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 عاداة السامية"م"لـسرائيلي إلاسرتاتيجية التوظيف ا
 *أ. د. وليد عبد احلي

 
 :"معاداة السامية"تعريف 

 

 لم مارويلهيملاين سامية( ابلكاتب األ و الالأ) "معاداة السامية"يرتبط تعريف مصطلح 
Wilhelm Marr  خالل املناقشات يف أملانيا يف تلك الفرتة حول 1879 سنةوالذي طرحه ،

لعالقة امللتبسة بني ل نظراً  ،اليهود وخصوصاً قليات املختلفة االندماج يف اجملتمع األملاين من قبل األ
 إلماراطوريةاب الداينتني املسيحية واليهودية منذ املرحلة اهليلينية مروراً 

شمل ت—كعرقية—أن السامية من رغمابلو  الرومانية املسيحية،
ة اليهود" "كراهيبـأخرى غري اليهود، إال أن املصطلح ارتبط  أعراقاً 

، وتزايد هذا التوجه يف القرون الوسطى يف الدول املسيحية حتديداً 
 ىل القضية الشهرية اخلاصة ابلضابط اليهودي الفرنسيإ وصوالً 

، مث املرحلة النازية 1894 سنة Dreyfus Alfred دريفوس ألفرد
 1قبيل احلرب العاملية الثانية.

ويف الوقت احلايل تبنت الوالايت املتحدة، ومعها ثالثون دولة، التعريف اإلجرائي ملعاداة 
إىل  ، مستنداً 2016السامية الذي نشره مركز مراقبة العنصرية وكراهية األجانب األورويب سنة 

 The International Holocaustت"التحالف الدويل إلحياء ذكرى اهلولوكوس تعريف

Remembrance Alliance" وينص هذا التعريف ملعاداة السامية على أن "معاداة السامية هي ،
                                                           

خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف جامعة الريموك يف األردن  *
لس أمناء جم سابق يف سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو

األعلى  حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللسوجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين جامعة الزيتونة يف األردن، 
 كتاابً، يرتكز معظمها يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له  37. ألَّف لإلعالم

حّكمة. 120حنو 
ُ
 حبثًا يف اجملالت العلمية امل

 يفوسر د ألفرد
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نظرة معينة لليهود، واليت ميكن ومسها بكراهية لليهود، وكل املظاهر اخلطابية واجلسدية ملعاداة 
املوجهة حنو اليهود أو غري اليهود و/أو ممتلكاهتم أو جتاه مؤسسات اجملتمع اليهودي  السامية

 2.ومرافقه الدينية"
ة الفصل بني بصعو  الثالثة املاضية، أخذ يتسع إىل حدّ العقود يف  وخصوصاً لكن املصطلح، 

الكتاب من  ه العديدوقد نبَّ  معناه وبني معاين أبعاد جديدة جيري توظيفها بشكل متواصل،
—اسةوكل من نقد السي اميةاألمريكيني، إىل هذا اخللط بني معاداة الس وخصوصاً الغربيني، 

دية، أو حىت نقد اليهو أو ، كأيديولوجيةنقد الصهيونية  أو اإلسرائيلية، —السياسيني وأحيانً 
ياسي سالتصويت على قرارات دولية يف األمم املتحدة تدين السياسات اإلسرائيلية، وهو خلط 

ي العام أالر  ملواجهة تنامي الصورة السلبية لـ"إسرائيل" لدى توظفه السياسة اإلسرائيلية بشكل كبري
  3الدويل.

 2008سنة مريكي ولعل القرار الذي اختذه الكوجنرس األ
خبصوص الالجئني اليهود يستهدف تعومي مفهوم الالجئ 

كي على يمر وربطه الحقاً مبعاداة السامية؛ فقد نص القرار األ
"أن اليهود العرب يندرجون حتت مشكلة الالجئني بشكل 

غلب أ نالرغم من أمم املتحدة، على عام" طبقاً لتوصيفات األ
اليهود هاجروا طوعًا وليس قسراً، واهلدف من ذلك هو لربط ممتلكات اليهود يف الدول العربية 

تم وسم من يتبىن ا التعريف يمبمتلكات العرب يف فلسطني ألغراض املقايضة، ويف حالة رفض هذ
 4الرفض مبعاداة السامية.

