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مبادئ تفكيك معاداة السامية: استجابة يهودية

تقدمية إلعالن القدس
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نؤمــن بعالــم نعيــش فيــه جميًعــا بمعــزة وأمــان - عالــم 

خــاٍل مــن العنرصيــة، وخــاٍل مــن معــاداة الســامية، وخــاٍل 

ــر  ــف الكب ــن التضاع ــم م ــى الرغ ــالموفوبيا. ع ــن اإلس م

للحكومــات واألحــزاب السياســية الفاشــية والعنرصيــة 

ــون  ــا ملتزم ــم، فإنن ــاء العال ــع أنح ــتبدادية يف جمي واالس

ــم  ــاء عال ــر مــن أي وقــت مــى، بالعمــل عــى بن اآلن، أكث

ــاس  ــع الن ــة لجمي ــاواة والكرام ــة واملس ــه العدال ــح في تُمن

ــتثناء. دون اس

نكتــب هــذا البيــان بقلــق شــديد، إزاء املحــاوالت 

ــاءلة  ــن املس ــرب م ــة، للته ــة اإلرسائيلي ــتمرة للحكوم املس

ــدويل،  ــون ال ــان، والقان ــوق اإلنس ــا لحق ــول انتهاكاته ح

ــطينيني  ــامية إىل الفلس ــاداة الس ــات بمع ــه اتهام ــرب توجي ع

ومــن يدافعــون عــن حقــوق الفلســطينيني. ال يــؤدي هــذا إىل 

إســكات الفلســطينيني واملدافعــني عنهــم فحســب، بــل إنــه 

يهــدد ســالمة اليهــود والنضــال مــن أجــل تفكيــك معــاداة 

ــا.  ــامية أيًض الس

وأبــرز مثــال عــى هــذه الحملــة الخطــرة، محاولــة 

ــل  ــن قب ــّر م ــامية« املق ــاداة الس ــف »مع ــرض تعري ف

 )IHRA( التحالــف الــدويل إلحيــاء ذكــرى الهولوكوســت

، املعيــب واملرفــوض عــى نطــاق واســع، عــى الحكومات 

ــي.  ــع املدن ــات واملجتم ــة والجامع ــات العام واملؤسس

ــات  ــة املجتمع ــف لحماي ــذا التعري ــع ه ــم وض ــم يت ل

العنرصيــة  والهجمــات  التعصــب  مــن  اليهوديــة 

املتصاعــدة التــي تواجههــا، والتــي ينفذهــا املتعصبــون 

ــتخدام  ــم اس ــك، يت ــن ذل ــا ع ــب. عوًض ــض يف الغال البي

ــدان كهــراوة لقمــع  هــذا التعريــف، يف العديــد مــن البل

ــة  ــت إدان ــة. تم ــة األكاديمي ــارصة والحري ــن باملن املنادي

ــات  ــن املنظم ــرشات م ــل الع ــن قب ــف م ــذا التعري ه

الفلســطينية واإلرسائيليــة وممثــي املجتمــع املدنــي 

ومنظمــات حقــوق اإلنســان مــن جميــع أنحــاء العالــم، 

فضــالً عــن األكاديميــني والكتــاب والناشــطني - بمــن يف 

ذلــك أحــد املؤلفــني األصليــني لتعريــف التحالــف الــدويل 
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ــره  ــا تأث ــوا جميًع ــت – أدان ــرى الهولوكوس ــاء ذك إلحي

ــة. ــض للديمقراطي ــي واملناه القمع

يف هــذا الســياق، نرحــب بإعــالن القــدس حــول معــاداة 

ــف  ــًدا، لتعري ــا مفي ــاره تصحيًح ــامية )JDA( باعتب الس

التحالــف الــدويل إلحيــاء ذكــرى الهولوكوســت الــذي 

ــدى  ــت  إح ــال احتاج ــرة. يف ح ــاء خط ــى أخط ــوي ع يحت

ــإن  ــامية، ف ــاداة الس ــف ملع ــع تعري ــات إىل وض املؤسس

ــل  ــر مقاب ــّد كب ــن إىل ح ــل محّس ــو بدي ــدس ه ــالن الق إع

ــت.  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدويل إلحي ــف ال ــف التحال تعري

ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــاده م ــه واعتم ــت صياغت ــد تم لق

ــو  ــم، وه ــن يف العال ــة البارزي ــات اليهودي ــاء الدراس علم

ــر،  ــة التعب ــن حري ــع ع ــاش، ويداف ــاحة للنق ــح مس يفت

ــدويل  ــف ال ــف التحال ــة يف تعري ــب املضلل ــض الجوان ويدح

ــذا، ويف  ــن ه ــم م ــى الرغ ــت. ع ــرى الهولوكوس ــاء ذك إلحي

 ، )IHRA( ــف ــة لتعري ــاءات املضلل ــالح االدع ــة إلص محاول

فــإن JDA يقــع يف فــخ وضــع إرسائيــل وفلســطني يف قلــب 

النقاشــات حــول معــاداة الســامية. إذا كان واضعو املســودة 

قــد احتاجــوا إىل تحقيــق خــاص، للــرد بشــكل كامــل عــى  

ــت  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدويل إلحي ــف ال ــف التحال تعري

