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بعد الهجوم المسلح على صحيفة "شارلي أبدو" الباريسية الذي وقع في  7كااوو الاااوي 2015
وأساافر ع ا م ا  12صااحافيا و وجاار  11م ا العاااملي فااي الصااحيفةم والهجااوم علااى كوااي
بالداومارك في  14شباط م وف العامم صعَّد رئي حكوماة العادو الصاهيووي بوياامي و وياا و
ماا حمل ااس السياسااية الموجهااة لااى يهااود أوروبااام وسااارو باادعو هم ل اارك مااوطوهم ا صاالي
والهجرة لى " سرائي " ال ي يع بر ا و ويا و "موط ك يهودي أيوماا كاا "ممم وأعادك حكوماة
العدو خطة بكلفة  47مليو دوالرم ضم كايف الدعاية بي أبواء الدياوة اليهودية في أوروباا
عامة وفروسا وأوكراويا خاصةم وحاهم على الهجرة لاى " سارائي "م بعاد صاوير ام علاى أوهاا
المكا اآلم لهمممم
وكرر و ويا و دعو س لك بال زام مع أحداث باري الدامية ال ي شهد ها العاصمة الفروسية فاي
 11/13الجاااريم فااي مسااعى السا امار ا جااواء ال ااي خلف هااا فااي المشااهد الفروسااي الس ا وها
الهجاارةم م ا أج ا كساار احخ ا ب الحاص ا بساابا الهجاارة "المعاكسااة" ال ااي يعيشااها الكيااا م
والواجمااة ع ا عوام ا عاادة أبرز ااا  -1س ا مرار الحااروا العدواويااة ال ااي يشااوها كيااا العاادو
"احسرائيلي" شماالو وجووبا و ضد الم اوم ي اللبواوية والفلسطيويةم الل ي وجح ا فاي و ا المعاارك
لااى عماااي الكيااا و"ب را اااس الم دسااة"م ال اااي با ااك عرضاااة ل ساااقط الصاااواري علاااى ر و
الصاهايوةممم  -2مواصاالة سياسااة احسا يطا ومخططاااك ال هوياد والصااهيوة فااي الضاافة ال ربيااة
المح لااةم بمااا فيهااا ال ااد وم دسااا هام وبخاصااة المسااجد ا قصااى المبااارك المس ا هدف بمخطااط
ال سيم المكاوي والزماويم وما س جره ذه السياساة ما صااعد فاي أعماا الم اوماةم واوادالو
احو فاضاك الشعبيةم كما و الحا اليوم في ظ "او فاضة ال د " ال اي أدخلاك الرعاا والهلاع
في وفو الكايري م الصهايوة م صبي ا ر والح اوي الفلساطيويةممم  -3اردي ا وضااو
احق صاديةم وار فاو احساعار والابء يجااراك الموااز م بال ياا للعدياد ما الادو ا وروبياةم
وخاصة برلي في الماويا ال ي صارك م صداو لعشراك آالف العائبك الصهيوويةم

يهود أوروبا يرفضون
رد يهود أوروبا على لسا كبار حاخاما هم برف دعواك و ويا و الم كررة لليهاود فاي أوروباا
بال اادوم لااى فلسااطي المح لااةم م كاادي ب اااء م فااي أوطاااوهم ا صااليةم وفااي حااا اضااطرار م
أبيا م بي أو خيارا همم
للهجرة م بلداوهم فل كو
ف د أعل مدير عام حاد الموظماك اليهودية في أوروبا الحاخام مواحيم مرالولي م رفا دعاوة
و ويا و ليهود فروسا للهجرة في أع اا واقعة احع داء على صحيفة شاارلي أبادوم وذكار الموقاع
احك رووااي لصااحيفة "معاااريف"  )2015/7/11الااذي أورد الخباار أ مرالااولي الااذي يمااا
أيضا و أكار م  700م حاخاك اليهود في جميع أوحاء العالم قا "ي سفوي أوس فاي أع ااا كا
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حادث "ال سامي" ي ع في أوروبام صدر حكومة سرائي وف ال صريحاك حو أ مية الذ اا
لى سرائي م وذلك بدالو م أ س خدم جميع الطري الدبلوماسية الم احة م أج عزيز حماياة
اليهود في أوروبا"م
وأضاف مرالولي " الهجرة لاى سارائي ليساك اي الحا لاا"احر اا البساامي"م كماا او
و الحا م وعلاى حكوماة سارائي أ خلاى عا اذه الادعواك
خراج سكا البف الزة لي
الشعبوية مع ك حادث ي ع في أوروبا"م
وأشار " لى أ ما ذه الدعواك ضعف و م بحي الجالية اليهودية في أوروباا للعايب باماا
حيامااا واجاادكم و علااى الحكومااة احساارائيلية أ ع ارف با ميااة احسا را يجية ل واجااد ماا
ذه الجالية في أماك واجد ا المخ لفة"م
في السياي وفسس أعل الم حدث باسم الجالياة اليهودياة فاي الاداومارك جياا جو ا رفا دعاوة
و ويا و للهجرةم قائبو ووا "مم ّوو جاداو لو وياا و علاى قل اسم ولكا ماع ذلاك فاوح داومااركيو م
وح يهود داوماركيو م ولكووا داوماركيو م ول يكاو احر ااا او السابا الاذي يجعلواا واذ ا
لى سرائي "ممم
وأضاف جو لوكالة "فراو بار "م " )2015/2/16وحا وا فّهم قل اس علاى راح واام ووحا
و ّدر لس قل س ولكووا داوماركيو وسوب ى في الداوماركم و ذا او لوا لى سرائي م فإ ذلك سيكو
سباا أخرى".
