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إعالن القدس حول معاداة السامية

25 آذار 2021
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الديباجة

ــول  ــدس ح ــالن الق ــاه، إع ــون أدن ــن املوقع ــدم نح نق

معــاداة الســامية، وهــو نتــاج مبــادرة انبثـــقت يف القــدس، 

ــاداة  ــات مع ــون يف دراس ــون مختص ــون دولي ــا باحث وبينن

ــات  ــك الدراس ــا يف ذل ــة، بم ــاالت ذات الصل ــامية واملج الس

ــل  ــت( وإرسائي ــة )الهولوكوس ــة واملحرق ــة باليهودي املتعلق

وفلســطني والــرشق األوســط. تمــت صياغــة نــص اإلعــالن 

بعــد استشــارة خــرباء قانونيــني وأعضــاء مجتمــع مدنــي. 

ــام  ــان لع ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــتناداً إىل اإلع اس

1948، واتفاقيــة العــام 1969 للقضــاء عــى جميــع أشــكال 

التمييــز العنــرصي، وإعــالن العــام 2000 ملنتدى ســتوكهولم 

ــام  ــدة لع ــم املتح ــرار األم ــت، وق ــأن الهولوكوس ــدويل بش ال

2005 بشــأن إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت، فإننــا نعتقــد أن 

لالســامية ســمات مميــزة معينــة، ولكنــه يجــب عــدم فصــل 

النضــال ضدهــا عــن النضــال الشــامل ضــد جميــع أشــكال 

التمييــز العنــرصي والعرقــي والثقــايف والدينــي والجنــدري.

وإدراًكا منــا لالضطهــاد التاريخــي لليهــود عــرب التاريــخ 

ــادة  ــق إىل إع ــر بقل ــة، وإذ ننظ ــة للمحرق ــرب العاملي والع

التأكيــد عــى معــاداة الســامية مــن قبــل الجماعــات التــي 

ــى  ــع وع ــة واملجتم ــف يف السياس ــة والعن ــد الكراهي تحش

ــز  ــيّ موج ــف عم ــعى إىل تعري ــا نس ــت، فإنن ــبكة اإلنرن ش

ومســند اعتمــاًدا عــى تاريــخ معــاداة الســامية، مــع 

ــة. ــوط املوِجه ــن الخط ــة م مجموع

ــامية لـــ  ــاداة الس ــول مع ــدس ح ــالن الق ــتجيب إع يس

ــت«،  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدويل إلحي ــف ال ــف التحال »تعري

ــرى  ــاء ذك ــدويل إلحي ــف ال ــا التحال ــي اعتمده ــة الت الوثيق

تعريــف  وألن   .2016 العــام  يف   )IHRA( الهولوكوســت 

التحالــف الــدويل إلحيــاء ذكــرى الهولوكوســت )IHRA( غــر 

ــاق  ــى نط ــاض ع ــية وفضف ــي الرئيس ــن النواح ــح م واض

واســع لتفســرات مختلفــة، فقــد تســبب يف حــدوث ارتبــاك 

ــد  ــة ض ــى املعرك ــف رح ــايل أضع ــدل، وبالت ــارة للج وإث

معــاداة الســامية. مــع اإلشــارة إىل أنــه يطلــق عــى نفســه 
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ــم  ــالل تقدي ــن خ ــينه م ــعينا إىل تحس ــي«، س ــف عم »تعري

)أ( تعريــف أســايس أوضــح و )ب( مجموعــة متماســكة مــن 

ــد  ــًدا يف رص ــذا مفي ــون ه ــل أن يك ــة. نأم ــوط املوِجه الخط

ــم.  ــراض التعلي ــك ألغ ــا، وكذل ــامية ومكافحته ــاداة الس مع

ــاً كبديــل لتعريــف  ــزم قانوني ــا غــر املل ــا نقــرح إعالنن إنن

 .)IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدويل إلحي ــف ال التحال

يمكــن للمؤسســات التــي تبنــت بالفعــل تعريــف التحالــف 

ــتخدام  ــت )IHRA( اس ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدويل إلحي ال