أو ما أطلق عليه البعض اسم معاداة السامية  "لكن ما مسي "املوجة الثالثة من معاداة السامية
ي العام العريب من السياسات أ، ركز املوضوع يف "مواقف الر New anti-Semitism اجلديدة

جتديد  أن مواقف التيارات السياسية العربية الرافضة للسياسات اإلسرائيلية هي اإلسرائيلية"، معتاراً 
ويتضح هذا اخللط املتعمد بني اليهود  .)ابلرغم من أن العرب ساميون( "ملعاداة السامية"
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ومعاداة السامية بشكل واضح يف مناقشات  "إسرائيل"والصهيونية و
ودية، مثل  ت الضغط اليهاملؤمترات ويف الكتاابت اليت ترعاها مجاعا

 Irwinكتاابت عضو الارملان الكندي السابق إروين كوتلر

Cotler.5  وسم بعض مؤسسات حقوق  ن األمر تطور إىل حدّ إبل
اإلنسان أو البيئة يف مناقشات وزارة اخلارجية األمريكية مبعاداة 

 هذه املؤسسات مثل منظمة العفو الدولية إلدراجالسامية، والدعوة 
Amnestyوأوكسفام ، Oxfam، نسان وهيئات مراقبة حقوق اإل

بعادًا ال حصر هلا بغرض أوهو ما جعل حدود املفهوم تشمل  6ضمن قوائم معاداة السامية.
 توظيفه سياسياً من قبل "إسرائيل" وحلفائها.

 
 :التوظيف اإلسرائيلي لشعار معاداة السامية

 

بلوماسية يدوات الدأنه أحد إبل  عابراً  مراً أليست  لعل العناية ابملوضوع من قبل "إسرائيل"
 سرائيلية، كما يتضح من النقاط التالية:اإل

 
 : "إسرائيلـ"اهلجرة اليهودية للتشجيع معاداة السامية  توظيف: أوالً 

 

هناك عالقة —وهي جهة تنسق أعماهلا مع احلكومة اإلسرائيلية—ألرقام الوكالة اليهودية طبقاً 
تم تصنيفها ونسبة "النشاطات العنيفة أو غري العنيفة" اليت ي "إسرائيل"واضحة بني نسبة اهلجرة إىل 

شارت أللتدليل على هذه العالقة نقدم مثاالً على ما و  ،على أهنا مؤشر على نزعة معاداة السامية
، 2015هاجر من أورواب الغربية إىل "إسرائيل" سنة  يهودايً  9,880أن ما جمموعه  عنالوكالة  له

منهم من فرنسا، وهي السنة اليت تصفها املراجع اليهودية أبهنا األسوأ يف تنامي آالف  8 حنووكان 
 إسرائيل""يف فرنسا اليت تضم اثلث أكار جتمع يهودي يف العامل بعد  خصوصاً نزعة معاداة السامية، 

وتدل الدراسات الغربية على وجود عالقة واضحة بني ارتفاع منسوب وقائع  7.والوالايت املتحدة

 إروين كوتلر
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بنا السنوات مباشرة؛ فإذا حس "إسرائيل"الدعاية عن "معاداة السامية" وبني ارتفاع نسبة اهلجرة إىل 
ها ، وحسبنا املتوسط لعدد األحداث اليت تنم عن معاداة للسامية وقارن2021إىل  2000 من

ابلسنوات اليت كان فيها عدد املهاجرين اليهود إىل " إسرائيل" أعلى من املعدل السنوي، سنجد 
 8النتائج الواردة يف اجلدول التايل:

 