ــالت،  ــر وتحلي ــات نظ ــني وجه ــم إذا تضم )IHRA(، فعليه

تمثــل اآلراء الفلســطينية يف صياغــة الوثيقــة، والتــي بدونهــا 

يظــل إعــالن القــدس ناقًصــا. يخاطــر هــذا الركيــز غــر 

ــاب  ــى الخط ــة ع ــف املراقب ــاهمة يف تكثي ــئ، باملس املتكاف

ــر  ــن املخاط ــاه ع ــطيني، ورصف االنتب ــي الفلس اإلرسائي

الحقيقيــة التــي نواجههــا اليــوم كيهــود، مــن قبــل 

ــرف. ــني املتط ــض واليم ــني البي العنرصي

ــاداة  ــف مع ــدرك أن تعري ــا ن ــك، أنن ــن ذل ــم م األه

الســامية، ال يــؤدي يف الواقــع إىل تفكيكهــا. يُضعــف 

ترشيــع تعريــف جامــد، ألي شــكل مــن أشــكال التعصــب 

التمييــز عــرب  األعمــى، جهــود مجتمعنــا ملكافحــة 

ــم  ــة نظ ــن محاول ــدالً م ــة. ب ــة املختلف ــياقات الزمني الس

ــو  ــامية، ندع ــاداة الس ــة ملع ــدة وواضح ــات جام تعريف

التقدميــني يف جميــع أنحــاء العالــم، إىل االلتــزام بتفكيكهــا 

إىل جانــب جميــع أشــكال االضطهــاد والتعصــب األخــرى. 