ــره. ــا كأداة لتفس نصن

يتضمــن تعريــف التحالــف الــدويل إلحيــاء ذكــرى 

ــامية، 7  ــاداة الس ــى مع ــاالً ع ــت )IHRA 11( مث الهولوكوس

ــع  ــذا يض ــني أن ه ــل. يف ح ــة إرسائي ــى دول ــز ع ــا ترك منه

تأكيــًدا غــر مســَوغ لــه يف هــذا املضمــار، إال أن هنــاك حاجة 

ــرشوع  ــيايس امل ــاب الس ــدود الخط ــح ح ــة إىل توضي ملَح

والعمــل فيمــا يتعلــق بالصهيونيــة وإرسائيــل وفلســطني. إن 

ــامية  ــاداة الس ــة مع ــز مكافح ــقني: )1( تعزي ــا ذو ش هدفن

ــة  ــح ماهيتهــا وكيــف تتجــى، )2( حماي مــن خــالل توضي

مســاحة لنقــاش مفتــوح حــول القضيــة الشــائكة ملســتقبل 

ــية  ــا يف اآلراء السياس ــرك جميًع ــطني. ال نش ــل/ فلس إرسائي

ــة.  ــية حزبي ــدة سياس ــج ألجن ــعى إىل الروي ــها وال نس نفس

إن تحديدنــا أن وجهــة نظــر أو عمــال مــا مختلــف حولهمــا 

ليســا بمثابــة ال ســاميّة ال يعنــي أننــا نؤيــد ذلــك الــرأي أو 

ــده. ــا ال نؤي ــل أو أنن العم

الخطــوط املوِجهــة التــي تركــز عــى إرسائيــل وفلســطني 

ــب  ــا ككل، فيج ــذ مًع ــب أن تؤخ ــن 6 إىل 15( يج ــام م )األرق

قــراءة كل واحــد منهــا عــى ضــوء الخطــوط املوِجهــة األخرى، 

مــن خــالل مراعــاة الســياق دائمــاً؛ حيــث يمكــن أن يتضمــن 

الســياق النيــة مــا وراء الخطــاب، أو نمــط الخطــاب بمــرور 

ــون  ــا يك ــة ًعندم ــدث، خاص ــة املتح ــى هوي ــت، أو حت الوق

ــى  ــك، ع ــة. لذل ــل أو الصهيوني ــو إرسائي ــوع ه ــور املوض مح

ســبيل املثــال، يمكــن أن يكــون العــداء إلرسائيــل تعبــرًا عــن 

عدائيــة ال ســامية، أو يمكــن أن يكــون رد فعــل عــى انتهــاك 

ــذي يشــعر  حقــوق اإلنســان، أو قــد يكــون هــو االنفعــال ال

بــه الشــخص الفلســطيني بســبب تجربتــه عــى يــد الدولــة. 

ــق  ــاك حاجــة إىل الحكــم والحساســية يف تطبي باختصــار، هن

ــة.  هــذه الخطــوط املوِجهــة عــى حــاالت عينيّ

تعريف:

معــاداة الســامية هــي تمييــز أو قولبــة نمطيّــة أو 

عــداء أو عنــف ضــد اليهــود كونهــم يهــوداً )أو املؤسســات 

ــة(. ــا يهودي ــة كونه اليهودي

الخطوط الموِجهة 

)أ(. عام

املاهويـّـة )معاملــة ســمة شــخصية عــى أنهــا متأصلــة(   .1

ــكان  ــول س ــة ح ــلبية جارف ــات س ــراء تعميم أو إج

معينــني همــا عنرصيـّـة. إن مــا ينطبــق عــى العنرصيــة 

ــكل  ــامية بش ــاداة الس ــى مع ــق ع ــام، ينطب ــكل ع بش

ــاص.  خ

ــرة أن  ــو فك ــيكية ه ــامية الكالس ــرصّي لالس ــز ح مميِّ  .2

ــع هــذه الفكــرة  ــرّش. تقب اليهــود مرتبطــون بقــوى ال

ــل  ــود، مث ــة لليه ــالت املعادي ــن التخيّ ــر م ــّب الكث يف ل

فكــرة املؤامــرة اليهوديــة التــي يمتلــك فيهــا »اليهــود« 

ألجندتهــم  للرويــج  يســتخدمونها  خفيــة  قــوة 

الجماعيــة عــى حســاب اآلخريــن. يســتمر هــذا الرابــط 

ــل أن  ــارض: يف تخي ــت الح ــرّش يف الوق ــود وال ــني اليه ب

ــة«،  ــد خفي ــات »بي ــى الحكوم ــيطرون ع ــود« يس »اليه

ــائل  ــى وس ــيطرون ع ــوك، ويس ــون البن ــم يمتلك وأنه

ــة«،  ــة داخــل دول اإلعــالم، ويترصفــون بوصفهــم »دول

ــاء  ــل وب ــرض )مث ــار امل ــن انتش ــؤولون ع ــم املس وه

كوفيــد-19(. يمكــن اســتغالل هــذه امليــزات كّلهــا عــرب 

ــة(.  ــى معادي ــة )وحت ــية مختلف ــباب سياس أس

يمكــن أن تتجــى معــاداة الســامية يف األقــوال، والصــور   .3

املرئيــة، واألفعــال. مــن األمثلــة عــن التعابــر املعاديــة 

ــاء أو  ــم أثري ــود جميعه ــل: اليه ــوال مث ــامية أق للس

بخيلــون بطبيعتهــم أو غــر وطنيــني. غالبًــا مــا 

ــامية،  ــة للس ــة املعادي ــوم الكاريكاتوري ــم يف الرس يت

تصويــر اليهــود عــى أنهــم بشــعون، وأنوفهــم كبــرة 

ومرتبطــون بالثــروة. مــن األمثلــة عــى األفعــال املعادية 

للســامية: االعتــداء عــى شــخص مــا ألنــه يهــودي، أو 

مهاجمــة كنيــس يهــودي، أو الرســم بالدهــان للصليــب 

ــا -  ــعاراً له ــح ش ــة وأصب ــط بالنازي ــوف – املرتب املعق

ــخاص أو  ــف أش ــض توظي ــود، أو رف ــور اليه ــى قب ع

ــود. ــم يه ــم ألنه ترقيته

يمكــن أن تكــون معــاداة الســامية مبــارشة أو رمزيــة،   .4

ــة  ــال، »إن عائل ــبيل املث ــى س ــفرة. فع ــة أو مش رصيح

روتشــيلد يســيطرون عــى العالــم«، هــي عبارة مشــفرة 

حــول القــوة املزعومــة لســيطرة »اليهــود« عــى البنــوك 

ــل  ــر إرسائي ــإن تصوي ــل، ف ــدويل. وباملث ــل ال والتموي

عــى أنهــا الــرّش املطلــق أو املبالغــة يف تقديــر تأثرهــا 

ــة  ــفرة لعنرصي ــة مش ــون طريق ــن أن يك ــي يمك الفع
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ــاالت،  ــن الح ــر م ــم. يف كث ــود ووصمه ــتهدف اليه تس

يكــون تحديــد الخطــاب املشــفر مســألة ســياق وإطالق 

ــة. ــوط املوِجه ــذه الخط ــاة ه ــع مراع ــكام، م أح

ــرب  ــأنها ع ــن ش ــل م ــة أو التقلي ــة املحرق ــكار فداح إن  .5

ــم  ــود ل ــة لليه ــة النازي ــادة الجماعي ــأن اإلب ــاء ب االدع

ــادة  ــكرات إب ــاك معس ــن هن ــم تك ــه ل ــدث، أو أن تح

ــن  ــزًءا م ــا كان ج ــدد الضحاي ــاز، أو أن ع ــرف غ أو غ

ــامية. ــاداة الس ــو مع ــي، ه ــايل الفع اإلجم

)ب(. إرسائيــل وفلســطني: أمثلــة ملظاهــر ال ســامية، يف   

ــا. ظاهره

إلصــاق الرمــوز والصــور والقوالــب النمطيــة الســلبية   .6

ــة 2  ــادئ التوجيهي ــر املب ــيكية )انظ ــامية الكالس لالس

ــل. ــة إرسائي و3( بدول

ــلوك  ــن س ــة ع ــؤولية الجماعي ــود املس ــل اليه تحمي  .7

ــود،  ــم يه ــرد أنه ــود، ملج ــة اليه ــل، أو معامل إرسائي

كعمــالء إلرسائيــل.

ــل أو  ــة إرسائي ــود، بإدان ــم يه ــاس، ألنه ــة الن مطالب  .8

ــاع  ــال، يف اجتم ــبيل املث ــى س ــاً )ع ــة علن الصهيوني

ســيايس(. 

ــم  ــرد أنه ــني، ملج ــر اإلرسائيلي ــود غ ــراض أن اليه االف  .9

كذلــك، هــم بالــرضورة أكثــر والء إلرسائيــل مــن والئهم 

ــم.  لبلدانه

ــود  ــة إرسائيــل يف الوج ــود يف دول ــق اليه إنــكار ح  .10

ــدأ  ــا ملب ــود، وفًق ــا، كيه ــا وفرديً ــار، جماعيً واالزده

املســاواة.

