قائمة المصطلحات
اإلبادة الجماعية

االستهداف والقتل المتعمد لمجموعة لها خصائص عنصرية أو ثقافية
أو سياسية واحدة .صاغ هذا المصطلح الفقيه القانوني األمريكي الذي
ولد في بولندا “رافائيل ليمكين” عام  ۱۹٤٤لإلشارة إلى القتل الجماعي
لليهود على يد النازيين .تم إعالن اإلبادة الجماعية جريمة دولية باتفاقية
منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن األمم المتحدة
عام  .۱۹٤۸تعرف االتفاقية اإلبادة الجماعية بأنها أي من األفعال التالية
التي يتم ارتكابها بقصد اإلهالك الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو
عرقية أو عنصرية أو دينية بأي مما يلي:
أ .قتل أفراد المجموعة؛
ب .التسبب في وقوع أذى جسدي أو عقلي خطير ألفراد المجموعة؛
ج .تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة هدفها إهالكهم جسديا ً
كليا ً أو جزئياً؛
د .فرض إجراءات تهدف إلى منع التناسل ضمن المجموعة؛
هـ .نقل أطفال المجموعة بالقوة إلى مجموعة أخرى.
يقتصر استخدام عبارة «نية اإلهالك» مع اإلبادة الجماعية فقط.
بينما هناك فئة وثيقة الصلة منصوص عليها في القانون الدولي باسم
“الجرائم ضد اإلنسانية» تُعرّف بأنها هجمات واسعة االنتشار أو
منهجية ضد المدنيين.

الرأسمالية

نظام اقتصادي تكون به ملكية وسائل اإلنتاج والتوزيع وتبادل
الثروات أساسا ً مع األفراد أو الشركات الخاصة.

الشيوعية

نظام اقتصادي واجتماعي تصوره المفكر األلماني كارل ماركس
في القرن التاسع عشر .من الناحية النظرية ،تؤسس الشيوعية لمبدأ
الملكية الجمعية لجميع وسائل اإلنتاج ،كبديل عن الملكية الفردية (راجع
الماركسية) .أما من الناحية العملية ،فهي تح ّكم حزب سلطوي واحد
على كالً من النظامين السياسي واالقتصادي .ارتبطت الشيوعية أساسا ً
في القرن العشرين ،باألنظمة االقتصادية والسياسة للصين واالتحاد
السوفييتي.

صلب
ال َ

طريقة للقتل عن طريق تثبيت الجسد بالمسامير أو تقييده على صليب،
ويكون ذلك عادةً لأليدي واألرجل ،وانتشرت تلك الطريقة في العصر
القديم .يُعتقد أن المسيح قد قُتل بهذه الطريقة على يد السلطات الرومانية
بتوجيه من الحاكم بيالطس البنطي.

الماركسية

مبادئ كارل ماركس وصديقه فريدريك إنجلز عن االقتصاد والسياسة
والمجتمع .وتتضمن هذه المبادئ مفهوم الحتمية االقتصادية ،وهو
القائل بأن الهياكل السياسية واالجتماعية تتحدد على أساس الظروف
االقتصادية لألشخاص .تدعو الماركسية إلى مجتمع غير طبقي ،حيث
تكون ملكية وسائل اإلنتاج ملكية عامة ،ويتحقق ذلك عن طريق إطاحة
الطبقة العاملة بالنظام الرأسمالي.

إنكار الهولوكوست وتزييفه

االعتقاد الخاطئ ونظرية المؤامرة التي تتبني فكرة أن أحداث
الهولوكوست لم تحدث أو أنها تم تضخيمها لخدمة مصالح اليهود.
تسعى وجهة النظر األيدلوجية هذه إلى إعادة كتابة السجالت التاريخية
واستمرار كراهية اليهود.
بروتوكوالت حكماء صهيون
ً
أكثر المطبوعات المعادية للسامية انتشارا في العصر الحديث .تم
فضح أكاذيبه عن اليهود عدة مرات ولكن يتم تداوله حتى اليوم خاصة
على اإلنترنت .يشترك جميع األفراد والمجموعات التي استخدمت
البروتوكوالت في غرض واحد :وهو نشر كراهية اليهود .يُعد كتاب
البروتوكوالت عمل خيالي ،تمت كتابته بهدف إلقاء اللوم على اليهود
واتهامهم بارتكاب العديد من اآلثام .يدعي من يقومون بتوزيعه أنه يوثق
مؤامرة اليهود للسيطرة على العالم .ولم تُوجد أبداً تلك المؤامرة وال
قادتها المزعومون المسمون بحكماء صهيون.

بوجروم ()Pogrom
كلمة روسية –  – Pogromتعني «نشر الخراب والتدمير بعنف».
من الناحية التاريخية ،يشير المصطلح إلى الهجمات العنيفة التي شنها
السكان المحليون من غير اليهود على اليهود في اإلمبراطورية الروسية
وفي البالد األخرى أثناء أواخر القرن التاسع عشر.