ضافة لما دم ف د كشفك ارير وشر ها صحيفة " آر " "احسارائيلية"م ما خراوم حاو يهاود
أوروبا في أوطاوهم المخ لفةم فش المحاوالك "احسارائيلية" بحااهم علاى الهجارة لاى سارائي م
وقالك الالبي هم الساح ة جداوم ال بالي بالحمبك "احسرائيلية" ل حفياز م علاى الهجارة ليهاام
كما فشلك حمبك ال ر يا الصهيووية م الهجماك ال ي شهد ا أوروبا م حي لى آخر.
وقالك الصحيفة يهود اوروبا يرفضو الخطااا "احسارائيلي" حاولهم م كادي علاى اوي هم
الوطوية أوروبياوم
وقالك الصحيفة ا مراسلها جوّ في العديد م الدو ا وروبيةم بدءاو م أكبار جماع لهام فاي
أوروبا حياث يعايب حاوالي  480ألفاا و ما اليهاود فاي فروساام و 290ألفاا و فاي بريطاوياام ودو
أخاارى ما ا بولواادا و و اريااا والير ااام واحوطباااو العااام الااذي عكسااس ااذه ال اااريرم أ اليهااود
ا وروبيي م ال يشعرو أوفسهم موفصلي ع أبواء قومي همم بمعواى قومياة الدولاة ال اي يعيشاو
فيهام و مومهم ا ولىم ي موم أوطاوهمم ووسبة ص يرة م فكار باالهجرة لاى دولاة أخارىم
و" سرائي " ليسك دائما عوواوهم ا و .
وكا ك ّ اا وخبراء صهايوة قد أكدوا في ا سابيع ا خيرةم أ " سرائي " سرعا ماا س صاطدم
بح ي ااة أ ال البيااة الساااح ة جااداو م ا يهااود فروسااام كمااا اام يهااود اوروبااا وأمريكااام ل ا ي بلااوا
بالهجرةم أو أوهم سيصطدمو بح ي ة ا وضااو ووماط الحيااة فاي " سارائي "م و او لا يواسابهم
م جواوا مخ لفة.مم فإ كايراو م جي الشباا اليهود) في كا ما أمريكاا وأوروباا ال يارو
أوفسهم ذوي صلة با" سرائي "م علاى الارار ماا كاا علياس الوضاع ماع جيا ال ازاة المسا عمري
ا وائ م
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جدار بين يهود أوروبا والكيان
مواقف قادة يهاود أوروباا والمعطيااك اححصاائية الم دوياة عا وسابة المهااجري اليهاود لاى
فلساااطي المح لاااةم وال اااي دفعاااك حكوماااة و وياااا و لنسااا وجاد بمااا ب اااى مااا يهاااود "الفاالشاااا"
ا ايااوبيي م شاار لعمااي ا زمااة ال ااي حكاام العبقااة بااي يهااود أوروبااا وأمريكااا وبااي الحركااة
الصهيووية وكياوهام خاصة بعدما بدأك " سارائي " ف اد دور اا "كمابذ آما " لليهاود كماا يادعي
الصهايوةممم فا" سرائي " لم عد مكاوا و جاذبا و لليهود في أرجاء العالم م
وحسا و ائج دراسة أجريك لصالح ديوا رئاسة الوزراء في " سرائي "  )2010ف د با َّي أ
 %50م الشباا اليهودي ا مريكي ال يهمهم ذا كفك " سرائي " ع الوجودممم
حوالك بحدوث يراك جو ريَّة على مكاوة " سرائي " العالميَّة وموع هام رسام عبمااك
ذه ال ُّ
اس فهام كبيرة حو مجارد ب ااء اذا الكياا فاي اذه الب عاة ما العاالمن حياث أ جازءوا ما اذه
ال حا ُّاوالك عاازى لااى ياار ظااروف حياااة اليهااود فااي أرجاااء العااالم م اروا واة بإساارائي م فااي حااي
يعاازى الجاازء اآلخاار لااى أوماااط ساالوك الوخبااة السياسااية الحاكمااةم وال ااي با ااك باادي اس ا عدا ودا
لل فريط بعبقاك الكيا الصهيووي مع الجالياك اليهوديَّة في أرجاء العالم لادواو سياسايَّة داخليَّاة
ض ِّي ة.