مقارنة بني سنوات تزايد معاداة السامية وسنوات تزايد عدد املهاجرين اليهود 
 2021-2000خالل الفرتة من  "سرائيلـ"إل

 

ة االسنوات اليت زادت فيها أحداث معاد
السامية عن متوسط األحداث للفرتة 

2000-2021 

السنوات اليت زاد فيها عدد املهاجرين 
عن متوسط عدد  "سرائيلـ"إاليهود ل

 2021-2000املهاجرين اليهود للفرتة من 
2004 2005-2007 
2012 2012 
2014 2014 
2015 2015 
2018 2018 

 وىل()الشهور الستة األ 2021 وىل()الشهور الستة األ 2021
 

وساط ن هناك تطابقاً شبة اتم بني السنوات اليت شهدت ما اعتارته األأيوضح اجلدول السابق 
الصهيونية زايدة يف ظاهرة معاداة للسامية والسنوات اليت عرفت ارتفاعاً يف عدد اليهود املهاجرين 

 ىل فلسطني احملتلة.إ

 التاريخية، رافية بني اليهود والعرب يف فلسطنيجتسعى لردم الفجوة الدميو  "إسرائيل"ومعلوم أن 
بني اليهود مقابل  %1.9ة اليت هي اآلن إال برفع نسبة الزايدة السكانيمن عالج وليس أمامها 

من  ائيل""إسر ىل إوزايدة اهلجرة اليهودية من كل جمتمعات العامل  ،بني العرب من نحية 2.7%
 . ولعل الرتهيب مبعاداة السامية يعزز نزعة اهلجرة من قبل اليهود لفلسطني.نحية أخرى
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 إسرائيل""من ربط اهلجرات املعاصرة ابهلجرات قبيل قيام  ، ال بدّ وجلعل الصورة أكثر وضوحاً 
، Mossad وسادامل وبعدها بقليل، ويتبني من هذه الصورة أن أجهزة األمن اإلسرائيلية، وحتديداً 

دم معه وسائل إذا مل جتُ  يف "خلق بيئة قلقة لليهودي" أينما كان لدفعه للهجرة قسراً  دوراً  تلعب
 10يف هذا اجلانب إىل مسألتني:ويكفي أن نشري  9،اإلغراء

يخ فكرة لرتس "إسرائيل"إاثرة موضوع معاداة السامية من قبل  .1
عامل اليهود يف كل ال هي املمثل واملدافع عن "إسرائيل"أن 

وة وحدها، وهو متهيد لربطهم هبا كخط "إسرائيل"وليس يف 
 وهو أمر ليس منفصالً  ،أوىل حنو جرهم لفلسطني الحقاً 

ياهو بنيامني نتنعن موضوع الدولة اليهودية اليت سعى 
Benjamin Netanyahu ذلك يعين أن  .لتكريس فكرهتا

إاثرة موضوع معاداة السامية، هي لتكريس فكرة أن احلامي 
عل اليهودي ، وهو ما جي"إسرائيل"من العنصرية واهلجمات العنيفة هي  "إسرائيل"لليهود خارج 

ذا "احلامي" له، وعليه فإن زايدة حدة معاداة السامية تقود مباشرة إىل هلفكر يف اللجوء ي
لة الوحيدة يف هي الدو  "سرائيلـ"إ، ف"إسرائيل"تعزيز االرتباط بني اليهودي أينما كان وبني 

 ناء على قانونللمواطنة فيها ب رافيةجوال حدود دميو واضحة العامل اليت ليس هلا حدود جغرافية 
 .1970سنة وتعديالته  1950العودة لسنة 

ر ة، وما يسّ يف نقل اليهود إىل فلسطني احملتل سرائيليةاإل جهزة املخابراتأالدور الذي لعبته  .2
مهمة املخابرات اإلسرائيلية يف هذا اجملال هو إرابك حياة اليهودي يف هذه اجملتمعات من 

ملعاداة  السريةخالل التشجيع "غري املباشر" أو العمليات 
لى )املوساد( ع السامية، وتشري املخابرات اإلسرائيلية