تهمة قتل اليهود للمسيح

تهمة خاطئة تدين الشعب اليهودي ككل وفي جميع األزمنة على
مسؤولية قتل المسيح.

الغيتو او الجيتو ()Ghetto
جاء مصطلح “الجيتو» من اسم منطقة لليهود في العصور الوسطى
في فينيسيا تأسست في عام  ،۱٥۱٦عندما أجبرت السلطات الفينيسية
يهود المدينة على اإلقامة في تلك المنطقة .أثناء الحرب العالمية الثانية،
أجبر النازيون السكان اليهود على اإلقامة في أحياء لليهود (في ظروف
بائسة عادةً).

مارتن لوثر ( / )۱٥۸٦-۱٤۸۳اإلصالح البروتستانتي

دريفوس

قس وعالم دين ألماني ومؤسس حركة اإلصالح البروتستانتية في
ألمانيا (حركة دينية نشأت في القرن السادس عشر كمحاولة إلصالح
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وأدت إلى تأسيس الكنائس البروتستانتية).
سعى لوثر في البداية إلى اعتناق اليهود للمسيحية ولكنه كتب الحقا ً
أفكاراً دعائية معادية للسامية تُضمر لهم الشرور.

في فرنسا عام  ،۱۸۹٤تمت إدانة كابتن ألفريد دريفوس – العضو
اليهودي الوحيد في هيئة أركان الجيش الفرنسي – بإفشاء أسرار حربية
أللمانيا .تم تبرئة دريفوس في النهاية ،ولكنه ظل ضحية التخاذه ذريعة
لصرف االنتباه عن فساد الجيش .كشفت مشكلة دريفوس أفكاراً عميقة
لمعاداة السامية في المجتمع الفرنسي.

مرابي

النقابة العمالية

شخص يقرض المال بفائدة مجحفة.

اتحاد للعمال الذين تجمعهم نفس االهتمامات مثل التجار أو الحرفيين
يتأسس بهدف تقديم المساعدة والحماية المتبادلة والحفاظ على معايير
الحرفة.

معاداة السامية

التحيز ضد اليهود أو كراهيتهم .لقد أدت معاداة السامية إلى اضطهاد
اليهود ألكثر من  ۲۰۰۰عام ،وكانت النتيجة األكثر تطرفا ً لمعاداة
السامية هي اإلبادة المنهجية لليهود أثناء الهولوكوست .استهدف
النازيون وحلفاؤهم إبادة يهود أوروبا ألنهم اعتقدوا أن اليهود جنس
أدنى عرقاً.

علم زائف

نظام من النظريات واالفتراضات واألساليب التي يُعتقد بشكل خاطئ
أنها علمية.

عيد الفصح

معاهدة سالم فرساي

االحتفال اليهودي الذي يحيي ذكرى هجرة اليهود ،أو خالص
اإلسرائيليين من االستعباد في مصر .خالل عيد الفصح ،يأكلون الخبز
غير المتخمر المسمى”مصة».

أنهت معاهدة فرساي عام  ۱۹۱۹حالة الحرب بين ألمانيا والقوى
األوروبية المتحالفة بعد الحرب العالمية األولى .أجبر «الشرط الخاص
بوزر الحرب» الدولة األلمانية على الموافقة على تحمل المسؤولية
الكاملة على بدء الحرب العالمية األولى .وتحملت ألمانيا المسؤولية على
جميع األضرار المادية ولم يُسمح لها باستعادة تفوقها االقتصادي أو
بإعادة التسلح.

فرية الدم

االعتقاد الخاطئ بأن اليهود يقتلون األطفال المسيحيين ويستخدمون
دماءهم ألغراض دينية .ظهرت تهمة فرية الدم في العصور القديمة
وترسخت بصفة خاصة في العصور الوسطى المسيحية ،ولكن يستمر
استخدامها في الدعاية المعادية للسامية اليوم.

نوسترا إيتات ()Nostra Aetate
في عام  ،۱۹٦٥ص ّدق المجمع الفاتيكاني الثاني على ما يُعرف باسم
“نوسترا إيتات» (بالالتينية
 Nostra Aetateأي”في عصرنا») ،وهو بيان عن عالقة الكنيسة
باألديان غير المسيحية .بدأ بيان  Nostra Aetateعصراً جديداً من
الحوار بين األديان بإنكاره الصريح «لتهمة قتل اليهود للمسيح» التي
يعود أصلها لعشرات القرون والتي تح ّمل اليهود مسؤولية قتل المسيح،
وبإدانته لمعاداة السامية ،وباعترافه بمشروعية بقاء اليهودية .يعد هذا
المستند واحداً من بيانات إصالحية عديدة أعلنتها الكنيسة الرومانية
الكاثوليكية مع المجمع الفاتيكاني الثاني.

كبش الفداء

شخص أو مجموعة بريئة يتم إلقاء اللوم عليها بدالً من أشخاص
آخرين .تم إلقاء اللوم على اليهود واتهامهم كذبا ً بالقيام بالعديد من
األحداث التاريخية مثل قتل المسيح وهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية
األولى.
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