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كيف صّعدت إسرائيل حملتها ضد زعيم حزب
العمال البريطاني؟

منذ 51 دقيقة

الناصرة- “القدس العربي”:

صّعدت إسرائيل � اآلونة األخ�ة بشكل غ� مباشر وع� الجالية اليهودية � بر�طانيا، حملة

الهجوم ع� حزب العمال ال��طا� عشية االنتخابات العامة الوشيكة.

ويوضح تقر�ر صادر عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية “مدار” أن الذين يؤججون هذه

الحملة يعيدون سببها الرئيس إ� تغلغل ما يوصف بأنه مظاهر معاداة السامية ب� صفوف

حزب العمال ال��طا�، إال إنه من الواضح أن الحملة بدأت مع فوز ج�مي كورب� بزعامة

الحزب � 2015، وذلك ع� خلفية مواقفه املؤيدة للفلسطيني� واملنتقدة إلسرائيل وممارساتها

� األرا� الفلسطينية املحتلة منذ 1967.

وتمثلت آخر مظاهر هذه الحملة الصهيونية ضد حزب العمال، � مقال نشره كب� الحاخامات

� بر�طانيا إفرايم م�فيس � صحيفة “تايمز” األسبوع الفائت، وادعى فيه أن قيادة حزب

العمال لم تفعل ما فيه الكفاية لكبح معاداة السامية وأشار إ� أن الغالبية العظمى من
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اليهود ال��طاني� يساورها القلق من احتمال فوز حزب العمال � االنتخابات.

وينبه “مدار” أنه رغم أن كورب� نفسه سبق ووصف معاداة السامية مرات عديدة بأنها سم

وشر ويعمل ع� اقتالعها من الحزب، فإن م�فيس قال إن الطر�قة التي تعاملت بها قيادة

حزب العمال مع العنصر�ة املعادية للسامية تتعارض “مع القيم ال��طانية التي نفتخر بها”.

بموازاة خطوة م�فيس هذه، أعربت كنيسة إنكل�ا عن دعمها لليهود � بر�طانيا، وحذر رئيس

أساقفة كان�ب�ي، جاست� ويلبي، � األسبوع املا�، من تداعيات الشعور العميق بعدم

األمان والخوف لدى العديد من اليهود ال��طاني�. وجاء هذا البيان بعد أقل من أسبوع من

اع�اف كنيسة إنكل�ا بأن “قروناً من معاداة السامية هي التي ساعدت � الوصول إ�

الهولوكوست”.

ويقول “مدار” إنه من النادر أن ينتقد زعيم ديني قائد حزب سيا� � بر�طانيا بشكل علني،

ولكن خطوة م�فيس هذه تأ� ع� ركام حملة منهجية يقوم بها قادة اليهود � بر�طانيا ضد

حزب العمال منذ انتخاب كورب� لزعامة الحزب.

ووفقاً لتقر�ر ظهر � صحيفة “إسرائيل اليوم” يوم الثالث من أكتوبر/ تشر�ن الثا� الفائت

تحت العنوان “يهود بر�طانيا مصابون بالرعب من كورب�”، فإن الجالية اليهودية � هذا البلد

كثفت حملة التخو�ف الرامية إ� إضعاف احتماالت زعيم حزب العمال بالفوز � االنتخابات

العامة.

وجاء � التقر�ر أنه مع انطالق حملة االنتخابات لل�ملان ال��طا�، تجندت أغلبية اليهود

ال��طاني� ضد مرشح حزب العمال لرئاسة الحكومة ال��طانية ج�مي كورب� ع� خلفية

فشله � مواجهة مشكلة معاداة السامية � حزبه. وخرجت الصحف الثالث الناطقة بلسان

اليهود “جو�ش كرونيكال” و”جو�ش تلغراف” و”جو�ش نيوز” بعناوين حاسمة تحّذر من

تداعيات االنتصار املحتمل لكورب� � االنتخابات القر�بة، أو من احتمال نشوء أغلبية تتيح له

فرصة تأليف حكومة برئاسته.

