph) ،   و"ويكلي تلغراف               "  ( Weekly Telegraph)  ،    وجملاة "ذا           
       فاإن                         ية هذه اجملموعة غري يهودية               (. ورغم أن ملكThe Spectator )  "          سبيكتيتور

                                               ا إلسرائيل، كما يقوا ديفيد آي . ويربط آي  ذلا                        ً خطها التحريري ظل مؤيًد
           ، الذي وصف  (Conrad Black )                                         مبواقف املال  السابق للمجموعة، كونراد بال 

                  البدائيني األنذاا".  "  ا                          يف صحيفته "هريوساليم بوس " ب      2997               الفلسطينيني عام 
      1000                    ، فوصافتهم يف عاام    (Barbara Amiel )                ة، باربرا إمييل                 أما زوهته اليهودي

      الايت    Associated Newspapers                                  ذوي األصوا احليوانية". وهنا  جمموعة "  ا ب
  . (1 )ُ                     ُتصدر صحيفة "ديلي ميل"

        فقد نشر    (Thomas Sparks )                                       أما اتلل واملعلق السياسي، توماس سباركس
                             طرة الكاملاة لليهاود علاى                                    مقالة مطولة بعنوان "على وش  السي      1001      يف عام 

                                      الصهاينة قبضة شبه كاملة علاى وساائل                     قاا فيها: "لليهود    (2 )              اإلعالم الربيطاين"
                                                 

( 1)  Icke, David, “Jewish Control of the British Media”, davidicke, 11 September  
 2007. 

( 2)  Sparks, Thomas, “Near Total Zionist Jewish Control of the British Media”,  
 bpp, May 2002, (Visited on 12 April 2015): 

http://www.bpp.org.uk/mediacontrol.html 
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                                                                   اإلعالم يف بريطانيا. إهنم يبثون دعايتهم بشكل منهجي، ومتواصل ومكثاف إىل  
                                                       ا يف بريطانيا، وهذا غري مستغر ، مع كل هذا اإلعاالم. إهنام                  ً مجيع الناس تقريًب

                                            ومقصود، وبأسلو  منهجي ومستمر ومكثف، على فرض                   يعملون بشكل موحد
                                                 دولة إسرائيل"، على رغبات الشعب الربيطاين ومصااحله.   "  ا   ى ب  َّ سمَّ         ُ مصاحل ما ُي

                                                                     ويقدم سباركس يف مقالته قائمة طويلة من املؤسسات اإلعالمية، اليت يتحكم هباا  
       ومنها:   ،                                                               رأس املاا الصهيوين اليهودي، أو تديرها الكفاءات اليهودية الصهيونية

" BBC", "ITV", "ITN", "CH4", "BSkyB", "Carlton Communications 

plc", "Granada plc", "Anglia Television " .  
        روبارت                                                         أما اجملموعات الصحفية فهي: جمموعة "نيوز كور "، اليت ميلكها

                    موردوخ، ويصدر عنها:
The Sun, The Times, The Sunday Time 

                         صدر جمموعاة مان الصاحف                 ُ واإلعالم" اليت ُت                      وجمموعة "املتحدة لألخبار 
       ومنها:   ،        املناطقية

The Express, The Sunday Express 
                                   وجمموعة "تلغراف" اليت تصدر عنها صحف:

Daily Telegraph, the Sunday Telegraph, the Weekly Telegraph, the 

Spectator magazine, the Saturday Telegraph. 

           سي"، كتاب          باي باي                         ؤسسة العامة الربيطانية، "  امل   يف       اليهود       نفوذ     وحوا 
ً                 مقااًل بعنوان "دليال     ،    1021       آ  عام  /       يف أغسطس    (،David Duke )            ديفيد ديو     

            "إن مؤسساة                ، قاا فياه:  (1 )   سي"        باي باي                     اليهود الصهاينة على         استيالء    على 
       ا مان    َّ موَّ                                                ُ سي( اليت حتتل مكانة عاملية مرموقة، هي مؤسسة عامة، ُت        باي باي  )

                                                          مفروضة على كل بي  يف بريطانيا، وبالتاا  يفتارض أن تكاون                رسوم سنوية
                                             زة لألوضاع الداخلية يف هاذه املؤسساة، وظاروف                         َّ مستقلة، لكن دراسة مركَّ

       ساوى                                                                التوظيف فيها، ومراكز القوة والسيطرة اإلدارية، تكشف عن أهنا ليس 
                                                 

( 1)  Duke, David, “Proof of The Jewish-Zionist Takeover of the BBC!”,  
 davidicke, 13 August 2014, (Visited on 12 April on 2015): 

http://davidduke.com/jewish-tribalism-manipulates-bbc/ 
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                                                                   جمرد مؤسسة أخرى من مؤسسات الدعاية اليت يتحكم هبا اليهود العنصاريون".  
                                                                        ويسرد الكاتب يف ما بعد قائمة من األ اء اليهودية، الايت احتلا ، أو حتتال،    

         ، الذي مت  (Danny Cohen )                    سي" أمثاا داين كوهني        باي باي               مناصب عليا يف "
                       "، وهو يهودي له مكانته  2  سي        باي باي                 كرئيس تليفزيون "      1027             تعيينه يف عام 

          . ويقاوا   (1 )              د بشدة إلسرائيل            ِّ الصهيوين املؤيِّ    باي                            ااخاصة والنافذة يف أوساط اللو
      ساي(          باي باي                                                "أفضل مثاا على سيطرة العناصر اليهودية على عمل )       ديو :

         ، الاذي   (Max Keiser )                                               يأيت من جتربة الصحفي يف الشؤون املالية، ماكس كيسر
             ساي وورلاد           باي باي                                            ف بالقيام بسلسلة حلقات باسم )أوراكل( لصاحل ) ُ ِّ ُكلِّ

                           ألنه، كما أعلن على تاويتر:     ؛            عد عشر حلقات                              نيوز(، ولكنه استقاا من العمل ب
                                                                    السبب وراء استقاليت هو أوامر صارمة وصلتين بعادم ذكار إسارائيل يف أي     "

      بااي   "       إن لدى    :                                        . ويف تغريدة أخرى يف املوضوع نفسه، قاا كيسر (2 ) "   ...    سياق
               ق دياو  علاى                                                 ِّ )منطقة حمرمة( مينع االقترا  منها هي إسرائيل. ويعلِّ   "  سي    باي 

                                      مح ملاكس كيسر، قوا أي شيء على اإلطاالق،                   ُ : "بعبارة أخرى، ُس           ً احلادثة قائاًل
  . (3 )                                                 ا اليهود ودورهم يف الفضائح واملشاكل املالية العاملية"                      ً باستثناء إسرائيل، وضمًن

  

                                                 
( 1)  Duke, David, “Proof of The Jewish-Zionist Takeover of the BBC!”,  

 davidicke, 13 August 2014. 
( 2)  Ibid. 
( 3)  Ibid. 
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 الفصل اخلامس

 أساليب عمل اللوبي الصهيوني

  وتأثرياته على احلياة السياسية

 يف بريطانيا
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       فاتح      على          بريطانية        مجاهريية      إعالم       وسيلة      فيها   أ    َّ تتجرَّ     اليت      األوىل      املرة      كان 

          السياسية        األوساط   يف        ونفوذه        تغلغله     حجم و           الربيطاين"،         الصهيوين     باي     "اللو     ملف
         الثااين          تشارين  /     نوفمرب    25     يوم   ،       الرابعة            التليفزيون      قناة      عرض        عندما            الربيطانية،

         "داخال         بعنوان   "hesDispatc "           والوثائقي           االستقصائي         الربنامج    من      حلقة   ،    1009
       إعداد    من   ، "Inside Britain’s Israel Lobby "            بريطانيا"،   يف           اإلسرائيلي     باي    اللو

        بيتار     "،The Spectator "     جمللة        السابق         التحرير       ورئيس          السياسي،        الكاتب       وتقدمي
        حتقياق          بتقادمي        احللقة       مقدمة   يف          املشاهدين     وعد      الذي   ، (Oborne Peter )       أوبرن
       كشاف           وبالفعل،           بريطانيا.   يف         الصهيوين     باي    اللو        نشاطات     حوا       وصارم      مفصل
     باي    اللو    بني         الوثيقة         العالقات     مدى    عن         املوثقة،           واملعلومات           بالشهادات          الربنامج،
       ماهية    عن     كشف         الربنامج    أن      األهم      ولكن          والعماا،        اتافظني     باي   وحز         الصهيوين
      مان            إلسارائيل          التأييد     حشد   يف        وههوده           بريطانيا،   يف         الصهيوين     باي    اللو      نشاط
  . (1 )        بريطانيا   يف         إلسرائيل         املعارضة        األصوات      وكب      خنق       أخرى،     ههة     ومن      ههة،

         الكتال    يف            إسارائيل"         أصدقاء         "جمموعات     عمل       حقيقة       بتفح          الربنامج     بدأ
         الربنامج      وكشف          والعماا.        اتافظني     باي  حز       وخاصة           الرئيسية،        لألحزا           الربملانية
        زيارات   يف        سافروا          والصحفيني         الربيطاين        العموم     جملس   يف        النوا     من   ا   ً عدًد    أن    عن

        ورعاية         ضيافتها    ويف           الصهيونية       الضغط        منظمات    من        بدعوات          إسرائيل،    إىل        منتظمة
           التقريار        كشاف      كما          إسرائيل.   يف       وخاصة         حكومية،        مؤسسات     عدة    من       كاملة
     مها  ِّ قدِّ ُ ُي     اليت          واهلدايا،          والتربعات        واهلبات      املا        الدعم     حجم    عن           واملعلومات        باأل اء

                                                 
( 1)  Bright, Martin, “Dispatches Israel lobby film: The reaction”, thejc, 19  

 November 2009, (Visited on 14 March 2015): 
http://www.thejc.com/news/uk-news/22054/dispatches-israel-lobby-

%EF%AC%81lm-the-reaction. 
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          ويدعموهنا.         إسرائيل        ميتدحون       الذين           والصحفيني،        للنوا        صهيوين  ال     باي    اللو
        األسبق،        العماا     حز        وزعيم         الوزراء      رئيس      عالقة    من   ا    ً هانًب         الربنامج      وعرض

    22         يقاار        ماا     مجع        استطاع      الذي       ليفي،       مايكل          اليهودي،        اللورد    مع      بلري،     توين
     توين   ن     َّ ليتمكَّ   ، 2   995     عام   يف           االنتخابية     بلري     توين     محلة      لصاحل         إسترليين      هنيه       مليون
                وقد وصف املاؤرخ             بريطانيا.   يف        احلكومة       رئاسة      مقعد    إىل   ا   ً الحًق        الوصوا    من     بلري

   يف           إسارائيل           أصادقاء         "جمموعة                                    اتافظ، روبرت هيمس رودس، خالا الربنامج 
                                                            بأهنا "أكرب منظمة يف أوروبا الغربية متفانية يف تأييد قضية شاعب           اتافظني"     حز 

              ، مان أكثار    (Stuart Polak )                      موعة، ستيوارت باوال                     إسرائيل... ورئيس اجمل
  . ( ) (1 ) " (Westminster )                              الشخصيات النافذة يف ويستمنستر

                          اإلسرائيلي يتمتع باتصااالت      باي                                   ويوضح الصحفي، بيتر أوبرن، أن "اللو
    ا يف                                                                     ً   قوية على أعلى املستويات يف مراكز صنع القرار الربيطانية، وهو ال يتردد أبادً 

      بااي                    خالا الربنامج: "اللو                           لسياسي اتافظ، مايكل ميتس،                  استخدامها". وقاا ا
                         ا يف هسمنا السياسي، ال ميكن                   ً السياسي األكثر نفوًذ    باي                      املؤيد إلسرائيل هو اللو

         ا، ولذل                                                             ًّ التعرض هلم. إهنم ميارسون الضغط السري والناعم على مراكز عليا هدًّ
ِ  ُّ   ُ . ونوه ُمِعدُّ وُم (2 )         ر ههودهم" ِ ِم   ث  ُ ُت     موا               َّ   ا من األشخاص قادَّ       ً أن كثرًي            الربنامج إىل   ُ ُم ِّ دِّ َ َق       ُ 

                                                   الصهيوين خالا إعداد الربنامج، ولكنهم فضالوا البقااء       باي                معلومات عن اللو
        الصهيوين     باي                    ألن املواههة مع "اللو   ؛                                خارج الصورة وعدم الكشف عن هويتهم

  . (3 )  ا"     ًّ فة هدًّ   ِّ مكلِّ
                  على الشاشة، علاى     ْ ْض َ َر ْ ْع                                          ُ ورمبا كان أهم ما كشف عنه الربنامج، هو ما مل ُي

ِ  ِّ د تعبري ُمِعدِّ ح                                                      الربنامج الذي قاا: "تعرضنا خالا إعداد الربنامج للكثري من    ِ ِم ِّ دِّ َ َق  ُ وُم         ُ 
                                                 

( 1)  Hillel, Mira, “The truth about the UK's pro-Israel lobbies”, independent,  
 1 September 2014, (Visited on 18 February 2015): 

http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-truth-about-the-uks-

proisrael-lobbies-9702262.html 

() لطتني التنفيذية والتشريعية يف لندن.املقصود هنا املنطقة اليت تقع فيها مقرات الس 
( 2)  Hillel, B., Mira, “The truth about the UK's pro-Israel lobbies”, independent,  

 1 September 2014. 
( 3)  Ibid. 
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                                   كوا يف شجاعتنا علاى عارض برناامج                                    َّ السخرية من قبل نوا  يف الربملان، شكَّ
      لقاد                       األقوى يف الربملاان...     باي     اللو  .                املؤيد إلسرائيل..    باي                 تليفزيوين عن اللو

      املؤيد     باي                               وه لنا خلف الكامريا عن قوة اللو                              رفض كثري من النوا  تسجيل ما قال
      بااي                         بداية لفاتح ملاف اللو                                 ولكن األمل أن يكون هذا الربنامج            إلسرائيل...

  . (1 )                                      الصهيوين وتأثريه على السياسات الربيطانية"
                                  اإلسرائيلي يف بريطانيا"، وما تاله من     باي                  برنامج "داخل اللو      ُّ ى بثُّ      َّ وقد أدَّ

                                     جترؤ املزيد من األشخاص على ااخاروج عان                                تعليقات صحفية ونقاش عام، إىل
                                       املنظمات املؤيدة إلسارائيل يف بريطانياا،                                صمتهم وكشف ما يعرفون عن نشاط 

                                                                    على خمتلف الواههات، وحقيقة استخدامها خمتلف أساليب "الترغيب والترهيب"، 
                                                     عات لألحزا  والسياسيني، وتوفري البيانات والبحاوث الايت                    ُّ من قبيل تقدمي التربُّ

        سرائيل"  إ                                                         م معلومات إجيابية عن إسرائيل، وتأسيس ورويل جمموعات "أصدقاء   ِّ قدِّ ُ ُت
                                                                    احلزبية، والعابرة لألحزا  يف جملس العموم، واحلضور املكثف يف احلياة السياسية 
                                                                          الربيطانية عرب التواهد يف املؤررات احلزبية السنوية، وخلق بيئة "مهددة" للناوا   

                     . وتكشاف املعلوماات    (2 )               سرائيل وسياساهتا                  رهم من أي انتقاد إل  ِّ حذِّ          ُ والوزراء ُت
                                الصهيوين، يف بريطانيا، عن أن نشاط     باي                                     والبيانات الربيطانية املنشورة حوا اللو

    ا يف         ًّ   ا وعموديًّا                                                        ًّ  املنظمات ومجاعات الضغط املؤيدة إلسرائيل يف بريطانيا ميتد أفقيًّا 
         "نااعم"        هاو                                      ف أساليب وأدوات ضغط متنوعة، منها ما  ِّ وظِّ                 ُ اجملتمع الربيطاين، وُي

       "خشن".             ومنها ما هو

 

 

                                                 
( 1)  Langford, Diane, “British TV documentary tackles taboo of Israel’s lobby”,  

 electronicintifada, 18 November 2009, (Visited on 20 February 2015): 
http://electronicintifada.net/content/british-tv-documentary-tackles-taboo-

israels-lobby/8542 

( 2)  Oborne, Peter, “Documentary on the Israel Lobby in the UK”, alisonweir, 16  
 November 2009, (Visited on 18 February 2015): 

http://alisonweir.org/journal/2009/11/17/documentary-on-the-israel-lobby-in-

the-uk.html 
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 املبحث األول

 الدى ية والدى ية المض دأ

                                                             أثارت موهات التعاطف وحركات التأييد، اليت وصل  إىل خمتلف شارائح  
                           على قطاع غزة يف صايف عاام                                              الرأي العام الربيطاين خالا العدوان اإلسرائيلي

   يف            اإلسارائيلي                كتاب السافري      إذ    ؛               الصهيوين الربيطاين    باي     اللو       َ ، غضَب    1021
                              ، مقالة يف صحيفة "ديلي تلغراف"  (Ron Prosor )                           اململكة املتحدة، رون بروسور

                    عاملي للعاداء جتااه                                   ( وصف فيها بريطانيا بأهنا "مركز    1009       حزيران  /     يونيو    27 )
  .  (1 )                                                                    إسرائيل، ومركز لنزع الشرعية عنها"، و"معقل للمشاعر املعادية إلسارائيل" 

                         ، خالا مداخلة له يف الربملان  (atan ScharanskyN )                         كما اعترب ناتان شارانسكي
                  ة إسرائيل، باتا    َ َن َ َط ْ ْي                                 َ ، أن "معاداة السامية اجلديدة، أي َش    1009               الربيطاين، يف عام 

             اإلسارائيلي،     "Reut "                         . أما رئيس مركاز أحبااث    (2 )               يف بريطانيا...."           قوة رائدة
  .  (3 )    ئيل"                                              لندن بأهنا "مكة )أي قبلة( نزع الشرعية عن إسارا       1020           فوصف يف عام 

                       ، عن مركز القدس للشؤون     1020           كانون األوا  /                           كما اعترب تقرير، صدر يف ديسمرب
                                                                  حوا نزع الشرعية العاملية عن إسرائيل، أن بريطانيا هي "حمور محلة نازع    ،       العامة

  . (4 )                                                 الشرعية، اليت تنطلق من هنا  لتصل إىل باقي العامل..."
      بااي                 ا منظماات اللو                  الدعاية اليت تنشره                          ويف مواههة هذا الوضع، نشط  

                                                                           الصهيوين يف بريطانيا للتأثري على وسائل اإلعالم الربيطانياة، والنخاب الثقافياة    
                                                 

( 1)  “Britain and Israel: Some ‘unvarnished’ facts”, beyondimages, 6 May 2011,  
 Briefing No. 282, (visited on 15 March 2015): 

http://www.beyondimages.info/b282.html 
( 2)  Ibid. 
( 3)  Ibid. 
( 4)  Ibid. 
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                                                     ل الرأي العام، عرب خطابات مؤيدة إلسرائيل تتم صاياغتها                    ِّ والسياسية، اليت تشكِّ
                                                       الدعاية الصهيونية يف بريطانيا على تقدمي صاورة إسارائيل       رص  وحت               بعناية فائقة.

                                                         ، وتعميم "قصة إجنازات إسرائيل والتحاديات املساتمرة الايت                   "املتميزة" للعامل
                                                          يف حرهبا على التطرف واإلرها . ومن أمثلة ذلا  قياام السافري       (1 )        تواههها"

                      باستخدام حسا  السفارة     (،Boaz Moda'i   " )           "بواز موداي   ،                   اإلسرائيلي يف أيرلندا
            الغربياة،                                                                الر ي على "تويتر" لنشر صور لتماثيل ولوحات تارصية يف العواصام 

                                                                   مثل لوحة املوناليزا وهي ترتدي احلجا  وممسكة بسالح آ ، وأخارى لتمثااا   
                        الادوا األوروبياة إذا                                                     مغطى مبا يشبه "النقا "، يف كناية عن اهتياح "اإلسالم"

                 ويف حادثة أخارى،     .                                                 مل يدعموا إسرائيل يف حرهبا، اليت ختوضها باسم العامل احلر
                       بنشار صاورة للازعيم                            لعاصمة األيرلندية، دبلن،  ا                          قام  السفارة اإلسرائيلية يف 

ْ    روا فلسطني" يف إشارة واضحة إىل َماْن     ِّ "حرِّ   :                            النازي، أدولف هتلر، وهو يصرخ  َ                            
                                                               تعاطف مع الدولة الفلسطينية، وصورة أخرى للسايد املسايح، علياه          َّ ي أيَّ ِ ِد ُ ْ ُيْب

    بي                                ضان هلجوم من قبل الفلسطينيني يف    َّ يتعرَّ   ا                              السالم، والسيدة مرمي العذراء، ومه
    حلم.

                       كتب الربفسور اليهاودي،        باي،                                     ويف حماولة أخرى لتضليل الرأي العام الغر
                                           ، يف صحيفة "ذا ديلي تلغراف": "يف حالاة مان    (Benny Morris )           بيين موريس

                                                               الفوضى خالا هذه احلر ، ضاع  بعض احلقائق األساسية حاوا املتحااربني:   
              سمون بالتسامح                   َّ زاا اإلسرائيليون يتَّ                                              فإسرائيل هي الدميقراطية الليربالية الغربية، وال ي

                                                                   حىت يف زمن احلر ، وتنامي االستفزازات اإلرهابية، وبالدهم هي قاوة علمياة   
                                                                   وتكنولوهية وفنية يف ظل جمتمع مفتوح. على اجلانب اآلخر هنا  جمموعاة مان   
                                                                    املنظمات اإلسالمية الشمولية واملتعصبة، وهنا  )محاس( اليت تأخذ سكان غازة 

                  الصراع الفلساطيين      ُّ حلُّ   :                              موريس، صاحب كتا  "دولة، دولتان              رهينة". وميضي
                                                          "بال ش  لقد ر  معاملة الفلسطينيني بشاكل سايئ، وبريطانياا       : "         اإلسرائيلي

ً        لكان الفلساطينيني أيًضا                ل املسؤولية،                            َّ كا والعر  والصهيونية من يتحمَّ ري   وأم   ا                  
      2975         أعاوام             هلام يف  َ َم ِّ دِّ                         ُ ألهنم رفضوا كل العروض اليت ُق   ؛            لون املسؤولية    َّ يتحمَّ

                                                 
( 1)  Ibid. 
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   عي              ِّ   الدولتني". ويادِّ                             ِّ واليت كان  تقوم على أساس حلِّ  ،     1009 و      1000 و      2914 و
                            ( ال تريد احللوا السلمية، إمنا  "              الدولة اإلسالمية       تنظيم "               أن ")محاس( مثل )        الكاتب

                        ِّ   ا يصل األمر بالكاتب إىل حادِّ                                            ً تسعى إىل تدمري هرياهنا الغربيني، إسرائيل". وأخرًي
                                                  تنادي بوقف بيع األسلحة إلسرائيل، باألصوات اليت تعايش                    تشبيه األصوات، اليت 
                                                       ر باألصوات الداعمة ألملانيا يف الثالثينات من القرن املاضاي.                 ِّ يف عامل آخر، وتذكِّ
              بااتوا علاى      ة    بار  ا             اء من أن "الرب             َّ سور مورس القرَّ ي ف و     ر الرب                ِّ ويف السطر األخري حيذِّ

  . (1 )       األبوا "
   ،  (Robert Fisk )              بارت فيسا                              ه الكاتب الربيطاين املعروف، رو      َّ وقد وهَّ

                                                                  ا للسياسة اليت انتهجتها املنظمات الصهيونية والسفارات اإلسارائيلية يف       ً ا الذًع   ً نقًد
                                         ا ااخطا  اإلعالماي والادعائي اإلسارائيلي،                                   ً العديد من العواصم الغربية، واصًف

                         ل يف التضليل عندما يعلان    ِ وِغ                   ُ الوامهة"، خاصة وهي ُت "  ا                     واألصوات الداعمة له، ب
  ،  (Ron Dermer )                  كية، رون ديرمار  ري                             إلسرائيلي يف الواليات املتحدة األم       السفري ا

                                                                  أن اجليش اإلسرائيلي يستحق هائزة "نوبل" للسالم بسبب قدرته علاى ضابط   
                  تزامن  مع ساقوط    ا   أهن                            من دعوة السفري ديرمر ال سيما        ر فيس  َ َخ ْ ْس  َ وَي   .     النفس

            صايف عاام                                                           ما يزيد عن ألفي شهيد خالا العدوان اإلسرائيلي على غازة يف 
1021    
( 2) .  

                                                                   ويف مواههة محلة املقاطعة العاملية إلسرائيل، أطلق  املنظمات الصاهيونية يف  
                                               محالت مناهضة للمقاطعة، حتاوا التأثري على الصاحفيني        1009                 بريطانيا منذ عام 

                                                 

   آ   /     أغسطس    22  ،              العربـي اجلديد                                          محلة دعائية صهيونية جتتاح الصحف الربيطانية"،  "  (1 )
   (:    1021   آ   /     أغسطس    12                 ، )تاريخ الدخوا:     1021

 https://www.alaraby.co.uk/medianews/2014/8/11/   صاهيونية   -       دعائية  -    محلة          -  
        يطانية.   الرب  -      الصحف  -     جتتاح

  : ا       ً نظر أيًض ا 
Morris, Benny, “When did Britain lose faith in Israel?”, The Telegraph,  

11 August 2014, (Visited on 12 August 2014): 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11024978/Wh

en-did-Britain-lose-faith-in-Israel.html 

ي اجلديد                                          محلة دعائية صهيونية جتتاح الصحف الربيطانية"،  "  (2 )   .    1021   آ   /     أغسطس    22  ،              العرـب
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                    م املقاطعة املعادياة   ِّ رِّ َ َج                                                 ُ والسياسيني، وتناشد احلكومات الغربية إصدار تشريعات ُت
                        إلسرائيل عرب رسائل دعائية    "          مة الوطنية                   ِّ لى إعادة صياغة "السِّ                إلسرائيل، وتعمل ع

                                               للحياة، وفيها جمتمع مان املبتكارين، واملوهاوبني       ً ًة َّ بَّ ِ ِح ُ ُم       ً "دولًة              ها باعتبارها م ِّ دِّ َ َق ُ ُت
                             ن تل أبيب هي )عاصمة املثلايني   إ                                    ا.. وإسرائيل جمتمع منفتح ومتسامح، حىت     ًّ علميًّ

  . (1 )               يف الشرق األوسط("
                                              لصهيونية حركة املقاطعة بوصفها "حركاة هتادف إىل               رت املنظمات ا   َّ وصوَّ

                                                                      القضاء على دولة إسرائيل، وتستهدف اليهود يف كال العاامل، ولايس إلهنااء     
                                                                       )االحتالا( من الضفة الغربية ومساعدة الفلسطينيني على إقاماة دولاة خاصاة    

                                                           ومل تغفل املنظمات الصهيونية عن وصف حركة املقاطعاة واملنظماات      . (2 )   هبم"
                       باملصاحل االقتصادية للشعب                                  ُّ احلركة املعادية للسامية" اليت "تضرُّ "  ا      معها ب          املتحالفة

                                                                    الفلسطيين الذي يعتمد بشكل كبري على االقتصاد اإلسرائيلي املستهدف من قبال  
                حركات املقاطعة".

