
بالنظريتعرض النشاط املتضامن مع فلسطني يف اململكة املتحدة لهجمٍة متنامية يف السنوات األخرية. تتناول هذه الورقة السياساتية جهود الحكومة الربيطانية األخرية الرامية 

إىل منع الهيئات العامة من مامرسة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات، وإىل الخلط بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. وتضع هذه اإلجراءات القمعية يف 

سياق الدعم الربيطاين التاريخي املعهود للنظام اإلرسائييل، ويف سياق ترشيع مقرتح الذي من شأنه أن يجرَِّم طائفًة واسعة من الحركات السياسية وحركات العدالة االجتامعية. 

وترُبز الجهود الناجحة يف مقاومة هذا القمع املامرس ضد املعارضة، وتختتم باقرتاح اسرتاتيجيات ملواجهة هذا القمع وتعزيز الروابط بني الحركات املستهدفة.

مل تتوقف الحكومة الربيطانية عن دعمها للصهيونية منذ ما يزيد عىل قرٍن من الزمن. فباإلضافة إىل وعد بلفور للصهاينة سنة 1917 بإنشاء “وطن قومي” لليهود يف فلسطني، 

دأبت بريطانيا عىل تقديم املساعدة العسكرية للنظام اإلرسائييل، اشتملت عىل تطوير األسلحة النووية ومبيعات األسلحة وغريها من أشكال املساعدة. تتخذ الحكومة 

الربيطانية موقًفا رسميًا معارًضا للمستوطنات اإلرسائيلية منذ 1967، ولكنها ترفض محاسبة إرسائيل، بل وتكافئ النظام اإلرسائييل بتوطيد العالقات التجارية والدبلوماسية 

معه. وهذا ناجم بوضوح عن التوافق األيديولوجي التاريخي بني بريطانيا والصهيونية، وعن أولويات السياسة الخارجية الربيطانية يف الرشق األوسط.

وانسجاًما مع تلك السياسات، ما انفكت الحكومة الربيطانية تتخذ تدابري لقمع النشاط املتضامن مع فلسطني. غري أن املناورات األخرية متثل حقبة جديدة يف القمع الذي 

متارسه الدولة الربيطانية ولها تداعيات خطرية عىل نشاط التضامن مع فلسطني والحركات املتحالفة معها. يتمثل أحد األساليب املفضلة لدى الحكومة يف ربط النضال 

الفلسطيني من أجل التحرير باإلرهاب. ويف عام 2003، ويف إطار هذا النهج، استحدثت الحكومة الربيطانية اسرتاتيجية “املنع )بريفينت(” للتعامل مع “التطرف.” 

واسرتاتيجية املنع هذه تستهدف األفراد قبل ارتكابهم أي جرمية، وتقتيض من العاملني يف قطاعي التعليم والصحة تحديد املتطرفني املحتملني الذين مل يرتكبوا جرميًة بعد.

وبالرغم من أن غالبية البالغات التي يرفعها العاملون يف هذين القطاعني عارية عن الصحة، إال أن لها عواقب وخيمة عىل املبلَّغ عنهم، فضاًل عىل أن املسلمني مستهدفون 

أكرث من غريهم. يُعد التعاطف مع فلسطني أو االهتامم بشأنها، مبوجب اسرتاتيجية املنع، أمارًة محتملة للتطرف. وتتجىل آثار ذلك بوضوح، حيث تعرض تالميذ لالستجواب 

من الرشطة، وتعرض طالب جامعيون للمراقبة واملضايقة.

باإلضافة إىل ربط النشاط املتضامن مع فلسطني باإلرهاب والتطرف، كثريًا ما يُخلَُط بينه وبني معاداة السامية. يف عام 2018، تبنت الحكومة الربيطانية تعريف معاداة 

السامية الذي وضعه التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست، والذي يخلط عمًدا بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. ومنذ عام 2020، تعرضت الجامعات يف اململكة 

املتحدة لضغوط العتامد ذلك التعريف، حيث هددتها الحكومة بإيقاف متويلها إذا مل تنصاع إىل تعليامتها. وقد أذعنت جامعات كثرية لتلك الضغوط، وأخذ أكادمييون 

فلسطينيون يواجهون خطر فقدان وظائفهم عىل نحو متزايد بسبب ذلك.

باإلضافة إىل تبني تعريف التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست، اتخذت الحكومة الربيطانية خطوات ترشيعية لتقييد الحق يف املقاطعة، وهو تهديد مبارش لحركة 

املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات. ويف عام 2016، أصدرت الحكومة “توجيهات” تندد مبقاطعة املشرتيات يف الهيئات العامة باعتبارها “غري مناسبة.” وقد 

تصاعدت وترية هذه الهجامت يف السنوات األخرية، ومن املزمع أن يُعرض مرشوع القانون املناهض للمقاطعة عىل الربملان - وهي خطوة من شأنها أن تهدد عمل طائفة 

واسعة من حمالت العدالة االجتامعية.