وذكرت “إسرائيل اليوم” أن صحيفتي “كرونيكال” و”تلغراف” نشرتا تقر�ر�ن موسع� عن

إعالن الحاخام جونثان رومي�، الزعيم السابق للحركة اليهودية اإلصالحية � بر�طانيا، الذي

أقدم ع� خطوة غ� مسبوقة ووجه رسالة إ� آالف أعضاء حركته حّذر فيها من أن “تأليف

حكومة برئاسة كورب� سيشكل خطراً ع� الحياة اليهودية � بر�طانيا كما شهدناها حتى

اآلن”، ودعاهم إ� التصو�ت ألي حزب يمكنه أن يهزم حزب العمال � مناطقهم االنتخابية

“حتى لو لم يفكروا � السابق بالتصو�ت لهذا الحزب”.
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وشّدد رومي� ع� أن املشكلة كامنة � كورب� وليس � حزب العمال، وأشار إ� هذا الحزب

سمح تحت زعامة كورب� بأن ترفع معاداة السامية رأسها � صفوفه � أحسن األحوال،

وشجع معاداة السامية � أسوئها. وتش� استطالعات الرأي العام إ� أن 6 % فقط من يهود
بر�طانيا يعتزمون التصو�ت لحزب العمال، � ح� قال نحو نصفهم إنهم سوف يفكرون جدياً

� الهجرة إذا ما وصل كورب� إ� “داونينغ س��ت 10”.

مواقف كورب�

كما سبق أن ذكرنا فإن كورب�، الذي كان حتى انتخابه � عام 2015 عضواً � املقاعد الخلفية

لل�ملان ال��طا�، يدعم القضية الفلسطينية، وال يكف عن مهاجمة سياسة إسرائيل �

األرا� املحتلة ووصف ما تق�فه بأنها جرائم حرب، ودعا الحكومة ال��طانية إ� إدانة قتل

إسرائيل للفلسطيني� وتجميد بيع األسلحة لها. كما أن كورب� يواجه منذ توليه رئاسة حزب

العمال عام 2015 اتهامات بـ”معاداة السامية” من طرف العديد من الساسة وجزء كب� من

وسائل اإلعالم ال��طانية. وشهد حزب العمال سلسلة استقاالت أو عمليات فصل من الحزب

ع� خلفية هذه االتهامات.

الالسامية والصهيونية

ويش� “مدار” إ� أن إسرائيل تقوم بربط مصطلح معاداة السامية بمعاداة الصهيونية. و�

إطار استغالل تلك الحملة ع� كورب�، اتهم وزير شؤون البيئة والقدس وال�اث زئيف إلك�،

زعيم حزب العمال بكراهية اليهود. وقال إلك�، وهو عضو � املجلس الوزاري اإلسرائي�

املصغر للشؤون السياسية واألمنية، ومقّرب من رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو، إن إسرائيل ال

تقرر لل��طاني� من سينتخبون لكن عليها إعالن موقفها.

وأضاف: “أعتقد أن كورب� أثبت بنفسه، أك� من مرة أو مرت�، أنه شخصية تكره بشدة دولة

إسرائيل والشعب اليهودي”. وقالت نائبة وزير الخارجية اإلسرائي�، تسيبي حوتوفي�، إنه ما

من شك � أن حزب العمال، � ظل وجود كورب�، يمثل مشكلة كب�ة جدا لعالقات إسرائيل

الخارجية. ورفض كورب� هذه االتهامات وقال إنه ال يوجد لليهود ما يخشونه إذا ما فاز حزبه

� االنتخابات املقبلة، وسط تقارير تحدثت عن أن العديد من اليهود سيفكرون � ترك البالد �

حال صعوده للسلطة.

لندن تسعى لتطبيق حل الدولت�

� واقع األمر ورغم هذه الحملة ع� كورب�، فإن عدة تحليالت إسرائيلية تؤكد أنه حتى �

حال هز�مة حزب العمال ال��طا� وفوز حزب املحافظ� بزعامة رئيس الحكومة الحالية

بوريس جونسون، من غ� املتوقع أن يحدث تغي� كب� � سياسة بر�طانيا الخارجية إزاء
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إسرائيل، وال سيما فيما يتعلق بموضوعي االستيطان � األرا� الفلسطينية املحتلة وحل

الدولت�، بحسب ما أشار تحليل للمعلق السيا� � صحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتمار

أيخ� مؤخراً.

