
 

 

 بــيــان

 الدولي لمواجهة معاداة السامية  المنتدىحول 

 و 2021-10-13الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست ومكافحة معاااا  الساامية فاي   المنتدىينعقد في مدينة مالمو جنوب السويد  

 محاربة معااا  السامية في المجتمع وفي وسائل التواصل االجتماعي.  المنتدىأهداف  على رأس  

إن مواجهة معااا  السامية يجب أن تنطلق من مواجهة كافة أشكال التمييز العنصري. لذلك يجاب أن ال يساتمدق ناا ون مواجهاة 

وا سا يا  ضاد الشاعب ، انتصاايا  و ،وسياسيا   ،عسكريا  أعمال غير نا و ية. كالعدوان االسرائيلي   تقنينمعااا  السامية في تشريع و

 الفلسطيني.

إن مجموعة العمل الفلسطيني فاي جناوب الساويد المكو اة مان ساويديين مان أصال فلساطيني، ومعهاا االتحاااا  والم سساا  

والحركاة الصاهيو ية إلى مالحقة مان ينتقاد االحاتالل االسارائيلي    المنتدى  الفلسطينية في أوروبا تمشى من أن ت اي ممرجا 

 .  بتهمة معااا  السامية

يمياز طعة أي ما تمر  اتستمدق وسائل للضغط على بعض الدول لمقالصهيو ية العالمية  بمشاركة  و  اولة االحتالل االسرائيليإن  

فاي  يوياور  الاذي عققاد  حدث من مقاطعة بعض الادول لما تمر ايرباان ار يار  مثلما  معااا  السامية والحركة الصهيو ية  بين  

بين معاااا  الساامية والحركاة الصاهيو ية  -في جنوب أفريقيا  2001  عاق -  في م تمره ارول  ميزوالذي    ؛22/09/2021  بتاريخ

 االسرائيلي.  عمتها اولة االحتالل  االتي اعتبرها شكال  من أشكال العنصرية وما لحق ذلك من مقاطعا  

 المنتادىالتي ترعاى IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance )إن  شيتنا تنطلق من أن منظمة 

الاذي  االحاتالل االسارائيلي قاد  بين معااا  السامية ومعااا  الحركة الصهيو ية و  ة؛ربطت في أمثلتها وتعريفها لمعااا  الساميند  

 . ذكر في أكثر من موضع

، فقاد المنظماا  الدولياةو ا تها  لمبااا  أساساية فاي القاا ون الادولي ونارارا   هالمطالبة بتجريم  قد االحتالل االسرائيلي  إن  

بشأن اسرائيل في التقرير الصاار عن لجنة ارمم المتحد  المعنية بالقضاء على التمييز العنصاري   -  المالحظا  المتامية صت  

راجاع وجوا سياسا  وممارسا  اسرائيلية للفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. )يق لى  ع  –  12/12/2019  الصاار بتاريخ

، وآ ار لعنصري والتطهير العرناي ومصااار  ارراضايالتمييز ا  إسرائيل تمارسأ(. وال تزال    27و    23و    16و  14الفقرا   

 في حي الشيخ جراح في القدس.    هذه الممارسا 

" إلى تذكر معا اا  الشاعب الفلساطيني Remember and reactالعالمي الذي ا تار عنوا ه "تذكر وتحر   المنتدىإ نا  طالب 

( وأعقاب ذلاك نيااق الحركاة الصاهيو ية بارتكااب 1917ن نبال بريطا ياا )وعاد بلفاور ماالعشارين التي بدأ  منذ أوائل القارن 

مما أاى إلى تهجيره وتشريده في أرجاء العالم. وأال مثال علاى ذلاك أن الماونعين   1948المجازر بحق الشعب الفلسطيني عاق  

 البيان هم أبناء المشراين من الشعب الفلسطيني.على 

لح "معاااا  الساامية" كوسايلة نماع ضاد مان يقااوق طبناء عليه يحق لنا استمداق جميع الوسائل القا و ية لمواجهة اساتغالل مصا

 جرائم االحتالل االسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني.  

 السويد  –مالمو 
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  -  الفلسطينية في أوروبااتحاا الجاليا  والم سسا  والفعاليا   -  اتحاا الجاليا  والم سسا  الفلسطينية في أوروباالموقعون:  

 با أورو يم سسة م تمر فلسطيني –مجموعة العمل الفلسطيني في جنوب السويد  - االتحاا العاق للجاليا  الفلسطينية في أوروبا

  