و
حوالك ال ي ُ
طاالياة
لي صا َّواو ال ارار فاي " سارائي " اال جا ااك الليبرالياة ال اي با اك
وم ال ُّ
ِّ
علاى مياو الشاباا اليهااودي فاي الواليااك الم حاادةم خاصاةم وال ارا عامااةم وال اي لا ما
حدود ضام اليهود مع " سرائي "م
وي ااو ا كاااديمي اليهااودي جاااي باااخور المحاضاار فااي جامعااة " ارفااارد" أ معظاام الشااباا
اليهااودي فااي الوالياااك الم حاادة اام ما ذوي ال وجُّ هاااك الليبراليااةم حيااث بااا وا يرفضااو بشااك
مباادئيّ السياساااك "احساارائيليَّة" العدواو َّيااة ض ا ّد الفلسااطيويي م ب ا ويواف ااو علااى العم ا ض ا َّد ا
داخ الوالياك الم حدةم
َّ
الموظمااك اليهوديَّاة
وفي م اا و رش راره علاى الوساخة العبريَّاة لموقاع "جاي ببواك" ال ابعاة ححادى
ا مريكيَّةم ي و باخور أ الحرا "احسرائيليَّة" على الزة أواخر العاام  2008وماا خلَّلهاا ما
جاارائم ار ُكتبااك ض ا ّد الماادويي الفلسااطيويي َّ
حااو فارقااة بالوساابة لمعظاام الشااباا
مالااك و طااة
ُّ
اليهودي ا مريكي"م ويجزم باخور باا "معظام الشاباا اليهاودي فاي الواليااك الم حادة "يخجا ُ
جر ذه الكلمة على لساوس".
م تذ ْكر سرائي م وي موى لو لم ت
وفااي م ااا وشااراه م ا خرو ا فااي مجلااة "ذي ويش ا "م يرجااع الباحاااا اليهوديااا ا مريكيااا آدام
ْ
طارأك علاى موقاف الشاباا ا مريكاي بشاك عاامم
حاوالك ال اي
ورفي ب وفيلفي فاي
ذه ال ُّ
و حدي ودا الطبا الجامعيي م ال ضيَّة الفلسطيوية و حدي ودا بعد الحرا على الزةم حياث ك باا أ
"ك طالا في أي حرم جامعي في الوالياك الم حدة ال يعرف وفساس كم ضاام ماع الفلساطيويي
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م العار الاذي ُل تح ُاس بهام

ي م وصيفس باوس عوصريم مما جع الطبا اليهود " واقي لل خل
سرائي كيهود"م
ويفسااار أبرا اااام ياااروب  -ساااكر ير الحكوماااة "احسااارائيليَّة" سااااب وا  -اااذا ال حا ُّااو قاااائبو
" سرائي " با ْ
ك في وظر معظم اليهود في العالم "دولة في خطرم ووجود اا موضاع شاكم و اي
خيف اليهود أكار بكاير ما البساامية فاي دولهام" وياروي ياروب ماا سامعس كاياراو ما بعا
قادة اليهود في الوالياك الم حدة أ " سرائي با ك ح اج اليهود في "الشا اك" أكاار مماا يح ااج
الء اليهود سرائي "ممم
وي رُّ المحامي دوف فايس ب الذي ش ر موصا رئاي دياوا رئاي الاوزراء "احسارائيلي"
ا سبي آرئي شارو ب راجع مكاوة " سرائي " في رو رظر اليهود ا مريكيي بشاك واضاحم حياث
و
ْ
بادية على العبقة بي " سرائي " ويهود الوالياك الم حادةم
أصبحك
الو ر
يشي ُر لى أ مظا ر ر
عد يرى في سرائي مكاوا و لعيشاسم وال ِّ
حيث أ الشباا اليهودي ا مريكي لم ي ْ
ماا بالوسابة لهام
و
مركزا روح وّيا وأيديولوج وّيام ولم عد ح ى د وفا للزيارة.