لكرتوين إىل أن أحد مهامها هي نقل يهود إلموقعها ا

 بنيامني نتنياهو
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ويؤكد مقال يف صحيفة  11اخلارج إىل "إسرائيل" يف األوضاع املضطربة يف أية دولة أخرى.
 :هذه الفكرة ابلقول حرفياً  2010هآرتس سنة 

أجهزة املخابرات اإلسرائيلية نفسها مسؤولة ليس فقط عن أمن لطاملا اعتارت       
ميكن إرجاع و عن أمن اجلاليات اليهودية يف اخلارج.  املواطنني اإلسرائيليني، ولكن أيضاً 

وهو فرع  ،Le'Aliyah Bet"أجهزة خمابرات الشعب اليهودي" إىل بيت املوساد  فكرة
السري الذي جلب مهاجرين يهود غري شرعيني حتت أنظار  Haganah انهجمن اهلا

داًل من بيت بمت تعيني وحدتني ، و االنتداب الاريطاين، وظل يعمل بعد أتسيس الدولة
 Bitzurوحدة  يه يةاألكثر سر  ت الوحدة. وكان1952، الذي مت حله يف عام املوساد

ياهتم لبلدان اليت كانت حالتابعة للموساد، واملكلفة ابإلشراف على هجرة اليهود من ا
 ألخرىما الوحدة اأ، فيها معرضة للخطر. وكذلك محاية اجلاليات اليهودية يف الشتات

ع اهلجرة من االحتاد السوفييت وأورواب يشجت ، فكان دورهاNativ نتيف وهي وحدة
ت اهلجرة إبصدار أتشريا هذه الوحدة الشرقية، وبعد سقوط الستار احلديدي مت تكليف

 12لتوظيفها سياسياً. ء مراكز ثقافية وتتبع أي مظاهر معاداة الساميةوإنشا

لسامية يف عاداة ايف أي دولة وربطها مبوتتأكد مهمة املوساد يف جمال استثمار االضطراابت 
 13من خالل بعض األمثلة:وتوظيفها سياسياً اخلارج 

هامجت  (: فقد1951-1950) اهلجرة الواسعة من العراق .1
هودية االهتام ابخليانة قادة الطائفة الي احلركة الصهيونية إىل حدّ 

 Sassonاحلاخام ساسون خضوري وخصوصاً يف العراق، 

Kadoorie ألنه كان أقرب لتيار التعايش مع العرب، ووقعت ،
انفجارات يف أحياء يهودية يف العراق دون أن تعلن أي جهة 

جوم ف ميكن تفسري اهلمسؤوليتها عن هذه االنفجارات، فكي
على رجال الدين اليهود الداعني للتعايش مع جمتمعاهتم، واالنفجارات اليت تريد وضع 

 ساسون خضوري
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اليهودي يف هذه الدول يف قلق شديد تدفعه للبحث عمن يساعده على اهلروب؟ إهنا 
 ."إسرائيل"املصلحة اإلسرائيلية يف توظيف معاداة السامية لزايدة السكان يف 

مات اليهودية و التنظيأسرائيلية جهزة املخابرات اإلأسرائيلية حول دور ة األدبيات اإلن مراجعإ     
ن أعلى  ،يهوبشكل ال لبس ف ،حزاب الصهيونية تدلو األأسرائيلية املرتبطة ابلسفارات اإل

ن خالل إسرائيل" معمال عنف سرية ضد اليهود إلجبارهم على اهلجرة لـ"قامت أب "إسرائيل"
 14ىل الواثئق التالية:إن نشري أأتجيج فكرة معاداة السامية، ويكفي 

كشف تقرير للسفارة الاريطانية يف بغداد خبصوص عمليات التفجري يف العراق خالل  .أ
ن التفجريات هي من تدبري "نشطاء صهاينة يريدون تسريع هجرة أ 1951-1950الفرتة 