          مقاطعاة                                                       وعلى واههة أخرى، أطلق  جمموعاة "أصادقاء إسارائيل" يف    
                            ها اجلمهور الربيطاين إىل شاراء                       محلة عالقات عامة دع  في   (Sussex )     سكس ا س

                                                                         املنتجات اإلسرائيلية والتربع هبا للجمعيات ااخريية املعنية برعاية املشردين. ونقل  
     " أن IsrAction              عن منظمي محلة "                                         صحيفة "هويش كرونيكل" اليهودية الربيطانية

                                                                اهلدف من إطالق احلملة هو كسر موهة االحتجاهاات الايت شاهدهتا املادن     
                                                         الا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف الصيف املاضي. ونساب              الربيطانية خ

              "لقد أطلقناا     :      ، قوهلا (Fiona Sharpe )                                     الصحيفة للناشطة يف احلملة، فيونا شار 
                                                    اجلمهور الربيطاين على كسر مقاطعة املنتجات اإلسارائيلية،                   ِّ احلملة من أهل حثِّ

                          املدينة، كما قمنا باالتربع                                                 وهلذا قمنا بتوزيع بعض العينات على املارة يف شوارع 
                                                 

( 1)  Hickey, Tom, “Israel: the growing campaign for boycott”, socialistreview,  
 July/August 2013, (Visited on 15 October 2014): 

http://socialistreview.org.uk/382/israel-growing-campaign-boycott 
( 2)  Fraser, Ronnie, “The British Trade Union Movement, Israel, and Boycotts”, 

Jerusalem Center for Public Affairs, 2 January 2011, (Visited on 15 March  
 2015): 

http://jcpa.org/article/the-british-trade-union-movement-israel-and-boycotts/ 
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                                                                         بكميات من املواد الغذائية إسرائيلية الصنع إىل أحد املالهائ ااخاصاة باإيواء    
                                                                  املشردين". وأضاف  شار : "هذه فكرة بسيطة من أهل تقدمي املساعدة والدعم 

  . (1 )        إلسرائيل"
                                                        صحيفة "هويش كرونيكل" احلملة ووصفتها على صدر صافحتها      َّ وتبنَّ

                                                       املبتكرة لكسر املقاطعة ومساعدة املشاردين يف آن واحاد. ومل                 األوىل بالطريقة 
  "                                "ساساكس" أو مديناة "برايتاون             مقاطعاة                             تقتصر محلة أنصار إسرائيل على 

( Brighton )  إذ أعلن  جمموعات أخرى مناصرة إلسرائيل عان     ؛             هنو  بريطانيا                                         
   م.                           مانشستر ونوتنغهام وبريمنغها   :   مثل  ،                                   استنساخ التجربة وتعميمها يف مدن كربى

                       للمبادرة، كماا نقلا         ً دعًما                                            وأعلن  محلة "التضامن مع إسرائيل" عن انضمامها 
                                                                 "هويش كرونيكل" عن الناشطة فيونا شار  أن ثالث منظماات صاهيونية يف   

                   " هبدف االنضامام إىل  IsrAction                   كية تواصل  مع محلة " ري                  الواليات املتحدة األم
        منظماة       ُ   ِّ ، وُمؤسِّس         نائب رئيس                                            احلملة ونقل جتربتها إىل الواليات املتحدة. واعترب

        ، احلملة  (Raphi Bloom )                                                "أصدقاء إسرائيل" يف مشاا غر  بريطانيا، رايف بلووم
                                                                         مبثابة فرصة لليهود يف بريطانيا من أهل مواههة حركة املقاطعاة والتعابري عان    

                         من قبل أنصاار محلاة    َ َف ِ ِد ْ ْه ُ ُت                                             ْ دعمهم للمتاهر اليت تبيع املنتجات اإلسرائيلية واْس
  . BDS" ( 2)        العاملية           "املقاطعة
 

  

                                                 

دي بريطانيا لكسر املقاطعة للمنتجات اللوباي الصهيوين يستغل مشرَّ "   ،             التميمي، نواف  (1 )
    20  :                )تاريخ الادخوا   ،     1021           كانون األوا  /     ديسمرب   5  ،              العربـي اجلديد   ،اإلسرائيلية"

  : (    1022     شباط  /     فرباير
 https://www.alaraby.co.uk/politics/2014/12/6/    يستغل  -        الصهيوين  -        اللوباي      -  

            اإلسرائيلية.  -         للمنتجات  -        املقاطعة  -     لكسر  -         بريطانيا  -   دي   مشر
              املرهع السابق.  (2 )
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 املبحث الثاني

 اإلىالن المب شر واإلىالن التحريره

              موهات التعاطف                                  واألدوات التقليدية للدعاية يف كبح                    عندما تفشل األساليب
           االساتنكار                                           مع الشعب الفلسطيين ومطالبه، أو وقف سايل          واإلعالمي    باي     الشع

                       اساتمرارها يف سياساات                                              إلسرائيل وعدواهنا الشرس على الشعب الفلسطيين، و
                                                                        االستيطان والتهويد واملراوغة السياسية، تلجأ املنظمات الصهيونية إىل "اإلعاالن  
                                                                   مدفوع األهر" ملخاطبة اجلمهور الربيطاين، ومثاا ذل  اإلعالن الاذي نشارته  

       بتمويل    ،    1021   آ   /     أغسطس    20                ( الربيطانية يوم Guardian )  "                 صحيفة "الغارديان
            احلاصل علاى     ، (Elie Wiesel )          يلي ويسل إ          وطالب فيه                        من املنظمات الصهيونية،

                                                                         هائزة نوبل للسالم، رئيس الوزراء الربيطاين وقادة العامل بإدانة "استخدام )محاس( 
              الاذي احتال                        ويزعم ويسل يف اإلعالن،                                 لألطفاا الفلسطينيني كدروع بشرية".

       لعار           ا باني ا                                         ً    الغارديان: "أن ما نعاين منه اليوم، ليس حرًبا                صفحة كاملة من
                          ا بني من حيتفل باحلياة ومان                                               ً واليهود، أو بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، بل حرًب

                                 "على املعتدلني من الرهاا والنسااء          القوا:    ِّ حدِّ    إىل                   د املوت". ومضى ويسل  ِّ جِّ َ َم ُ ُي
ً                                        هوا انتقاداهتم إىل )محاس( بداًل من انتقادهم هنود اجليش اإلسرائيلي الذين   ِّ وهِّ    ُ أن ُي                          
                                                      خيار سوى إطالق النار الذي يصيب الادروع البشارية". ويف            ُّ   هلم أيُّ َ َر ْ ْت   ُ مل ُي

                                                                  السطور األخرية من اإلعالن يدعو ويسل اجلمهور الربيطاين "إىل مساندة إسرائيل 
                  ا من أهل البقاء".      ً ا هديًد            ً اليت ختوض صراًع

                           ألف بريطااين علاى عريضاة        21          ع أكثر من   َّ وقَّ          الدعاية،     هذه        مواههة    ويف
                                                ة الغارديان بعد نشرها اإلعالن الذي يزعم اساتخدام            هة إىل صحيف  َّ وهَّ        ُ احتجاج ُم
            عاون علاى                         ِّ دروع بشرية". وقاا املوقِّ "  ا                       محاس األطفاا الفلسطينيني ك      حركة
                                                                إن صحيفة الغارديان جتاهل  نداءات القراء، وموقاف الارأي العاام       :       العريضة
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                                                      ر عن إدانته العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مان خاالا                   َّ الربيطاين، الذي عبَّ
                                                                    ملسريات والتظاهرات، اليت هاب  شوارع لندن، وغريها من املادن الربيطانياة،    ا

                          ع  عليها جمموعة من املنظمات                                           َّ خالا األسابيع املاضية. واعتربت العريضة، اليت وقَّ
                             و"محلة التضاامن ماع الشاعب       ،                 "محلة أوقفوا احلر "   :   مثل  ،                 األهلية الربيطانية

                                  ة للحر  على غزة"، ما ورد يف اإلعالن                       "اجملموعة اليهودية املناهض   ، و         الفلسطيين"
   (Elad )  "                                           يلي ويسل، العضو يف اجمللس االستشاري جملموعة "إالد إ    مها  َّ دَّ          َ من مزاعم َق

                                                                       للمستوطنني املتدينني املتطرفني، ال تستند إىل أية حقائق، بل جتايف احلقيقاة الايت   
             ، عندما قاا:  (Jeremy Bowen   ن )             سي"، هريمي بوي        باي باي              أكدها مراسل "

                              أهد أي دليل على استخدام محاس  مل                                  خالا تواهدي ملدة أسبوع يف قطاع غزة، "
       ا، سبق                       ً "إن نشر الغارديان إعالًن                   . وأضاف  العريضة: (1 )                    للمدنيني كدروع بشرية"

                                                                         أن رفض  نظريهتا "التاميز" نشره، يشري إىل احنياز متزايد من قبال الغاردياان إىل   
               ا صفحاهتا للكثري                 ً لصحيفة فتح  مؤخًر                           عاءات اإلسرائيلية، خاصة أن ا        ِّ هانب االدِّ

                                                                       من املواد، اليت حتفل باالفتراءات اليت تصف املناصرين للفلساطينيني باا)معاداة   
           السامية(".

        ، أحاد   (Owen Jones   ز )                                           ونقل موقع "االنتفاضة اإللكترونية" عن أوين هون
  ر    ْ "نْش   :          يس"، وقوله ِّ سِّ  ِ ااِخ "  ا         ه اإلعالن ب َ َف ْ ْص َ َو  ،          الغارديان                   ا  األعمدة يف صحيفة  َّ كتَّ

              ا الذي لوحظ يف                                                      ُّ هذا اإلعالن القاسي واملعادي للفلسطينيني هو عالمة على التحوُّ
                           له موقع )يهود باال حادود(                                              َّ السياسة التحريرية للصحيفة، وهو األمر الذي سجَّ

  . (2 )                                    الغارديان بات  تقف يف املعسكر الصهيوين"               عندما اعترب أن
 

  

                                                 

   آ   /     أغسطس    22  ،              العربـي اجلديد                                           "محلة دعائية صهيونية جتتاح الصحف الربيطانية"،   (1 )
1021    .  

   آ   /     أغسطس    22  ،              العربـي اجلديد                                           "محلة دعائية صهيونية جتتاح الصحف الربيطانية"،   (2 )
1021    .  
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 املبحث الثالث

 والتمويل العال    الع مة

 العال    الع مة -1
                                            الصهيوين أمهية خاصة جلهود بناء العالقات املباشرة     باي              ي منظمات اللو  ِ وِل ُ ُت

                                                                 مع الشخصيات املؤثرة، لذل  هتتم بتنظيم أو رويل رحالت وزيارات للصحفيني 
                     م التربعاات واهلباات     ِّ قدِّ                                             ُ اع القرار والنوا  الربيطانيني إىل إسرائيل. كما ُت َّ نَّ  ُ وُص

                                                 شحيها لالنتخابات العامة، وللنوا  من خمتلف األحازا                      لألحزا  السياسية ومر
                                     املؤيد إلسرائيل بتنظيم نشاطات وبارامج      باي                  وتقوم منظمات اللو   . (1 )        السياسية

        اتلياة                                                                "ترغيبية" خاصة بالناشطني السياسيني الشبا  املرشاحني لالنتخاباات  
           عسكر املؤيد                                     "دعم وتأهيل" لضمان استمالتهم لصاحل امل       عملية                     والربملانية فيما يشبه

                          ، يف تقرير موساع بعناوان    (Alastair Sloan )                     . ويسرد أليستر سلون (2 )       إلسرائيل
                                                املؤيد إلسرائيل يف بريطانيا يف املرشحني الشبا  لعضوية     باي                 "كيف يستثمر اللو

                                                                        الربملان"، الكثري من األمثلة، اليت تعكس مثل هذا النشاط الذي تقوم به منظماات  
                                             ا للطبيعة االحترافياة املتزايادة يف املمارساة        ً "نظًر                 الصهيوين، ويقوا:    باي     اللو

                                                                     السياسية الربيطانية، ليس من املستغر  أن يسعى العديد من املرشحني الشابا   
                                                 

( 1)  “Britain Israel Communications and Research Centre”, (Visited on 8 January  
 2015): 

http://powerbase.info/index.php/Britain_Israel_Communications_and_Resear

ch_Centre 
( 2)  Sloan, Alastair, “How Britain’s pro-Israel lobby invests in young 

parliamentary candidates”, middleeastmonitor, 16 February 2015, (Visited  
 on 18 March 2015): 

https://www.middleeastmonitor.com/articles/europe/17006-how-britains-pro-

israel-lobby-invests-in-young-parliamentary-candidates 
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                   رة من حياهتم املهنية  ِّ كِّ َ َب                       ُ املؤيد إلسرائيل يف مرحلة ُم    باي                         لبناء عالقات قوية مع اللو
              ى مثاره يف غضون  َ َنُ  ْ ُتْج   ٌ ٌع ْ ْر     َ فهو َز      باي،                                        السياسية... وبالنسبة إىل القائمني على اللو

                                                                    سنوات قليلة، عندما يصل املرشحون إىل الصفوف القيادياة يف أحازاهبم، وإىل   
  . (1 )                                 املناصب العليا يف مراكز صنع القرار"

                                                          هانب ذل ، تنشط املنظمات الصهيونية يف ربط الصالت الشخصية ماع      إىل
                        كان اساتخدامها يف ماا                                     م باملواد الصحفية والتقارير، اليت مي ِ ِه ِّ دِّ              َ رهاا اإلعالم، وَم

        شارت يف                                                   ُ     يقوا الكاتب الصحفي الفلسطيين، علي الصااحل، يف مقالاة نُ          يكتبون. 
                                                      ي" اللندنية: "وقع بني يدي تقرير قدمي يف تارصاه، ولكناه    ا                  صحيفة "القدس العرب

          آ  من عام  /                               الغارديان الربيطانية يف شهر أغسطس                            يصلح لكل زمان، نشرته صحيفة
                                             جناح إسرائيل والدعاية الصهيونية يف فرض روايتها                        ، ويكشف أحد أهم أسرار    1001

                                                                لألحداث يف الشرق األوسط، وتروجيها يف أوساط أصاحا  القارار ووساائل    
                                                                          اإلعالم، اليت تصنع الرأي العام، يف العديد مان دوا العاامل، ال سايما أوروباا     

   بق               واملسؤوا الساا                                     يقوا كاتب التقرير، اإلعالمي الربيطاين،    .. .               والواليات املتحدة
  :  (Brian Whitaker )                         الغارديان، بريان ويتيكر                            عن ملف الشرق األوسط يف صحيفة

                                         ى هدايا صغرية من معهد سخي، مقره الوالياات                              َّ منذ فترة ليس  قصرية وأنا أتلقَّ "
                                                                    املتحدة.. واهلدايا عبارة عن ترمجات من الدرهة األوىل ملقاالت تنشارها صاحف   

 Middle East Media )       مماري -        رق األوسط                   معهد أحباث ميديا الش    ها ُ ُل ِ ِس ْ ْر        ُ عربية، ُي

Research Instituteَّا له، إىل عنواين اإللكتروين مان                  ًّ خذ من واشنطن مقرًّ         َّ ( الذي يت                             
                                     فإن هذه الترمجات هي عادة ألخبار وقصا      ،                          دون أي مقابل". وحسب ويتيكر

  ا                                   ً        للعر  واملسلمني وعالقاهتم ماع الغار  عموًما           من ههة                   مثرية ومتطرفة تسيء
                    لألهنادة السياساية                       مان ههاة ثانياة      ج  ِّ روِّ          ً    ُ    ملتحدة خصوًصا، وُتا           والواليات ا
   . (2 )           اإلسرائيلية"

                                                 
( 1)  Ibid. 
                     القـد  العربــي،     "،   ار                                    هكذا ختترق إسرائيل دوائر صانع القار     ، "          الصاحل، علي  (2 )

   (:    1022     آذار  /    مارس    12                 ، )تاريخ الدخوا:     1022     آذار  /    مارس    10
http://www.alquds.co.uk/?p=313867 
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 التمويل -2
 Gerald )                 ، وهريالد رونسون (Trevor Chinn )  َ    ٌّ             َل كلٌّ من تريفر تشني  َّ شكَّ

Ronson) وسريا ستني ،            ( Cyril Stein) ،      أهم الشخصيات يف حلقاة األثريااء                                
                                      ت املناصرة إلسرائيل منذ مثانينات القارن            لوا املنظما                           َّ الربيطانيني الصهاينة الذين موَّ

       تعابري                     ِّ     ون. وكانوا علاى حادِّ                 ُ   َّ ون"، كما كانوا ُيسمَّ ُ ُل ِّ وِّ َ َم  ُ امُل       "اآلباء             املاضي، وهم
                             "غاري منتخابني وغاري خاضاعني       ( Geoffrey Alderman )        لديرمان  إ      هيفري 

    مون   ِّ   قادِّ       ُ   لاون" يُ                                                         ِّ للمساءلة، ولكنهم حكام اليهود الربيطانيني". كان "اآلباء املموِّ
                                                                     ظم الدعم املا  لألحزا  الربيطانية عن طريق أقدم منظمات التمويل الصهيونية   مع

         س  يف عام                                                                َّ يف بريطانيا، وهي منظمة "النداء اليهودي اإلسرائيلي املتحد"، اليت تأسَّ
   ر ش                                                                  . وقد لعب  منظمة "النداء اليهودي اإلسرائيلي املتحد"، برئاسة مايكل زا    2911
( Michael Sacher)   يف املشهد السياسي الربيطاين، خاصاة عنادما        همة م  ا      ً أدواًر                                        

                                هات "حز  العماا اجلدياد". وقاد                                    ُّ ساعدت توين بلري على إعادة صياغة توهُّ
   َ َس َّ أَّ َ َر                                                               َ      زت العالقة بني "النداء اليهودي اإلسرائيلي املتحد" وبريطانيا، عنادما َتا     َّ تعزَّ

  ق                          إىل توين بلري عان طريا          َّ الذي تقرَّ  ،  (Michael Levy )                   املنظمة مايكل ليفي
               ليفي منذ تلا                                                           َ الدبلوماسي يف السفارة اإلسرائيلية يف لندن، هدعون مري، وباَت

                                                                اللحظة شخصية رئيسية يف محالت مجع التربعات اليت وفرت لتوين بلري استقاللية 
                                                                      مالية خلصته من هيمنة وضغوط النقابات املهنية، وساعدته على توظيف طاقم من 

            ، مستشااره   (Alastair Campbell )   ل                                     كبار املستشارين، مبن فيهم أليستر كامبا 
        ا للعمل                     ً ، اللذان سينتقالن الحًق (Jonathan Powell )                        اإلعالمي، وهوناثان بوويل
                          ؛ حياث شاغل األوا منصاب                       ا للحكومة الربيطانية                      ً مع بلري عندما يصبح رئيًس

                                           َّ                          مسؤوا العالقات اإلعالمية يف رئاسة الوزراء، وتولَّى الثاين رئاسة موظفي مقار  
  ،     2994                                       ى بلري منصب رئيس الوزراء الربيطاين، يف عام           َّ وعندما تولَّ   .             رئاسة الوزراء

                                       ا عنه إىل الشرق األوسط، ومنحه لقب "لورد"      ًّ ا خاصًّ                          ً قام بتعيني مايكل ليفي مبعوًث
                                                              ا ملسامهته يف مجع التربعات حلز  العماا ومرشحه الرئيسي، تاوين بلاري.        ً تقديًر

                            التغيري داخل حز  العماا، فقد                                               وسواء بفعل التمويل الصهيوين، أو بفعل قوة تيار
                                                                  "قضى بلري على املناهضني إلسرائيل داخل حز  العماا، وتغلغل  الصهيونية يف 
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                                          تعبري هوناثان مينديلساهون، رئايس جمموعاة                               ِّ حز  العماا اجلديد"، على حدِّ
                               "أصدقاء إسرائيل يف حز  العماا".

     ا من         ً يأيت أساًس                                                  أما رويل جمموعة "أصدقاء إسرائيل يف حز  اتافظني" فكان 
                   رهل األعماا تريفار                                          ر، مؤسس "بيب "، ومن متربعني آخرين، أمثاا ش        مايكل زا
  س    ِّ   مؤسِّا  و  ،  (Gerald Ronson )                     ، وهريالاد رونساون   (Trevor Chinn )     تشني

 Cyril )                      للمراهنات، سريا ساتني    (Ladbrokes   " )                   وصاحب شركة "الدبروكس

Stein) تريفر تشني        ويعترب        ليهودي.                             من أكرب داعمي الصندوق الوطين ا    ُّ عدُّ        ُ ، الذي ُي          
      بااي    حز                                                         وسريا ستني من أركان اليمني الصهيوين، وقد استخدما نفوذمهاا يف 
           ورغم حماولة                                                              اتافظني والعماا لعرقلة عملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 

                                                                  املسؤولني يف حز  اتافظني ويف املنظمات الصهيونية إخفاء حجم الدعم املاا ،  
      فاإن             الصاهيوين،      باي                                      عليه حز  اتافظني وكبار مسؤوليه من اللو          الذي حيصل

                    قنااة التليفزياون                                       اإلسرائيلي يف بريطانيا"، الذي بثتاه     باي                  برنامج "داخل اللو
                                        أكد أن جمموع ما حصل عليه احلز  باني عاام     ،     1009    عام                      الربيطانية الرابعة يف

  . (1 )                 ماليني هنيه إسترليين    20             وصل إىل حوا       1009     وعام       1000
  

                                                 
( 1)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  

 Project, 27 November 2013. 
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 املبحث الرابع

 الضغط الأي أي والمعنوه 

 ى ى المؤأأ   واألفراد

                                               الصهيوين الناشطة يف بريطانيا بأساليب "الترغياب"      باي                    ال تكتفي منظمات اللو
       أساليب     إىل            ع عن اللجوء                                                          َّ أو "التعبئة" كنهج الستمالة قادة الرأي العام، بل إهنا ال تتورَّ

        ا بكال                       ً   "االغتياا املعنوي" مارورً    إىل        السمعة                                    "الترهيب"، اليت تتراوح ما بني تشويه
                                                                     أشكاا الضغط املادي والنفسي، الذي يستهدف اجلماعات واألحزا  واألفراد الذين 

      صراحة   ر   ِّ عبِّ    ُ حىت ُت  و                                                        تصدر عنهم مواقف أو تصرفات غري مؤيدة إلسرائيل أو تنتقدها أ
           لى تشاويه                                    تعمل جمموعات الضغط املؤيدة إلسرائيل ع                          عن تأييد الشعب الفلسطيين. و

  . (1 )                                            ا  )اليهود وغري اليهود( الذين ينتقدون إسرائيل    َّ الكتَّ /            عة الناشطني
        "كانا                                                          ويف هذا الصدد، كتب مدير املعهد اليهودي ألحباث السياساات: 

          صافوفهم،                 ِّ اليهود على رصِّ                                               ُّ القيادات الداعمة إلسرائيل يف اجلالية اليهودية حتثُّ
   ني"                             ِّ ل مبوازاة ذل  على هتميش "املنشقِّ                             عن دعمهم الكامل إلسرائيل، وتعم         والتعبري

                                                                        على أساس "معنا أو ضدنا". ويقوا مدير معهد السياسات اليهودية: "هاذا هاو   
                                                       املؤيد إلسرائيل يف بريطانيا. بينما يفقد احللم الصهيوين ماا      باي                  الواقع الراهن للو

  ى                                                  ري، وبينما فاق عنف إسرائيل وعنصريتها كل خياا، تسع                ُّ ى من بريقه التحرُّ   ِّ تبقِّ
  . (2 )                                                                خنبة معزولة عن هذا الواقع إىل حشد الرأي العام وكتم األصوات املناهضة"

                                                 
( 1)  “Britain Israel Communications and Research Centre”, powerbase, (Visited  

 on 8 January 2015): 
http://powerbase.info/index.php/Britain_Israel_Communications_and_Research_Centre 

( 2)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  
 Project, 27 November 2013. 
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    باي                                        ظهر سياسات الضغط الذي رارسه منظمات اللو                    ُ كثرية هي األمثلة اليت ُت
                                                  فعلها على تصوي  جملس العموم الربيطاين لصاحل االعتاراف      ِّ ردِّ              الصهيوين، ففي

                                   نوا  حز  العماا، أعلن الكاثري مان                                            غري امللزم بالدولة الفلسطينية، بأغلبية من
                                                                  الشخصيات ومجاعات الضغط املؤيدة إلسرائيل عن عدم تأييدها حلز  العمااا،  

        ا حلاز              ً ، وذل  عقاًب    1022                          ، يف االنتخابات العامة لعام      آنذا                     بقيادة إيد ميليباند 
                                                                       العماا على مواقفه املؤيدة للفلسطينيني واملنتقدة إلسرائيل. وعملا  منظماات   

     700                                                        الصهيوين طيلة أشهر على حشد اجلمهور اليهودي الربيطاين )حوا     باي     اللو
                                                               ألف شخ ( ألهل التصوي  يف االنتخابات العامة لصاحل حز  اتافظني بقيادة 

      هاات             ُّ   ا مبصااحل وتوهُّ                                                ً رئيس احلكومة، ديفيد كامريون، الذي كان أكثر اهتماًم
                 اجلالية اليهودية.

                                   كثافة لناداءات قياادات املنظماات                                      ويبدو أن الناخبني اليهود استجابوا ب
                       مان يهاود بريطانياا       %  59                 ستطالع للارأي أن   ا        إذ أظهر    ؛                   الصهيونية الربيطانية

   %  52                     تون حلز  العماا. وقاا         ِّ فقط سيصوِّ   %  11                      تون لصاحل اتافظني مقابل     ِّ سيصوِّ
                                                               ممن مشلهم االستطالع، الذي نشرت نتائجه صحيفة "هويش كرونيكال" ياوم   

                                       هنم يعتربون زعيم حاز  اتاافظني، ديفياد     إ  ،    022 1       نيسان /    بريل إ    20       اجلمعة
                                    فقط يعتقدون أن زعيم حز  العماا، إيد    %  20                           كامريون أفضل إلسرائيل، مقابل 
                               من املشاركني يف االستطالع أن كامريون    %  51                              ميليباند، أفضل إلسرائيل. واعترب 

          تاربوا أن          فقاط اع    %  27                        اليهود الربيطانيني، مقابل                    ُّ ا بالقضايا اليت هتمُّ           ً أكثر اهتماًم
                                          من العينة املمثلة ليهود بريطانيا أن موقاف     %  47      ورأى  .  (1 ) ا                    ً ميليباند أكثر اهتماًم

                             ا" يف حتديد موقفهم يف االنتخابات                                        ًّ األحزا  من إسرائيل عامل "مهم" أو "مهم هدًّ
                                                                   املقبلة. واعترب املشاركون يف االستطالع، الذي أهرته صحيفة "هويش كرونيكل"

                                             ا، أن رؤية ميليباند إلسرائيل والشارق األوساط          ًّ بريطانيًّ  ا      ًّ يهوديًّ     520          وشار  فيه 
   ؛                      ا للغاية من حز  العماا                                   ً ة". وكان موقف املشاركني يف االستطالع سيًئ  َ وَم ُ ُم ْ ْس  َ "َم

                                                 
( 1)  Dysch, Marcus, “Huge majority of British Jews will vote Tory, JC poll  

 reveals”, TheJC, 4 April 2015, (Visited on 20 April 2015): 
http://www.thejc.com/news/uk-news/133505/huge-majority-british-jews-will-

vote-tory-jc-poll-reveals 
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   %  52                                                    فقط عن تأييدهم ملوقف احلز  من سياسات إسرائيل، مقابال     % 9  ر      َّ إذ عبَّ
  . (1 )                      يؤيدون موقف حز  اتافظني

 Marcus )                    نيكل"، ماركوس ديسش                              وأرهع الكاتب يف صحيفة "هويش كرو

Dysch) من حز      باي                          موقف اجلالية اليهودية السل   ،                       ، يف حتليل لنتائج االستطالع       
 ُّ                  دُّر ميليباند األصوات  َ َص َ َت   :                               ، إيد ميليباند، إىل عاملني: أوهلما     آنذا                العماا وزعيمه

              تأييد االعتراف    :          ، وثانيهما    1021                                      املنتقدة إلسرائيل خالا حر  غزة يف صيف عام 
         اجلالياة     ُّ مُّ ُ ُه                                                       َ لة فلسطني. أضف إىل ذل  عدم جتاو  ميليباند مع القضايا اليت َت   بدو

                                                                         اليهودية بالقدر نفسه الذي أبداه زعيم اتافظني، ديفيد كامريون، ال سيما زيارته 
  . (2 )                                         إسرائيل وااخطا  القوي الذي ألقاه يف الكنيس 
    20      معاة          ياوم اجل  )            العدد ذاته  يف                                    أما افتتاحية صحيفة "هويش كرونيكل"

  ر  ِّ بِّ َ َع     ُ ألهنا ُت   ؛                                         ، فاعتربت نتائج االستطالع غري مفاهئة بل صادمة (    1022      نيسان  /     إبريل
      أقال       كان                                                          فعل طبيعي من اجلالية اليهودية على مواقف إيد ميليباند، الذي        ِّ عن ردِّ
                                        ا إلسرائيل، مقارنة برئيس احلكومة، ديفياد                                 ً ا باجلالية اليهودية وأكثر انتقاًد      ً اهتماًم
                                                          الصحيفة: "كان  املناسبة الوحيدة اليت أبدى فيهاا ميليباناد         وقال    ،       كامريون
        . أماا      1021                                                  ا بإسرائيل، عندما هاهم إسرائيل خالا حر  غزة، يف صيف       ً اهتماًم

                         فهو أن أغلبياة اجلالياة     -                    حسب افتتاحية الصحيفة-                         الصادم يف نتائج االستفتاء
       ي عان          ِّ رت التخلِّ                                                       َّ اليهودية، ورغم عالقاهتا القدمية واملتشعبة مع حز  العماا، قرَّ

  . (3 ) "                                           دعمه يف االنتخابات، بل وهامج  زعيمه بشكل عدائي
                                                              ويف شكل آخر من العقا  حلز  العماا، والضغط عليه، أعلن الكثريون من 

                    ات والتربعاات حلاز    َ    َبا                                          ِ )اليهود وغري اليهود( الذين اعتادوا تقدمي اهِل        املتربعني
                      إلسرائيلي املتكرر علاى                                                 العماا، عن وقف دعمهم احلز  بسبب إدانته للعدوان ا

                                                                   قطاع غزة، ودعمه قرار االعتراف بدولة فلسطني. ونقل  صحيفة "إندبنادن "  
                                                                          عن أحد الداعمني اليهود البارزين قوله إنه مل يعد يرغب يف "رؤياة ميليباناد يف   

                                                 
( 1)  Ibid. 
( 2)  Ibid. 
( 3)  Dysch, Marcus, “Huge majority of British Jews will vote Tory, JC poll  

 reveals”, TheJC, 4 April 2015. 



