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  الحاكمة هوكول توقع تشريع لتكريم ودعم الناجين من حول الهولوكوست في المؤسسات التعليمية والثقافية والمالية
   

( في ضمان قيام مدارس والية نيويورك بتعليم الطالب بشكل صحيح حول  A.472C /S.121Bالتشريع ) سيساعد
   الهولوكوست

   
( من المتاحف االعتراف بالفن المسروق من المجتمع اليهودي خالل الحقبة  A.3719A/S.117Aيتطلب التشريع )

    النازية في أوروبا
   

( من إدارة الخدمات المالية نشر قائمة بالبنوك التي تتنازل طواعية عن رسوم  A.9338/S.8318يتطلب التشريع )
   مدفوعات تعويضات الهولوكوست

  
  

م حزمة تشريعية لتكريم ودعم الناجين من الهولوكوست في المؤسسات التعليمية والثقافية  وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليو 
والمالية. ستساعد الحزمة التشريعية في ضمان أن المدارس تقدم تعليًما عالي الجودة حول الهولوكوست وتطلب من المتاحف  

الية لوالية نيويورك نشر قائمة بالمؤسسات المالية االعتراف بالفن الذي سرقه النظام النازي وتطلب من إدارة الخدمات الم
   التي تتنازل طواعية عن رسوم تعويضات مدفوعات الهولوكوست.

  
"بصفتنا من سكان نيويورك نحن متحدون في التزامنا الرسمي تجاه الناجين من الهولوكوست: لن  قالت الحاكمة هوكول،

هؤالء أفراد عانوا مأساة ال توصف ولكنهم مع ذلك ثابروا على بناء حياة ذات معنى وهدف هنا في نيويورك.  ننسى أبًدا.
الهولوكوست لتكريم ذكراهم والتأكد من أن األجيال  نحن مدينون لهم وألسرهم وللستة ماليين يهودي ممن لقوا حتفهم في 

  القادمة تفهم أهوال هذا العصر."
  

( على ضمان قيام مدارس نيويورك بتعليم الطالب بشكل صحيح حول A.472C /S.121Bسيساعد التشريع )
يوجه التشريع إدارة التعليم في والية نيويورك لتحديد ما إذا كانت المناطق التعليمية في جميع أنحاء الوالية قد  الهولوكوست. 

كما سيتطلب من إدارة  1994استوفت المتطلبات التعليمية بشأن التدريس عن الهولوكوست والتي يقتضيها القانون منذ عام 
ف ستقوم المدارس غير المتوافقة بسد الفجوات في المعرفة المتعلقة  ( تحديد كيNYSEDالتعليم في والية نيويورك )

   بالهولوكوست في هذه المدارس.
  

"مع تزايد معاداة السامية وانتشار المعلومات الخاطئة عن الهولوكوست حول العالم  قالت السناتور عن الوالية آنا م. كابالن، 
وس الهولوكوست ونضمن أن يعرف الجيل القادم تاريخنا بغض النظر عن لم يكن من المهم أبًدا لهذه الدرجة أن نتعلم در

مدى قتامة المحادثة أو صعوبتها. لهذا السبب ناضلت بال كلل لتمرير قانون تعليم الهولوكوست حتى نتمكن من ضمان 
تي مع عضوة الجمعية تدريس هذا التاريخ الحيوي للطالب في نيويورك وحتى ال ننسى أبًدا ما حدث. أنا ممتنة جًدا لشراك

نيلي روزيتش لقيادة الحاكمة كاثي هوكول ولعدد ال يحصى من المدافعين والمنظمات الذين قاتلوا بجانبي منذ اليوم األول من  
  هذا الجهد المهم."