 رايء اليهود املرتددين يف اهلجرة إىل إسرائيل".ثاليهود من العراق، وجلذب األ
بعد موجة اهلجرة اليهودية من االحتاد  .ب

السوفيييت بعد تفككه، الحظت احلكومة 
ن هناك تزايدًا يف عدد أسرائيلية اإل

ىل دول إاملهاجرين اليهود من أورواب الشرقية 
ورواب أمثل ، "إسرائيل"أخرى غري 

فرنسا والوالايت املتحدة وبعض  وخصوصاً 
 ائيل""إسر مريكا الالتينية، وقد طلبت أدول 

 .إسرائيل""ملانية منع منح أتشريات هجرة لليهود ليضطروا للتوجه إىل من احلكومة األ

وعنوانه "من أعطى  Haggai Eshedنشر كتاب هاجاي ايشيد  "إسرائيل"منعت  .ج
ألنه يتضمن معلومات عن  1960سنة " Who Gave the Instructionsالتعليمات 

 .إسرائيل""جبار اليهود على اهلجرة لـعمليات قامت هبا اجهزة االستخبارات اإلسرائيلية إل

—ملحقة بسفاراهتا يف اخلارج—أنشأت منظمات سرية خاصة"إسرائيل" ن أمن املعلوم  .د
منظمة و قسراً، فأطوعًا  "إسرائيل"ىل إللعمل على وضع اخلطط لدفع اليهود للهجرة 

 اهلجرة اليهودية من االحتاد السوفيييت



 9 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

وما تزال عاملة، ختصصت  1967سنة التابعة للموساد واليت مت إنشاؤها  Fortressالقلعة 
فتخصصت ابلتهجري من  Nativيف هتجري اليهود من الدول العربية، بينما منظمة نيتف 

"، Barورواب الشرقية واالحتاد السوفيييت، وقد تفرع عن هذه املنظمة هيئة تسمى "ابر أ
 سرائيلية.وتعمل حتت ستار البعثات الدبلوماسية اإل

، وهو Johan Galtungاهتامات املفكر النروجيي يوهان غالتنج  .ه
من  كاربرز علماء االجتماع املعاصرين وصاحب العدد األأحد أ

اثرت صحيفة هآرتس هذه أالتنبؤات السياسية املهمة. وقد 
 2011 سنةاالهتامات اليت تتضمن الربط بني هجمات وقعت 

ىل إ فراد، حيث أشار غالتنجيف النرويج وقُتل فيها عشرات األ
العالقة بني املسؤول عن اهلجمات وبني منظمة هلا صالت وثيقة 

ار شأاملوساد. كما  سرائيلية، وخصوصًا من خاللابحلكومة اإل
من وسائل  %96عالمية تسيطر على إاليهود ميتلكون ست شركات ىل أن إغالتنج 

يكية هم من اليهود، مر أجامعة  20هم أعضاء اهليئة التدريسية يف أمن  %70عالم، وأن اإل
حداث ي العام احمللي والدويل عند وقوع مثل هذه األأهم يف التالعب ابلر وهي عوامل تس

 وربطها مبعاداة السامية.

نظرًا للموقف املؤيد للفلسطينيني من زعيم حزب العمال  .و
مت جتميد  Jeremy Corbynالاريطاين السابق جريمي كوربن 

عضويته يف احلزب حبجة "معاداة السامية"، وقد وصف كوربني 
 ل متّ ان حجم معاداة السامية داخل حزب العمذلك بقوله "إ

منا و املبالغة فيه بشكل كبري ألسباب سياسية من قبل خص
  غريها.و "إسرائيل" شارة لـإيف  داخل احلزب وخارجه"

 يوهان غالتنج

 جريمي كوربن
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 World Organization of Jews الدور الذي لعبته املنظمة العاملية ليهود األقطار العربية .2

from Arab Countries  ولعبت 1999-1975 خالل الفرتةاليت مارست نشاطاهتا ،
للموساد يف  الذي عمل مبعواثً  Mordechai Ben-Porat شخصية مردخاي بن بورات