014 

                                                                    داونينغ ستري  )مقر احلكومة(، أو دوغالس ألكسندر كوزير للخارهية". كماا  
                    م  تربعات حلز  العماا                       َّ ليهودية، اليت سبق أن قدَّ                        أعلن الكثري من الشخصيات ا

                                                                  ومرشحيه يف االنتخابات العامة، عن سحب دعمها احلز . ومع اشاتداد محلاة   
                          الصهيوين، قاا أحاد كباار       باي                                        "احلصار املا " على حز  العماا من قبل اللو

                             و                       إن على إيد ميليباند مواههة حتدو صعب بعد فقدان الادعم     :               نوا  حز  العماا
                                                                     من اجلالية اليهودية، اليت ساعدت توين بلري وغوردون براون على الوصاوا     املا

  . (1 )           إىل سدة احلكم
                                     املؤيد إلسرائيل بعد املقارنة مباا كاان       باي                           وميكن فهم هذا املوقف من اللو

             ر سجالت جملاس   ِ ِه   ظ     ُ إذ ُت   ؛    1021                  تشرين األوا من عام  /                     عليه الوضع قبل أكتوبر
                                املساند إلسرائيل، ديفيد هاارارد  و            ات املتقاعد             أن رهل العقار      1027            العموم لعام 

( David Garrard) َّألف     50  با      1022                               ع حلملة حز  العماا النتخابات عام     َّ ، ترب    
       ع هباا                           َّ نصف مليون هنيه إسترليين تربَّ                                       هنيه إسترليين، ليضاف هذا املبلغ إىل حوا 

                       استضاف هارارد فعالياة        1021             . ويف صيف عام     1007                     هارارد للحز  منذ عام 
      ، إيد      آنذا                    حيث كان زعيم احلز   ؛                                   موعة "أصدقاء إسرائيل يف حز  العماا" جمل

                                                                       ميليباند، الذي سبق وأعلن أنه صهيوين، املتحدث الرئيسي يف احلفل، ويف الليلاة  
                                          ( أرسل ديفيد هارارد حوالة بنكية إىل حساا       1021       حزيران  /     يونيو    25       نفسها )

  . (2 )                ألف هنيه إسترليين     570                 حز  العماا بقيمة 
                                         املؤيد إلسرائيل على االنتخاباات العاماة يف       باي                      تعليق على تأثري اللو  ويف

    ، يف  ( SloanAlastair )                                                   بريطانيا، كتاب املعلاق السياساي، ألساتر ساوالن     
           يف محالت رويل     باي                          : "ال يوهد حضور ألي بلد أهن    1021           تشرين األوا  /      أكتوبر

                          ل التربعات اليت تنهاا علاى    ِ اِث َ َم                                          ُ االنتخابات الربيطانية مثل حضور إسرائيل، وال ُي
َ  ُِّ   اليت ُتَقدُِّمها                           املؤيد إلسرائيل إال تل  اهلبات     باي               األحزا  من اللو                 النقابات املهنية       ُ 

                                                 
( 1)  Wright, Oliver, “Labour funding crisis: Jewish donors drop 'toxic' Ed  

 Miliband”, independent, 9 November 2014, (Visited on 22 April 2015): 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-funding-crisis-jewish-

donors-drop-toxic-ed-miliband-9849299.html 
( 2)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  

 Project, 27 November 2013. 
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َ  ُِّ   اليت ُيَقدُِّمها                                                )املنظمات الدميقراطية األكرب يف بريطانيا(، أو األمواا              رهاا األعماا       ُ 
               م التغاضي عان                  املؤيد إلسرائيل يت    باي                                      واالستثمار يف لندن. ويف مقابل أمواا اللو

  . (1 )                       دميقراطيتنا مبصاحل أهنبية"   ُ ُق َّ وَّ َ َط                                       ُ هرائم احلر ، ويتم االلتفاف على املبادئ، وُت
   "، Inside Britain’s Israel Lobby                              وقبل ذل  بسنوات كشف برناامج " 

      بااي                                 ن حجم الضغط الاذي ميارساه اللو   ِّ يِّ َ َب                          ُ ا من النماذج واحلاالت، اليت ُت   ً عدًد
                                       عالميني يف بريطانيا. ومن ذل  ما تعرض لاه                             الصهيوين على وسائل اإلعالم واإل

ِ  سي" يف الشرق األوسط، هريميي بوِون        باي باي        مراسل "                             ( Jeremy Bowen)  ،  
    طلق                                       ُ ر دبابة إسرائيلية على احلدود مع لبنان ُت ِ ِه   ظ    ُ ا ُي                           ً بعد أن عرض على الشاشة تقريًر

   رة                                    مما أدى إىل هرحه ومقتل ساائق السايا     ؛             يف اجتاه سيارته      1000            نرياهنا يف عام 
 Andrew )      بااي                                                 حيث كتب رئيس الفيدرالية الصهيونية، أندرو بالكوم   ؛       اللبناين

Balcombe) " ا بإبعاد هريميي بوون عان ملاف            ً سي" مطالًب        باي باي          ، إلدارة                              
                    ا" وفيه "الكثري مان                                     ً ا أن ما قاله يف تقريره كان "خطأ فادًح                 ً الشرق األوسط، زاعًم

ِ         ني، باات هريمياي باوِون                                               وههة النظر الشخصية عن إسرائيل". ومنذ ذل  احل               
َ  ً مستهَدًف                   ض الصحفي، هوناثان                           َّ الصهيوين. وأكثر من ذل ، تعرَّ    باي              ا من قبل اللو    
      ألناه     ؛       الصهيوين    باي                     ا حلملة قاسية من اللو     ً ، أيًض (Jonathan Dimbleby )       دميبلي

ِ   تضامن مع زميله، هريميي بوِون.                         
  ن             الصهيوين، ما     باي                                             كما كشف الربنامج عن صحفيني آخرين استهدفهم اللو

  يف       1005                   أ، يف مقاا نشره عام          َّ ، الذي جترَّ (Chris McGreal )                    أمثاا: كريس مكغريل
   ا،         إفريقيا                                                                 صحيفة الغارديان، على تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري يف هناو   

                                                                    فكان أن قام  شخصيات صهيونية بزيارة مكتب رئيس حترير الصحيفة واعتربت أن 
                           ذاته "جتاوز للخطوط احلمراء".           ِّ ، وهذا حبدِّ          ا للسامية"        ً ا "معادًي                 ً الصحيفة رارس هجوًم

              " مان هجاوم   Inside Britain’s Israel Lobby                        وبالطبع مل ينج برناامج " 
             " الذي فضاح   1                        ت بغضب على برنامج "قناة                َّ الصهيوين، اليت ردَّ    باي            منظمات اللو

                                                 
( 1)  Westminster”,  Israel donors controls-Alastair, “How money from proSloan,  

 middleeastmonitor, 20 October 2014, (Visited on 22 April 2015): 
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/14752-how-money-

from-pro-israel-donors-controls-westminster 
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                                                           املؤيد إلسرائيل إىل شراء النفوذ بني السياسيني والصحفيني يف اململكة     باي         سعي اللو
                                                                           تحدة. واعترب جملس ممثلي اليهود يف بريطانيا أن الربنامج يثري نزعة معادية للسامية،   امل

ً                         ِّ يف حني اعتربته "باكوم" غرَي متوازن وحافاًل باملعلومات املغلوطة واملضلِّ              َ   . (1 )  لة                     
  ،     1002            أيار من عام  /           نيسان ومايو /    بريل إ                                     ويف برنامج آخر عرضته القناة الرابعة يف 

         ، كشاف    (The Secret Rulers of the World )   "  ِّ ِّ ُّ    لسِّارِّيُّون                  َ    بعنوان "حكام العاَلم ا
 David )                                                                  احللقة األوىل منه ما تعرض له الصحفي واملذيع الربيطاين السابق، ديفيد آي  

Icke) ،   الصهيوين، وحماوالت لتدمريه كإعالمي وكاتٍب،     باي                    من هجوم من قبل اللو   ٍ                                   
                             ارات ومبيعاات هائلاة بعاد                                         قه كتابه "السر األكرب" من رواج يف كل الق         َّ بعد ما حقَّ

  ح   ِّ   لمِّا                 ُ   زعم  أن الكتاا  يُ                                                 ترمجته إىل لغات عدة. والسبب أن املؤسسات الصهيونية
                            "الساحا "، يقاود العاامل                                                 بشكل غري صريح إىل دور كبري لليهود يف تنظيم ا اه 

                                                       ورغم إصرار اإلعالمي آي  على أنه مل يذكر اليهود يف كتاباه    .         م" يف مصريه      َّ و"يتحكَّ
               ولكن يبادو أن                                                   فهموا ذل ، أو أن اليهود فهموا ذل ، فهذا شأهنم...            "وكون الناس 

                       تغتاا شخصيته كما حادث      أو  ا                                             ًّ هذه السحا  إذا هامجها أحد فإما أن تغتاله هسديًّ
                                                                   معي". وألن آي  مل يشر صراحة إىل اجلماعة اليت يقصادها بوصاف "الساحا "    

                              ون" إىل واشنطن لسؤاا املسؤولة يف           َ      ِّ ِّ ُّ "حكام العاَلم السِّرِّيُّ        برنامج  ُ ِ  ُّ ُمِعدُّو     ذهب   ٬       الغامضة
                                                                          مكتب املنظمة الصهيونية العاملية عن سبب احلر  اليت تشنها املنظمات الصهيونية على 
   !                                                                       الصحفي الربيطاين، رغم أنه مل يتعرض يف كتابه أو يف مقاالتاه لليهاود بالاذات   

      يف هذه                                                            ت املسؤولة على أن آي  "يشري يف حماضراته إىل أن بعض اليهود أعضاء     َّ فأصرَّ
                           أفراد معدودين مان الشاعب       إىل         باإلشارة  -    قوهلا     حسب-        يبدأون       وكلهم   ٬      املنظمة

  . (2 )                                  اليهودي مث تتحوا أعماهلم ضد السامية"
                                                 

( 1)  Bright, Martin, “Dispatches Israel lobby film: The reaction”, TheJC, 19  
 November 2009, (Visited on 10 April 2015): 

http://www.thejc.com/news/uk-news/22054/dispatches-israel-lobby-%EF% 

AC%81lm-the-reaction 

        احليـاة     "،                                                  قضية "السحا " وحتوا الرأي العام الربيطاين عن إسرائيل   ، "    فدوى       فاضل،  (2 )
   (:    1022     آذار  /    مارس    29                 ، )تاريخ الدخوا:   02  10     روز /     يوليو    17  ،         اللندنية

http://goo.gl/wd4wTd 
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      ، كشف  (Bad News From Israel   " )                                ويف كتاهبما "أخبار سيئة من إسرائيل
             ، حجم الضغوط  (Mike Berry )           وماي  بريي   (Greg Philo )                فان، غريغ فيلو    ِّ املؤلِّ
                      الصهيوين ومن السافارة      باي            سي" من اللو        باي باي                   تتعرض هلا مؤسسة "   اليت

                                                                     اإلسرائيلية يف لندن، عندما نقال عن أحد اتررين يف قسم أخبار الشرق األوساط  
ً       ًّ "مجيعنا خنشى اتصااًل هاتفيًّ       قوله:   . (1 )                        ا من السفارة اإلسرائيلية"               

   ون                                                            أما الصحفي الربيطاين، الذي عمل لسنوات كمراسال مساتقل للشاؤ   
  ،  (Jonathan Cook )                                            الفلسطينية من مدينة الناصرة، هوناثان كاو  -          اإلسرائيلية

                               تكررت احلاالت اليت مت فيها منع نشر       2954                               فيقوا: "منذ بداية االحتالا يف عام 
                                  ا من الفصل العنصري يف األراضي اتتلة                                     ً أية مواد تشري إىل أن إسرائيل رارس نظاًم
                                        قارنة بني ما كتبه الصحفي نيا  ديفياز يف                                 )ناهي  عن داخل إسرائيل(". ويف م

 Newspeak in the                            وما خل  إليه كو  يف كتاباه "   " Flat Earth News       كتابه "

st Century21الصهيوين على وسائل اإلعالم الربيطانياة،      باي                 "، حوا تأثري اللو                                     
                        دها ديفيز، هو القاعادة                                                َّ يقوا كو : "واألكثر داللة يف )قواعد اإلنتاج( اليت حدَّ

                                                               اليت تتعلق مبا يسميه با)السياج الكهربائي( أي إغالق النقاش يف بعاض     7    رقم 
                                                          ط ديفيز الضوء على قضية واحدة، إسرائيل، أكثار مان غريهاا                ِّ املواضيع. يسلِّ

                    املؤيد إلسرائيل، هاو      باي                                                 باعتبارها من اترمات يف وسائل اإلعالم الغربية. فاللو
      ويقوا    ،                   نقاش ينتقد إسرائيل"             مهمته سحق أي                         سياج كهربائي يف العامل(،       )أقوى
                                                       ىل السنوات الطويلة، اليت قضاها ديفياز كمراسال صاحفي يف     إ        "بالنظر       كو :

                           الصهيوين، فإن ما خل  إلياه      باي                                       إسرائيل، وما واههه من ضغوط من قبل اللو
  . (2 )     تفسري"                  ِّ ا، وال حيتاج إىل أيِّ ً ًر     َّ ا ومربَّ          ًّ يعترب بديهيًّ

                                                 
( 1)  Tim, Llewellyn, “BBC is 'confusing cause and effect' in its Israeli coverage”,  

 theguardian, 23 May 2011, (25 March 2015): 
http://www.theguardian.com/media/2011/may/23/bbc-israeli-conflict-coverage 

( 2)  Cook, Jonathan, “A comparative review of flat earth news and newspeak”,  
 medialens, 20 November 2009, (Visited 11 March 2013): 

http://www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2009/584-a-comparative- 

review-of-flat-earth-news-and-newspeak.html 
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          على ممارسة    ا        ً ا، وقادًر    ًّ ا هدًّ      ًّ لي قويًّ       اإلسرائي    باي                           ويتساءا: "ما الذي جيعل اللو
                     ممارسة هاذا النفاوذ       باي                                              هذا القدر من السيطرة املطلقة؟ كيف ميكن هلذا اللو
                                ا، وأمهية إسارائيل بالنسابة إىل                                              ًّ اهلائل، رغم أن عدد اليهود يف بريطانيا قليل هدًّ

      حيادد                       املؤيد إلسرائيل ميكن أن     باي                 ا؟ وإذا كان اللو                         ًّ اململكة املتحدة هامشية نسبيًّ
                                                                         شكل التغطية اإلعالمية الربيطانية )والغربية( هبذا الشكل احلاسم، ملاذا ال يفتارض  

                                   مجاعات الضاغط املصارفية واملالياة،      :    مثل  ،                           ديفيز أن مجاعات الضغط األخرى
                    ا على ممارسة القادر           ً قادرة أيًض  ،                                      ومجاعات الضغط يف قطاع الصناعات العسكرية

                                     مبا يعتقد ديفيز أن اجلاوا  عان هاذه                                       نفسه من النفوذ، إن مل يكن أكثر؟... ر
      أو ألن    ،           وبطرق واضحة                   و اإلسرائيلي يعمل جبدو    باي                          األسئلة قد يكمن يف كون اللو

                                        ا على مجاعات الضغط األخرى، مما جيعل نفاوذه                      ً اإلسرائيلي يعتمد أساًس    باي     اللو
   ؛                                   اإلسرائيلي أقوى من مجاعات الضغط األخرى    باي                        أقوى وأوضح، أو كون اللو

                                . ويؤكد هوناثان كو  "أن الصحفيني  (1 )                          نها على التعتيم على نشاطه"          ألنه أقدر م
                                     اإلسرائيلي يف بريطانيا، ال سيما عنادما      باي                              يشعرون أكثر من غريهم بضغط اللو

  . (2 )                       ختويف وهتديد وسائل اإلعالم"                 ِّ تصل األمور إىل حدِّ
 

                                                 
( 1)  Cook, Jonathan, “A comparative review of flat earth news and newspeak”,  

 medialens, 20 November 2009. 
( 2)  Ibid. 
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 الفصل السادس

 اجتاهات القضية الفلسطينية و

 الرأي العام الربيطاني
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                                      ، وحىت مطلع األلفية اجلديدة، مرت العالقات     2924                      منذ وعد بلفور يف العام 

                                                             اإلسرائيلية بكثري من املراحل واتطات. ومع أن العالقات بني لندن وتل -         الربيطانية
                                                                      أبيب اتسم  على العموم بعالقات الدعم والاتأييد من قبل احلكومات الربيطانية 

                                         تعاطف من قبل اجلمهور الربيطاين، إال أهنا شهدت   ُ                         امُلتعاقبة، ومشاعر اإلعجا  وال
                                                                     خالا العقود السبعة املاضية حاالت من عدم الرضاا الربيطااين عان السالو      
ِ                                              اإلسرائيلي، ال سيما عندما َتعِمد إسرائيل إىل االعتداء على األراضاي العربياة،      َ                        

             ، أو عنادما      2947 و      2954      بااي                                      واحتالا أهزاء منها كما كان  احلاا يف حر
                                                                 م إسرائيل القوة املفرطة لفرض سيطرهتا يف املنطقة، ومثاا ذل  االعتداءات      تستخد

                                            املتكررة على لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
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 املبحث األول

 تإييد ودىم  أرائيل

 مرح ة اإلىج أ والتإييد -1
          بالكثري من       2954 و      2919                                              اتسم  العالقات بني إسرائيل وبريطانيا ما بني عامي 

                                                                        والتأييد، بل وريزت املواقف احلزبية والشعبية الربيطانية بالتعاطف واإلعجا  من      الود 
                                                 ً                             قبل قوى اليسار والشبا  يف بريطانيا. كان اليساار معجًباا بدميقراطياة إسارائيل     
                                                                              االهتماعية، وما امتاز به اجملتمع اإلسرائيلي من حيوية وريادة، ال سيما وأن إسارائيل  

                                                 ن الدوا اليت نشأت بعد احلار  العاملياة الثانياة،                             كان  واحدة ضمن عدد قليل م
   َّ                                       ً    ًّ                       وحتوَّل  إىل قصة جناح. وكان الشبا  الربيطاين معجًبا هدًّا حبركة "الكيبوتس"، اليت 
ِ                استقطب  اآلالف منهم إىل معسكرات العمل التطوعي. كما ُأْعِجب االشاتراكيون    ْ  ُ                                                

        َّ           ، اليت أسَّس  شاركات                                                        الربيطانيون باحلركة النقابية القوية يف إسرائيل "اهلستدروت"
                                                                      خاصة يف قطاعات النشر، والبنو ، والصحافة، وااخادمات الصاحية، واملنشاآت    
                                            ً                         الصناعية. مث ازداد هذا اإلعجا  وأصبح أكثر وضوًحا، يف صفوف اليمني الربيطاين، 

                من إحلاق اهلزمياة        2954                                                 مع بروز قوة إسرائيل العسكرية، اليت ركن  يف حر  عام 
                                                  ، واحتل  الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشارقية   ا    سوري                 جبيوش مصر واألردن و

  . (1 )                            وشبه هزيرة سيناء وهضبة اجلوالن
                                                                 استطاع ديفيد بن غوريون، زعيم حز  "ماباي" اليساري، الذي انادمج يف  

                                                           حبز  العماا اإلسرائيلي، وعرب جمموعة "أصدقاء إسارائيل" يف حاز          2959    عام 
                                                 

( 1)   August 11, telegraphMorris, Benny, “When did Britain lose faith in Israel?”,  
 ):2014December  26, (Visited on 2014 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11024978/Wh

en-did-Britain-lose-faith-in-Israel.html 
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                                 ، بناء عالقات وثيقاة ماع حركاة        2924   ام                        َّ      العماا الربيطاين، اليت تأسَّس  يف ع
                  ساور يف التااريخ    ي ف و                                                       النقابات العمالية الربيطانية. وعن هذه العالقاة كتاب الرب  

                                                      ل السياسي يف صحيفة "هويش كرونيكل"، هيوفري إلديرمان، أن               ِّ والسياسة، واتلِّ
      2929              سنة، من عاام      10                                             "عالقة احلب" بني اليهود وحز  العماا استمرت حواىل 

    2929        إىل عام
                                                         . وزاد نفوذ املنظمات الصهيونية آنذا  عندما وصل عادد مان    (1 )

   (، Eric Moonman                                                      أعضائها إىل مناصب سامية يف بريطانيا، مثل إيري  مومناان ) 
   (، Barnett Janner )               ً                    ً                       الذي صار نائًبا يف الربملان، ومعه أيًضا النائب، بارني  هاانري 

  .    2940       إىل عام    0   291        َّ                                الذي ترأَّس "الفيدرالية الصهيونية" من عام 
ً                        إال أن حالة اإلعجا  والتأييد هذه مل تستمر طوياًل بالزخم ذاته؛ إذ ساعدت                                            
                                                                     عوامل عدة، من قبيل االضطرابات االهتماعية واألزمات االقتصادية والسياساية  
                                                                       اليت مرت هبا الدوا الرأ الية يف سبعينات القرن املاضي، وما رافقها من صاعود  

ِ                                  للمساواة، واملناِهضة لإلمربيالية، واندالع حار  عاام                          احلركات الشعبية الداعية                 
                                                                وضم إسرائيل الضفة الغربية والقادس الشارقية، ونضاوج العالقاات           2954

                                                                         االستراتيجية بني إسرائيل والواليات املتحدة، على تراهع زخم التعاطف أو تأيياد  
    طا           ، وبعد ااخ    2947                                                       إسرائيل يف بريطانيا. وقد تراهع هذا التأييد أكثر بعد حر  

                                                                          الشهري الذي ألقاه الزعيم الفلسطيين الراحل، ياسر عرفات، أمام اجلمعية العاماة  
                     . فقاد كاان لاذل         2941                     تشرين الثاين من عاام   /     نوفمرب    27              لألمم املتحدة يف 

              َّ                                                         ااخطا ، الذي ردَّد خالله الرئيس ياسر عرفات العبارة الشهرية: "لقد هئتكم ياا  
                                    ثائر.. فال تسقطوا الغصن األخضار مان                                       سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية 

                                           ً                            يدي"، أثر كبري على الرأي العام الربيطاين، والحًقا علاى السياساات الر ياة    
                               ا لصاحل فلسطني، بعد تثبي  "منظمة                  َّ             ً       ًّ الربيطانية، كما شكَّل ااخطا  منعطًفا تارصيًّ

ً      ًّ التحرير الفلسطينية" ممثاًل شرعيًّ    عي       ً                                  ا وحيًدا للشعب الفلسطيين، والتأكيد على سا                       
                              الشعب الفلسطيين إىل حتقيق السالم.
                                                 

( 1)  Alderman, Geoffrey, “It’s no surprise we are voting Tory”, TheJC, 17 April  
 2015, (Visited on 18 April 2015): 

http://www.thejc.com/comment-and-debate/analysis/134158/it%E2%80%99s-

no-surprise-we%E2%80%99re-voting-tory 
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 م ررري  ت تشر دىمىقد الأبعين   و  -2
                                                                 بالتزامن مع تراهع العالقات بني حز  العماا الربيطاين وإسرائيل، كانا   
                                     َّ                              وترية عالقات إسرائيل مع حز  اتافظني تتطوَّر بسرعة، وكان النائب واملاؤرخ  

                           ه من غالة اليمني، أمثاا رودس       (، وغريWilliam Rubinstein                  ويليام روبنشتاين )
             (، وونساتون  Julian Amery               هوليان أماريي )  و   (، Rhodes Boyson       بويسن )
                                            (، من أبرز أنصار إسرائيل من اتافظني. ونقلا   Winston Churchill       تشرشل )

                   عن شخصاية حمافظاة         2949             نيسان من عام  /                          صحيفة هويش كرونيكل يف إبريل
         ُ   ِّ                 ( قوهلاا: "ُيقادِّر اتاافظون،    Margaret Thatcher                     بة من مارغري  تاتشر )   َّ مقرَّ

                                                                       وخاصة هيل الشبا  منهم، دولة إسرائيل واستقالهلا وقوهتا، ويعتاربون الدولاة   
                      . وقد شهدت هذه الفترة  (1 )              ً      ً                          اليهودية أمنوذًها بارًزا للعامل احلر يف الشرق األوسط"

   وين        الصاهي       2941                                           َّ          نشأة جمموعة "اتافظون أصدقاء إسرائيل"، اليت أسَّسها يف عام 
   (، Michael Fidler            ِّ                                          اليميين املتديِّن، والسياسي الربيطاين اتافظ، مايكل فيادلر ) 

      2949                                    ا، مبن فيهم مارغري  تاتشر. وحبلوا عام     ً        ًّ نائًبا برملانيًّ    90                وانضم إىل اجملموعة 
                                                                   كان  جمموعة "اتافظون أصدقاء إسرائيل" مبثابة مجاعاة الضاغط األقاوى يف    

                                         حلكومي والربملاين الربيطاين، وكان رئيس اجملموعة،                           "ويستمنستر"، مركز النشاط ا
        ( الايت  GZO             ً                                                فيدلر، هو أيًضا رئيس املنظمة الصهيونية العامة يف اململكة املتحدة )

                                                   ، وكان  مرتبطة باليمني اإلسرائيلي بزعامة مناحم بيغن.    2941   َّ         تأسَّس  يف عام 
ِ َ                                               ورغم ما ُعِرَف  به رئيسة الوزراء الربيطانية السابقة، مارغريا   ُ              تاتشار،          

                                                          ( من تأييد شديد إلسرائيل، وإعجاهبا هبا كدولة "دميقراطية يف حميط     1027-    2912 )
                      الربيطانية شهدت حلظاات  -                        ، فإن العالقات اإلسرائيلية (2 )                     من األنظمة االستبدادية"

                              َّ                                      توتر وخالف خالا السنوات، اليت تولَّ  فيها تاتشر رئاسة احلكومة الربيطانياة  
                                                 

( 1)  Mills, Tom. et al, “The UK’s Pro-Israel Lobby in Context”, New Left  
 Project, 27 November 2013. 