يف هــذا اإلطــار، نقــدم هــذه املبــادئ والخطــوات العمليــة 

مــن أجــل توفــر األمــان والحريــة لجميــع النــاس، بمــا يف 

ــودي: ــعب اليه ــك الش ذل

١.  ال تعزل معاداة السامية عن أشكال االضطهاد األخرى

ركــز عملــك يف تفكيــك معــاداة الســامية يف إطــار النضــال 

ــاداة  ــع. مع ــة والقم ــكال العنرصي ــع أش ــد جمي ــع ض األوس

الســامية جــزء ال يتجــّزأ مــن التفــوق األبيــض، وهــي جــزء 

مــن آليــة التفرقــة والرهيــب املســتخدمة إلبقائنــا معزولــني 

ــود  ــتهداف الس ــتخدمة الس ــها املس ــة نفس ــاء - اآللي وضعف

وغرهــم مــن األشــخاص ذوي البــرشة الســمراء، واملســلمني، 

ــن. إن  ــني، وآخري ــكان األصلي ــات الس ــن، ومجتمع واملهاجري

عــزل معــاداة الســامية، يتجاهــل التهديــدات املركزيــة التــي 

تواجههــا هــذه املجتمعــات يف ظــل هيمنــة البيــض، ويمحــو 

التجــارب التــي يعيشــها اليهــود الســود وغرهــم مــن اليهــود 

ــده  ــذي يجــب توحي ــت النضــال ال امللونــني، ويــؤدي إىل تفتي

ــول إن  ــذي يق ــدأ ال ــق املب ــرّصف وف ــاح. ت ــق النج لتحقي

ــزأ.  ــة ال تتج ــا العدال ــددة، بينم ــب متع ــاد جوان لالضطه

تثيــر  التــي  السياســية  األيديولوجيــات  تحــدى    .٢

والخــوف والكراهيــة  العنصريــة 

رفــض وتحــدي األيديولوجيــات الفاشــية والقوميــة 

ــؤدي إىل  ــي ت ــرف، الت ــي املتط ــب اليمين ــاء والتعص البيض

ــة  ــدات التآمري ــذه املعتق ــتخدم ه ــة. تُس ــف قاتل ــال عن أعم

والخطــرة لتقســيم املجتمعــات وزرع الخــوف يف أوســاطها، 

ــااًل  ــدع مج ــه. ال ت ــاظ علي ــض والحف ــوق األبي ــز التف وتعزي

ــذه  ــون له ــن يروج ــيني الذي ــات والسياس ــادة واملؤسس للق

األيديولوجيــات، ويكســبون الســلطة، مــن خــالل زرع معاداة 

ــة األجانــب. ــة اإلســالم وكراهي الســامية والعنرصيــة وكراهي

الثقافيــة  الحيــاة  خلــق بيئــات تؤكــد كل مظاهــر   .3

بهــا وتحتفــي  والدينيــة 

ضــع سياســات وممارســات تتبنــى بقــوة التنــوع الثقايف 

ــة  ــكل الهيمن ــه. تُش ــامح مع ــي بالتس ــي، وال تكتف والدين

املســيحية البيضــاء العديــد مــن مجتمعاتنــا وحياتنــا 

وعالقاتنــا ومؤسســاتنا، وهــي تغــذي االســتغالل والكراهيــة 

والتمييــز مــن خــالل تأطــر كل املجتمعــات غــر البيضــاء 

ــع  ــذا الواق ــدَّ له ــرى«. تص ــا »أخ ــى أنه ــيحية ع ــر املس وغ

املــؤذي، مــن خــالل تقييمــك للسياســات املتبعــة يف املجتمــع 

ــق  ــى خل ــرص ع ــتك، واح ــل مؤسس ــك أو داخ ــط ب املحي

ــلمني  ــود واملس ــمح لليه ــمولية تس ــة وش ــاحات داعم مس

والســيخ والهنــدوس والبوذيــني وجميــع الطوائــف الدينيــة 

ــاء. ــعور باالنتم ــار والش ــرى، باالزده األخ

العنصريــة  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اجعــل   .4

يوميــة وممارســة  سياســة  والتعصــب، 

ترســيخ العدالــة العرقيــة والشــمول الدينــي )احــرام 

الدينيــة( والعدالــة االجتماعيــة،  املعتقــدات  جميــع 

ــاذ  ــات واتخ ــع السياس ــاء وض ــة، أثن ــدة مركزي كأعم
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القــرارات، يف املنظمــات واملؤسســات والترشيعــات. إىل أن 

ــاًل،  ــا فع ــم فيه ــي يت ــة الت ــا إىل النقط ــل مجتمعاتن تص

القضــاء عــى العنرصيــة ومعــاداة الســامية، فــإن األمــر 

ــذرة، يف  ــة ومتج ــاحات مفتوح ــاء مس ــا، إلنش ــروك لن م

نســيج املمارســة اليوميــة، للمبــادرات واملناهــج واألطــر 

التعليميــة املناهضــة للعنرصيــة. إن لــم نجعــل التصــدي 

ــود  ــد الس ــة ض ــك العنرصي ــا يف ذل ــض، بم ــة البي لهيمن

ومعــاداة الســامية وكراهيــة اإلســالم، جــزًءا مــن حياتنــا 

ــتقبل  ــق املس ــن تحقي ــًدا م ــن أب ــن نتمك ــة، فل اليومي

ــده. ــذي نري ــادل ال الع

الوصــول إلــى األمــان مــن خــالل التضامــن، وليــس مــن   .5

ــون ــالل القان ــالل إح خ

مقاومــة الدعــوات التــي تدعــو إىل الــرد عــى العنــف 

ضــد اليهــود، بزيــادة التواجــد الرشطــي. ســتؤّدي 

ــض  ــرضر ببع ــاق ال ــة إىل إلح ــة الرشطي ــادة الرقاب زي

ــود  ــك اليه ــن يف ذل ــا، بم ــاء يف مجتمعاتن ــراد الضعف األف

امللونــون. عوًضــا عــن ذلــك، لنضغــط يف اتجــاه إحــالل 

االســراتيجيات واملمارســات والخطــط التــي تتبنــى 

الحمايــة والســالمة لجميــع أفــراد املجتمــع، دون زيــادة 

تواجــد أجهــزة إنفــاذ القانــون ذات الطابــع العســكري. 

يُظهــر التاريــخ أن الحريــة واألمــان لنــا، يعتمــدان عــى 

ــا. ــا جميًع ــان لن ــة واألم الحري

وّقع من قبل: 

الصوت اليهودي من أجل السالم )الواليات املتحدة(.

أصوات يهودية مستقلة )كندا(.

حركــة مانشســر اليهوديــة مــن أجــل فلســطني )اململكــة 

ملتحدة(. ا

معهد الهوت التحرير اليهودي )كندا(.

شما كولينو - أصوات يهودية بديلة )نيوزيلندا(.

ــل  ــن أج ــون م ــون إرسائيلي ــل )مواطن ــن الداخ ــة م مقاطع

.)BDS

الصــوت اليهــودي مــن أجــل ســالم عــادل يف الــرشق األوســط 

)أملانيــا(.

يهود ضد االحتالل )أسراليا(.

 Union Juive Française( ــيس ــودي الفرن ــالم اليه ــاد الس اتح

pour la Paix( فرنســا.

اليهود يقولون ال! )الواليات املتحدة األمريكية(.

Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine     - فرنسا.

الشبكة اليهودية الدولية املعادية للصهيونية.

آخــر  يهــودي  صــوت   -  Een Andere Joodse Stem

بلجيــكا(.  ، )فالنــدرز 

يهود اسكتلنديون ضد الصهيونية )اسكتلندا(.

كما تحركنا الروح )منظمة عدالة يهودية(

Tikkun Olam Chavurah

ترجمة عن اإلنكليزية: مايا أبو الحيات