حد قادة أيف هذه املنظمة ونشاطاهتا اخلاصة هبجرة اليهود العرب، بل ينتقد  هماً م إيران دوراً 
 يوظف قضيتنا من أنه "مل جيد أحداً  Jaques Barnes هذه املنظمة وهو الدكتور جاك ابرنز

 15."اميةومعاداة الس)اهلولوكوست(  اليهود العرب( بنفس مستوى توظيف قضية احملرقة)

 

 :: توظيف معاداة السامية لتعزيز احلس القومي اليهودياثنياً 
 

 

غري املتدينني منهم،  اً خصوص ،كيد اهلوية القومية لليهودأما يتم استخدام تعبري السامية لت كثرياً 
قومي لفكرة "العرق السامي" ألهنا تكثف املضمون ال فالعلماين اليهودي يف أورواب أكثر تقبالً 

لماين، وقد يف املنظومة املعرفية هلذا العنفسها على حساب املضمون الديين الذي ليس له املكانة 
نبهت استطالعات الرأي العام الدولية صناع 

القرار يف احلكومة اإلسرائيلية إىل أن نسبة 
يل" ئ"إسراالنزعة الدينية بني اليهود خارج 

بينت أحد هذه الدراسات أن  ترتاجع، إذ
نني، أنفسهم متدي عّدونمن يهود العامل ي 38%

 16،يل""إسرائنسبة التدين يف  عوهي صورة تتناقض م ملحدين، %2 وننيغري متدي %54مقابل 
بري أن تعبري "معاداة السامية" له صدى أقوى من تع"إسرائيل" وعليه شعرت النخبة احلاكمة يف 

ية" يف صفوف يهود اخلارج، ومن هنا أصبحت األدبيات الصهيونية تركز على التعبري "اليهود
تدين أقل قابلية ابملراحل السابقة، فاليهودي غري امل العرقي يف اخلارج أكثر من التعبري الديين قياساً 

ندما ُيصنف ع لإلقدام على اهلجرة لدولة دينية، لكن اليهودي "اإلثين أو العرقي" أكثر قابلية
 17.ابنتمائه للسامية
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وتشري الدراسات املتخصصة يف هذا اجملال إىل أن الصهيونية تستخدم تعبري السامية يف دول 
 أقل عناية ابألصل الديين للفرد، بينما تستخدم تعبري اليهودية يف الدول اليت تويل أمهية للرتاث

دبيات ربيني منهم، هذه االزدواجية يف األما الغسيّ  الديين، وقد تناول الكثري من الباحثني، ال
ا الربط بني معاداة السامية ومعاداة الصهيونية واعتبارمه ويف مرحلة الحقة متّ  18،السياسية الصهيونية

وجهان لعملة واحدة، ومتت مالحقة عدد من الكتاب والسياسيني يف دول أوروبية ممن انتقدوا 
 19من أشكال معاداة السامية. نية شكالً اعتبار انتقاداهتم للصهيو  الصهيونية ومتّ 

 
 :الدويل يف اجملتمع سرائيليةد السياسات اإلانق لردع توظيف معاداة السامية :اثلثاً 

 

 ويتجلى توظيف معاداة السامية يف هذا البعد يف اجلوانب التالية:

سليب على كان للسياسات اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني أثرها ال احلذر من أتييد الفلسطينيني:. 1
ى ذلك وترتب عل بشكل خاص والعاملي بشكل عام، يف الذهن األورويب"إسرائيل" صورة 

 توظيف ت يفأخطورة ذلك، لذا بد"إسرائيل" التعاطف مع الفلسطينيني، وأدركت  دُ تزايُ 
معاداة السامية من خالل ربط "اهلجمات على اليهود أو معابدهم" ابلفلسطينيني أو مؤيديهم 