( 2)  Bermant, Azriel, “When Thatcher turned against Israel”, TheJC, 5 October  
 2012, (Visited on 26 December 2014): 

www.thejc.com/comment-and-debate/comment/84713/when-thatcher-turned-

against-israel 
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                                  ما للتحوالت الايت سيشاهدها موقاف           و إىل حدو           َّ  ( وهو ما أسَّس     2990-    2949 )
                                                                       بريطانيا الر ية والشعبية من إسرائيل وسياساهتا يف السنوات اليت أعقب  حكام  

       تاتشر.
                                                             عارض  تاتشر يف بداية حكمها بشدة فكرة "تقريار املصاري" للشاعب    
                                                                   الفلسطيين، كما رفض  رفع مستوى االتصاالت الربيطانية مع "منظمة التحريار  

                                                            "، بل رفض  احلوار مع املنظمة ما مل تعلن األخارية نباذ اإلرهاا               الفلسطينية
         ً                      كونه دفاًعا عن إسرائيل، اليت تقف  ب                         َّ             واالعتراف بإسرائيل. وقد برَّرت تاتشر ذل  

   ً      ً          ُّ                                                حصًنا منيًعا يف وهه ردُّد النفوذ الشيوعي يف الشرق األوسط. وكانا  تاتشار   
   ا                       بيني" من مجيع املشار ، مبا                                                معروفة آنذا  مبواقفها العلنية واملتشددة ضد "اإلرها

                                                                       فيهم "منظمة التحرير الفلسطينية". كما كان  لديها حتفظات بشأن فكرة الدولة 
ً                                      الفلسطينية املستقلة، وكان  أكثر مياًل إىل فكرة تقرير املصري للفلسطينيني ضامن                                    

  . (1 )                    احتاد فيدرا  مع األردن
                تتال  منذ عاام                                              رت جمموعة من األحداث السياسية والعسكرية، اليت      َّ وقد أثَّ

              ففاي العاام      ؛         اإلسرائيلي-   باي                                     ، على مواقف تاتشر من قضية الصراع العر    2949
               (، قام االحتااد      2949                                                    نفسه الذي استلم  فيه تاتشر رئاسة احلكومة يف بريطانيا )

                                                                       السوفييت بغزو أفغانستان، واندلع  الثورة ااخمينية يف إياران، كماا شاهدت    
                                       تل  الفترة حلظات صدام بسبب سياسة رئيس             اإلسرائيلية يف-                 العالقات الربيطانية

                                                                      ُّ  الوزراء اإلسرائيلي آنذا ، مناحم بيغن، االستيطانية، وكلها عوامل أدت إىل حتوُّا 
                                                                       يف هنج السياسة الربيطانية حنو إسرائيل يف مطلع مثانينات القرن املاضاي، وكاان   

  ة          َّ حلاهة املاسَّ                                                            العنوان األساسي لتل  املرحلة من وههة نظر احلكومة الربيطانية هو ا
                                 اإلسرائيلي كسبيل الحتواء التهديدات -   باي                               إىل حتقيق تسوية شاملة للصراع العر

  . (2 )                                     اليت تواهه املصاحل الغربية يف الشرق األوسط
 

                                                 
( 1)  Bermant, Azriel, “When Thatcher turned against Israel”, TheJC, 5 October  

 2012. 
( 2)  Ibid. 
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 وتوتر العال   ىقد الثم نين    -3
          ، عنادما      2990                                                   تفاقم  التوترات بني اجلانبني الربيطاين واإلسرائيلي يف عام 

        احاتالا   "  ا   لا                        و دعا إسرائيل إىل وضع حدو                   ن البندقية"، الذي  َّ             أيَّدت تاتشر "إعال
                                                                     األراضي" الفلسطينية، ودعم حق الفلسطينيني يف تقرير املصري، وتأييد مشااركة  
                                                                      "منظمة التحرير الفلسطينية" يف مفاوضات السالم. مث اجته  العالقات بني البلدين 

            األرهناتني يف                                                        من سيئ إىل أسوأ مع اندالع "حر  فوكالند" باني بريطانياا و  
                                                        ، والغزو اإلسرائيلي للبنان بعد ذلا  بشاهرين؛ إذ اهتما         2991      نيسان  /     إبريل

                                                                     حكومة تاتشر إسرائيل ببيع أسلحة لألرهنتني، كما رفض  غزو إسرائيل للبنان، 
                                                                     وهو املوقف الذي رفضته حكومة إسرائيل؛ حيث قاا رئيس الوزراء اإلسارائيلي  

                                  م الكنيس : "ترسل تاتشر قواهتاا إىل                                    آنذا ، مناحم بيغن، يف خطا  مطوا أما
                                                                     مسافات بعيدة آالف الكيلومترات عن األراضي الربيطانية حبجاة الادفاع عان    

        ا ساوى                    ُ                                               َّ النفس، ويف املقابل ُتنكر علينا الدفاع عن أنفسنا بينما ااخطر ال يبعد عنَّ
  . (1 )               بضعة كيلومترات"

              ة من إسرائيل،                                                        كما كان لتورط قوات الكتائب وامليليشيات اللبنانية، املدعوم
                                                                  يف ارتكا  جمازر يف خميمات الالهئني الفلسطينيني يف صربا وشاتيال يف لبنان، يوم 

                 اإلسارائيلية؛ إذ  -                                    ، أثر إضايف يف تعقيد العالقات الربيطانية    2991       أيلوا /     سبتمرب    24
ً                                                      واهه  إسرائيل واباًل من االنتقادات الدولية، مبا يف ذل  من بريطانياا. وماع                     

                                     ، وتو  إسحاق شامري منصب رئاسة احلكومة،     2997         غن يف عام                 استقالة مناحم بي
                         عاد الدفء إىل عالقات تاتشر       2991                                  مث خلفه يف املنصب، شيمعون بريس، يف عام 

                ُ  ِّ                                                      مع إسرائيل، وقد ُتوِّه  تل  الفترة بزيارة ر ية قام  هبا تاتشر إىل إسارائيل،  
       ً               يل، علًما بأناه سابق                                                       وكان  الزيارة األوىل لرئيس وزراء بريطاين منذ قيام إسرائ
   . (2 )                                                 لتاتشر زيارة إسرائيل مرتني قبل توليها رئاسة احلكومة

                                                 
( 1)  Bermant, Azriel, “When Thatcher turned against Israel”, TheJC, 5 October  

 2012. 
( 2)  Ibid. 
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 االنتف ضة الف أطينية األولى وىم ية الأالم -9
          انتفاضاة   "  ا   ا ب         ًّ هرت إعالميًّ                                       ُ سهم  االنتفاضة الفلسطينية األوىل، واليت اشُت أ

        ا علاى                                                                 أطفاا احلجارة"، يف فضح إسرائيل أمام الرأي العام الادو ، وأظهرهتا  
                                                                           حقيقتها، بأهنا دولة عدوانية، تقوم باستعماا القاوة العساكرية ضاد املادنيني     
                َّ                                                       الفلسطينيني. وتغيَّرت صورة إسرائيل لدى الرأي العام العاملي، الذي اكتشف أهنا 

َ  ِّ    د من الدوا العربية والفلسطينيني"، كما كان  ُتاَروِّج               َّ ل الوديع املهدَّ َ َم        َ ليس  "احَل  ُ                                          
                                              "القوة" اليت بات  هتدد اآلخارين مبمارسااهتا غاري                              الدعاية الصهيونية، بل هي

                                                               ً   وكان التأثري الرئيسي على الرأي العام العاملي، والربيطاين منه، ملموًسا،           اإلنسانية. 
                                                                     بفعل صور األطفاا والشبان حاملي احلجارة يف مواههاة اجلناود اإلسارائيليني    

            م الغربياة                                                        املدهجني باألسلحة، واليت نشرت على نطاق واسع يف وسائل اإلعاال 
             عادم وهاود    "  ا                       عااءات الصاهيونية با                               ِّ والدولية. فقد دحض  الصور االدِّ

                   َّ                                                الفلسطينيني"، كما عزَّزت تنامي حركة السالم داخال إسارائيل وخارههاا،    
                                                                      وكشف  عن أن دعم الفلسطينيني ال يعين "معاداة" اليهود أو حىت إسارائيل، وأن  

  . (1 )     رائيل                                             حقوق الفلسطينيني ميكن أن تتحقق دون هتديد وهود إس
                                                                       وكان من أهم نتائج االنتفاضة األوىل التفات أنظار العامل إىل عزمية الفلسطينيني، 

      منظمة  "  ا                                     َّ                          وإصرارهم على انتزاع حريتهم، وهو ما كرَّس املزيد من االعتراف الدو  ب
  . (2 )                                                                    التحرير الفلسطينية" وبشرعيتها باعتبارها رثل احلقوق الوطنية الفلسطينية

                                                   ضة الدوا األهنبية إىل إطالق املبادرات الدولية من أهال                 كما دفع  االنتفا
                                                                      التوسط بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث أطلق وزيار خارهياة   

                                                 
( 1)  Baylouny, Anne Marie, “The Palestinian Intifada”, In the International 

Encyclopedia of Peace, Edited by Nigel Young, (New York and Oxford:  
 Oxford University Press, 2012, (Visited on 24 December 2014): 

http://faculty.nps.edu/ambaylou/baylouny%20intifada%20entry%20copy.doc 

( 2)  O'Regan, Mary, “Framing the Israeli-Palestinian conflict, A case-study analysis of 

the Irish National "Opinion Leader" Press- July 2000 to July 2004”, Unpublished  
 PhD, 2006, University of Stirling, Scotland, (Visited on 14 November 2014): 

file:///C:/Users/Tamimi/Downloads/O'Regan%20(2006)%20-%20Framing% 

20the%20Israeli-Palestinian%20Conflict%20(3).pdf 



019 

  ،     2999                  (، مبادرة يف عاام  George P. Shultz                            الواليات املتحدة، هورج شولتز )
  ،     2992                           (، مباادرة أخارى يف عاام    James Baker              ه، هيمس بيكر ) ُ ُف َ َل       َ وأطلق َخ

                                                                   يقاف االنتفاضة، وفتح اجملاا للعمل السياسي من أهل مساعدة إسرائيل علاى   إل
                                                                 ااخروج من املأزق، الذي وهدت نفسها يف مواههته، وإجياد حل سياسي لتسوية 

                                                       اإلسرائيلي، مما مهد الطريق النعقاد ماؤرر مدرياد، وبادء    -   باي           الصراع العر
  .          اإلسرائيلية-                       مفاوضات التسوية العربية
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 الثانياملبحث 

 بداية الميل ل حقوق الف أطينية

                                                                اندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل، وانطالق عملية الساالم يف مدرياد،     ى   َّ أدَّ
                                                                             ومن مث توقيع اتفاق "أوسلو" للسالم بني "منظمة التحرير الفلسطينية" وإسارائيل، إىل  

             املتعاطف ماع                                                                 كسر سلسلة "اترمات والتابوهات" اليت كان  تقيد الرأي العام العاملي 
                                                                          احلقوق الفلسطينية، وكان  حتظر على اإلعالم العاملي تقدمي الصورة احلقيقية ملعانااة  
                                                                           الفلسطينيني بسبب االحتالا؛ إذ مل يعد من "اترم" أو "املعاداة للسامية" احلديث عان  
                                                                         "االحتالا اإلسرائيلي"، و"عدم شرعية االستيطان" يف األراضاي الفلساطينية، الايت    

            ُ   َّ ً                                 ، كما مل يعد ُمحرًَّما انتقاد ممارسات اجليش اإلسارائيلي      2954             سرائيل يف عام          احتلتها إ
                                                          واملستوطنني ضد الشعب الفلسطيين وممتلكاته يف األراضي الفلسطينية.

                ًّ                                          سهم التخل ، نسبيًّا، من حزمة "القيود واترمات" اإلعالمية، وفشل  أ    وقد 
                      يلية إىل طريق مسادود،        اإلسرائ-                                        عملية السالم بعد وصوا املفاوضات الفلسطينية

                                                                      وتوا  االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين وأراضيه، يف نزوع الارأي  
                             ً           خاصة، إىل اختاذ مواقف أكثر وضوًحا وصاراحة      باي                          العام العاملي عامة، واألورو

                                                                         يف اجتاه مناصرة احلقوق الفلسطينية ومناهضة السياسات اإلسارائيلية العدوانياة   
                    . وقد كشف  استطالعات  (1 )                              الرامية إىل حتقيق السالم يف املنطقة    َّ         املضرَّة باجلهود 

    سي"         باي باي                                                          الرأي العام، اليت أهرهتا أكثر من مؤسسة أوروبية، ومن ضمنها "
                                ُّ  واملفوضية األوروبية، عن هذا التحوُّا.

                                                 
( 1)  Oborne, Peter, “Documentary on the Israel Lobby in the UK”, alisonweir, 16  

 November 2009, (Visited on 26 December 2014): 
http://alisonweir.org/journal/2009/11/17/documentary-on-the-israel-lobby-in-

the-uk.html 
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              أهرهتا مؤسساة        باي،                                         كما كشف  سلسلة استطالعات للرأي العام األورو
                                        ليهودية، هبدف سرب حقيقة التطورات يف موقاف   ا   (1 ) (ADL                 "مكافحة التشهري" )

                                    من إسرائيل، عن أن األخرية تواهه مشكلة     باي                              الرأي العام يف دوا االحتاد األورو
             وبينما أظهرت       باي.                                                     يف أوروبا؛ إذ إن صورهتا سلبية يف أذهان الرأي العام األورو

      ، أن:    1001                                نتائج االستفتاء، الذي أهري يف عام 
 19  %   فقط يتعاطفون معها    %  21              لون إسرائيل، و      ِّ قط يفضِّ             من األوروبيني ف                  

                        يف صراعها مع الفلسطينيني.
 12  %    من األوروبيني يعتقدون أن إسرائيل غري هادة يف التوصل إىل اتفاق                                                         

                   سالم مع الفلسطينيني.
 79  %      من األوروبيني يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلساطينيني تشابه                                                          

       ريقيا.                                 سلو  نظام الفصل العنصري يف هنو  إف
 50  %     من األوروبيني يعتقدون أن إسرائيل تستخدم القوة املفرطة ضاد                                                        

            الفلسطينيني.
 12  %   (2 )                               يعتقدون أن إسرائيل نظام دميقراطي .  

  :    1001          هري يف عام                            ُ أظهرت نتائج االستفتاء الذي ُأ
 17  %    ال يفضلوهنا.    71                                      من األوروبيني فقط يفضلون إسرائيل، مقابل           
 11  %   فقط يتعاطفون مع إسرائيل.    22              سطينيني، مقابل                 يتعاطفون مع الفل                         
 72  %      يعتقدون أن القوات اإلسرائيلية تستهدف الفلساطينيني بشاكل                                                        

      ممنهج.
                                                 

                               "لوقف تشويه صورة الشعب اليهودي       2927                               س  "رابطة مكافحة التشهري" يف عام    َّ تأسَّ  (1 )
      أهناا     إىل                          املوقع اإللكتروين للرابطاة       ويشري   ،                                       وتأمني العدالة واملعاملة العادلة للجميع"

                                                                          "حتار  معاداة السامية، ومجيع أشكاا التعصب، وتدافع عن املثل الدميقراطية وحتماي  
   (:    1021            تشرين الثاين  /     نوفمرب    21                ، )تاريخ الدخوا                     احلقوق املدنية للجميع"

http://www.adl.org/about-adl/ 
( 2)  “European Attitudes toward Jews, Israel and the Palestinian-Israeli Conflict”,  

 adl, 27 June 2002, (Visited on 14 November 2014): 
http://www.adl.org/assets/pdf/israel-international/European_Attitudes_June_ 

2002.pdf 
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 79  %      من األوروبيني يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلساطينيني تشابه                                                          
                                        سلو  نظام الفصل العنصري يف هنو  إفريقيا.

 72  %   (1 )                  ال يعتقدون أهنا كذل     15                                 يعتقدون أن إسرائيل نظام دميقراطي و .  
      ً           اساتطالًعا ملوقاف         1009                                     كما أهرت مؤسسة "مكافحة التشهري" يف عام 

                                                                        الرأي العام يف سبع دوا أوروبية حوا مجلة قضايا، من بينها املوقف من اليهاود  
     200                          هري من خالا االتصاا اهلاتفي،                                  ُ وإسرائيل. وشار  يف االستطالع، الذي ُأ

                                                ا وأملانيا واجملر وبولندا وإسبانيا وبريطانيا )وبلغ          ٍّ                شخ  من كلٍّ من النمسا وفرنس
ُ  َِّ                                    شخ (، ُوهَِّه فيه إىل املشاركني الساؤاا اآليت: هال         7200                  جمموع أفراد العينة        

                                            اليهود أكثر والء إلسرائيل من والئهم هلذا البلد؟
                                              من املشاركني يف البلدان السبعة يعتقدون أن اليهود    %  19                 وكان  النتيجة أن 

           ، أملانياا   %  79          ، فرنساا   %  14                                 ائيل من بلداهنم األوروبية. )النمسا             أكثر والء إلسر
  . (2 ) ( %  59          بريطانيا  ،  %  51          ، إسبانيا  %  57         ، بولندا  %  10      ، اجملر  %  27

                                                                  ويف اإلهابة عن سؤاا: هل يتحدد موقف  من اليهود بناء على ما تقوم باه  
  ا          ، أملانيا  %  21          ، فرنساا   %  19                                                 إسرائيل من أفعاا؟ كان  النتيجة باملوافقة: )النمسا 

   (. %  20         بريطانيا   ،  %  75          ، إسبانيا  %  17         ، بولندا  %  22      ، اجملر  %  12
ً        مث أهرت املؤسسة استطالًعا مماثاًل يف عام                          فكان  نتيجة السؤاا األوا       1021                    ً     

  ،  %  52           ، بولنادا   %  22        ، اجملار   %    21         ، أملانيا  %  12        ، فرنسا  %  14                كالتا : )النمسا 
  . (3 ) ( %  88         بريطانيا   ،  %  41        إسبانيا 

                                                 
( 1)  “Attitudes Toward Jews, Israel and the Palestinian-Israeli Conflict in Ten European 

 Countries”, archive.adl, April 2004, (Visited on 11 November 2014): 
http://archive.adl.org/anti_semitism/european_attitudes_april_2004.pdf 

( 2)  First International Resources, LLC, “Attitudes toward Jews in Seven  
 European Countries February 2009”, adl, (Visited 11 March 2015): 

http://www.adl.org/assets/pdf/israel-international/Public-ADL-Anti-Semitism-

Presentation-February-2009-_3_pdf 

( 3)  First International Resources, LLC, “Attitudes toward Jews in Ten European  
 Countries March 2012”, (Visited on 11 November 2014): 

http://archive.adl.org/anti_semitism/adl_anti-semitism_presentation_ 

february_2012.pdf 
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  ،  %  74                                         اءت النتيجة باملوافقة كالتاا : )النمساا                            أما نتيجة السؤاا الثاين فج
           بريطانيـا    ،  %  19            ، إسابانيا   %  14           ، بولنادا   %  14      ، اجملر  %  71         ، أملانيا  %  21      فرنسا 

25  % .)   
                                                             إىل ذل  أظهرت نتائج االساتطالع السانوي، الاذي جترياه مؤسساة      

      ألاف      55   أن    (1 ) (The WIN/Gallup International )  "              غالو  الدولية /    "وين
   ً                   بلًدا، وضعوا إسرائيل يف     52                  لون الرأي العام يف        ِّ طالع، ميثِّ                شخ  مشار  يف االست

                                                               ، يف مقدمة الدوا األخطر يف العامل، بعد الواليات املتحدة والباكساتان      1021    عام 
       وقبال    .  (2 )                                     ا مع أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية                             ًّ والصني، ويف املرتبة الرابعة عامليًّ

                          ملفوضية األوروبياة يف عاام             هري لصاحل ا                            ُ ذل  بثالث سنوات أظهر استطالع ُأ
                                             شخ  ماوزعني بالتسااوي علاى أقطاار االحتااد            4200          وشار  فيه       1022
             ل أكرب هتدياد                                  ِّ مشار  من كل بلد(، أن إسرائيل تشكِّ     200 )    22   الا    باي      األورو

                                                     ، وهي النتيجة ذاهتا اليت كشف عنها استطالع مماثل أهاري يف   (3 )            للسالم العاملي
    1007    عام 

( 4) .  
   (، Simon Anholt                           ااخبري الربيطاين، سيمون أنول  )       ، أهرى     1005       ويف عام 

     ً    ( مساًحا  Nation Branding              ً                               والذي يعد رائًدا يف علم "تكوين السمة الوطنية" )
              يف "إسارائيل"    -                مبا فيها بريطانيا-                     شخ  من كل أحناء العامل        12000          ملعرفة رأي 

                                                 

       الرأي:                                     مؤسسة عاملية متخصصة يف األحباث واستطالعات   (1 )
http://www.wingia.com/en/who_we_are/about_us 

( 2)  Brown, Eric, “In Gallup Poll, The Biggest Threat To World Peace Is ...  
 America?”, ibtimes, 1 February 2014, (Visited on 5 February 2015): 

http://www.ibtimes.com/gallup-poll-biggest-threat-world-peace-america-1525008 

( 3)  Beatty, Andrew, “Poll: Israel and US Biggest Threats to World Peace”,  
 euobserver, 30 October 2013. 

https://euobserver.com/foreign/13324 

- Jewish Federations of North America European Poll, “Israel Biggest Threat 

to World Peace”, informationclearinghouse, 1 November 2011, (Visited on 

5 February 2015): 

http://www.informationclearinghouse.info/article29581.htm 

( 4)  Beatty, Andrew, “Poll: Israel and US Biggest Threats to World Peace”, 30  
 October 2013. 
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                         دولة أخرى. وطرحا  ضامن       72      ً            (" هنًبا إىل هنب مع Brand             "كسمة وطنية )
                                                                 طالع أسئلة تتعلق بالسياحة، والصاادرات، ونظاام احلكام، والشاعب،         االست

    75                                                                      واالستثمار واهلجرة، والتراث الثقايف. وقد احتل  إسرائيل أسفل القائمة باني  
   ً                            ً                                         بلًدا مشلها املسح. وقاا أنول  معلًقا على ذل : "السمة الوطنية إلسرائيل هي، إىل 

                            لوطنية، وقد هااءت يف أسافل                                       كبري، األكثر سلبية يف قياس مؤشر السمة ا    و حدو
  . (1 )                         ً  الترتيب على كل سؤاا تقريًبا"

  

                                                 
( 1)  “What British people think of Israel: Public opinion surveys 2005-2012”,  

 beyondimages, 8 June 2012, (Visited on 15 December 2014): 
http://www.beyondimages.info/b314.html 
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 ثالثاملبحث ال

 ل في الرأه الع م البريط ني             مظ هر التحو  

                   انتقااد إسارائيل         بشأن                                     التحوالت يف اجتاهات الرأي العام الربيطاين     َّ جتلَّ 
    ات                                                                        وسياساهتا، وباملقابل تأييد احلقوق الوطنياة الفلساطينية، يف ثالثاة مساتوي    

        رئيسية:
             الرأي العام.        اجتاهات -
                       ع حركة مقاطعة إسرائيل.   ُّ توسُّ -
             دولة فلسطني". "  ا                         االعتراف الربملاين غري امللزم ب -

 الرأه الع م اتج ه   -1
                                                               أظهر معظم استطالعات الرأي، اليت أهري  يف بريطانيا خاالا السانوات   

ً                                  األخرية، حتوُّاًل يف املزاج العام الربيطاين باجتاه إدان                               ة سياساات إسارائيل وتأيياد             ُّ
                                                                    احلقوق الفلسطينية العادلة. وكشف  االستطالعات، اليت أهرهتا ما باني عاامي   

   (1 ) "           سي" و"يوغوف        باي باي                               مؤسسات بريطانية موثوقة، مثل: "      1021 و      1002
                             ُّ                                        وحىت مراكز رصد صهيونية، عن تغيُّر ملموس يف ميوا الرأي العاام الربيطااين،   

ً       الذي بات أكثر مياًل إىل ان                                               تقاد إسرائيل، والدعوة بشكل واضح وعلين إىل السالم                 
  . (2 )                                        ِّ        على أساس االعتراف حبقوق الشعب الفلسطيين وحلِّ الدولتني

                                                 
( 1)  Dahlgreen, Will, “Israel and Palestine: whose side is Britain on?”, yougov,  

 11 March 2014, (Visited on 15 December 2014): 
https://yougov.co.uk/news/2014/03/11/israel-and-palestine-whose-side-britain 

( 2)  “What British people think of Israel: Public opinion surveys 2005-2012”,  
 beyondimages, 8 June 2012, (Visited on 15 December 2014): 

http://www.beyondimages.info/b314.html 
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        سي" على         باي باي  ُ                                           وُيظهر استطالع الرأي السنوي، الذي جتريه مؤسسة "
                                               لتقييم الصورة الذهنية ملختلف دوا العاامل، ومان         1002                   مستوى عاملي منذ عام 

  ًّ                      همًّا لصورة إسرائيل عناد   م                           ً  عند شعو  الدوا األخرى، تراهًعا                ضمنها إسرائيل، 
                      ُ                                               الرأي العام الربيطاين. وُيظهر اجلدوا كيف أن صورة إسرائيل يف بريطانيا اجته  

         ، مث وصل   %  25              ؛ حيث وصل  إىل     1004 /    1005                             حنو املزيد من السلبية منذ عامي 
          ي العاام                                      . وقد بلغ  صورة إسرائيل عناد الارأ   %  41   إىل       1021 /    1027       يف عامي 

      ً                                  )تزامًنا مع العدوان اإلسرائيلي على قطااع        1021                          الربيطاين أسوأ درهاهتا يف عام 
                           َّ                                       غزة يف صيف ذل  العام(؛ إذ صنَّف املشاركون يف االساتطالع مان بريطانياا    
                                                                        إسرائيل يف الدرهة الرابعة من حيث السوء بعاد إياران وباكساتان وكورياا     

           الشمالية(.
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                                        رائيل عند الرأي العـام الربيطـاح بسـ                ُ  ِّ         اجلدول اآليت ُيبيِّن صورة إس
  (1 )   سي"        بـي بـي           استطالعات "

 (%نظرة إجيابية ) (%نظرة سلبية ) 

 29 41     1021      نيسان  /     إبريل   /      1027           كانون األوا  /     ديسمرب

 21 41     1027      نيسان  /     إبريل   /      1021           كانون األوا  /     ديسمرب

 25 59     1021     شباط  /     فرباير   /      1022           كانون األوا  /     ديسمرب

 25 55     1022    شباط /     فرباير   /    1020          انون األوا  ك /     ديسمرب

 24 20     1020     شباط  /     فرباير   /    1009            تشرين الثاين  /     نوفمرب

 10 22     1009     شباط  /     فرباير   /    1009            تشرين الثاين  /     نوفمرب

 25 57     1009            كانون الثاين  /     يناير   /    1004           تشرين األوا  /      أكتوبر

 24 25     1004            كانون الثاين  /     يناير   /      1005            تشرين الثاين  /     نوفمرب

                                                 
( 1)  “Negative views of Russia on the Rise: Global Poll”, BBC, 3 June 2014:  

http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/country-rating-poll.pdf 

- “Positive Views of Brazil on the Rise in 2011 BBC Country Rating Poll”, 

BBC, 7 March 2011. 

http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/05_03_11_bbcws_country_poll.pdf 

- “Global Views of United States Improve While Other Countries Decline”, 

BBC, 18 April 2010. 

http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/160410bbcwspoll.pdf 

- “Global Views of USA Improve”, BBC, 2 April 2008. 

http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/02_04_08_globalview.pdf 

- “Israel and Iran Share Most Negative Ratings in Global Poll”, BBC, 6 

March 2007, (Visited on 5 April 2015): 

http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/06_03_07_perceptions.pdf 
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                                                                كما أظهرت مثانية استطالعات للرأي العام الربيطااين أهرهتاا مؤسساتا    
                         لصاحل مجعية "فريدري  إيربت"       1021-    1002                              "يوغوف" و"بوبليوس" ما بني عامي 

                سي العاملية" أن:        باي باي           األملانية و"
                                                                      ثلثي الربيطانيني يعتقدون أن اإلسرائيليني يرفضون فكرة "الدولة الفلسطينية". -
                               ُ                         يطانيني يعتقدون أن اإلسرائيليني مل ُيظهروا قاط أي اساتعداد           ثلثي الرب -

                        لتقدمي األرض مقابل السالم.
                                           من الربيطانيني مع عبارة "إسرائيل ترتكب حار      %  11             اتفق أكثر من  -

                      إبادة ضد الفلسطينيني".
                                   نشرت صحيفة "ديلي تلغاراف" نتاائج         1002            كانون الثاين  /                  ويف الثالث من يناير
                                        ذات الشهرة اتترمة واملصداقية العالياة يف     ،                 رته مؤسسة "يوغوف"                  مسح للرأي العام أه

   ً                بلًدا من مجيع أحنااء      11                                                   جماا استطالعات الرأي العام، حوا وههة نظر الربيطانيني يف 
                                                                            العامل، مبا يف ذل  روسيا، وهنو  إفريقيا، وكنادا، والصاني، ومصار، والياباان،     

          ًّ                        ا بريطانيًّا، أظهرت النتائج ما يلي:   ً شخًص      1029                                  وإسرائيل. وبعد استطالع رأي عينة من 

   ً                        بلًدا، من حيث عادم "رغباة       11                               هاءت إسرائيل يف أعلى القائمة بني  -
                     الناس يف العيش هنا ".

