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ألولئك المهتمين بمعرفة السبب الذي يجعل أعضاء حزب العمال البريطاني يتذللون اللوبي 

لحقيقة: أرقام اليهودي خالل األشهر الماضية، فإن المتبرع اليهودي ميشيل فوستر يكشف ا

 التبرعات الوفية.

ألف جنيه استرليني  400بـ  تبرع الذي فوستر،كشف  ميل، ديلي صحيفة في تعليق له في

 جنيهب كبير يهودي يتبرع لم العام، هذا" الماضي، قائالً: مايوأيار /  انتخاباتعشية  للحزب

 ".لاالعم حزبمركزية ل واحد

بما  اليهودية الجاليةساهمت  الماضي، االنتخابات العامة في أيارحملة  أثناء" . مروعة رقاماأل

 9.7التبرعات التي تلقاها حزب العمال من القطاع الخاص، والتي بلغت قيمتها  ثلثيقرب من 

نواب حزب العمال في البرلمان،  نكوص من الرغم علىذلك و جنيه استرليني، مليون

 وتصويتهم لصالح االعتراف بفلسطين."

 ثلث ،البريطاني الشعب من٪  0.5 من أقلما نسبته  يشكلون الذين ،نالبريطانيو ليهوداقدم 

 مرشح سياسات نع ياً اتمؤسس اليهود فيه منفصلين كان وقت في ،لاالعمحزب  حملة أموال

 .ميليباند إد ،لمنصب رئاسة الوزراء العمال حزب

من  . اليهودي اللوبي مع لقائهخالل  محرجال كوربين سلوك تفسر ضخمةال التبرعات هذه

 األرقامهذه  تكشف. شيكلالذي يمده بال نابيباأل خط على يعتمدالواضح أن حزب العمال 

فإن  ال، أمسواء أحببنا ذلك  . اليهودية المصالح من قبل لاالعمحزب  فااختطالسبب وراء 

 .األثرياء اليهود من القلة رحمةتستجدي  رهينةلدينا هو  الرئيسي المعارضة حزب

 أنذلك  ،"مأساة" اليهود الضرائب ودافعي لاالعمحزب  بين الناشئة الهوةتعتبر  لفوستر، وفقاً 

 فوسترفيما لو قّدم  رائعاً  أمراً  سيكون ." جيد بشكل تتماشى لاالعم وحزب اليهودية القيم"

حصرية تقوم على عصبية الدم، مع قيم حزب يّدعي  ةقبليعقائد  قيمتفسيراً لكيفية تماشي 

 .وعالمياً  محلياً  مناهضة العنصرية،

 في % من المجتمع اليهودي البريطاني صوتوا لصالح حزب العمال 70، فإن "لفوستر وفقاً 

 يشرحعلى أحد ما أن   ".% 25 من أقل كونتس.  أما اليوم، فإن النسبة 1997 أواخر عام

 من % 0.5 حوالي تضم عرقية مجموعة ضمن٪  45اً بنسبة تراجعأن  اليهود للمانحين

 لاالعمأبدى حزب  ،الماضية الثالثة األشهر خالل . ما حد إلى أهمية ذات غيرأمر  الناخبين

األمر  السامية، معاداة حول اهتماماً ضئيالً بالعمال، واستعاض عن ذلك برفع الصوت عالياً 

 .الذي يتآكل هوأصوات اليهود،  وليس ،اليهودي التمويل أن يثبتالذي 
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 أكثر ،لندن بلدية لرئاسة العمل حزب مرشح خان، صادقعن السر في كون  للذين يتساءلون

 اليهود من الكثير وغيري أنا" :الجوابيوفر لهم  فوسترفإن  اإلسرائيلي، السفير من صهيونية

 عمدةيصبح ل ،خان صادق حملةإلى  مباشرة العام هذاقدمنا التبرع  ل،االعمحزب  يؤيدون الذين

وعليه، فإن تحويل أعضاء حزب العمل إلى ليكوديين أمر بسيط.  فاألمر ال يكلف إال  ". لندن

 .بضعة شواكل

، العام هذا: "فوستريقول " ،باألمان بريطانيا في يهودي -االنجلو  المجتمعوحول شعور "

ألرى بأم  فقطشاهدت أحد أبنائي يقف ليتحدث في لقاء سياسي في إحدى الجامعات العريقة 

 زيو، زيو،: "يتم إغراقها من قبل طالب ذكور بيض همجيين، يهتفون كيف أن الحجةعيني 

 بل ،صهيونيل اختصاراً  تليس ،الشباب لغة ونستخدمي ال الذين ألولئك ،زيو كلمةو  ".... زيو

 ".ليهوديتعني ا عاميةكلمة 

 ،صهيوني أنك الواضح منو صهيوني، إلى واضحة إشارة هي زيو . مخطىء أنت فوستر سيد

حزب  نقاذإ قررتوقد  اآلن لك، نصيحتي  وليست لدي أدنى فكرة إذا كان ابنك مثلك أم ال.

عندها فقط  ". العريقة الجامعة" لشراء جيبك فيالتي  ضافيةاإل الشواكل تلك ستخدمأن ت ،العمال

ين المعاد اليهود من اثنين مع جنب إلى جنباً  اليهود غيرمن  البيض الذكور كل طرد يمكنك

 . المنصة من اليهود غير حرمتو الجوييم لليهود كراهية مع تسقت تقدمية خطوة هذه . للصهيونية

 .اليهود الشبان من ولغيره البنك اً آمن اً مالذ الجامعة ستجعل الخطة هذه أن لك وأؤكد
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