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ُيَعّد التحالف الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود املنظمة 

التي  الوالية  متلك  والتي  احلكومات،  بني  املشتركة  الوحيدة 

تخولها أن تركز تركيزًا حصرًيا على القضايا املتصلة باحملرقة. 

ولذلك، فمع تواُتر األدلة على استشراء آفة معاداة السامية، فقد 

عقدنا العزم على أن نضطلع بدور رائد في محاربتها. وقرّر 

خبراء التحالف وجوب توّخي الوضوح في حتديد ماهية مشكلة 

معاداة السامية من أجل الشروع في معاجلتها. 

وقد عملت اللجنة املعنية مبعاداة السامية وإنكار احملرقة 

تعريف  حول  دولي  إجماع  بناء  على  التحالف  عن  املنبثقة 

عملي ملعاداة السامية، حيث اعتمدته الهيئة العامة للتحالف 

في وقت الحق. وبذلك، ضرب التحالف مثًل حتتذي به احملافل 

الدولية األخرى في السلوك املسؤول، وقّدم أداة مهمة تستطيع 

البلدان األعضاء فيه تطبيقها على أرض الواقع. وليس هذا 

سوى مثال واحد يوّضح الطريقة التي اعتمدها التحالف في 

متكني صانعي السياسات من معاجلة الزيادة التي طرأت على 

الكراهية والتمييز على مستوى أوطانهم. 

التعريف العملي لمعاداة السامية 

أنه  على  ينص  الذي  ستوكهولم  إعلن  روح  من  انطلًقا 

"باستمرار شعور البشرية بالذعر إزاء ... معاداة السامية وكره 

األجانب، فإن مسؤولية رسمية تقع على عاتق املجتمع الدولي 

متمثلة في مكافحة هذه اآلثام"، وّجهت اللجنة املعنية مبعاداة 

للتحالف  العامة  الهيئة  إلى  الدعوة  احملرقة  وإنكار  السامية  *  النص األصلي باالنكليزية على الرابط
https://www.holocaustremembrance.com/index.php
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الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود في بوخارست إلى اعتماد 

التعريف العملي التالي ملعاداة السامية في العام 2015. 

في يوم 26 أيار 2016، قررت الهيئة العامة في بوخارست: 

اعتماد التعريف العملي التالي غير امللزم قانونًيا ملعاداة اعتماد التعريف العملي التالي غير امللزم قانونًيا ملعاداة 

السامية: السامية: 

"معاداة السامية هي تصّور معني إزاء اليهود، وميكن التعبير "معاداة السامية هي تصّور معني إزاء اليهود، وميكن التعبير 

اخلطابية  املظاهر  ه  وُتوجَّ اليهود.  جتاه  كراهية  بوصفه  اخلطابية عنه  املظاهر  ه  وُتوجَّ اليهود.  جتاه  كراهية  بوصفه  عنه 

واملادية ملعاداة السامية نحو األفراد اليهود أو غير اليهود أو واملادية ملعاداة السامية نحو األفراد اليهود أو غير اليهود أو 

ممتلكاتهم أو كلهما مًعا، ونحو املؤسسات املجتمعية واملرافق ممتلكاتهم أو كلهما مًعا، ونحو املؤسسات املجتمعية واملرافق 

الدينية اليهودية." الدينية اليهودية." 

 ولغايات توجيه التحالف الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود 

في عمله، فقد تشّكل األمثلة التالية أمثلة توضيحية: 

قد تشمل هذه املظاهر استهداف دولة إسرائيل، باعتبارها 

إسرائيل  انتقاد  اعتبار  ميكن  ال  ذلك،  ومع  يهودية.  جماعة 

على نحو يشبه االنتقاد املوّجه ألي بلد آخر معاداًة للسامية. 

فمعاداة السامية كثيرًا ما تتهم اليهود بالتآمر على إحلاق 

ف لإلنحاء باللئمة على اليهود  األذى باإلنسانية، وغالًبا ما توظَّ

على "األسباب التي تقف وراء سوء األمور". ويجري التعبير عنها 

ف  في الكلم والكتابة واألشكال البصرية واألفعال. كما توظِّ

صورًا منطية مشؤومة وخصااًل شخصية سلبية. 