                                                           حظي  إسرائيل بأعلى نسبة من حيث كوهنا "األقل هدارة بااالحترام   -
                                                    الدو "، وكوهنا من بني "أقل البلدان دميقراطية" يف العامل.

  ( Pew Global Attitudes                أهارت مؤسساة )     ،    1005 و      1001           وبني عاامي  
                 اإلسرائيلي، وكشف  -   باي      ً                                            استطالًعا ملوقف الرأي العام العاملي من طريف الصراع العر

                                              من الرأي العام الربيطاين يتعاطفون مع اإلسرائيليني    %  11   أن       1001                   النتائج ااخاصة بعام 
  ،     1005              ذاتاه لعاام                     ا نتائج االساتطالع                            َّ يتعاطفون مع الفلسطينيني. أمَّ   %  19      مقابل 

                      ، كماا صاعدت نسابة     %  11                                         فكشف  أن نسبة التعاطف مع إسرائيل صعدت إىل 
                                      . ولكن االستطالع، الذي أهرته املؤسساة يف   (1 ) %  19                         التعاطف مع الفلسطينيني إىل 

                                                 
( 1)  “New Poll Shows French and Germans more Sympathetic toward Israel”,  

 worldpublicopinion, 20 June 2006, (Visited on 5 April 2015): 
http://worldpublicopinion.org/pipa/articles/breuropera/212.php?lb=breu&pnt=

212&nid=&id 
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ً  ، أظهر حتوُّاًل     1027    عام       عان     %  72  ًّ                                      َّ  همًّا يف اجتاهات الرأي العام الربيطاين؛ حيث عبَّر  م         ُّ
  . (1 )      َّ                         فقط عبَّروا عن تعاطفهم مع إسرائيل   %  29     قابل                        تعاطفهم مع الفلسطينيني م

                 بول موقف الـرأي    "Pew G A                                ويظهر اجلدول اآليت نتائج استطالعات "
  (2 )             العام الربيطاح

 %التعاطف مع الفلسطينيني (%التعاطف مع إسرائيل ) العام

1027 29 72 
1005 11 19 
1001 11 19 

                                يطاين، الذي أهرته مؤسسة "يوغاوف                                     وأظهرت نتائج استطالع الرأي العام الرب
Yougovمن الربيطاانيني يقولاون إهنام       %  25     ، أن     1021       من عام       آذار /        " يف مارس                              

                و      ال يتعاطفون مع أيو مان     %  12                مع الفلسطينيني، و   %  11                         يتعاطفون مع اإلسرائيليني، و
               َّ                                                      الطرفني. وقد تغيَّرت هذه النتيجة بشكل ملحوظ يف استطالع أهرتاه املؤسساة يف   

                                               ملقارنة موقف الرأي العام الربيطاين مان إسارائيل         1021          آ  من عام  /         شهر أغسطس
                      ٍّ                                                والفلسطينيني مع موقف كلٍّ من الرأي العام الفرنسي ونظريه األمريكي. وقد أظهرت 

                                               من الربيطانيني يتعاطفون مع الفلساطينيني، مقابال      %  14                     نتائج ذل  االستطالع أن 
                             قارنة مبوقاف الارأي العاام                                             فقط يتعاطفون مع إسرائيل، وهي نتيجة الفتة م   %  21

                            فقاط مناه يتعااطفون ماع        %  22                                     األمريكي الذي أظهرت نتيجة االساتطالع أن  
  . (3 )          مع إسرائيل   %  79                         الفلسطينيني، بينما يتعاطف 

                                                 
( 1)  “Despite Their Wide Differences, Many Israelis and Palestinians Want Bigger 

Role for Obama in Resolving Conflict”, Survey Report, pewglobal, 9 May  
 2013, (Visited on 5 April 2015): 

http://www.pewglobal.org/2013/05/09/despite-their-wide-differences-many-

israelis-and-palestinians-want-bigger-role-for-obama-in-resolving-conflict/ 

( 2)  Ibid. 
( 3)  Jordan, Will, “British public more pro-Palestinian than French or Americans”,  

 yougov, 5 August 2014, (Visited on 5 April 2015): 
https://yougov.co.uk/news/2014/08/05/sympathy-palestinians-more-common-

britain-france-a/ 
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        املعهاد        1021            آ  من عاام   /                                  كما أظهر استطالع، أهراه يف شهر أغسطس
   أن    ،    1022                شباط مان عاام    /                     شرت نتائجه مطلع فرباير                       ُ امللكي للشؤون الدولية وُن

                                                             َّ           الربيطانيني يكرهون إسرائيل بدرهة أقل من كوريا الشمالية، اليت تصدَّرت قائماة  
                              وأظهرت النتائج أن الربيطاانيني     .                                        الدوا اليت يكرهها الربيطانيون بني دوا العامل

                                                                        يرون إسرائيل سلبية أكثر مقارنة بدراسات أهرهتا املؤسسات ذاهتاا يف الساابق.   
                  ُ   ُّ       ً    ِّ ً      املشاركني يرون أهنم "ُيكنُّون شعوًرا سيًِّئا جتاه     من   %  72                    وأظهر االستطالع أن حنو 

ِ       إسرائيل"، مقارنة باالستطالع الذي ُأْهِري عام   ْ      مان     %  24              والذي أظهر أن       1021                               ُ 
               عان الدراساة      %  29                                                  الربيطانيني ينظرون إىل إسرائيل بشكل سيئ، أي: بفاارق  

        جتااه                                                           وتعين األرقام، اليت أشارت إليها الدراسة، أن موقف الربيطاانيني    .       السابقة
ً                      مقارنة مبوقفهم مثاًل جتاه إيران؛ حيث أعر      باي           إسرائيل سل            من املشاركني    %  77                

      يف عام    %  12            ، مقارنة مع     1021              جتاه إيران عام     باي                     يف االستطالع عن موقف سل
                                                                . أما كوريا الشمالية فهي الوحيدة، اليت تراهع  حسب االستطالع مقارنة     1021
              جتااه كورياا       باي             ني عن موقف سل           من الربيطاني   %  14           ؛ حيث أعر      1021     بعام 

ِ  ُّ                          والحظ ُمِعادُّو االساتطالع أن "كورياا       .    1021    عام    %  10                   الشمالية، مقارنة با  ُ     
                         . وقد ازدادت نسبة املواقف  " %  72                ، تليها إسرائيل  %  14                       ً  الشمالية تعترب األكثر سلًبا 
  .    1021        منذ عام    %  29                          السلبية جتاه إسرائيل بنسبة 

                            بريطانيا، قام  باه جمموعاة                                         كما أظهرت نتائج استطالع للرأي العام يف
" Populous"       بالنيابة عن املركز الربيطاين اإلسارائيلي لالتصااالت واألحبااث                                                         
( BICOM)   تشرين األوا من عام  /            شرت يف أكتوبر                         ُ وجملس القيادات اليهودي، وُن                  

                           ُ          َّ                                 ، أن عدد الربيطانيني، الذين ُيل قون باللَّوم على إسرائيل بالفشال يف حتقياق       1021
                                                       ثر من ضعف عدد الذين يعتقدون أن الفلسطينيني هم السابب يف                السالم، يبلغ أك

                                                                       عدم حتقيق تسوية هنائية للنزاع. وطلب القائمون على االساتطالع مان العيناة    
                                                                       العشوائية اختيار ثالث كلمات من بني قائمة من الكلماات والعباارات، الايت    

  ة                    من املشااركني عباار     %  10                                          يعتقدون أهنا تصف إسرائيل بشكل دقيق، فاختار 
                       عبارة تصف إسرائيل بأهنا    %  71                                           تصف إسرائيل بأهنا دولة "يهودية"، يف حني اختار 

                        استخدموا كلمة "البلطجة"    %  29            "عدوانية"، و   %  71                         دولة "حت  التهديد"، ورآها 
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                                 إسرائيل دولة "االحتالا املعزولاة".     %  21                                 للتعبري عن سلو  إسرائيل، يف ما رأى 
                                     ة هيلية عندما يتعلق األمار باملساائل                       ً             كما أشار االستطالع أيًضا إىل وهود فجو

              ُِ                                        ِّ           األساسية. فقد ُطِلب من املشاركني االختيار من ثالثة تصرحيات تؤيِّاد وهاود   
      َّ  وقد أيَّد   -                       الدولتني عن طريق التفاوض              ِّ حىت يف سياق حلِّ-                      إسرائيل كدولة يهودية

     مان     %  22               سنة(، مقارنة با    11-  29                          فقط ممن تتراوح أعمارهم بني )   %  14    ذل  
  . (1 ) (   سنة    51  -  22                        لذين تتراوح أعمارهم بني )         املشاركني ا

       أظهار    ،     1021                                                وخالا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف صيف عاام  
      1021      راوز   /                                                         استطالع للرأي العام الربيطاين، أهرته مؤسسة "يوغوف" يف يولياو 

                                    من الربيطانيني يعتقادون أن إسارائيل      %  51                            لصاحل صحيفة "صنداي تاميز"، أن 
                         أن قصف إسرائيل لقطاع غزة    %  21                 يف غزة، يف حني اعترب                  ارتكب  هرائم حر  

   (ICM )   " م إ       ي ساي   آ                                      . كما أظهر استطالع آخر، أهرته مؤسساة "  (2 ) ر     َّ غري مربَّ
             من الربيطانيني    %  21     ، أن     1021   آ   /                                  لصاحل صحيفة "الغارديان" يف شهر أغسطس

   الق                                                          ِّ         يعتقدون أن إسرائيل استخدم  القوة املفرطة وغري املتكافئة يف ردِّها على إط
  َّ                               َّ     عبَّروا عن اعتقادهم بأن إسرائيل تصارَّف      %  29                            الصواريخ من قطاع غزة، مقابل 

  . (3 )         بشكل مالئم
           (، نتاائج  BICOM                                         املركز الربيطاين اإلسرائيلي لالتصاا واألحبااث )       واعترب 

                        ً                    َّ                          االستطالعات، اليت وردت سابًقا، مبثابة "هزمية"، وعبَّر املركز عان خيباة أمال    
                ر عن قلق متزايد                                   َّ يشهدها الرأي العام الربيطاين، كما عبَّ                       ومرارة من التحوالت، اليت 

                                                                من اتساع محالت املقاطعة إلسارائيل ومنتجاهتاا ومؤسسااهتا يف األوسااط     
                                                 

( 1)  “British Attitudes towards Israel Survey”, 10-12 October 2014, populous,  
 (Visited on 10 December 2014): 

http://www.populus.co.uk/Poll/British-Attitudes-Towards-Israel-Survey/ 
( 2)  “Poll: 51% of U.K. Voters Think Israel Used Excessive Force in Gaza”,  

 haaretz, (Visited on 15 April 2015): 
http://www.haaretz.com/israel-news/1.610160 

( 3)  Watt, Nicholas, “52% of UK voters believe Israel acted disproportionately  
 over Gaza-poll”, The Guardian, 12 August 2014, (Visited on 5 April 2015): 

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/12/uk-voters-israel-

disproportionate-gaza-poll 
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                                " الصاهيونية، فااعتربت نتاائج    beyond the image           أما مؤسسة "  .  (1 )         الربيطانية
     موقف                                 ر مثري للقلق، ينذر بتحوالت خطرية يف                              ِّ استطالعات الرأي هذه، مبثابة مؤشِّ
  . (2 )                              الرأي العام الربيطاين من إسرائيل

                      ع حركة مق طعة  أرائيل     توأ    - 2
                        ، عندما دعا األكاادمييون      1007                                       انطلق  الدعوة ملقاطعة إسرائيل بداية عام 

    ، مت     1001         ويف عاام     .                                    مقاطعة املؤسسات األكادميية اإلسارائيلية                 الفلسطينيون إىل
            ا يف رام اهلل،                      ًّ والثقافية إلسرائيل ر يًّ                                         إطالق احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية

                                               ً      ًّ   ، أصدرت جمموعة من منظمات اجملتمع املدين الفلسطيين نداًء عامليًّا،     1002       ويف عام 
                                                                 رف فيما بعد باسم "حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على  ُ ُع

  .  (3 ) (The boycott divestment and sanctions movement BDS )   "         إسارائيل 
                        ، مع الاذكرى السانوية       1002    روز  /     يوليو   9                              تزامن إصدار نداء املقاطعة، يوم      وقد

                                                                      األوىل لقرار حمكمة العدا الدولية يف الهاي بإدانة اجلادار االساتعماري، بال    
َ  َّ                     االحتالا اإلسرائيلي برمَّته، وَوقَّع على النداء أكثر من                      من القوى والفعاليات      240                    َّ     

                                 طينية يف األراضاي اتتلاة وداخال                                      واألحزا  واالئتالفات واملؤسسات الفلسا 
                      ُ  َ َِّ                                              "إسرائيل"، ويف الشتات، ُمَمثَِّلة بذل  غالبية اجملتمع املدين الفلساطيين يف كافاة   

  .            أماكن تواهده
                                             دي إس" بتطبيق إهراءات عقابية ضد إسرائيل تشمل     باي              وتطالب حركة "

  ل                                          َ  ْ َِ                   املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات حىت َتْمَتِثل إسرائيل بشكل كام
                                                                      ملقتضيات القانون الدو  واملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، وحىت تلتزم بتطبياق  

َ  ِّ                          ثالثة شروط ُتَمكِّن الشعب من تقرير مصريه، وهي  ُ          :  
                                                 

( 1)  “What British people think of Israel: Public opinion surveys 2005-2012?”,  
 beyondimages, 8 June 2012, (Visited on 5 April 2014): 

http://www.beyondimages.info/b314.html 

( 2)  Ibid. 
    22   :                تااريخ الادخوا     ، )                                   يف املوقع اإللكتاروين حلركاة املقاطعاة         وردت        معلومات   (3 )

  : (    1021   وا         كانون األ /     ديسمرب
http://www.bdsmovement.net/ 
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                                                             إهناء احتالهلا لكل األراضي العربية، مباا يف ذلا  تفكيا  اجلادار      -
            واملستعمرات.

                                                حتقيق املساواة الكاملة للفلسطينيني داخل ااخط األخضر. -

ُ  ِّ              القبوا بعودة الالهئني الفلسطينيني إىل ديارهم، اليت ُهجِّروا منها مبوهب  -                                               
  .   291           املتحدة رقم      األمم      قرار 

                                                                 وتستوحي احلركة عملها من الدور التارصي الذي قام باه ضاغط اجملتماع    
                                                                    الدو  لنصرة شعب هنو  إفريقيا يف نضاله ضاد نظاام الفصال العنصاري،     

                        فة من املقاطعة، من قبيل:                             "األبارتايد"، من خالا أشكاا خمتل
                                                  (: باالمتناع عن شراء البضائع اإلسرائيلية والدولياة  Boycott )         املقاطعة -

                                                               الداعمة لدولة االحتالا، وإيقاف تداوهلا يف األسواق اتلية والعاملياة،  
                                                             وقطع العالقات مع الشركات واملؤسساات اإلسارائيلية، مباا فيهاا     

                                 فية والفنية والتجارية والصناعية.                                 املؤسسات الرياضية واألكادميية والثقا
                         سحب التمويل من الشاركات      (:Divestment )                سح  االستثمارات -

                                                               اإلسرائيلية والشركات الدولية الداعمة لالحتالا عارب بياع أساهمها    
                           واالمتناع عن االستثمار فيها.

                                     (: فرض إهاراءات عقابياة مان قبال     Sanctions )              فرض العقوبات -
                                        ية إلهبار إسرائيل على االلتزام بالقاانون                       احلكومات واملؤسسات الر 

       الدو .

                                                               ً  الق  احلملة والدعوة املناهضة لسياسة "الفصل العنصري اإلسرائيلي" جتاوًبا 
                                                                    يف معظم دوا العامل، وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، وغريمهاا  

           ا ضعف ماا                          َّ                                 ً من الدوا الغربية. وقد حقَّق  حركة املقاطعة يف عشر سنوات تقريًب
  َّ                                                                    حقَّقته محلة املقاطعة ضد نظام الفصل العنصري يف هنو  إفريقيا خاالا الفتارة   

  . (1 )     نفسها
                                                 

( 1)  Hickey, Tom, “Israel: the growing campaign for boycott”, socialistreview,  
 July/August 2013, (Visited on 15 October 2014): 

http://socialistreview.org.uk/382/israel-growing-campaign-boycott 
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                                                              انتشرت حركة املقاطعة يف بريطانيا بشكل الف ، إىل درهاة أن صاحيفة   
        تشارين   /     نوفمرب   2             ً       (، نشرت تقريًرا، يوم Jews News                           "أخبار اليهود" اإللكترونية )

                                           عشر دوا تقاطع إسرائيل"، احتل  فيه بريطانيا              بعنوان "أوا      1021             الثاين من عام 
  . (1 ) ا                                                ًّ ا بعد الواليات املتحدة األمريكية واملرتبة األوىل أوروبيًّ                   ًّ املرتبة الثانية عامليًّ

                  عندما دعاا جملاس         1002                                          بدأت حركة املقاطعة الربيطانية إلسرائيل يف عام 
              ن إىل مقاطعاة        نيساا  /     إبريل    11    ( يف AUT                                 احتاد املعلمني يف اجلامعات الربيطانية )

                                         َّ                             هامعيت "حيفا" و"بار إيالن" اإلسرائيليتني. وبرَّر جملس االحتاد قاراره مبقاطعاة   
        رئيال"   آ                                                                 هامعة "بار إيالن" بأن اجلامعة تدير كليات وبرامج تعليمية يف مستوطنة "

                                                                       املقامة على أراضي الضفة الغربية اتتلة، وهي بذل  متورطاة بشاكل مباشار    
          ا هامعاة                                      َّ   يف خمالفة صرحية لقرارات األمم املتحدة. أمَّا                        باحتالا مناطق فلسطينية، 

              َّ                                                      "حيفا"، فقد قرَّر جملس االحتاد مقاطعتها؛ ألهنا أوقع  عقوبات غري عادلة علاى  
                                                                 حماضرين حبجة دفاعهم عن طالب كتب عان اعتاداءات اإلسارائيليني علاى     
  ة                                                                    الفلسطينيني يف مرحلة تأسيس إسرائيل. ومنذ ذل  التاريخ أخذت حركة املقاطع
    َّ                                                                  تتوسَّع داخل األوساط األكادميية الربيطانية؛ إذ مل تعد تقتصر على املدرسني، بال  

                     دي إس" العدياد مان         بااي                              َّ         وصل  إىل اإلداريني والطلبة، وحقَّق  حركة "
                                                                     االنتصارات يف السنوات األخرية، خاصة بعد اعتداءات إسرائيل املتكاررة علاى   

                            لطلبة يف هامعة إيسكس يف عاام                                  . ومثاا على ذل  ما قام به احتاد ا (2 )        قطاع غزة
َ                                                ، عندما ُمِنَع نائب السفري اإلسرائيلي يف اململكة املتحدة، ألون روث    1027      سنري، -         ُِ 

                                                                      من إلقاء كلمة يف اجلامعة، وأعلن رئيس االحتاد، ناثان بولتون، يف صفحته علاى  
ُ                                    ِّ       الفيسبو ، قائاًل: "لقد اختذُت موقفي بشكل واضح مثل الشمس، ومبا يعبِّر عان              ً              

                                                             حتاد الطال ، أن وهود دولة إسرائيل هو هرمية؛ ألهنا أقيم  علاى أرض        موقف ا
                                                 

( 1)  Eliyokim, Cohe, “Top 10 Countries That Boycott Israel…Sadly, Your 

Country is Probably On This List”, jewsnews, 1 November 2014, (Visited on  
 20 March 2015): 

http://www.jewsnews.co.il/2014/11/01/top-10-countries-that-boycott-israel-

sadly-your-country-is-probably-on-this-list 

( 2)  Ibid. 
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                                                                  رق  من الشعب الفلسطيين، الذي مت هتجريه، وال يزاا إىل يومنا هذا يقباع يف   ُ ُس
                                                                            املنايف. أنا فخور بأن ال أعطيه الفرصة لتربير ما رارسه دولته من قهر وتنكيل، وأنا 

                               املوقف. ال جمااا حلرياة التعابري                                        متأكد من أن مئات الطال  يشاركونين هذا 
  . (1 )    هنا"

               سكتلندا إىل فرض  أ                                   سنوات دعا احتاد النقابات العمالية يف    2              وقبل ذل  بنحو 
                                                  َ  ْ َِ                     مقاطعة مؤقتة على البضائع وااخدمات اإلسرائيلية إىل أن َتْمَتِثل إسرائيل لقارارات  

     اص يف                                َّ                                  األمم املتحدة. ويف العام نفسه، تبنَّى احتاد موظفي القطاعني العاام وااخا  
                                               سلسلة من القرارات ملقاطعة إسرائيل، مبا يف ذل  فرض    ( ) (2 ) (Unison          بريطانيا )

      2919                                                             حظر على بيع األسلحة إلسرائيل، ومطالبتها باالنسحا  إىل حدودها عام 
                                               بالعودة إىل ديارهم، وهدم اجلدار العازا، وإزالاة        2919                    مع السماح لالهئي عام 

  .                              مجيع املستوطنات من الضفة الغربية
                                                         وخالا السنوات ااخمس األخارية، ظهارت محلاة املقاطعاة وساحب      

              ِّ ً                       ( باعتبارها حتدًِّيا حيتمل أن يكون األخطار  BDS                          االستثمارات وفرض العقوبات )
         َّ                                  . وقد توسَّع  حركة املقاطعة الربيطانية إلسرائيل  (3 )                         على موقف إسرائيل وسياستها

                               وخمتلف مؤسساهتا على النحو التا :
2115: 
      ً                 ى قاراًرا بادعم ساحب                                       َّ إجنالند للكنيسة امليثودية املتحدة" يتبنَّ          مؤرر "نيو  -

                       االستثمارات من إسرائيل.
                                                 

( 1)  Harold, Brackman and Center, Wiesenthal Simon, “Boycott divestment 

sanctions BDS-against Israel an anti Semitic, anti peace poison pill”,  
 wiesenthal, 2013, (Visited on 15 December 2014): 

http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd 

277%7D/REPORT_313.PDF 

( 2)  Ibid. 
()  مليون عضو يعملون يف القطاعني العام وااخاص، وي عد  من أكرب  2.7ل االحتاد حواىل   ِّميث        ُّ   ُ                                         

 النقابات العمالية يف بريطانيا.
( 3)  Hickey, Tom, “Israel: the growing campaign for boycott”, socialistreview,  

 July/August 2013. 

http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd
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2116: 
ُ      ِّ صوََّت احتاُد املعلِّ -      َ ُ    (، واحتااُد  NATFHE                                   مني للمراحل املتقدمة والتعليم العا  )  َّ        

                                           (، لصاحل قرار يدعم فرض املقاطعاة األكادميياة   AUT                  املعلمني يف اجلامعات )
             على إسرائيل.

2111: 
                                    ( إىل مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية. كما NUJ                         دعا االحتاد الوطين للصحفيني ) -

ُ              صّوَت احتاُد عماا النقل )      َ  ّ  TGWU لصاحل قرار املقاطعة، وصّوَت احتاُد عماا )       ُ      َ  ّ                        
                                                                   النقل يف القطارات واملوانئ لصاحل "حل الدولتني"، وساند حركاة التضاامن   

                  واملقاطعة العاملية.
2114: 
                          ( االعتداء اإلسرائيلي علاى  TUC                      حتاد النقابات الربيطاين )                 أدان اجمللس العام ال -

                                                                  قطاع غزة، وأدان استمرار احلصار، الذي تفرضه إسرائيل علاى القطااع،   
                                        بفرض مقاطعة علاى "منتجاات املساتوطنات        باي                  وطالب االحتاد األورو

                        اإلسرائيلية غري الشرعية".
                   جلامعات، يف اململكاة  َ                                           َم  مظاهرات طالبية واسعة النطاق يف العديد من اُ  ِّ ُنظِّ -

                                          املتحدة، لالحتجاج على تصرفات إسرائيل يف غزة.
                                                        ت احتجاهات الطال  يف هامعة كارديف إىل ساحب اجلامعاة مجياع      َّ أدَّ -

                                          إيه إي سيستمز"، بسبب عالقاهتا التجارية ماع      باي                    استثماراهتا يف شركة "
         إسرائيل.

َ  ِّ   أزال  هيئة قطارات األنفاق يف لندن إعالنات ُتَروِّج ل -                     لسياحة يف إسارائيل،                                         ُ 
                                         استجابة لضغوط من محلة التضامن الفلسطينية.

2111: 

                                                                    قررت الكنيسة امليثودية الربيطانية البدء يف مقاطعة منتجاات املساتوطنات    -
      هاذه                                                                ًّ اإلسرائيلية، لتصبح أوا طائفة مسيحية كبرية يف بريطانيا تعتمد ر يًّا

         السياسة.
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2111: 
                                      ( العريقة يف العاصمة الربيطانية يف إقناع LSE                           جنح طلبة كلية لندن لالقتصاد ) -

                                                     إدارة الكلية بعدم جتديد عقدها مع شركة مياه إسرائيلية.
  َّ                                                                  هدَّد جملس احتاد عماا بريطانيا دعمه مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، كوسايلة   -

                                                 للضغط على إسرائيل إلهناء احتالهلا لألراضي الفلسطينية.
ُ                  صوََّت احتاُد نقابات العماا ال -      َ               ياني عامال يف     مال   2 . 5  ل                 ِّ   ربيطانية، الذي ميثِّا   َّ

                                                َّ                  بريطانيا، لصاحل شجب القانون "الالدميقراطاي" الاذي أقارَّه الكنيسا      
                                                                  اإلسرائيلي بتجرمي األفراد واملؤسسات، اليت تادعو إىل مقاطعاة البضاائع    

                                            اإلسرائيلية اليت تنتجها املستوطنات اإلسرائيلية.
                                    عة البضائع الواردة من إسرائيل، مباا              سكتلندا مقاط أ  َّ                قرَّرت كربيات املدن يف  -

                                                   فيها الكتب والروايات املترمجة من العربية إىل اإلجنليزية.
                                                               استجاب  متاهر بريطانية يف لندن الحتجاهات نشطاء حركاة املقاطعاة،    -

   َّ                                                              وختلَّ  عن املتاهرة مبستحضرات التجميل الايت تنتجهاا شاركة "أهافاا"     
            اإلسرائيلية.

   َّ   ونا َّ     ،                               سكتلندا على قرار مبقاطعة إسرائيل أ      ربة" يف َ                 َت طلبة هامعة "إدن  َّ صوَّ -
                                                                      قرار املقاطعة على عدم بيع أية منتجات إسرائيلية يف اتاا التجارية، داخال  
                                    َّ                           ِّ      مباين احتاد الطلبة جبامعة إدنربة، كما حثَّ احتاد الطلبة على تشجيع املاورِّدين  

     ًّ       ار نصًّا يؤكد                                                         على التوقف عن شراء وتوزيع املنتجات اإلسرائيلية، وتضمن القر
                              أن إسرائيل "دولة رييز عنصري".

2112: 
                         سكتلندا، مقاطعة منتجاات   أ  َّ                                    قرَّرت إدارة هامعة غالسغو، من أكرب هامعات  -

                                                             "، اإلسرائيلية للمياه املعدنية، اليت تسرق مياه الينابيع يف اجلوالن Eden      شركة "
             السوري اتتل.

َ                                  صوََّت نوا  "حز  ااخضر" الربيطاين لصاحل مقا -                         طعة "الصاندوق القاومي     َّ
                  ومعاقبته بسحب صفة   -                          ج كجمعية "خريية" يف بريطانيا    ُ   َ وهو ُمدَر-          اليهودي"
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                                                                "اجلمعية ااخريية" منه، بسبب تورطه التارصي يف انتهاكات حقوق اإلنساان  
                                  َّ                        وترسيخ االستيطان يف فلسطني اتتلة. وصرَّح  العضوة يف "حز  ااخضر"، 

   ،                                   "يهود مع مقاطعة البضائع اإلسرائيلية"                    ً        ِّ   ديبورا فين ، وهي أيًضا من مؤسِّسي 
                                                              بأن "حز  ااخضر" يدعم حقوق الشعب الفلسطيين، وأن استفادة "الصندوق 
                                   ُ                              القومي اليهودي" من صفة "مجعية خريية" ُتعطيه إعفاءات من الضرائب، وهو 
                                                          أمر "يضاعف طغيان الصندوق واالحتالا"، لذل  وهب سحب صفة "مجعية 

  .         خريية" عنه
                                                    مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوباات             قام  "حركة  -

                 مارك  يف بريطانيا                                    دي إس"، بالدخوا إىل أكرب سلسلة سوبر    باي          عليها"، "
                                                        ( يف مدينة بريمينغهام الربيطانية وسحب البضائع اإلسارائيلية  Tesco       )تيسكو 

                                                                 من على الرفوف، ووضع ملصقات "قاطعوا البضاائع اإلسارائيلية" علاى    
         البضائع.

