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استطالع لرابطة مكافحة التشهير ألكثر من  011دولة يجد أن أكثر من ربع الذين استطلعت آراؤهم لديهم مواقف معادية
للسامية
-

 45بالمئة فقط ممن استطلعت آراؤهم سمعوا بالمحرقة (الهولوكوست)

نيويورك 31 ،أيار/مايو / 4135 ،بي آر نيوزواير  -- /نشرت رابطة مكافحة التشهير اليوم نتائج استطالع غير مسبوق شمل
عددا كبي ار من دول العالم بشأن معاداة السامية .االستطالع ،وعنوانه هو :استطالع رابطة مكافحة التشهير العالمي :311
مؤشر معادة السامية ،استطلع آراء  411311بالغ في  314دولة ،وذلك في محاولة للتأسيس الستطالع قائم عل قاعدة
معلومات شاملة ،للمرة األول  ،لمستوى وشدة المشاعر المعادية لليهود عبر العالم.
ووجدت الدراسة أن المواقف المعادية للسامية منتشرة في جميع أنحاء العالم .أكثر من واحد من كل أربعة من البالغين62 ،

في المئة من الذين شملهم االستطالع ،لديهم مشاعر معادية للسامية بعمق .هذا الرقم يمثل ما يقدر بنحو  0011مليار

نسمة .ووجد االستطالع أن  45في المئة فقط من الذين شملهم االستطالع عل الصعيد العالمي سمعوا بالمحرقة .اثنان من

كل ثالثة أشخاص ممن شملهم االستطالع إما لم يسمعوا بالمحرقة ،أو ال يؤمنون بأن الروايات التاريخية عنها دقيقة.

نتيجة مؤشر استطالع رابطة مكافحة التشهير العالمي  311تمثل نسبة المستجيبين الذين أجابوا بـ "ربما كانت صحيحة" عل
ستة أو أكثر من  33صورة نمطية سلبية عن اليهود .ويستخدم مؤشر مكون من  33سؤاال من قبل رابطة مكافحة التشهير
كمقياس رئيسي في قياس المواقف المعادية للسامية في الواليات المتحدة عل مدى السنوات الـ  41الماضية.
ومن بين البلدان واألراضي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي شملها االستطالع ،وجدت الدراسة مستويات عالية للغاية من
مشاعر معاداة السامية ،حيث كانت الضفة الغربية وقطاع غزة في قمة القائمة بنسبة  31في المئة من السكان البالغين ،يليها
العراق ( 34في المئة) ،اليمن (  88في المئة)؛ الجزائر ( 88في المئة)؛ ليبيا ( 88في المئة)؛ تونس ( 88في المئة)؛ الكويت
( 84في المئة)؛ البحرين ( 83في المئة)؛ األردن ( 83في المئة)؛ المغرب ( 81في المئة)؛ قطر ( 81في المئة)؛ اإلمارات

العربية المتحدة ( 81في المئة)؛ لبنان ( 88في المئة)؛ عمان ( 88في المئة)؛ مصر (  84في المئة)؛ المملكة العربية
السعودية ( 85في المئة)؛ تركيا ( 83في المئة) وايران ( 48في المئة).
وقال ابراهام فوكسمان ،المدير الوطني لرابطة مكافحة التشهير":للمرة األول لدينا شعور حقيقي بمدى انتشار واستمرار معاداة
السامية اليوم في جميع أنحاء العالم .هذه البيانات تمكننا من النظر إل ما وراء الحوادث والخطاب المعادي للسامية وقياس
مدى انتشار المواقف المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم .يمكننا اآلن تحديد النقاط الساخنة ،فضال عن البلدان والمناطق
في العالم حيث كراهية اليهود ليست موجودة أساسا فيها".
استطالع مؤشر رابطة مكافحة التشهير العالمي  ،311المتوفر علر موقع تفاعلي عل اإلنترنت
 ،http://global100.adl.orgسيوفر للباحثين والطالب والحكومات والجمهور الوصول المباشر إل كنز من البيانات

الحالية حول المواقف المعادية للسامية .ويصنف االستطالع البلدان واألقاليم من األقل معاداة للسامية (الوس بنسبة  1.4في

المئة )،إل األعل معادة للسامية (الضفة الغربية وقطاع غزة ،بنسبة  31في المئة).
وكشف االستطالع أيضا عن بعض المالحظات المشجعة للغاية .ففي البلدان ذات األغلبية الناطقة باالنجليزية ،فإن النسبة
المئوية للمواقف المعادية للسامية هي  01في المئة ،وهي أقل بكثير من المتوسط العام .ولدى الدول ذات األغلبية

البروتستانتية أدن نسب المواقف المعادية للسامية ،بالمقارنة مع أي بلد ذي غالبية دينية أخرى .و 48في المئة من

المستطلعين في جميع أنحاء العالم ال يعتقدون أن أيا من الصور النمطية الـ  33المعادية للسامية "ربما كانت صحيحة".

وقد كلفت رابطة مكافحة التشهير شركتي استطالعات الرأي "فيرست إنترناشيونال ريسورسز" و"أنزالون" بإجراء استطالع
المواقف تجاه اليهود .وقد جمعت البيانات من المقابالت التي أجريت بين تموز /يوليو  4131وشباط  /فبراير  2014بـ 38

لغة ولهجة عبر الهواتف األرضية والهواتف المحمولة والمقابالت الوجاهية.

سئل المشاركون في االستطالع سلسلة من  33سؤاال معدة عل أساس قوالب نمطية قديمة عن اليهود ،بما في ذلك الصور
النمطية عن قوة اليهود ،والئهم للدول التي يعيشون فيها ،والمال والسلوك .واعتبر أولئك الذين ردوا باإليجاب عن ستة أو أكثر

من األسئلة التي تحمل صو ار نمطية سلبية عن اليهود بأن لديهم مواقف معادية للسامية .وقد بلغ هامش الخطأ بالنسبة لمعظم

البلدان ،حيث تم اختيار  411بالغ ليشملهم االستطالع فيها 5.5 - / + ،في المئة .وفي العديد من الدول الكبرى ،حيث أجري
االستطالع عل

 ،3،111بلغ هامش الخطأ  1.4 - / +في المئة.

مؤشر رابطة مكافحة التشهير العالمي  :011معاداة السامية حسب المنطقة

التركيز األعل للمشاركين الذين يكنون مواقف معادية للسامية كان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث وافق ما يقرب من

ثالثة أرباع من شملهم االستطالع 45 ،في المئة منهم ،عل صحة الصور النمطية المعادية للسامية .أما في البلدان من غير
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد بلغ متوسط نسبة مؤشر معاداة السامية  61في المئة.

خارج منطقة الشرق األوسط ،كانت نتائج المؤشر حسب المنطقة عل النحو التالي:
• أوروبا الشرقية٪15 :

• أوروبا الغربية 45 :في المئة
• أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 41 :في المئة
• آسيا٪44 :
• األميركتان 33 :في المئة
• أوقيانوسيا 35 :في المئة

للمزيد من المعلومات عن مؤشر رابطة مكافحة التشهير العالمي  ،011بما في ذلك مقارنات بين البلدان ،يرجى زيارة
الموقع التالي على اإلنترنتhttp://global100.adl.org :

رابطة مكافحة التشهير The Anti-Defamation League ،التي تأسست في العام  ،3331هي المنظمة الرائدة في العالم
المكرسة لمكافحة العداء للسامية عبر برامج وخدمات تتصدى للكراهية والتحامل والتعصب.