ــر أو  ــات نظ ــة لوجه ــطني: أمثل ــل وفلس )ج(. إرسائي  

ــواء  ــامية )س ــة للس ــت معادي ــا، ليس ــال، ظاهريً أفع

ــر أو  ــة النظ ــى وجه ــق ع ــم يواف ــرء أم ل ــق امل أواف

ــل( الفع

دعــم مطالــب الفلســطينيني بالعدالــة، ومنحهــم كامــل   .11

ــانية،  ــة واإلنس ــة واملدني ــية والوطني ــم السياس حقوقه

ــدويل. ــون ال ــوارد يف القان ــو ال ــى النح وع

ــكال  ــن أش ــكل م ــة كش ــة الصهيوني ــاد أو معارض انتق  .12

القوميــة، أو التــذرع بمجموعــة متنوعــة مــن الرتيبــات 

الدســتورية لليهــود والفلســطينيني يف املنطقــة الواقعــة 

بــني نهــر األردن والبحــر األبيــض املتوســط. ليــس مــن 

معــاداة الســامية دعــم الرتيبــات التــي تمنــح املســاواة 

الكاملــة لجميــع الســكان »بــني النهــر والبحــر«، 

ــة  ــة، أو دول ــة القومي ــة ثنائي ــني، أو دول ــواء يف دولت س

ديمقراطيــة وحدويــة، أو دولــة اتحاديــة )فيدراليــة(، أو 

بــأي شــكل مــن األشــكال.

ــن  ــة، وبضم ــل كدول ــة إلرسائي ــند باألدل ــد امُلس النق  .13

ذلــك مؤسســاتها ومبادئهــا التأسيســية. كما يشــمل 

سياســاتها وممارســاتها، الداخليــة والخارجيــة، 

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــل يف كل م ــلوك إرسائي ــل س مث

ــل يف املنطقــة،  ــه إرسائي ــذي تلعب ــدور ال وغــزة، وال

ــى  ــة، ع ــا، كدول ــر به ــرى تؤث ــة أخ أو أي طريق

ــاداة  ــن مع ــس م ــم. لي ــداث يف العال ــات األح مجري

الســامية اإلشــارة إىل التمييــز العنــرصي املنهجــي. 

وبشــكل عــام، فــإن معايــر النقــاش نفســها التــي 

ــات  ــى النزاع ــرى وع ــدول األخ ــى ال ــق ع تنطب

األخــرى بشــأن تقريــر املصــر الوطنــي، تنطبــق يف 

حالــة إرسائيــل وفلســطني. بالتــايل، فإنه حتــى وإن 

كان هــذا مثــرًا للجــدل، فليســت معــاداة الســامية، 

ــاالت  ــل بالح ــارن إرسائي ــن تق ــا، م ــّد ذاته يف ح

التاريخيــة األخــرى، بمــا يف ذلــك االســتعمار 

ــرصي. ــل العن ــتيطاني أو الفص االس

املقاطعــة وســحب االســتثمارات والعقوبــات هــي   .14

أشــكال شــائعة وغــر عنيفــة مــن االحتجــاج الســيايس 

ضــد الــدول. يف الحالــة اإلرسائيليــة، هــم ليســوا، يف حــّد 

ــامية. ــن للس ــم، معادي ذاته

ال ينبغــي قيــاس الخطــاب الســيايس أو أن يكــون   .15

ــه  ــم حمايت ــي تت ــواًل لك ــا أو معق ــبًا أو ملطًف متناس

ــوق  ــي لحق ــالن العامل ــن اإلع ــادة 19 م ــب امل بموج

اإلنســان أو بموجــب املــادة 10 مــن االتفاقيــة األوروبيــة 

لحقــوق اإلنســان وغرهــا مــن صكــوك حقــوق 

ــا  ــض مفرًط ــراه البع ــد ي ــذي ق ــد ال ــان. إن النق اإلنس

ــا«،  ــاًرا مزدوًج ــه يعكــس »معي ــرًا للجــدل، أو أن أو مث

ــام،  ــكل ع ــامية. وبش ــا للس ــه معاديً ــّد ذات ــس بح لي

فــإن الخــط الفاصــل بــني الخطــاب الالســامي وغــر 

ــني  ــل ب ــط الفاص ــن الخ ــف ع ــامية يختل ــادي للس املع

ــول. ــول واملعق ــر املعق ــاب غ الخط
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