2113: 

      (، إىل Stephen Hawking )                                           انضم أشهر فيزيائي يف العامل، ستيفن هوكيناغ  -
                                                                    محلة مقاطعة إسرائيل. وكان قراره مبثابة دفعة قوية يف دعم حركة املقاطعاة  

         العاملية.
2119: 
                                                                 شهد معظم املدن الربيطانية مظاهرات تطالب مبقاطعة إسرائيل بسبب عدواهنا  -

                                   ت مقاطعة إسرائيل يف خمتلاف األوسااط             وتصاعدت محال              على قطاع غزة. 
                                                                   الربيطانية، مبا يف ذل  الكنيسة واجلماعات الدينياة األخارى، واتاامون،    
                                                                   واألكادمييون، واالحتادات الطالبية، والفناانون واملهندساون املعمااريون،    
                                                                  والنقابيون وغريهم. وقد أدان  هذه احلمالت إسرائيل بسبب هرائم "التمييز 

                                                 تكبها حبق الفلسطينيني، وطالب  خمتلف شارائح اجملتماع                  العنصري" اليت تر
                                                                   الربيطاين باختاذ خطوات مقاطعة مماثلة لتل  اليت مت اختاذهاا ضاد النظاام    

      رقاي                                                            ِ العنصري يف هنو  إفريقيا كجزء من النضاا ضد سياسات التطهري الِع
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                                                                     اإلسرائيلية، وبلورة خطة ملقاطعة الشاركات والبضاائع اإلسارائيلية مان     
                                                           ت. كما أدان  هذه احلمالت املتزامنة واملتصاعدة اختراق إسارائيل          املستوطنا

                                                                 القانون الدو ، وبناء املستوطنات على األرض اتتلة، وممارسة االضطهاد ضد 
                                                                 الشعب الفلسطيين، واعتقاا وتعاذيب األطفااا الفلساطينيني يف الضافة     

   .         يف إسرائيل                                                         والقطاع، والقوانني العنصرية اليت تستهدف املواطنني الفلسطينيني 
                                                                  كما دعا عدد من اجملالس البلدية يف كربيات املدن الربيطانية إىل فرض مقاطعة 

                              كاملة على املنتجات اإلسرائيلية.
َ                   صوََّت جملس مدينة ليستر ) - َّ  Leicesterتشرين الثااين   /                       ( الربيطانية، هناية نوفمرب              

   ً        جاًها علاى                                                  َّ      ، لصاحل قرار مبقاطعة البضائع اإلسرائيلية مقاطعة تامَّة، احت    1021
                                                                   ممارساهتا القمعية والتمييز ضد الفلسطينيني، واالحتالا الذي تفرضاه علاى   

                   األراضي الفلسطينية.
َ                                آ ، أضاء نشطاء َعَلَم فلسطني على إحدى واههاات ماب     /     أغسطس   1  يف  -  ََ                

                                                                 جملسي النوا  واللوردات الربيطاين. وظهر العلم الفلسطيين علاى مسااحة   
                       رسل  مان ههااز عارض           ُ مضيئة ُأ                             واسعة من اجلدار، على شكل صورة 

                                                                 إلكتروين مع عبارات "فلسطني حرة" و"ارفعاوا احلصاار اآلن" و"أوقفاوا    
               ( إهناا قاما    PSC                                               اجملازر". وقال  محلة "التضامن مع الشعب الفلسطيين" )

                                                                       بوضع العلم الفلسطيين على هدار مباين السلطة التشريعية الربيطانية للتعبري عن 
                                     ن وقوف احلكومة إىل هانب إسرائيل يف حاني                           غضب الرأي العام الربيطاين م

 ُ                  ُيذبح الفلسطينيون".

2115: 
َ  ُّ ً                                     من الفنانني الربيطانيني َتَعهًُّدا مبقاطعة إسرائيل طاملا أهناا "تواصال        400  َّ  وقَّع  -  َ                     

                           عون: "استجابة لادعوة مان            ِّ وقاا املوقِّ                                  إنكار احلقوق الفلسطينية األساسية".
                                   الادعوات مان النقاباات الفنياة                               َّ           الفنانني الفلسطينيني، نتعهَّد بعدم قبوا

                                                      حنن ندعم النضاا الفلسطيين مان أهال احلرياة والعدالاة                    اإلسرائيلية...
                                                       لن نشار  يف أي نشاط يف إسرائيل، مثلما كنا نفعل يف السابق،              واملساواة...
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                                                                     ولن نقبل دعوات الزيارة إلسرائيل، أو الدعم املا  من أي مركز لاه عالقاة   
                    ُ   ِّ                      ن نعزف املوسيقى، ولن ُنقدِّم املسرحيات، أو نقبال                        باحلكومة اإلسرائيلية، ول

                                                                  اجلوائز، أو نشار  يف املعارض، أو املناسبات، واملؤررات، أو ورش العمال،  
  . (1 )                                                      حىت حتترم إسرائيل القانون الدو ، وتنهي قهرها للفلسطينيني"

ْ                                                  صوَّتْ  كلية "الدراسات الشرقية واإلفريقية" يف هامعة لندن ) -  َّ  SOAS بأغلبية )          
َ  الهبا وموظفيها، على مقاطعة إسرائيل أكادمييًّا. وصوََّت  ط            من املشاركني    %  47                                       ًّ      َّ

      2409      وشار     .   فقط   %  14                                           يف التصوي  لصاحل مقاطعة إسرائيل، بينما اعترض 
َ       طال  يف التصوي  على القرار، صوََّت منهم    ،  "     نعام  "  ا     ( با  %  42 )      2197                            َّ

   "   نعم "  ا ب     702                        من اتاضرين البالغ عددهم      291  ت          َّ ، فيما صوَّ " ال "  ا ب     112 و
َ  (، فيما صوََّت  %  10 )   " ال "  ا    ً    َّ     حماضًرا صوَّتوا ب     217        ( مقابل  %  50 )      مان     %  92          َّ

   ً        شخًصا( فيما     79 )   "   نعم "  ا                                           العاملني يف اجلامعة )حراس أمن، عماا نظافة..( ب
       ضاربة                                         ال". واعترب أنصار املقاطعة التصوي  مبثابة "  ا          فقط منهم ب   1   َ َت  َّ صوَّ

       ً                    ا مرموًقا يف ترتيب الكلياات                                        ً قوية إلسرائيل؛ حيث حتتل كلية "سواس" مركًز
                                      حد أفضل معاهاد الدراساات واألحبااث يف     أ                         على املستوى العاملي، وتعترب 

  . (2 )     العامل
                                                   منعت السلطات الربيطانية نشر إعالن للحكومة اإلسرائيلية   ،     آذار /      يف مارس -

                      ُ                                              يف صحيفة بريطانية؛ ألنه ُيظهر البلدة القدمية من القد  الشـرقية اتتلـة   
                                                   إسرائيل، وفسرت اهليئة الربيطانية املسؤولة عن اإلشـرا                وكأهنا جزء من 

                                                               على اإلعالنات قرارها بأن املوضوع يتعلق مبلحق عـن السـيابة، كـان    
            َّ                                                    يفترض أن يوزَّع مع صحيفة بريطانية، وعلى غالفه صورة للبلدة القدميـة  
                                                              وقد كت  فوقها شعار "إسرائيل لديها كل شيء". وحبس  "هيئة معـاي   

                                                 
( 1)  Cole, Juan, “700 British artists pledge to boycott Israel until Pal Rights  

 Granted”, juancole, 15 February 2015, (Visited on 20 March 2015): 
http://www.juancole.com/2015/02/artists-boycott-granted.html 

( 2)  Dysch, Marcus, “SOAS student union vote backs full Israel boycott”, TheJC,  
 2 March 2015, (Visited on 15 December 2015): 

http://www.thejc.com/news/uk-news/130816/soas-student-union-vote-backs-

full-israel-boycott 
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                                                       طانية فإن اجلمع بني الصورة والنص يدفع لالعتقاد بأن البلدة            اإلعالن" الربي
                                                                  القدمية، الواقعة يف القد  الشرقية اتتلة، هي جزء من إسرائيل، واملعرو  

      7691                                          ت القد  الشرقية يف بـرب األيـام السـتة يف                   َّ أن إسرائيل ابتلَّ
     تـرب                                          ، إال أن اجملتمع الدويل ال يعتر  هبذا الضم ويع    7682               وضمتها إليها يف 

ً        القد  الشرقية أرًضا حمتلة.                                 األساتاذة يف هامعاة "وارويا "         رهاع    ُ وُت                  
( Warwick الربيطانية واملتخصصة يف السياسات شرق )                                    وسطية، واملناهضة   األ                

                                   (، جناح محلة املقاطعة العاملية لكوهناا  Nicola Pratt                     إلسرائيل، نيكوال برات )
                       لدولية، وتدعو األفاراد                                                 "تعطي املواطنني العاديني فرصة للتأثري على السياسة ا

                                                                العاديني إىل التدخل؛ ألن السياسة الدولية فشل  بشكل واضاح يف إحاالا   
                              خ والكاتب اإلسارائيلي، إياالن       ِّ املؤرِّ      . أما  (1 )                       السالم يف إسرائيل وفلسطني"

                       دي إس" هي أفضل وسايلة      باي                 (، فريى أن حركة "Ilan Pappe )    باي   با
  . (2 )               ً كرار النكبة جمدًدا                                   إلهناء االحتالا اإلسرائيلي الغاشم ومنع ت

                                                                وحوا موقف الرأي العام الربيطاين من مقاطعة إسرائيل، أهارت مؤسساة   
                    يؤيادون بقاوة، أو      %  11      ً            استطالًعا أظهار أن        1004                      "مكافحة التشهري" يف عام 

  َّ      عبَّاروا     %  74                                                            بدرهة أقل، مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيني، يف مقابل 
  . (3 )                          عن معارضتهم مقاطعة إسرائيل

 
                                                 

( 1)  Datoo, Siraj, “Anti-Israel Boycotts Are Spreading Across Britain And They’re  
 Here To Stay”, buzzfeed, 7 August 2014, (Visited on 15 December 2015): 

http://www.buzzfeed.com/sirajdatoo/anti-israel-boycotts-are-spreading-

across-britain 

( 2)  Pappe, Ilan, “The boycott will work, an Israeli perspective”, ceasefiremagazine,  
 16 May 2012, (Visited on 15 December 2015): 

https://ceasefiremagazine.co.uk/ilan-pappe-boycott-work-israeli-perspective/ 

( 3)  “Attitudes Toward Jews and the Middle East in Six European Countries”, 

archive.adl.org, July 2007, Prepared by: First International Resources, LLC,  
 (Visited on 15 April 2015): 

ww.adl.org. http://archive.adl.org/anti_semitism/european_attitudes_survey_ 

july_2007.pdf 
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 "دولة ف أطين" بـ          الم   ك ماالىتراف البرلم ني رير  -3
  ُّ                                   ُّ             همُّ يف اجتاهات الرأي العام الربيطااين، وتوسُّاع حركاة              ُّ    أحدث التحوُّا امل

َ      مقاطعة إسرائيل، صدًى، ولو خافًتا، يف املؤسسات الر ية الربيطانية، وَتاَردََّد يف   َّ  َ  َ                                ً           ً                   
                     يلي على قطاع غازة يف                                                  مواقف ر ية غري مسبوقة، خاصة يف فترة العدوان اإلسرائ

 Philip       َّ                                          ؛ إذ صرَّح وزير ااخارهية الربيطاين، فيلياب هاموناد )      1021        صيف عام 

Hammondينقلب ضد     باي                     بأن الرأي العام الغر   ،    1021           روز من عام  /          (، يف يوليو         
                    إن "الارأي العاام      :                                                   إسرائيل. وقاا هاموند، يف مقابلة مع حمطة "سكاي نياوز" 

 َّ     َّ      ً                                  لَّ فأقلَّ تعاطًفا مع إسرائيل... إن التعااطف ماع                ً      أصبح أكثر قلًقا، وأق    باي     الغر
                                                                        إسرائيل بات يتآكل بسرعة وعلى صانعي القرار يف تل أبيب أن يلتفتوا إىل الرأي 

     َّ                                            . وكرَّر السفري الربيطاين يف إسارائيل، مااثيو غولاد     (1 )                      العام يف الدوا الغربية"
( Matthew Gouldَّموقف وزير ااخارهية، فيليب هاموند، عندما حذ ،) َّ                                             ر إسرائيل          

           أما عمادة     . (2 )           ُّ                                             صراحة من حتوُّا الرأي العام الربيطاين إىل اجلهة املناهضة إلسرائيل
   (، Boris Johnson                                                 لندن، والنائب عن حز  اتافظني احلاكم، بوريس هونسون )

      َّ                             فقد صرَّح بأن "العملية العسكرية، اليت    ؛                                     الذي طاملا تباهى بتأييده ودعمه إسرائيل
                                           على قطاع غزة( تتسم باستخدام القوة املفرطاة        1021     دوان                   تقوم هبا إسرائيل )ع

                                                                     والبشاعة، وما جيري هو عمل مأساوي ال أعتقد أنه سيخدم إسرائيل على املادى  
  . (3 )       البعيد"

                                                 
( 1)  “Philip Hammond Warns The West Is ‘Losing Sympathy’ With Israel Over  

 Gaza”, huffingtonpost, 24 July 2014, (Visited on 5 April 2015): 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/24/gaza-philip-

hammond_n_5616408.html 

( 2)  Blomfield, Adrian, “British public opinion turning against Israel, warns  
 ambassador”, telegraph, 3 August 2012, (Visited on 2 April 2015): 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9450083/Britis

h-public-opinion-turning-against-Israel-warns-ambassador.html 

( 3)  “Boris: Israel Action Is 'Disproportionate, Ugly & Tragic'”, lbc, 5 August  
 2014, (Visited on 2 April 2015): 

http://www.lbc.co.uk/boris-israel-action-is-disproportionate-ugly--tragic-94909 
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                                                                  أما على مستوى السلطة التشريعية، فقد ترمج  مواقف الرأي العام بتصوي  
                        كومة الربيطانية باالعتراف          م طالب احل ِ ِز   ل            ُ اقتراح غري ُم     لصاحل                     جملس العموم الربيطاين

َ                            بدولة فلسطني. وصوََّت اجمللس لصاحل االقتراح بأغلبية     ً                عضًوا، مبن فيهم زعيم      141                َّ
    ً                     نائًبا رفضوا االقتراح. وقد     21                                              حز  العماا املعارض وقتذا ، إيد ميليباند، مقابل 

                                                                           هاء تأييد األغلبية من النوا  لالقتراح على قاعدة أن االعتراف بدولة للفلسطينيني
                                                  منح من هذا الطرف أو ذا ، وإمنا هي حق طبيعي للشاعب                    ُ "ليس هدية أو هبة ُت

                                                                  الفلسطيين، وحق يستجيب ملقتضيات العدالة اإلنسانية واملسؤولية األخالقية".
ُ                    َّ                                  ون َّ االقتراُح غري امللزم، الذي أقرَّه جملس العموم، والذي وصفه عدد مان          َّ   

                             احلكوماة الربيطانياة جياب أن                                   التارصي"، على أن اجمللس "يرى أن "  ا        النوا  ب
                                                                  تعترف بدولة فلسطني إىل هانب دولة إسرائيل، كإسهام يف تأمني حل على أساس 
                                                                    دولتني عرب التفاوض". وقد أكدت مداخالت النوا  على املساؤولية التارصياة   

                            بوضع األراضي الفلسطينية حتا         2910                          َّ         واألخالقية لربيطانيا، اليت تعهَّدت يف عام 
                                                         ق تأهيل الفلسطينيني إلقامة دولة مستقلة هلم، وهو األمر الاذي                 وصايتها على طري

   إن    :                                                                 مل حتترمه احلكومات الربيطانية منذ ذل  الوق . وقاا عادد مان الناوا    
                                                                            "الفرصة مواتية اآلن إلهناء املعاناة الفلسطينية، وكسر حلقة العنف الادائرة مناذ   

                   صاراع يتواصال إىل                                           ً           سنوات طويلة، وال ميكن لربيطانيا الوقوف هانًبا وتار  ال 
                                                                   سنوات قادمة". وأدان عدد من النوا ، يف ماداخالهتم، سياساات إسارائيل    
                                                                       االستيطانية، وسياسة تقطيع أوصاا األراضي الفلساطينية بااحلواهز واجلادران    

   (، Richard Ottaway                                                  واحلصار. ويف هذا الصدد، قاا النائب، ريتشارد أوتاوي )
ُ               ز  اتافظني: "لقد كنُ  طيلة السنوات                                  رئيس جلنة العالقات ااخارهية يف كتلة ح                   

                          ِّ                                             املاضية من عمري وأنا من أشدِّ املناصرين إلسرائيل، ولكن ما تقوم به من عمليات 
                                                                   لألراضي يف الضفة الغربية، بات من أكثر األشياء اليت تغضبين يف السياسة...    و ضمو

                      ً                        إن إسرائيل تنحرف بعيًدا عن تأييد الرأي العام".
                                                   الثالثة السابقة، تفاعل  األوساط السياسية الربيطانياة                   إىل هانب املستويات 

   ان                                                                   َّ     مع الصور اليت تناقلتها وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة من قطاع غازة إبَّا  
 Sayeeda                                         حيث استقال  الباروناة، ساعيدة وارساي )     ؛     1021          عدوان صيف 
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Warsi من احلكومة الربيطانية احتجاًها على سياستها جتاه ما حيدث يف غازة ،)                                ً                              .  
             َّ                                                          وسرعان ما تردَّدت أصداء استقالة البارونة سعيدة وارسي من احلكومة الربيطانية 

                                       سه رئايس الاوزراء الربيطااين، ديفياد                                    َّ بقوة داخل حز  اتافظني، الذي يترأَّ
                                                                  كامريون؛ إذ انضم املدعي العام السابق، دوميني  غريف، إىل جمموعة شخصيات 

                              ام إسرائيل للقاوة املفرطاة يف                                        سامية داخل حز  اتافظني احتج  على استخد
                                   ، وطالب  ديفياد كاامريون بإداناة        1021                            حرهبا على قطاع غزة يف صيف عام 

                                                                   اهلجمات اجلوية، اليت يقوم هبا اجليش اإلسرائيلي على غزة. ومان باني هاذه    
 Nicholas                                                      الشخصيات الفاعلة داخل حز  اتاافظني، نيكاوالس ساوميس )   

Soamesوالدكتورة سارة ووالستون ،)                           ( Sarah Wollaston   وكريسنب بلنا ،)                 
( Crispin Bluntوإيري  بيكلز ،)                 ( Eric Pickles وزير اجملتمعات ،)                 يف           الساابق  

  . (1 )      كامريون       ديفيد       حكومة
                                                                   كما امتدت تفاعالت استقالة البارونة وارسي إىل القواعد االنتخابية حلاز   

 Andrew                                                           اتافظني؛ إذ قاا النائب عن حاز  اتاافظني، أنادرو ساتيفنس )    

Stephenson  رساالة       200                                              (، لصحيفة "تاميز" إنه تلقى خالا أسبوع أكثر مان        
                                                     ِّ                        إلكترونية، من الناخبني القاطنني يف دائرته االنتخابية، تعبِّر عن القلق مان القاوة   
                                                                     املفرطة، اليت تستخدمها إسرائيل. ونقل  الصحيفة عن نائب آخر، مل تذكر ا ه، 

               َّ                         من إسرائيل أضرَّ بالقاعادة االنتخابياة                               إن موقف رئيس الوزراء الربيطاين   :     القوا
                                                                 حلز  اتافظني؛ ألن الكثري من املسلمني والعر  وغريهم من اجملتمعات اإلثنية لن 
   ِّ                                                                 يصوِّتوا يف االنتخابات العامة املقبلة لصاحل مرشحي حز  اتافظني، الذي يبادو  

  . (2 )       ً         هلم داعًما إسرائيل
 

                                                 

   ،              العربـي اجلديد                                                       "بريطانيا: استقالة وارسي حترج حز  اتافظني ورئيس احلكومة"،   (1 )

   (:    1022   آ   /     أغسطس   9              تاريخ الدخوا:  )  ،     1021   آ   /     أغسطس   4
http://goo.gl/CsSJ1f 

              املرهع السابق.  (2 )
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 الفصل السابع

 بي عوامل التأثري اإلجيابي والسل
 يف الرأي العام الربيطاني
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ُ                                                                 ُتظهر نتائج استطالعات الرأي العام الربيطاين، اليت وردت يف الفصل السادس 
                        همة حققتها حركة املقاطعة  م                                        من هذا الكتا ، وكذل  ما مت رصده من خطوات 

                                        وشرائح مهمة من النخب السياسية والثقافية                                     إلسرائيل، أن الرأي العام يف بريطانيا
                  حنو تأيياد ودعام     -        ولو ببطء-                                         الهتماعية واالقتصادية الربيطانية، بات  ريل  وا

                                                                           "الرواية الفلسطينية"، مبتعدة بشكل غري مسبوق عن "الرواية اإلسارائيلية" وماا   
                        ا يف مواقف الرأي العاام                                                ُّ حفل  به من مزاعم وادعاءات. أما أسبا  هذا التحوُّ

                              عاء إمكانية حصرها، ال سيما أهنا                                         ِّ الربيطاين، فيمكن الوقوف على أبرزها، دون ادِّ
                              وتقنية، تراكم  علاى امتاداد                                               تتعدد بني عوامل سياسية، واهتماعية، وثقافية،

                                                                سنوات الصراع، الذي شارف على إكماا قرن من الازمن، حاىت وصال  يف    
                                             ا، غري النهائي، يف موقف الرأي العام الربيطاين من                           ُّ السنوات األخرية إىل هذا التحوُّ

       طينية.            القضية الفلس
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 املبحث األول

   في          ر  يج ب             ىوامل تؤث  
 الرأه الع م البريط ني

   ؛                                             مها الشعب الفلسطيين على مدار العقاود املاضاية                     َّ حجم التضحيات اليت قدَّ  . 2
                                                             حيث استطاع بكفاحه ونضاله، مبا يف ذل  من مواههات عسكرية وسياسية 

                   ض وهوده على العامل،                                                 وانتفاضات شعبية، أن حيافظ على هويته الوطنية، ويفر
                   ا. مث جناح النضااا             ً    ر وهوده راًما  ِ ِك ْ ْن                                 ُ بعد أن كان  "الدعاية الصهيونية" ُت

                                                                  الفلسطيين العسكري السياسي )غصن الزيتون املدعوم بالبندقية( يف تكاريس  
                                                                      اهلوية الوطنية الفلسطينية، مث انتزاع االعتراف من العامل حبق الشعب الفلسطيين 

                                               الشعبية املتتالية، فاستطاع  أن تلف  نظر العاامل                           يف التحرر. أما االنتفاضات
                                                           إىل حقيقة املواههة بني شعب أعزا وهيش احتالا مدهج بأحدث األسلحة، 
                                                                    كما نزع  االنتفاضات الشعبية واملواههة السلمية القناع عن الوهه البشاع  

       رقاي"                                                            ِ   لالحتالا اإلسرائيلي، الذي ما برح صدع العامل بأساطري "التفاوق العِ 
                                                           وق الدميقراطي" و"التفوق العسكري" و"السعي إىل العيش بسالم ماع        و"التف

                                    ر عنه بكل صراحة السافري الربيطااين يف          َّ ا ما عبَّ            ً ي". وهذا راًم ا          اتيط العرب
                              ، خالا العدوان اإلسرائيلي علاى   (Matthew Gould )                     إسرائيل، ماثيو هولد

  ع                                             ، حني قاا: "بدأت إسرائيل يف خسارة دعام اجملتما      1021          غزة يف صيف 
                                                                    الدو  وتأييده، بسبب االستمرار يف التوسع االستيطاين يف الضافة الغربياة،   
                                                                   واستمرار القيود املفروضة على قطاع غزة، كما أن الصورة اإلعالمية، الايت  

                              الرأي العام الربيطاين قد ال يكون                                         ر تها إسرائيل لنفسها، آخذة يف االهنيار...
ً   ا، فهو يرى سياًل م   ً              ًّ خبرًيا لكنه ليس غبيًّ                                ن التصرحيات حوا بناء مساتوطنات               
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                                                                 هديدة يف األراضي الفلسطينية، ويتابع األخبار اليت تدور حوا ما جياري يف  
  . (1 )                                       الضفة الغربية، والقيود املفروضة على غزة"

                                                                      سواء اتفقنا مع هنج "التسوية السياسية"، أم عارضناه، فاملوضاوعية تقتضاي     . 1
                              ية بإسرائيل، واخنراطها يف عملية                                         اإلقرار بأن اعتراف منظمة التحرير الفلسطين

-                                                                 املفاوضات، وما رافق ذل  من تنازالت تارصية، وتوقيع اتفاقيات فلسطينية
                                                                      إسرائيلية مبباركة دولية، وتعديل بنود يف امليثاق الوطين الفلساطيين، خلقا    

                                            سهم يف حتسني صورة الفلسطيين لدى الارأي العاام    أ  ا         ًّ ا وإعالميًّ       ًّ ا سياسيًّ    ً مناًخ
                                                    بات  شرحية واسعة من اجملتمع الدو  قاادرة علاى رؤياة         حيث      باي؛    الغر

                          هتها الدعاية الصاهيونية،                                          َّ الفلسطيين يف صورة أخرى، غري تل  اليت طاملا روَّ
    " ال  ا            ًّ     أطفااا" و"مهجيًّا            َ   " و"قاتالَ  ا       ًّ "إرهابيًّ       بوصفه                ت فيها الفلسطيين  َ َر   َّ وصوَّ

              "يستحق دولة".
  ا        ًّ  ا أخالقيًّا                        ً لرواية الصهيونية"، قادًر                الذي طاملا تب  "ا      باي،                      مل يعد الرأي العام الغر  . 7

                                                                      على االستمرار يف قبوا ما رارسه احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، من سياساات  
                                                                            عدوانية واستيطانية، عنواهنا الرئيسي استمرار قتل املدنيني الفلسطينيني واالعتاداء  

       قارار       اع ال         َّ   كما أن صانَّ    .                                               على األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
                                              كبري القدرة على تربير سياساات إسارائيل، الايت                 و فقدوا إىل حدو    باي      األورو

                                                                       جتاوزت كل القوانني واملواثيق الدولية واألعراف اإلنسانية، والقايم احلضاارية   
  ،  (David Hearst )                                                   الغربية. وكتب الصحفي الربيطاين املعروف، ديفيد هريسا  

    20              ألمريكااي يااوم  ا   (Huffington Post )                             يف موقااع هااافينغتون بوساا 
                                                : "صسر االحتالا اإلسرائيلي الرأي العام يف إجنلتارا،      1021           كانون األوا  /     ديسمرب

ُ            مل تعد ُمق ِنَعًة حجُج إسارائيل                                                فالصورة الوردية إلسرائيل ذهب  أدراج الرياح...     ً َ ِ   ُ      
                                                 

   "،       هنياار                                                سرائيل: صرب العامل نفد مع إسرائيل وصورهتا آخذة باال إ                السفري الربيطاين يف  "  (1 )
   (:    1022     آذار  /    مارس    22                 ، )تاريخ الدخوا:     1021   آ   /     أغسطس   1  ،      العرب

http://www.alarab.net/Article/476075 

- Dysch, Marcus, “'Israel is losing support' warns Ambassador Matthew 

Gould”, TheJC, (Visited on 22 March 2014): 

http://www.thejc.com/news/uk-news/115008/israel-losing-support-warns-

ambassador-matthew-gould 
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                عليها حممود عباس    ُ ُم ِ ِد   ق                                                 ُ وأمريكا بأن االعتراف بدولة فلسطني، والتحركات، اليت ُي
                                                       ؤ واضح يف سبيل االنضمام إىل مؤسسات األمم املتحدة، مثل اتكمة  ُّ كُّ َ َل    َ د وَت    ُّ بتردُّ

                          اءة بني الطارفني. ال توهاد                           َّ ا على نتائج اتادثات البنَّ ً ًب      ر سل                      ِّ اجلنائية الدولية، ستؤثِّ
                                       على نتائج احلل التفاوضي أسوأ من اإلعالنات     باي                 اءة، مث أي أثر سل         َّ حمادثات بنَّ

  . (1 ) "                               الشهرية عن إقامة مستوطنات هديدة
                  ، يف مقالة نشرها يف  (Mark Berg )                            ه الكاتب الصهيوين، مار  بريغ      َّ وقد وهَّ 

             كاانون األوا   /       يف ديسمرب   ،                   الربيطانية الصهيونية          كرونيكل"      هويش       صحيفة "
               ها مقبلة علاى   ُّ بُّ ِ ِح                 ُ "إن إسرائيل اليت ُأ   :                             ، حتذيرات إىل إسرائيل، قاا فيها    1021

  ر   ِّ غيِّ                            ُ ل إما أن تتفادى العاصفة أو ُت                                         كارثة، وإن رياح التغيري قادمة، وعلى إسرائي
                                                        بريغ مالمح العاصفة بالعناوين التالية: سياسات احلكوماة    َّ واخَّ         مسارها".