ر احلركات اإلسالمية، بغض النظ خصوصاً من اجلماعات األوروبية حلقوق اإلنسان أو غريها 
 20.عن مدى توفر األدلة على هذا االدعاء

فقد أدى ؛ ثلةوميكن توضيح الفكرة السابقة ببعض األم     
اير/ أيف "إسرائيل" القتال الذي نشب بني املقاومة و

إىل زايدة التوترات يف الوالايت املتحدة بني  2021مايو 
لذي مر ا، األوأنصار الفلسطينيني"إسرائيل" مؤيدي 

 Anti-Defamation رابطة مكافحة التشهريدفع 

League—اعداً شهدت "تص هناشارة أبىل اإلإ—وهي منظمة يهودية دولية مقرها نيويورك 
ناثن وقال جو ، " يف جرائم الكراهية املعادية للسامية منذ اندالع الصراعوجذرايً  خطرياً 
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، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهري يف بيان له Jonathan Greenblattت جرينبال
اكات عار هوالتخريب والعنف ابإلضافة إىل سيل من االنت"إننا نتتبع أعمال املضايقة 

اإلنرتنت" جتاه اليهود، وأضاف: "أن ذلك حيدث يف 
كتبت مخس جمموعات يهودية و  مجيع أحناء العامل".

أعربت فيها  Joe Biden رسالة إىل الرئيس جو ابيدن
عن قلقها إزاء التصاعد األخري جلرائم الكراهية املعادية 
للسامية يف الوالايت املتحدة وسط املواجهة العسكرية 

لية ، ودعت اجلااملقاومة الفلسطينيةو "إسرائيل" بني 
اليهودية األمريكية، ورابطة مكافحة التشهري، واالحتادات 

، واحتاد التجمعات اليهودية األرثوذكسية Hadassah اليهودية ألمريكا الشمالية، وهداسا
دد من السامية واختاذ ع األمريكية، الرئيس األمريكي ابيدن الستخدام برنجمه إلدانة معاداة

وأشارت هذه املنظمات يف رسالتها إىل أهنا "ختشى أن  اإلجراءات ملكافحة معاداة اليهود.
هات الفاعلة للسامية، وتشجيع اجل يالطريقة اليت استخدم هبا الصراع لتضخيم اخلطاب املعاد

 ا نشهدهعد ممعيات أبستكون هلا تدااألمر الذي هامجة اليهود واجملتمعات اليهودية، ملاخلطرة 
 21األسبوعني املاضيني". خالل فرتة القتال يفبكثري 

ض من الضروري التنبه إىل أن ارتفاع وترية احلديث عن معاداة السامية تتزايد يف الفرتة اليت يتعر . 2
هلا الفلسطينيون إىل قدر أكار من االعتداءات، فالدراسات والتقارير الغربية تؤكد ذلك من 

 22املؤشرات التالية:خالل 
 1994ة السامية بشكل كبري يف الوالايت املتحدة سنة اأول مرة ترتفع نداءات مواجهة معاد .أ

بعد واقعة قيام يهودي أمريكي مبجزرة يف احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل، والذي قتل وجرح 
ا دفع إلحياء مم، وكانت ردة الفعل يف الشارع األمريكي قوية، فلسطينياً  فرداً  130فيها قرابة 

 الفلسطينيني. موضوع معاداة السامية المتصاص آاثر اجلرمية ضدّ 

 جو ابيدن
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، 2000يسمار د كانون األول/  تزايدت وترية محالت إاثرة "معاداة السامية" اثنية بشكل كبري يف .ب
 .مع اشتداد االنتفاضة الفلسطينية وما جنم عنها من تعاطف دويل مع الشعب الفلسطيين

بعد أن بدأت وسائل  ،2021يف أاير/ مايو  احلديث عن معاداة الساميةعادت موجة   .ج
للمنازل والقصف العنيف على غزة إىل جانب ضرب "إسرائيل" اإلعالم يف نقل تدمري 