واألمثلة املعاصرة على معاداة السامية في احلياة العامة 

وضع  مع  الديني،  واحليز  العمل  وأماكن  واملدارس  واإلعلم 

السياق العام في عني االعتبار، تشمل وال تقتصر على: 

الدعوة إلى قتل اليهود أو إحلاق األذى بهم، أو تقدمي   -

أيديولوجيا  باسم  تسويغه،  أو  ذلك  في  العون  يد 

راديكالية أو وجهة نظر دينية متطرفة. 

توجيه اتهامات كاذبة لليهود أو تنتقص من آدميتهم   -

أو تضفي صفة شيطانية عليهم أو تبّث صورًا منطية 

عنهم باعتبارهم يهوًدا أو قوة اليهود بوصفهم جماعة 

على،  يقتصر  ال  ومبا  بصفة خاصة  قبيل،  من   -

اخلرافة التي تنطوي على مؤامرة يهودية عاملية أو 

سيطرة اليهود على اإلعلم أو االقتصاد أو احلكومات 

أو غيرها من املؤسسات املجتمعية. 

ل املسؤولية عن  اتهام اليهود بصفتهم شعًبا بتحمُّ  -

يرتكبها  لة  متخيَّ أو  حقيقية  مشروعة  غير  أفعال 

شخص يهودي أو جماعة يهودية مبفردها، أو حتى 

عن األفعال التي يرتكبها غير اليهود. 

لها  تعّرض  التي  اجلماعية  اإلبادة  حقيقة  إنكار   -

الشعب اليهودي أو نطاقها أو آلياتها )كغرف الغاز( 

دها على يد اجلزب االشتراكي القومي األملاني  أو تعمُّ

ومناصريه واملتواطئني معه في أثناء احلرب العاملية 

الثانية )احملرقة(. 

اتهام اليهود بصفتهم شعًبا، أو إسرائيل بصفتها   -

دولة، باختراع احملرقة أو املبالغة فيها. 

الوالء  من  أكبر  قدر  بإيلء  اليهود  املواطنني  اتهام   -

إلسرائيل، أو ألولويات اليهود املزعومة في جميع أنحاء 

العالم، من والئهم ملصالح األمم التي ينحدرون منها. 

إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير املصير، كاالدعاء   -

بأن وجود دولة إسرائيل ُيَعّد مسًعى عنصرًيا. 

الطلب  توجيه  خلل  من  مزدوجة  معايير  تطبيق   -

إليه لسلوك مسلك ال ُيتوقع أو ال ُيطلب من أي أمة 

دميقراطية أخرى. 

استخدام الرموز والصور املرتبطة مبعاداة السامية   -

قتلوا  اليهود  إن  تقول  التي  )كاملزاعم  الكلسيكية 

أو  إسرائيل  توصيف  في  الدم(  فرية  أو  املسيح 

اإلسرائيليني. 

املعاصرة  اإلسرائيلية  السياسة  بني  املقارنات  عقد   -

وسياسة النازيني. 

حتميل اليهود مبجموعهم املسؤولية عن أفعال دولة   -

إسرائيل. 

وُتعد األفعال املعادية للسامية أفعااًل جنائيةاألفعال املعادية للسامية أفعااًل جنائية عندما يعرّفها 

القانون على أنها كذلك )إنكار احملرقة أو توزيع املواد املعادية 

للسامية في بعض البلدان، مثًل(. 

وُتعد األفعال اجلنائية معادية للساميةاألفعال اجلنائية معادية للسامية عندما يقع االختيار 

على أهداف الهجمات، سواء أكانت أشخاًصا أم ممتلكات - 

كاملباني واملدارس وأماكن العبادة واملقابر - ألنها يهودية أو 

مرتبطة باليهود أو ألنه ُينظر إليها على أنها كذلك. 

من  اليهود  حرمان  إلى  للسامية  املعادي  للساميةالتمييز  املعادي  التمييز  يشير 

الفرص أو اخلدمات املتاحة لآلخرين، وهو ُيعد مخالًفا للقانون 

في العديد من البلدان. 

)ترجمه عن اإلجنليزية: ياسني السيد()ترجمه عن اإلجنليزية: ياسني السيد(