يواجه نشاط التضامن مع فلسطني أيًضا قمًعا من املناورات القانونية التي تستهدف حركات العدالة االجتامعية واملجتمعات املستضعفة. ولعل أكرث ما يُثري القلق هو مرشوع 

قانون الرشطة والجرمية وإصدار األحكام واملحاكم الذي مينح وزارة الداخلية ومسؤويل الرشطة سلطَة تقديرية واسعة العتبار االحتجاجات غري قانونية واعتقال واتهام 

املشاركني فيها ومنظميها.

يواصل الناشطون مقاومتهم لهذه املوجة الجديدة من قمع الدولة، وقد نجحوا يف مسعاهم يف حاالت كثرية حتى اآلن. وعملهم يشكِّل وصفًة تُتَّبع ملقاومة القمع الحكومي 

املستمر، وإرساء األرضية للنضال املستقبيل.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

 تجريم النشاط املتضامن مع فلسطني يف اململكة املتحدة

يارا هواري

https://www.theguardian.com/environment/2005/aug/04/energy.past
https://cfoi.co.uk/defence-secretary-gavin-williamson-hails-israels-remarkable-achievements-on-70th-anniversary/
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://www.justiceinitiative.org/uploads/f87bd3ad-50fb-42d0-95a8-54ba85dce818/eroding-trust-20161017_0.pdf
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v39/n10/karma-nabulsi/don-t-go-to-the-doctor
https://www.independent.co.uk/news/uk/antiterror-police-question-schoolboy-for-wearing-propalestine-badge-a6873656.html
https://www.middleeasteye.net/news/uk-teachers-told-monitor-pro-palestine-students-extremism
https://www.justiceinitiative.org/uploads/f87bd3ad-50fb-42d0-95a8-54ba85dce818/eroding-trust-20161017_0.pdf
https://www.nusconnect.org.uk/campaigns/preventing-prevent-we-are-students-not-suspects
https://commonslibrary.parliament.uk/uk-governments-adoption-of-the-ihra-definition-of-antisemitism/
https://imeu.org/article/quick-facts-the-ihra-working-definition-of-anti-semitism
https://www.theguardian.com/education/2020/oct/09/williamson-accuses-english-universities-of-ignoring-antisemitism
https://www.middleeasteye.net/news/uk-palestinian-academic-fully-reinstated-antisemitism-claims-dropped
https://www.theguardian.com/society/2016/feb/15/councils-and-nhs-trusts-to-be-blocked-from-boycotting-israeli-products
https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2022
https://bills.parliament.uk/bills/2839
https://ktbofficial.org/Flyer-Instructions.pdf
https://bills.parliament.uk/bills/2839
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2022/06/Hawari_PolicyBrief_Ara_June2022.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/


تكوين التحالفات الطالبية وتحالفات األكادمييني عنرٌص أسايس يف مقاومة السياسات القمعية يف الجامعات. يستطيع األكادمييون، ويجب عليهم، أن يرفضوا رفًضا جامعيًا 	 

بأن يشاركوا يف التجسس الذي تسّنه الحكومة عىل الطالب، وأن يضغطوا عىل الجامعات ليك ترفض تبني تعريف معاداة السامية الذي وضعه التحالف الدويل إلحياء 

ذكرى الهولوكوست.

تُعد املعارضة القانونية ضد نزع الرشعية عن حركة املقاطعة فعالًة عىل نحو خاص. يف اململكة املتحدة، قاومت حملة التضامن مع فلسطني وحلفاؤها محاوالت 	 

الحكومة الربيطانية إلسكات حركة املقاطعة يف املحاكم، بالتزامن مع نجاحات مشابهة حققتها تدخالت قانونية يف أنحاء مختلفة من أوروبا. وينبغي للناشطني وحركات 

العدالة االجتامعية أن يستفيدوا من هذه األسبقيات القانونية الجديدة.

ينبغي للناشطني املتضامنني مع فلسطني أن يواصلوا التعبئة من خالل املجموعات املتداخلة ضد مرشوع قانون الرشطة والجرمية وإصدار األحكام واملحاكم وغريها من 	 

املناورات الحكومية. فهذه املجموعات قادرة عىل مامرسة ضغط أكرب عىل الحكومة، وتعتقد اعتقاًدا راسًخا برتابط النضاالت، وتؤمن مبقاومة القمع واالضطهاد.
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https://www.palestinecampaign.org/palestine-solidarity-campaign-defeats-uk-government-over-pensions-divestment/
https://elsc.support/defend/milestones
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http://www.Al-Shabaka.org