وأشار هذا املعلق إ� أن جونسون أكد قبل ف�ة وجيزة أن لندن تسعى لتطبيق حل الدولت�

للصراع اإلسرائي�- الفلسطيني. وورد تأكيده هذا خالل االجتماع الذي عقده مع رئيس

الحكومة اإلسرائيلية بنيام� نتنياهو � لندن � الخامس من سبتم�/ أيلول الفائت، وذلك �

إطار تشديده ع� أن بر�طانيا ال تزال تدعم جميع املبادرات الرامية للتوصل إ� السالم �

الشرق األوسط وحل الدولت�. وجاء بعد أن أشار نتنياهو إ� أن الهدف من االجتماع هو

مناقشة إمكانية التعاون ب� بر�طانيا وإسرائيل ملواجهة تحدي عدوانية إيران اآلخذة � التنامي.

ويتجنب نتنياهو منذ ف�ة الحديث عن حل الدولت�، وتعهد بدالً من ذلك بفرض القانون

اإلسرائي� ع� جميع املستوطنات اإلسرائيلية � الضفة الغربية � خطوة سوف تجعل حل

الدولت� مستحيالً.

تقر�ر بر�طا�

وقبل هذا االجتماع اتهمت الحكومة ال��طانية إسرائيل بارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق

اإلنسان، � أول تقر�ر سنوي لها حول وضع الديمقراطية وحقوق اإلنسان � العالم صدر �

يونيو/ حز�ران املا�.

وبحسب تقر�ر بر�طا� شهد عام 2018 انتهاكات مستمرة من طرف إسرائيل لحقوق اإلنسان

الدولية والقانون اإلنسا� الدو� � سياق احتاللها للضفة الغربية وغزة، بما � ذلك زيادة �

عنف املستوطن�. وأشار التقر�ر إ� تفاقم األزمة اإلنسانية � غزة جراء االضطراب املرتبط

باحتجاجات “مس�ات العودة الك�ى” التي بدأت � 2018. واتهم التقر�ر املتظاهر�ن

الفلسطيني� ع� طول حدود غزة باستخدام العنف، إال أنه أشار أيضاً إ� استمرار إسرائيل �

فرض قيود صارمة ع� الحركة والتنقل � القطاع، وانتقد كذلك البناء االستيطا� اإلسرائي�

� أرا� الضفة الغربية، مش�اً إ� أنه � 2018 تم الدفع قدماً ببناء 7663 وحدة سكنية، وإ�

أن عدد أعمال العنف والتخر�ب ضد الفلسطيني� من طرف مستوطن� متطرف� � الضفة

الغربية شهد ارتفاعاً � العام املا�، ووصل إ� أع� مستو�اته � خمس سنوات. وقال

التقر�ر إن لندن ضغطت ع� إسرائيل للتخفيف من ظروف اعتقال األسرى الفلسطيني�،

وباألخص القاصر�ن منهم.

وأشاد التقر�ر بإسرائيل لكونها ديمقراطية منفتحة وقو�ة مع مجتمع مد� نابض بالحيو�ة،

لكنه أشار إ� وجود قوى غ� لي�الية تقوم بممارسة الضغوط ع� من ينتقدون سلوك الدولة

� األرا� الفلسطينية. ويشمل ذلك الخطاب من جانب السياسي�، والضغط ع� حكومات

https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84/


2019/12/1 كیف صعّدت إسرائیل حملتھا ضد زعیم حزب العمال البریطاني؟ | القدس العربي

https://www.alquds.co.uk/كیف-صعّدت-إسرائیل-حملتھا-ضد-زعیم-حزب-ال/ 5/5

معاداة الساميةحزب العمال ال��طا�ج��مي كورب�الحكومة ال��طانيةإسرائيل

كلمات مفتاحية

أجنبية للتوقف عن تمو�ل منظمات غ� حكومية معينة وغ�ه.

كما انتقد “قانون الدولة القومية اليهودية”، الذي سّنه الكنيست � تموز 2018 لتكر�س

الطابع اليهودي للدولة، مش�اً إ� أنه قد يقّوض املساواة ب� أفراد األقليات.

وتعهد التقر�ر بأن تقوم لندن بدعم استئناف مفاوضات سالم تؤدي إ� حل الدولت�، بما �

ذلك من خالل عملها � مشاريع مع منظمات غ� حكومية. ولكن التقر�ر وجه � الوقت ذاته

إصبع االتهام إ� السلطة الفلسطينية و”حماس”، وأشار إ� حاالت انتهاكات خط�ة لحقوق

اإلنسان ارتكبها الجانبان.
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