                                                                      اإلسرائيلية ااخاطئة، هجوم الدبلوماسية الفلسطينية، تصاعد وترية العنف باني  
         . ويف عام  (2 )                                                      الفلسطينيني واإلسرائيليني، وانفضاض أصدقاء إسرائيل من حوهلا

  :  (Zubin Mehta )                                         رئيس األوركسترا اإلسرائيلية، زوبن ميهتاا        ، قاا    1022
                                  ا بعد يوم، إسرائيل خسرت أوروباا،                                      ً "عزلة إسرائيل بات  مقلقة، وتتعمق يوًم

  . (3 )                 واليوم ختسر أمريكا"
                                                 

( 1)  Hearst, David, “A Historic Vote on Palestine in the British Parliament”,  
 huffingtonpost, 12 December 2014, (Visited on 15 March 2015): 

http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/an-historic-vote-on-pales_b_ 

5972156.html 

( 2)  Berg, Mark, “I love Israel but it is heading for disaster, TheJC, 11 December  
 2014, (Visited on 12 December 2014:)   

http://www.thejc.com/comment-and-debate/comment/126704/i-love-israel-it-

heading-disaster 

        العربـي   ،  "                                                      ا: التميمي، نواف، "كاتب صهيوين: إسرائيل مقبلة على كارثة       ً نظر أيًض ا  - 
   (:  22  10     آذار  /    مارس    22               )تاريخ الدخوا:   ،     1021           كانون األوا  /     ديسمرب    24        اجلديد،

http://goo.gl/qUVPHN 

( 3)  Mehta, Zubin, “Israel has lost Europe now it losing America”, TheJC, 16  
 April 2015, (Visited on 17 April 2015): 

http://www.thejc.com/news/world-news/134171/zubin-mehta-israel-has-lost-

europe-now-it-losing-america%E2%80%99 
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                                                                    الدعاية الصهيونية وخطاباهتا ومزاعمها الدينية والعاطفياة التقليدياة      ت  جز َ َع  . 1
            العصور"، عن    ِّ رِّ                       َ م الذي حلق باليهود على َم                                القائمة على إبراز "االضطهاد والظل

  ا                                         ً       من الشبا ، فهذا اجليل اجلديد يبادو أقال تاأثرً       باي                   التأثري يف اجليل الغر
ً                                                   بااخطا  الديين، وأكثر مياًل إىل العلمانية الليربالية مقارنة باألهياا األوروبياة                         

        ذنب" أو        عقدة ال "  ا              ا من االبتزاز ب                                      ً السابقة. كما أن هذا اجليل يبدو أكثر حترًر
                                                                 "عقدة اهلولوكوس " كما كان  حاا األهياا األوروبياة الساابقة، الايت    

      بااي                      . كما أن اجليال الغر  (1 )                "األهياا الصامتة"                     وصفها باحثون يهود با
                           مثال اجملاازر النازياة أو    -                                         الشا  ال يشعر باملسؤولية املباشرة عن أحداث

                 اجليال أقار  إىل                            ا. وباملقابل، يبدو هاذا                       ً وقع  قبل مئة عام تقريًب  -     اترقة
                                                                       التفاعل مع األحداث اآلنية، اليت يتابعها على اهلواء مباشرة، ويرى فيها آلاة  

  ُ                                       ا ُتوغل يف الدم الفلساطيين يف مواههاة غاري           ًّ مة دوليًّ                   َّ احلر  اإلسرائيلية اترَّ
                                                               متكافئة. أظهر االستطالع، الذي أهرته مؤسسة "يوغوف" ونشرت نتائجاه  

            ا إلسارائيل                            ً   ن الشبا  الربيطاين أقل تأييادً    ، أ    1021            تشرين الثاين  /       يف نوفمرب
                        فقط من الشبا  يف الفئاة     %  20                                        مقارنة بالفئات العمرية املتقدمة يف السن، )

                          ممن هام يف الساتينات مان       %  12                      يؤيدون إسرائيل، مقابل     11-  29        العمرية 
                   ي  خاالا السانوات    ِ ِر ْ ْه                                 ُ . كما أظهرت استطالعات الرأي، اليت ُأ (2 )      العمر(

                                                 املتحدة األمريكية وبريطانياا، وغريمهاا مان الادوا                       األخرية، يف الواليات
  .  (3 )                                                              األوروبية، أن الشبا  هم النسبة األعلى يف األوساط املؤيدة للفلسطينيني

  ،  (David Palumbo-liu )    الي-                           ر عنه الكاتب، ديفيد باليمبو       َّ ا ما عبَّ        ً وهذا راًم
                                                 

( 1)  Brown, Cameron and Alterma, Owen, “Changing Demographics: Implications  
 for Israel”, jewishpolicycenter, March 2013, (Visited on 15 March 2015): 

http://www.jewishpolicycenter.org/4063/israel-demographics 

( 2)  “Israel and Palestine: whose side is Britain on?”, yougov, (Visited on 24  
 December 2014): 

https://yougov.co.uk/news/2014/03/11/israel-and-palestine-whose-side-britain 

( 3)  Blake, Aaron, “Young Americans take a dim view of Israel’s actions”,  
 washingtonpost, 29 July 2014, (Visited on 15 March 2015): 

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/07/29/young-

americans-take-a-dim-view-of-israels-actions/  

http://www.salon.com/writer/david_palumbo_liu/
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                                                      ، عندما قاا يف مقالة حت  عنوان "هيل األلفية يارفض دعام       1021      عام  يف
                     ألن رواية اترقة مل تعد    ؛                           إن إسرائيل ختسر الدعم العاملي "                  واشنطن إسرائيل":

                                 احلقيقة أن املزيد واملزيد من الشبا                                            قادرة على الصمود أمام الرواية الثانية...
                           عسكرية اإلسرائيلية على املدى                        كون يف هدوى دعم اجلهود ال  ِّ شكِّ         ُ األمريكيني ُي
  . (1 )       الطويل"

     مان      باي                                                   رت وسائل ومنصات اإلعالم االهتماعي اجلديد "املتلقي" الغر  َّ حرَّ  . 2
                                                                    هيمنة وسيطرة وسائل اإلعالم التقليدية، اليت هتيمن عليهاا وتاديرها رؤوس   

                                               فقد دأب  وسائل اإلعالم الغربية التقليدياة علاى      ؛                      األمواا املوالية إلسرائيل
                                                "الرواية اإلسرائيلية" بكل ما فيها من دعاية سوداء                    مغة الرأي العام با      غسل أد

                                    "الرواية الفلسطينية" بكل ما فيها من                                وأكاذيب وتضليل، دون االكتراث با
     مان        بااي               ر املتلقي الغر                                           َّ تشريد واحتالا وظلم وضحايا. أما اليوم، فقد حترَّ
           سي" و"فوكس          باي باي                                          هيمنة واحتكار الشبكات اإلعالمية الكربى، مثل "

                                                                نيوز" و"سكاي" و"سي إن إن"، وبات يستقبل األخبار والصور مباشرة على 
   أو                                                                  و أههزة الكمبيوتر واهلاتف النقاا ومن مواقع التواصل االهتماعي دون ق و

                                                                 تشويه. كما أن أفراد اجليل اجلديد من مستخدمي مواقع ومنصات التواصال  
          عن آرائهم                    ر قدرة على التعبري                                          االهتماعي، مثل "فيسبو " و"تويتر"، باتوا أكث

                                                                 ومواقفهم، ونشرها بالصوت والصورة والكلمة إىل قاعدة عريضة من املتلقني 
                                                                       عرب العامل دون احلاهة إىل وسائل اإلعالم التقليدية، وبالتا  انتقلوا من موقاع  

                                                 إىل موقع "املصدر" الفاعال واملتفاعال. وقاد كشاف         باي              "املتلقي" السل
                                          مؤسسة "إبساوس ماوري" ونشارت نتائجاه يف                         استطالع للرأي، أهرته 

               ( يشعرون باأن   %  42                               ، أن سبعة من كل عشرة بريطانيني )    1022     آذار  /    مارس
                            ا للناس الاذين ال يشااركون                                      ً منصات وسائل اإلعالم االهتماعي تعطي صوًت

                                                 
( 1)  Palumbo-liu, David, “Millennials are over Israel: A new generation, outraged 

over Gaza, rejects Washington’s reflexive support”, salon, 1 August 2014,  
 (Visited on 15 March 2015): 

http://www.salon.com/2014/08/01/millennials_are_so_over_israel_a_new_ge

neration_is_outraged_over_gaza_demands_change/ 
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                                                                 عادة يف النقاش السياسي. وكان  نسبة الشبا  من بني أصحا  هذا الارأي  
    22      باني                          من الذين تتراوح أعمارهم   %  25               سنة، مقارنة مع     71-  29   من    %  99

  . (1 )           سنة وما فوق
                                             عاءات، اليت كان  تقوم عليها الدعاية الصهيونية                         ِّ إفالس أو اهنيار منظومة االدِّ  . 5

                                                                  خالا العقود املاضية، حبيث مل يعد من السهل على الدعاية الصهيونية ترويج 
  ا       ًّ ا عربيًّ   ً حميًط                                                        غات وقوالب دعائية هاهزة من قبيل "إسرائيل الضعيفة تواهه   ِّ مسوِّ
                                                              فالرأي العام العاملي بات يرى اجليش اإلسرائيلي األقوى يف املنطقة بعد    ؛  ا"   ًّ قويًّ

                                                                   ما أصا  اجليوش العراقية والسورية واملصرية، وبات يارى ياد إسارائيل    
  .  (2 )                         ولبنان واألراضي الفلسطينية   ا                                  العسكرية تضر  يف تونس والعراق وسوري

                                     ري الربيطاين يف إسرائيل، مااثيو هولاد،                       ر عنه بكل صراحة السف          َّ وهذا ما عبَّ
                     ، حني قاا: "بات الرأي     1021                                    خالا العدوان اإلسرائيلي على غزة يف صيف 

                                                                         العام ينظر إىل إسرائيل اآلن باعتبارها العدو املسلح القوي، بينما الفلسطينيون 
  . (3 )      ضعفاء"

   إذ    ؛        األمريكية"-               للمصاحل األوروبية      ٍ "حاٍم                             تراهع دور إسرائيل العسكري كا  . 4
                                      واقعة واحدة جلأت فيها الواليات املتحادة                                  إن العقود الثالثة املاضية مل تعرف

                    هاات االساتراتيجية                             ُّ ما حمدد يف خدمة املصاحل والتوهُّ                     ٍ إىل إسرائيل ألداء دوٍر
                                                 

( 1)  Skinner, Gideon, “A third of young people think social media will influence  
 their vote”, ipsos-mori, (Visited on 14 April 2015): 

https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3539/A-third- 

of-young-people-think-social-media-will-influence-their-vote.aspx#gallery[m]/1/ 
       شاباط   /     فرباير   5  ،    ديد          العربـي اجل  "،رضي الربيطانينيإسرائيل ال ُت   ، "             التميمي، نواف  (2 )

   (:    1022     آذار  /    مارس    20                 ، )تاريخ الدخوا:     1022
http://goo.gl/NmgKEa 

   "،       هنياار                                                سرائيل: صرب العامل نفد مع إسرائيل وصورهتا آخذة باال إ                السفري الربيطاين يف  "  (3 )
  .    1021   آ   /     أغسطس   1  ،      العرب

- Dysch, Marcus, “'Israel is losing support' warns Ambassador Matthew 

Gould”, TheJC, (Visited 22 March 2014): 

http://www.thejc.com/news/uk-news/115008/israel-losing-support-warns-

ambassador-matthew-gould 
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   ا،                                                              ً للواليات املتحدة يف منطقة الشرق األوسط، وإمنا على العكس من ذل  راًم
             ا يقوم علاى                      ً اية احلر  الباردة، هنًج                                  دشن  الواليات املتحدة، بالتزامن مع هن

  ا                                                                     ًّ   استبعاد إسرائيل من دائرة عملياهتا احلربية يف املنطقة واعتمادها يف ذل  كليًّا 
                                                                على قوى أطلسية أو غري أطلسية، حليفة من خارج منطقة الشرق األوساط،  
                                                                 ويف حاا اعتمادها بشكل أو بآخر على أنظمة من داخال منطقاة الشارق    

   ألن    ؛                          ا عان مثال هاذا الادور                    ًّ بات  مستبعدة كليًّ                     األوسط، فإن إسرائيل،
                                                                 مشاركتها بات  تضر باملصاحل احليوية للواليات املتحدة يف منطقاة الشارق   

  .                                             األوسط أكثر بكثري من النفع الذي ميكن هلا أن تقدمه
  ا          ًّ   ا اقتصااديًّ                  ً ترى يف إسرائيل عبًئ    باي                                    بات  شرحية واسعة من الرأي العام الغر  . 9

ً                       الذي يعاين أصاًل من تراهاع يف مساتوى         باي،   ورو                   على دافع الضرائب األ             
                           البطالة والتضاخم وتراهاع      :                                       املعيشة وتفاقم أزمات بالده االقتصادية، مثل

    بات       َ  َّ ومن َثمَّ   ؛                                                  ااخدمات الصحية والتعليمية بسبب سياسات التقشف احلكومي
                                                                  يرفض تقدمي معونات "إهبارية" سنوية إلسرائيل تنفقها األخرية على التسليح 

  .                      ال متناهية يف املنطقة        وخوض حرو
                  ع الكمي للقاعادة                                                    ُّ التغريات االهتماعية يف اجملتمعات الغربية، من قبيل التوسُّ  . 9

                                                                       البشرية للجاليات العربية واإلسالمية يف الدوا الغربية، وما رافق ذلا  مان   
                                                                    اخنراط اجليل اجلديد من أبناء املهاهرين العر  واملسلمني يف احلياة السياساية  

                                                      يف بريطانيا. وقد شهدت السنوات األخرية مسامهة فاعلاة مان            واإلعالمية 
                                                              شبا  اجليل اجلديد يف مواههة الدعاية الصهيونية ودحض مزاعمها، وعرض 
                                                                       وههة النظر املؤيدة للحقوق الفلسطينية بلغاة إجنليزياة هيادة، وبقوالاب     

                   ىل العقلية الغربية. إ             وأساليب أقر  
              يديولوهياة"،                      تراهع دور األحزا  "األ     حبيث    باي                      تطور اجملتمع املدين األورو  .  20

                       ا، ال سيما إذا كان  ضمن                                     ً ا ما تفرض عليها األهندات السياسة قيوًد        ً اليت غالًب
                                                                االئتالفات احلاكمة، كما أهنا أكثر عرضة للضغوط املالية من قبل مجاعاات  

       ا مان                                            ً م دور منظمات اجملتمع املدين، اليت تبدو أكثر حترًر َّ دَّ َ َق                 َ املصاحل. باملقابل، َت
                            بإمالءات مجاعات املصاحل والضغط.              عرضة للتأثر      َّ وأقلَّ                    العتبارات السياسية، ا
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                                                          كما ساعدت وسائل اإلعالم االهتماعي اجلديد مؤسسات ومنظمات اجملتمع 
                                                              املدين يف تنظيم حركات االحتجاج واملظاهرات عرب الوصاوا إىل أعضاائها   

         هور عريض                                                      وأنصارها يف وق  قصري وسريع، وإيصاا مواقفها وآرائها إىل مج
  .                    وبتكاليف مالية متاحة
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 املبحث الثاني

 ا في      سلب   ر     تؤث  عوامل 
 الرأي العام البريطاني

                                     ل الرأي العام الربيطاين إىل جهة تأييدد                                  ُّ يف مقابل العوامل اليت ساعدت على حتوُّ
                                                  ل عن الدعم املطلق إلسرائيل، ويف مقال بعنوان "عقبدات                          ُّ احلقوق الفلسطينية، والتحوُّ

                                                                لنضال الفلسطيين من منظار بريطاين"، كتب أستاذ تقنيدة املعلومدات يف              أمام تفهم ا
                                                                        جامعة كامربيدج، والعضو يف محلة "التضامن مع الشعب الفلسدطيين" يف بريطاييدا،   

             ق تفهم الشعب  و                          ، أن هناك مجلة من األسباب تع (Richard Hopper )              ريتشارد هوبر
                           غياب الرواية الفلسطينية عن     ا: ً ًد                                            الربيطاين حقيقة يضال الشعب الفلسطيين، ومنها حتدي

                 الصهيوين، واهتمام     بدي                                                         املنهاج التعليمي الوطين يف املدارس الربيطايية، وقوة تأثري اللو
                      من خدلل مشداركتها يف         بدي،  غر-   بدي                                  سرائيل بتسويق يفسها وكأهنا بلد أورو إ

        بددي،                                      بطوالت كرة القدم أو مهرجان األغاين األورو  :                         يشاطات أوروبية صرفة، مثل
       ي موقف                                                            ِّ فيجن، والتعاطف مع اليهود بسبب اهلولوكوست، وخشية الناس من تبنِّ-  ور ي

                                      "معاداة السامية"، وشعور بعض املؤيددين                 ا من اهتامهم بد ُ   ٍ                  ً "ُمعاٍد" لإلسرائيليني، خوًف
  . (1 )        ا باليأس                                         ً للفلسطينيني باإلرهاق والسأم مع اإلحساس أحياًي

                       الكتاب، أن مثدل هدذ                                           وأظهرت املعطيات، اليت مت عرضها يف فصول هذا 
          ق تسدار    و                          وغريها، ال تزال قائمة، وتعد   -                      اليت ذكرها ريتشارد هوبر-         العوامل

                                   وترية التحول يف الرأي العام الربيطاين:
                                                 

         )تداري     ،                                                                 هوبر، ريتشارد، "عقبات أمام تفهم النضال الفلسطيين من منظار بريطاين"  (1 )
  : (    4152     آذار  /    مارس    51   :      الدخول

http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/haqelawda-53.pdf 
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                  ماع أن املنظماات                        وح مقابل ضعف خصومه: ي    الصه    بـي               تنامي قوة اللو  . 2
        محلة "حنن                          "محلة التضامن مع فلسطني"، و   :                           واملؤسسات املؤيدة لفلسطني، مثل

   دي       بااي  -                و"حركة املقاطعاة    ،                  "حتالف أوقفوا احلر "             من بفلسطني"، و  نؤ
                         و"جمموعات أصدقاء فلسطني" يف                                   ، و"مركز العودة الفلسطيين" يف لندن،    إس"

                                                               األحزا  السياسية، وغريها، جنح  خالا السنوات القليلة املاضية يف لفا   
           إسرائيل حبق                                                              أنظار الرأي العام الربيطاين ملعاناة الشعب الفلسطيين، وما ترتكبه

                                                                  اإلنسان الفلسطيين من هرائم، من خالا تنظايم سلسالة مان الفعالياات     
                                                                  واحلمالت الناهحة، إال أن تأثري هذه املنظمات على صناعة القرار الربيطااين  

                   ن بنفاوذ منظماات      َ قاَر      ُ ا وال ُي             ً وسطية ظل حمدوًد  األ                   ااخاص بالسياسات شرق 
                    املؤيدة لفلسطني تعتمد                                      الصهيوين وتأثريها، ذل  أن مجاعات الضغط    باي     اللو

                         املؤياد إلسارائيل مالياني        باي                                       على موارد مالية ضئيلة، يف حني يتلقى اللو
                                                  رها للتأثري يف وسائل اإلعالم والسياسيني الجتااه تأيياد     ِّ سخِّ              ُ اجلنيهات، اليت ُي

                                ا ما يلجأ إىل أساليب الضغط ااخشنة             ً الصهيوين غالًب    باي            كما أن اللو          إسرائيل.
                                                 يف معارضيه بالطرق الناعمة، وتبدأ عمليات الضاغط                    يف حاا فشل يف التأثري
ً                          "معاداة السامية" وصواًل إىل تشويه السمعة وغريهاا                     ااخشن باهتام ااخصم با                     

                                                                 من أدوات الضغط املعنوي واملادي. ويف هذا الصدد، تقوا الكاتبة يف صحيفة 
   : (Yasmin Alibhai-Brown )                بااهي باروان                 "، يا ني علي ن          "ذا إندبند
                                    ألن انتقاد إسرائيل يثري غضب الصهاينة،    ؛                    ن ال يتحدثون بشكل علين       "الكثريو
  . (1 )                                            ون للدفاع حت  شعار التصدي لا)معاداة السامية("         ُّ الذين يهبُّ

                                             اإلسرائيلي يف بريطانياا، بعاد أن أهارب هاذا         باي                      ويف تعليق على قوة اللو 
  ( Southampton )                         إدارة هامعة ساوثهامبتون  ،     1022      نيسان  /    بريل إ  يف       باي،    اللو

                                                                          على إلغاء مؤرر بعنوان "القانون الدو  ودولة إسرائيل: الشارعية واملساؤولية   
                                                                   واالستثنائية"، قاا اإلعالمي واملخرج، وصاحب الفيلم الوثائقي، "فلساطني ال  

                                                 
( 1)  Alibhai-Brown, Yasmin, “The bravery of those many Jews who fight for a  

 fairer Israel”, independent, 29 March 2015, (Visited on 30 March 2015): 
http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-bravery-of-those-many-

jews-who-fight-for-a-fairer-israel-10142296.html 
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  :  (John Pilger )                 "، هاون بيلجار   Palestine Is Still the Issue             تزاا القضية
          ي القانون                 ِّ العاملي يف خرق وحتدِّ                                         "إسرائيل دولة عصابات، وحتمل الرقم القياسي 

                                                                الدو . تذبح وترهب السكان املدنيني الفلسطينيني يف قطاع غزة بشكل ممنهج 
                                                                 ومنتظم، وحماكمها تتمس  بالعنصرية كسياسة دولة، وقد اكتشف املؤرخاون  

                                                            تارصها اإلهرامي الطويل، الذي بدأ بسرقة األراضي، وقتل الساكان           ٍ منذ زمٍن
                                                   ابع: "مع ذل  لدى إسرائيل متعاونون أقوياء، قاادرون                    األصليني بوحشية". وت

                                                                   على ختويف البريوقراطيني يف املؤسسات وابتزازهم بسيف )معاداة الساامية(".  
                                                                وأضاف: "يف بريطانيا، رارس صحيفة )هويش كرونيكل( اليهودية، و)جملاس  
                                                                       ممثلي اليهود الربيطانيني( هذا األسلو  من الترهيب والتشويه واالبتزاز بشاكل 
                                                                   مستور وبارع. لقد مارسوا هذا األسلو  إلهبار هامعة )ساوثهامبتون( علاى  

  . (1 )                                     إلغاء املؤرر حبجة )دواعي األمن والسالمة("
                                                استطاع  الدعاية الصهيونية إيهام الارأي العاام                   مفاوضات السالم:   ُ ُم ْ ْه َ َو  . 1

      مرحلة                       اإلسرائيلية انتقل  من "-                                           العاملي، والربيطاين منه، بأن املسألة الفلسطينية
                                                                 الصراع" إىل "مرحلة السالم" عرب املفاوضات. وحاول  الدعاية الصاهيونية  
                                                                      خداع الرأي العام الربيطاين حبجة أن "انتقاد إسرائيل والضغط عليها" و"تنظيم 
                                                               محالت املقاطعة" و"نزع الشرعية"، ال ختدم عملية الساالم باني السالطة    

       ساهم    أ             لسطيين. كماا                مبصاحل الشعب الف                             ُّ الفلسطينية وإسرائيل، بل تضرُّ
                  " عملياة الساالم    ِ ِمْ    ْها   َ "َو                                              مواقف القيادات الفلسطينية املرتبكة والغارقة يف

  ي                                                        ِّ     واملفاوضات، واالنقسامات وااخالفات داخل البي  الفلساطيين، وتشاظِّ  
                                                                ااخطا  السياسي واإلعالمي الفلسطيين، يف إضعاف الرأي العاام الربيطااين   

                                  الدعاية الصهيونية لتسجيل املزيد من                                    املؤيد للفلسطينيني، وفتح اجملاا ألههزة
                                               النقاط يف معركة كسب "العقوا والقلو " الربيطانية.