ك االر باااط بااي اليهااود و" ساارائي " ااو
ك فيااسم فااإ أوضااح داللااة علااى مظااا ر ف ا ّ
وممااا ال ش ا َّ
الم ا مر الااذي ُع ااد فااي موسااكو فااي ويسااا 2010م والااذي َّ
وظ رمااس المئا ُ
ااك م ا الشااباا اليهااود
الرو الذي سبي لهم أ اجروا لا" سرائي " أواخر الاماويويااك ما ال ار الماضايم وقارَّ روا
بعد ذلك م ادر ر ها والعودة مجدداو لى روسيا بعد ح ُّس ا وضاو احق صادية وا موية فيهام وقاد
كا م البفك أ أ َّم اسا و اج صادر عا الما مري او أواس بإمكاا اليهاود فاي أرجااء العاالم
ال رعيْب بدو " سرائي "م وذلك بعد أ عددوا مظا ر خيبااك ا ما الشخصاية ال اي صادموا بهاا
خااب جربااة وجااود م فااي " ساارائي "م وما المفارقااة أ عااد ودا ما الشخص ايَّاك "احساارائيليَّة"
البااارزة قااد ل َّبااك الاادعوة وحضاارك الما مر رالاام دراكهااا ا جاااه الو اشاااك فيااسم حيااث حضاارك
الوائااا السااابي داليااا رابااي م بوااة رئااي الااوزراء "احساارائيلي" ا ساابي سااحي رابااي م والوائااا
ياعي ديا بوة وزير الدفاو والجورا "احسرائيلي" موشيس دايا م
فإذا كاوك أوروبا الير آموة لليهود وفي صريحاك رئاي حكوماة العادو بوياامي و وياا وممم فاإ
" سرائي " ي ا خرى اليار آمواة بااع راف قاادة الكياا السياسايي والعساكريي أوفساهمم الاذي
ي رعااو طبااو الحاارا لي ا وهااار ويباااو الرعااا والخااوف فااي وفااو الصااهايوة م ا رساااوة
"حزا هللا" في شماالوم وصواري الم اومة الفلسطيوية فاي ال طااو المحاصارم جووبااوممم وبزياادة
ميزاويااة العسااكرة وع ااد الصااف اك الحربيااة مااع احدارة ا مريكيااةممم فصااواري الم اومااة دفعااك
بوحااو مليااو يهااودي للهاارا م ا الكيااا الماادجج بك ا أوااواو ا ساالحة واكار ااا طااوراو وحدااااة
وف كاوم للعاودة لاى أوطااوهمممم و اي ادفع باالكايري ما الصاهايوة السا عادة جوسايا هم ا صالية
باو ظار ظروف الهجرة المواسبةم
أمااا ذا كاوااك الممارساااك العوصاارية ااي الاادافع وراء حملااة ال حااري ال ااي ي ود ااا و ويااا و
وفرق ااس الساامفوويةم فااإ الكيااا "احساارائيلي" ذا ااس كيااا عوصااري بام ياااز لااي ضااد العاارا
أصااحاا ا ر ا صااليي فحسااام و ومااا ضااد اليهااود الشاارقيي "الساافارديم" عامااةم ويهااود
"الفاالشا" بخاصةم
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لاى

ويضاف الى العوصري اآلوفي ردي الوضع احق صاادي وار فااو أعبااء المعيشاة بال ياا
المد ا وروبية ال ي با ك وجهة للمهاجري الصهايوةم
" سرائي " لم ْ
عد مبذاو آم وواا ح اى لعادد كبيار ما "احسارائيليي " الاذي وُ لادوا وعاشاوا فيهاان
فحسا المعطياك "احسارائيليَّة" الرساميَّة فاإ  750ألاف " سارائيلي" الاادروا الكياا ويعيشاو
و
داللة على هاوي فكرة "المبذ اآلم "
في الوالياك الم حدة وكودا وأوروبام لك الظا رة ا كار
والمكا الجاذا للمهاجري اليهودم َّ
ما في هافاك "احسارائيليي " حاليواا علاى الحصاو علاى
ْ
ْ
دفعك
عاظمك ذه الظا رة م خراو لدرجة
جوازاك سفر أجوبية الس خدامها وقك الضائ ةم وقد
يك ااا م اااالو الذع اا و حااو الظااا رة وخطور هااا و ااداعيا ها
رئااي الكويسااك ر فااي ريفلااي
"الماساويَّة" على " سرائي ".
الجادرا احساامو ية وال بااا الفوالذيااة ال ااي يزواار بهااا قااادة العاادو كياااوهم العاادواوي ي ابلهااا فااي
مكااا آخاار ما أوروبااا وأمريكااا جاادرا و صااا بااي يهااود ألعااالم ما جهااةم والكيااا ال اصااا
والحركة الصهيوويةم م جهة أخرى!مم
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