عاملية إىل جانب انتقاد مؤسسات اجملتمع املدين ال أبراج سكنية تضم مراكز إعالمية خمتلفة،
 سرائيلية. وهيئات حقوق اإلنسان السياسة اإل

 
 : " مادايً ومعنوايً سرائيل"إالستمرار دعم  ار اثرة يهود اخلإ: رابعاً 

 

إىل توظيف وقائع معاداة السامية إلعادة تعزيز الرتابط بني يهود اخلارج "إسرائيل" تسعى 
هود فمعلوم أن نسبة انتقاد ي كما ذكرن سابقاً،  يف الوالايت املتحدة خصوصاً  ،"إسرائيل"و

، لكن معاداة ياً جيابإ"إسرائيل" سرائيلية تتزايد، وهو أمر ال تراه الوالايت املتحدة للسياسات اإل
مريكية أنه خالل رقام الرمسية األ. وتشري األ"إسرائيل"ـاثنية ل يهوديالسامية ستشد هذا اجلمهور ال

مما ميكن  حاداثً  127، وقع 2021أاير/ مايو سبوعني السابقني على معركة سيف القدس يف األ
خالل أسبوعني من تفجر القتال بني  حاداثً  222وصفه معاداة السامية، لكن العدد ارتفع إىل 

ع ن ظاهرة الرتابط بني زايدة اهلجمات وبني وقو أسرائيلي، و املقاومة الفلسطينية واجليش اإل
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يف معركة سيف  فرتات االشتباك السابقة، لكنهااشتباكات عسكرية فلسطينية إسرائيلية أمر تؤكده 
 23مريكية.رقام هيئة مكافحة التشهري األأل يف النسبة، طبقاً  القدس عرفت تزايداً 

( أهداف املنظمات الدولية )احلكومية أو غري احلكومية ابل يالحظ أنه يف الفرتة اليت دانت فيه
ا "معاداة السامية" تزايدت مباشرة، ممن هجمات إسرائيلية يف معركة سيف القدس فالغارات اإل

دفع هذه املنظمات )مثل منظمة العفو 
صدار بيانت تدين معاداة إل (الدولية

دالسامية، مما ي مع البيانت  توازنً  وجم
 24.التأييد للفلسطينينيالشديدة 

 
 : اخلالصة

 

 س التالية:على األسإن الديبلوماسية اإلعالمية اإلسرائيلية تقوم يف موضوع معاداة السامية 
تعمم مفهوم معاداة السامية على أي نقد للسياسة اإلسرائيلية يف أي جمال من جماالت  .1

 العالقات الدولية.
  عن نزعة ال سامية.هنا تعبريو الدعوة حلقوقهم أبأنساين مع الفلسطينيني إاعتبار أي نزعة تعاطف  .2

  ."إسرائيل"إجياد حالة من القلق لدى اليهود يف اخلارج لتشجيعهم على اهلجرة لـ  .3

 ،يل""إسرائمنع فتور محاس يهود اخلارج لـ  .4
وضمان استمرار أتييدهم هلا ابملال، 
وبتسهيل فتح القنوات أمام نشاطاهتا 
السياسية واالستخبارية واالقتصادية يف 

 الدول اليت يتواجدون فيها.

من تضخيم أو افتعال أحداث أو أعمال عنف بشكل مباشر أو غري "إسرائيل" ال تتورع  .5
 مباشر، مث ربط هذه األحداث مبعاداة السامية لتحقيق األهداف املشار هلا أعاله.
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 :التوصية

 
 

ال بّد للمؤسسات احلقوقية، ومراكز األحباث العربية والفلسطينية، وقوى املقاومة من تتبع 
ورصد الوقائع اليت تدلل على الربط بني "دبلوماسية توظيف معاداة السامية" اليت تنتهجها 

وبني هذه الوقائع، والعمل على تعميم نتائج هذا الرصد على وسائل اإلعالم املختلفة "إسرائيل" 
 على البعثات الديبلوماسية والباحثني، خصوصاً يف الدول واجملتمعات األجنبية.و 
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