                                                 
( 1)  “When Free Speech Becomes Dead Silence - The Israel Lobby And A Cowed  

 Academia”, medialens, 8 April 2015, (Visited on 9 April 2015): 
http://medialens.org/index.php?option=com_content&view=article&id=790: 

when-free-speech-becomes-dead-silence-the-israel-lobby-and-a-cowed-academia 

&catid=53:alerts-2015&Itemid=247 
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                                          اإلسرائيلي يف أولويـات السياسـة ارارجيـة    -   بـي                 تراجع الصراع العر  . 7
                                                         ال تزاا الظروف السياسية واألوضاع الداخلية، وخاصة االقتصادية             الربيطانية:

           ئ السياسات  ِ ِه ْ ْر                    ُ املواطن الربيطاين، مما ُي                                  واملعيشية منها، حتتل صدارة اهتمامات 
                                                                       والقضايا ااخارهية إىل مراتب متأخرة يف أهندة املتابعة واالهتمام للرأي العام. 
                                                                وأظهرت دراسة أهراها معهد "تشامت هااوس"، بالتعااون ماع مؤسساة     

                  ، ونشرت نتائجها يف     1021   آ   /                               "يوغوف" الستطالعات الرأي، يف أغسطس
                                           معظم اجلمهور الربيطاين إىل ههة تركيز السياساة      ميل    ،    1022     شباط  /     فرباير

                                                                 ااخارهية على محاية اململكة املتحدة يف حدودها، مع اقتصار التدخل ااخارهي 
                                                                       على تقدمي املساعدات التنموية. ويعتقد الرأي العام الربيطاين وقاادة الارأي   

                             د األمان القاومي الربيطااين،                                         َّ العام، حبسب الدراسة، أن مخسة أخطار تتهدَّ
                                  ا احلركاات والتنظيماات اإلساالمية                           ً رها اإلرها  الدو ، وخصوًص  َّ صدَّ  يت

                                                                      املتطرفة، مث االنتشار النووي يف دوا مثل كوريا الشمالية وإياران، فاجلرمياة   
                                                                 املنظمة ال سيما هتريب األفراد واملخادرات عارب احلادود، مث التهديادات     

              ر أسعار النفط                                      ا االضطرابات يف قطاع الطاقة وعدم استقرا                ً اإللكترونية، وأخرًي
                                ت األزمات، اليت تعرض هلا االقتصااد                                      َّ والغاز يف األسواق العاملية. وبالفعل، أدَّ

      1021   إىل       1004                                                   الربيطاين يف مطلع التسعينات من القرن املاضي، وبني أعوام 
                                                                       إىل تراهع اهتمام الرأي العام الربيطاين بالقضايا ااخارهية، ومناها الصاراع   

                            اع القرار واجلمهور خالا تلا    َّ نَّ         ُ ن تركيز ُص      حيث كا   ؛         اإلسرائيلي-   باي    العر
                                                     ا على معاجلة أسبا  األزمات االقتصادية وتاداعياهتا علاى               ًّ السنوات منصبًّ

                                                  الصحة والتعليم والعمالة، مع متابعة أقال للشاؤون      :                    القطاعات احليوية، مثل
  . (1 )                                         ات التأثري اتدود على الشأن الداخلي الربيطاين         القضايا ذ              الدولية، خاصة 

                            ف  الدعاية الصاهيونية ماا     َّ وظَّ                                 ور بركات اإلسالم السياسي املتطرفة:  ظه  . 1
  :                              "اإلرها  اإلسالمي"، يف ثالثة اجتاهات     ى با  َّ سمَّ ُ ُي
                               على اإلسالم والعرب بوصفهم مصـدر      بـي                      حتشيد الرأي العام الغر -

        وبالطبع                     د العامل الدميقراطي.         َّ وإمنا يتهدَّ                 د إسرائيل فحسب،      َّ ال يتهدَّ     خطر
                                                 

 "، مرهع سابق.رضي الربيطانينيإسرائيل ال ُت       نواف، "          التميمي،  (1 )
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                                               صهيونية تتعمد إقحام العنصر الفلسطيين يف اجلدا، عرب                كان  الدعاية ال
                                                            التركيز على العالقة بني حركات املقاومة اإلسالمية )محااس واجلهااد   

                               ج القيادات الصهيونية، مثل وزير   ِّ روِّ                           ُ وحز  اهلل( واإلرها  املتطرف. وُت
      (، أن Avigdor Lieberman                                       ااخارهية اإلسرائيلي، أفيغادور ليربماان )  

               ها اإلرهاابيون                                     ُّ د "مها اجلبهة األمامية يف احلر ، اليت يشنُّ              إسرائيل واليهو
  . (1 )                           ضد الغر  والعامل احلر بأكمله"

َ          اعتباار أهنام أوا املساتهَدفني     ب                                دفع اليهود إىل اهلجرة إىل إسرائيل -                     
                                                            باإلرها  اإلسالمي، وعليهم اهلجرة إىل إسارائيل "وطناهم القاومي    

                        االعتداءات اإلرهابية، اليت        ا بعد            ًّ رهم ذل  حرفيًّ                   ُ ومالذهم اآلمن". وقد ُت
                 إذ مل ميض وق  طويل    ؛    1022                                  وقع  يف عدد من املدن األوروبية يف عام 

                                           ، اليت تعرض  هلا صحيفة "شار  إيبدو" الفرنسية  (2 )                على اجلرمية البشعة
                           ، وما تالهاا، حاىت ساارع         1022                   كانون الثاين من عام  /     يناير   4    يوم 

                          القيادات اإلسارائيلية، إىل                                         املنظمات الصهيونية يف أوروبا، ومن خلفها
                                                   لصاحل املشروع الصهيوين وحلسا  إسرائيل "الوطن القاومي"           توظيفها

                                                                  ليهود العامل. رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، الاذي حضار   
     ا من                                                           ً مسرية باريس، دعا يهود فرنسا وأوروبا إىل اهلجرة إىل إسرائيل هرًب

ً     "معاداة السامية"، قائاًل هلم:                                ئيل ليس  قبلة لصالتكم فقط، بال       "إسرا                       
  . (3 )  ا"            ً هي وطنكم أيًض

                                                 

                     اإلرها  عقاب أحاداث                   حر  بال هوادة ضد                                ِّ "وزير خارهية إسرائيل يدعو لشنِّ  (1 )
        نيساان   /     إبريل    22                 ، )تاريخ الدخوا:     1022     شباط  /     فرباير    22  ،             اليوم السابع          الدمنار "، 

1022    ) .  
              كانون الثااين   /     يناير   4                                             ن مقر الصحيفة الساخرة "شار  إيبدو" يف باريس يف  ْ ْي          اقتحم مسلح  (2 )

ً                               قتياًل يف باريس وضواحيها، وذل  يف عدة     10                ف اهلجوم وما تاله   َّ خلَّ و  .     1022         هجماات     
ً                          قتياًل يف اهلجوم على شار  إيبدو،     21 )        خمتلفة،                                   قتلى يف احتجاز رهائن يف متجر باورت     1   

ً                                                         دو فانسان، وقتياًل يف حادثة إطالق النار يف مونروج، باإلضافة إىل املهامجني الثالثة(.                 
   ،                  العربــي اجلديـد      "،يهود بريطانيا يرفضون اهلجرة إىل إسرائيل   ، "             التميمي، نواف  (3 )

   (:    1022     آذار  /    مارس    20                 ، )تاريخ الدخوا:     1022            كانون الثاين  /   اير  ين    24
http://goo.gl/9vOePP 
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                                  ا وزير املالية اإلسرائيلي الساابق،            ً ر عنها أيًض                         َّ هذه االنتهازية السياسية عبَّ 
                                "إن هجوم فرنسا يربهن أن ال مكاان     :       ، بقوله (Yair Lapid )           يائري لبيد

                                                                 لليهود إال إسرائيل". وكان  املنظمات الصهيونية األوروبية والقياادات  
                                                         سرائيلية تدر ، وهي تطلق هذه الدعوات وسط عاصفة من الترهيب   اإل

                                 ان األكرب لليهود يف أوروبا، وتادفع                                َّ النفسي، أهنا رمبا تنجح يف فتح ااخزَّ
                                                               باملزيد من يهود فرنسا وأوروبا إىل اهلجرة إىل إسرائيل. وقاد نشارت   

   ا،     ً    أرقاًما       1022                     كانون الثاين من عاام   /                           صحيفة "ذا إندبندن " يف يناير
     مان     %  12       ظهر أن                                     ُ ف عنها استطالع أهرته مؤسسة "يوغوف"، ُت  كش

                                                              يهود بريطانيا يرون أن ال مستقبل هلم يف بريطانيا. وتكشاف أرقاام   
                                                                  الوكالة اليهودية أن هجرة اليهود الربيطانيني إىل إسرائيل زادت بنسابة  

                      ا هاهروا إىل إسارائيل           ًّ ا بريطانيًّ     ًّ يهوديًّ     510      ، وأن     1021        خالا عام    %  10
                     . ورغم أن هذه األرقام     1027        ا يف عام      ً مهاهًر     210       مقابل   1   102      يف عام 

        ملياون     2 . 1            ظهر أن حواىل                                        ُ تبدو بال قيمة إذا ما قورن  بأرقام أخرى ُت
       ا عان                                   ً ماليني بريطاين يعيشون خارج أوطاهنم حبًث   2                فرنسي، وأكثر من 

                                                               حياة أفضل، بعد تراهع األوضاع االقتصادية، وارتفاع نسبة البطالاة،  
                                              املعيشة، وتراهع مستوى ااخادمات العاماة، إال أن                   وارتفاع تكاليف

                                         على أن العامل األساسي وراء هجرة اليهود إىل                        ُّ املنظمات الصهيونية تصرُّ
  . (1 )                                                          إسرائيل هو تنامي املشاعر املعادية للسامية يف اجملتمعات األوروبية

                 على قاعدة "ضرورة                                             ابتزاز املنظمات الصهيونية للحكومات األوروبية -
                                                        هود"، وضرورة "مكافحة معاداة السامية" املتصاعدة يف أوروبا.         محاية الي

                                                          وبالفعل، جنح  املنظمات الصاهيونية يف الضاغط علاى احلكوماة     
                                              األخرية يف فخ حماباة اليهود ومهامجة املسلمني منذ  َ َع َ َق    َ إذ َو   ؛         الربيطانية

                                                 

   "، املنظمات الصهيونية واليمينية ال تكلُّ يف توظيف هرمياة بااري  "  ،             التميمي، نواف  (1 )
     آذار  /      ماارس     20                   ، )تاريخ الادخوا:      1022            كانون الثاين  /     يناير    22    "،             العربـي اجلديد

1022    :)   
http://goo.gl/vs9NL6 
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                تصارفاهتا يف                                         َّ   شروعها يف معاجلة تداعيات أحداث بااريس، وجتلَّا  
                                              ل يف حضور وزيرة الداخلية يف احلكومة الربيطانياة،    َّ رثَّ   :           موقفني: األوا
                            متها املنظماات اليهودياة يف             َّ ، مراسم نظَّ (Theresa May )           ترييزا ماي
                       ُ         ، لتأبني اليهود، الذين ُقتلاوا يف      1022            كانون الثاين  /     يناير    10          لندن، يوم 

                                                         هجمات باريس، وقد ظهرت وزيرة الداخلية يف املراسم، وهي حتمال  
                َ     مو احلادث احلكوماةَ                              ِّ ليها "أنا يهودية"، وطالب منظِّ             يافطة مكتو  ع

                                                               الربيطانية برفع درهة محاية اجلالية اليهودية ومؤسساهتا مان مادارس   
                                                               ومعابد، متذرعني مبزاعم استهداف اليهود، وتنامي "معاداة السامية" يف 

                       هها وزير األقاليم واحلكم             َّ ل يف رسالة وهَّ                     َّ أما املوقف الثاين، فتمثَّ           بريطانيا.
                                 ، إىل أئمة املسااهد يف بريطانياا،    (Eric Pickles )                لي، إيري  بكلز  ات

                                                                    انتقدهم فيها "على عدم القيام بواهبهم مبا فيه الكفاية لوقاف انتشاار   
        ديفياد                                                      التطرف يف صفوف اجلالية املسلمة". وأثار موقاف حكوماة  

ً                                                     كامريون، ممثاًل يف سلو  وزيرة الداخلية، ورسالة الوزير إيري  بكلاز،             
                                                 الف أوقفوا احلر "، الذي يضام اآلالف مان املناهضاني            حفيظة "حت
                 ا كما أثار غضاب       ً ، راًم ا                         يف العراق وأفغانستان وسوري    باي            للتدخل الغر

                               ل أكثر من مليوين مسلم بريطااين.                               ِّ "جملس مسلمي بريطانيا"، الذي ميثِّ
                                                               ورأى "حتالف أوقفوا احلر " يف مواقف وزيارة الداخلياة الربيطانياة    

                                           الصهيوين، الذي انتهز مقتل أربعة من اليهاود      باي   لو            ا يف براثن ال    ً سقوًط
ٍ               َّ يف باريس ليطلق محلة "دعاية" تزعم وهود خطر "معاٍد للسامية" يتهدَّ   د                                             
  . (1 )                                                        اليهود يف بريطانيا، هبدف احلصوا على املزيد من الدعم والتعاطف

  

                                                 

   ،                  العربــي اجلديـد     "،                                     لندن حتاباي اليهود بعد اعتداءات باريس "   ،             التميمي، نواف  (1 )
   (:    1022     آذار  /    مارس    20                 ، )تاريخ الدخوا:     1022            كانون الثاين  /     يناير    11

http://goo.gl/ZhwVws 



 
 
 



087 

 خالصات وتوصيات

  



 

 
 
 

  



089 

 
 
 
 
 

                       الفترات التارصية الايت     ما                                            بعد عرض سريع لتاريخ اليهود يف بريطانيا، ال سي
        َّ                              ت اليت شكَّل  اللبنات األوىل لظهور املنظمات     نظما  امل و  ت     ؤسسا  امل      نشوء      شهدت

      بااي                                                                   الصهيونية ذات النشاط السياسي، تناوا الكتا  مراحل تطور ناواة اللو 
                               قبل صدور "وعد بلفاور" يف عاام                                         الصهيوين يف بريطانيا، واليت بدأت بالتشكل 

ً           وصواًل إىل فترة ا  ،     2924 ِ         البدايات األوىل ِلَتَشكُِّل منظمات                    لسبعينات اليت شهدت    ُّ  َ  َِ               
                                     . مث رصد الكتا  من خالا منهجية "حتليال                    الصهيوين يف بريطانيا    باي         حملية للو

   ً      راهًناا،                يف بريطانياا          الناشطة         الصهيوين    باي            منظمات اللو                       بنية القوة" قائمة أبرز 
                       ياساية الربيطانياة. مث                                            ها الناعمة وااخشنة، وتأثرياهتا على احلياة الس          أساليب عمل و

           الربيطانيان     باي                                  َّ                       تطرق الكتا  إىل خمتلف املراحل اليت مرَّ هبا املوقفان الر ي والشع
ً                         منذ ما قبل إنشاء إسرائيل ووصواًل إىل الوق  الراهن، وأبرز                   القضية الفلسطينية     من                              

      لكتا                 ُّ                                                 َّ   مظاهر هذا التحوُّا يف املواقف الر ية واحلزبية والشعبية الربيطانية. وقدَّم ا
        الارأي      ُّ       حتوُّا مواقف   يف       ًّ         ًّ إجيابيًّا أو سلبيًّا        َّ  اليت أثَّرت       عوامل   ً               أخرًيا خالصات ألبرز ال

ِ  اإلسرائيلي، وتزايد َمْيِل -                  من الصراع الفلسطيين               العام الربيطاين                 شرائح مهمة مان                     َْ 
                                                                            النخب السياسية والثقافية واالهتماعية واالقتصادية الربيطانية، حنو تأيياد ودعام   

     مان        فيها                        لرواية اإلسرائيلية" وما ا "   لا         غري مسبوق          وانتقاد       ينية"،                "الرواية الفلسط
       عاءات.         ِّ مزاعم وادِّ

                                  وميكن رصد ااخالصات أو املالحظات اآلتية:
                                الصهيوين، وجمموعات الضغط املؤيادة      باي                        رغم أن نشأة منظمات اللو  . 2

                                                                  إلسرائيل يف بريطانيا، تعود إىل ما قبل قيام الكيان اإلسارائيلي، فاإن   
                                                 العشر األوىل من األلفية اجلديدة شهدت بروز عدد الف  من          السنوات

        املركاز                                                       املنظمات واملؤسسات املؤيدة إلسرائيل يف بريطانياا، مثال:   
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                 محلة "حنان ناؤمن              "بايكوم"، و                                 الربيطاين اإلسرائيلي لالتصاا واألحباث
      محلاة     ، و                     منظمة "ما وراء الصور"                        ، ومحلة "اللعب العادا"، و         بإسرائيل"
                                   الدفاع عن إسرائيل، وحتساني صاورهتا،              لها تنشط يف   وك   ،         "قف معنا"

                         ، وإقصاء اآلراء املعارضاة         إسرائيل       تأييد ل                         وكسب الرأي العام الربيطاين 
                                            . وميكن تفسري ذل  خبشية إسرائيل والداعمني هلا من                إلسرائيل وهتميشها

                                                               التحوالت اليت طرأت على الرأي العام الربيطاين بشأن انتقاد إسارائيل  
                                                 راف باحلقوق الفلساطينية، وضارورة مواههاة هاذه                 والدعوة لالعت

                                                    التحوالت بتكثيف النشاط الدعائي على الساحة الربيطانية.

                                                             تغري أسلو  عمل املنظمات املؤيدة إلسرائيل، خالا السنوات الراهناة؛    . 1
                                                               حيث انتقل  املنظمات اجلديدة من أساليب الدعاية التقليدية إىل توظيف 

             "هاسابارا"                   املعروفاة باسام               ات العاماة،                            الدبلوماسية العامة، والعالق
( Hasbara)  ،  تحسني صورة إسرائيل يف العامل، ودحاض "األسااطري"    ل                                             

                          وإعاادة تارميم املواقاف      ،                        ها "أعداء إسرائيل" عنها ُ ُه ِّ وِّ َ َر             ُ السلبية اليت ُي
ً     ً الدولية، اليت شهدت تآكاًل خطرًي             مان خاالا                     ا خالا العقد املاضي،                      

                         إىل تروجيه وترسيخه يف أذهان                                  طا  دعائي تسعى املنظمات الصهيونية  خ
                    الرأي العام العاملي.

                                         الصهيوين الناشطة يف بريطانيا مان مركزياة       باي                   انتقل  منظمات اللو  . 7
                              ِّ                                 العمل الذي كان  تشرف عليه وتنظِّمه املنظمات اليهودياة الرئيساية   

   ،                     جملس القيادة اليهاودي   ،                                       االحتاد الصهيوين لربيطانيا العظمى وأيرلندا )
      (، إىل                            جملس ممثلي اليهود الربيطاانيني    ،               اإلسرائيلي املوحد                النداء اليهودي

                                                        العمل الالمركزي، واجلهوي، والقطاعي؛ حيث مت خاالا السانوات   
              "، مع التركيز                              اجملموعات اجلهوية ملناصرة إسرائيل                   العشر األخرية تأسيس "

                                                              على النشاط داخل اجلامعات واالحتادات املهنية والنقابية، وخارج حدود 
        اليت وصل -          الالمركزية                 ف  هذه اجملموعات َّ ثَّ    قد ك و        سياسية.           العاصمة ال

            من نشااطها    -     جمموعة    10         أكثر من   إىل       1022                  عددها يف منتصف عام 
                                                           وانتشارها يف خمتلف أحناء اململكة املتحدة هبدف الدفاع عان وهاود   
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                                                                 إسرائيل، ومواههة حركة املقاطعة العاملية، وتوفري الدعم املادي واملعنوي 
ً  فيها إسرائيل أعمااًل    ُّ نُّ ُ ُش                          َ ائيل ال سيما يف األوقات اليت َت           واإلعالمي إلسر                  

                   ا ما يزعم القائمون                                              ً عدوانية تثري حفيظة الشارع الربيطاين وسخطه. وغالًب
                                                           على هذه اجملموعات أهنم "يسعون إىل مواههة احلركات الالسامية الايت  
  ل                                                                حتاوا نزع الشرعية عن إسرائيل، وتعريف الرأي العام الربيطاين بإسرائي

  .                         ووههها الدميقراطي واحلضاري"
                                     الصهيوين يف بريطانيا إىل "الالمركزياة يف      باي                     رغم اجتاه منظمات اللو  . 1

                        ِّ                                   ِّ    العمل"، فإهنا اجته  إىل تبنِّي "مركزية" ااخطا  أو الرسالة؛ إذ تشاكِّل  
    (،TIP- The Israel Project                 "مشروع إسرائيل" )                    الوثائق اليت تصدر عن 

   (، The Israel Advocacy Guide   " )                       الادفاع عان إسارائيل         دليل " و
               املؤيد إلسرائيل.    باي                                املرهعية الفكرية لكل منظمات اللو

                  املؤيد إلسرائيل، من     باي                             َّ              بالتوازي مع الدينامية اليت ميَّزت منظمات اللو  . 2
                                                          حيث النشاط وااخطا  واهلياكل الوظيفية، واكب  هاذه املنظماات   

                   ن األخرييان يف عاامل                                           بسرعة وحيوية التغريات اليت طرأت خالا العقدي
                      وسائل اإلعاالم اجلدياد        ف  َّ وظَّ                             االتصاالت واملعلومات واإلعالم؛ إذ 

                                     ، وشبكة اإلنترن ، وتطبيقاات اهلواتاف                          ومواقع التواصل االهتماعي
              ال سايما باني               ة انتشارها،            لتوسيع قاعد                          اتمولة وأههزة "األي باد"،

        التفاعل      يها و                                                   صفوف الشبا ، ولدعوة املزيد من الرأي العام لالنضمام إل
ً      الفعاليات اليت تنظمها إماا دعًما   و         أهدافها    مع                     ا إلسارائيل أو ضاد                              

                     التحركات املناهضة هلا.
                              املؤيد إلسارائيل يف بريطانياا،       باي                             رغم النشاط اتموم ملنظمات اللو  . 5

                                                             ورغم ما يتوفر هلذه املنظمات من أدوات، وموارد، وطاقاات مادياة   
                 َّ           واإلعالمي الذي تتلقَّااه هاذه                                    وبشرية، ورغم الدعم املادي واملعنوي 

                                                            املنظمات من احلكومات اإلسرائيلية وأههزهتا، ورغم تكاثر عدد هاذه  
                                                           املنظمات يف بريطانيا خالا العقدين األخريين بشكل الف ، فإن الساحة 
                                                            السياسية واإلعالمية والثقافية يف بريطانيا شهدت حتوالت مهمة علاى  
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                          شرائح مهماة مان النخاب                                        َْ  صعيد القضية الفلسطينية؛ إذ تزايد َمْيل
                                                                    السياسية والثقافية واالهتماعية واالقتصادية الربيطانية، حنو تأييد ودعام  

                                        "الرواية اإلسرائيلية" وما حفل  باه مان            وانتقاد                      "الرواية الفلسطينية"، 
                           . وقد جتل  هذه التحوالت، على              بشكل غري مسبوق       عاءات         ِّ مزاعم وادِّ
  ع    ُّ   توسُّا  و   ،             الرأي العاام      هات                          ُّ يف ثالثة مستويات رئيسية: توهُّ         تواضعها، 

        "دولاة    ا                             االعتراف الربملاين غري امللازم با     ، و                   حركة مقاطعة إسرائيل
                ُّ                                   أضف إىل ذل  التحوُّا يف تعامل وسائل اإلعالم الربيطانية مع          فلسطني".

                                          اإلسرائيلي، وكسر "طابو" انتقااد إسارائيل   -   باي                 مسألة الصراع العر
       ُ                  القوة امُلفرطة ضد املادنيني         ها إىل ؤ و                              واحتالهلا، وممارستها العنصرية، وجل

            الفلسطينيني.
          َّ                                                        وبعد ما قدَّمه هذا اجملهود املتواضع من معلوماات ومعطياات، وإذا كاان    

                        الصاهيوين يف بريطانياا،       باي           ُ   ِّ                           للكاتب أن ُيقدِّم، توصيات يف جماا مواههة اللو
                                              ِّ                                وكيفية مواههة "الرواية الفلسطينية" ملزاعم وادِّعاءات "الرواية اإلسرائيلية" الايت 

                                                املؤيد إلسرائيل، وحتاوا فرضها على السياسات العامة،     باي    ِّ               تروِّهها منظمات اللو
                                                 وعلى الرأي العام يف بريطانيا، فيمكن التوصية باآليت:

ُ                                                              ُتظهر املعطيات اليت وردت يف الكتا ، أن الرأي العام الربيطاين، بات يف   . 2
          ً    ثر اساتعداًدا                       ً                                 الوق  الراهن أكثر حترًرا من هيمنة الدعاية الصهيونية، وأك

                                                                    لتقبل الرواية الفلسطينية، وبالتا  ال بد مان اساتثمار هاذا املنااخ     
     و                                                  إىل حدو ما، وتعزيزه بتقدمي رواية فلسطينية تستند إىل احلقائق       باي،    اإلجيا

                                                           اليت تدحض املزاعم الصهيونية، وتظهر الوهاه احلقيقاي لالحاتالا    
             تخدمه منظمات                                                 اإلسرائيلي، باالعتماد على وسائل وأدوات تكافئ ما تس

                                                    الصهيوين من وسائل وأدوات، ال سيما العالقاات العاماة،       باي     اللو
                                                                 والدبلوماسية العامة، والدبلوماسية الشاعبية، إىل هاناب األسااليب    

                                خمتلف شرائح الرأي العام الربيطاين.                             اإلعالمية التقليدية اليت تستهدف 
        نصاات   وم   ، د                وسائل اإلعالم اجلدي                              ال بد من االلتفات إىل أمهية توظيف   . 1

                                             ، وشبكة اإلنترن ، وتطبيقات اهلواتاف اتمولاة،                   التواصل االهتماعي
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ُ  َّ                       خاصة عند خماطبة اجليل الشا  الذي يبين ُهلَّ مواقفه على املعلوماات                                      
                                                اليت يتلقاها عرب وسائط ومنصات اإلعالم الرقمي اجلديد.

     مية     واإلعال                                   باشرة مع النخب الثقافية والسياسية،  م           بناء عالقات         ال بد من   . 7
                ، وذل  من خاالا               ل الرأي العام ي   تشك                     يف القرار السياسي، ويف     رة    ِّ املؤثِّ

  ،                                     تنظيم أو رويل رحالت وزيارات للصاحفيني  و                 محالت عالقات عامة،
         األراضاي                       والنوا  الربيطانيني إىل    ،         اع القرار َّ نَّ  ُ وُص                 والطال  اجلامعيني،

    رية                                                       اتتلة هبدف إطالعهم على كل ما رارسه إسرائيل من سياسات عنص
                         ِّ                                    واستعمارية تدحض كل ما تروِّهه املنظمات الصاهيونية مان دعاياة    

         ُ   ِّ   وأكاذيب ُمضلِّلة.
                                                             ضرورة وضع استراتيجية إعالمية مواههاة، تأخاذ بعاني االعتباار       . 1

                                                            التحوالت االهتماعية واالقتصادية واإلعالمية اليت شاهدهتا اجملتمعاات   
َ  ِّ                                ِّ   الغربية، وُتَؤسِّس اخطا  إعالمي متكامل ومتماس ، يشاكِّ            ل "دليال            ُ 

                                         عمل" لكل أنصار احلقوق الفلسطينية يف العامل.
                 (، الايت جنحا  يف   BDS                                     ضرورة دعم ههود حركة املقاطعة العاملية )  . 2

                                                            استقطا  شرائح واسعة من الرأي العام الربيطاين، ال سيما يف األوساط 
                                                             األكادميية، وجنح  يف لف  انتباه اجلمهور الربيطاين إىل عنصرية إسرائيل 

                                       أبارتايد" مياثل السياسات العنصرية الايت   /                 سه من "رييز عنصري       وما رار
                                                             سادت يف هنو  إفريقيا قبل عقود. وكما ورد يف ثنايا هذا الكتاا ،  
                                              ً      َّ             فقد بات  إسرائيل تعترب حركة املقاطعة العاملية خطًرا يتهدَّد "شرعيتها"، 
        َّ                                                 ولذل  هنَّدت كل املنظمات املناصرة إلسرائيل حوا العامل من أهال  

                                      ها باعتبار أهنا حركة "معادية للسامية".   جترمي
                                       هذا العمل البحثي ليس أكثر مان إلقااء            ، إىل أن   ً أخرًيا                 وال بد من اإلشارة، 
            لعقود طويلة                        َّ الصهيوين يف بريطانيا ظلَّ    باي     اللو       ذل  أن                     حجر يف مستنقع راكد،

  ف َ ُ                                              َهُه أو ماهيته إال العاملون يف دواليبه. وعلاى خاال   ْ ْن          ُ ا ال يعلم ُك            ً من الزمن لغًز
                                                          الصهيوين يف الواليات املتحدة األمريكية، الذي كشف  دراسات كاثرية      باي     اللو

   ا                      ً الصهيوين يف بريطانيا عامًل    باي     اللو                                          َّ عن أسراره وآليات عمله وطبيعة منظماته، ظلَّ
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ً         ً جمهواًل، وصندوًق                   منتصف التساعينات     حىت                      أ أحد على سرب أغواره        َّ ا مل يتجرَّ      ً ا مغلًق   
  " Ch4                                     قناة التليفزيون الربيطانية الرابعاة "        ذل  ل              ، وكان السبق يف              من القرن املاضي

ْ       ً مْ  برناجًم        َّ عندما قدَّ                        اإلسرائيلي يف بريطانيا".     باي                     ا بعنوان: "داخل اللو          ًّ ا استقصائيًّ 
                                                                        كما جتدر اإلشارة إىل أن الكاتب مل يعثر طيلة فترة العمل إلعداد هاذا الكتاا    

                وين أو اجملموعاات         الصاهي     باي                 تناوا موضوع اللو ت                         على مرهع باللغة اإلجنليزية 
                                                                       املؤيدة إلسرائيل يف بريطانيا، وكل ما توفر للكاتب من مصادر مل يتجاوز املقاالت 

         ا، الايت                                                                    ًّ   والتعليقات واألخبار الصحفية، أو التقارير والبيانات املنشورة إلكترونيًّا 
                                            املؤيد إلسرائيل يف بريطانيا، بشاكل مباشار أو       باي                      تتطرق ملوضوع نفوذ اللو

              ق  وحبث  حاوا                                     َّ قى إىل مستوى الدراسات النظرية، اليت حقَّ               عارض، دون أن تر
                                                    الصهيوين أو مجاعات الضغط املؤيدة إلسارائيل يف الوالياات       باي           موضوع اللو

                                    املتحدة األمريكية أو يف دوا غربية أخرى.
                                                                وإذا كان من كلمة أخرية للكاتب، فهي الرهاء بأن يكون هاذا اجملهاود   

    باي                                 ريق املزيد من البحث يف موضوع "اللو                              الفردي، وغري املسبوق، خطوة على ط
                                                                       الصهيوين يف بريطانيا"، ال سيما يف هوانب التمويل والتنظيم، وتعقيدات العالقات 

                                                     ودوائر صنع القرار يف املؤسسات الر ية، وداخال األحازا        باي            بني هذا اللو
    مات                                                                   السياسية، ونفوذه يف املؤسسات اإلعالمية الربيطانية، وطبيعة العالقة بني منظ

                                                           الصهيوين واملؤسسات اإلسرائيلية الر ية، وغري احلكومية، وهي هوانب     باي     اللو
                                                                  حتتاج إىل التحري والتقصي والتحقيق، أي إىل عمل مؤسسايت، ال يقوى عليه أي 

                 فرد، مهما اهتهد.
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