  
ع تزايد  " لن تتكرر مرة أخرى بمثابة دعوة للعمل وليس مجرد كلمات جوفاء نقولها. مقالت عضوة الجمعية نيلي روزيتش، 

معاداة السامية في جميع أنحاء نيويورك وتقدم الناجين من الهولوكوست في السن سيضمن هذا القانون الجديد أن يتم تعليم  



طالب نيويورك حول ما يحدث عندما تبقى الكراهية دون رادع. أنا ممتنة للحاكمة هوكول لتوقيعها على حزمة التشريعات  
  الذين أوصلنا عملهم الدؤوب إلى هذه اللحظة." هذه ولجميع المنظمات والمدافعين

  
( من المتاحف االعتراف بأصول القطع الفنية التي ُسرقت من األوروبيين خالل  A.3719A/S.117Aيتطلب التشريع )

حة من لو 600,000الحقبة النازية وبشكل أساسي من العائالت اليهودية. خالل الحرب العالمية الثانية نهب النازيون حوالي 
اليهود مما أثرى الرايخ الثالث وأزال كل بقايا الهوية والثقافة اليهودية. تعرض المتاحف في جميع أنحاء نيويورك هذا الفن 
المسروق بدون اعتراف أو شفافية حول أصولها وسيطلب هذا التشريع من المتاحف الكشف عن معلومات حول تاريخ هذه 

   القطع الفنية المسروقة.
  

لوحة من اليهود ليس فقط لقيمتها   600,000"خالل الهولوكوست ُسرقت حوالي  قالت السناتور عن الوالية آنا م. كابالن،
ولكن لمحو ثقافتنا وهويتنا من على وجه األرض. واليوم، يمكن العثور على األعمال الفنية التي سرقها النازيون سابقًا معلقة  

التعرف على المسارات المظلمة التي سلكتها لتصل إلى هناك. ونظًرا ألن تاريخ  في المتاحف في أرجاء نيويورك دون 
الهولوكوست مهم جًدا لنقله إلى الجيل القادم فمن الضروري أن نتحلى بالشفافية ونضمن أن يفهم أي شخص يشاهد األعمال 

   الفنية التي سرقها النازيون من أين أتت ودورها في التاريخ." 
  

عاًما ما زلنا مجبرين على مواجهة أهوال الهولوكوست. ال يزال الكثير   80"بعد مرور  قال عضو الجمعية تشارلز د. الفين،
من الناس يجهلون القتل الجماعي العشوائي ألكثر من ستة ماليين يهودي على يد النازيين خالل الحرب العالمية الثانية  

ل وفي مثل هذه الحاالت التربح الصارخ. يوضح هذا القانون كيف يجب أن نستمر  إضافة إلى أمثلة ال حصر لها من اإلذال
   في محاربة الكراهية من خالل التعليم."

   
( من إدارة الخدمات المالية في والية نيويورك االحتفاظ بقائمة بالمؤسسات المالية التي  A.9338/S.8318يتطلب التشريع )

تتنازل عن رسوم التحويل اإللكتروني المرتبطة بمدفوعات تعويضات الهولوكوست وتحديثها. يعيش حوالي ثلث الناجين من  
ير الضرورية التي قد تفرضها البنوك على الهولوكوست في الواليات المتحدة في فقر. سيخفف هذا التشريع األعباء غ

    الناجين من الهولوكوست الذين يتلقون مدفوعات تعويضات.
  

"ال يمكننا معالجة الصدمة التي تعرض لها الناجون المسنون من المحرقة ولكن  قال السناتور عن الوالية زيلنور ميري، 
ممتن للحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا القانون ليصبح قانونًا يمكننا اتخاذ خطوات لمساعدتهم على تغطية نفقاتهم. أنا 

ولعضو الجمعية آيشنشتاين لشراكته. أنا أشجع جميع البنوك التي تتعامل مع الوالية على التنازل طوًعا عن رسوم معامالت  
   الناجين وأتطلع إلى رؤيتها على قائمة الوالية العام المقبل."

  
"يشكل الناجون من المحرقة هدية ثمينة بالنسبة لنا ومن واجبنا مساعدتهم بأي   يتشنشتاين،قال عضو الجمعية سيمشا آ

طريقة ممكنة. سيضمن مشروع القانون هذا والذي رعته مع السناتور زيلنور ميري أن الناجين من الهولوكوست على دراية  
تزيد بشكل كبير. ال ينبغي أن يتحمل الناجون  بالبنوك التي تتنازل عن رسوم تلقي التعويضات وهي الرسوم التي يمكن أن

من كبار السن الذين عانوا الكثير من رسوم معامالت الشركات مقابل مدفوعات هي لهم حقًا. إنهم يستحقون األفضل. شكًرا  
  للحاكمة هوكول على إدراكها ألهمية مشروع القانون هذا وتوقيعه ليصبح قانونًا اليوم."

  
"تتخذ نيويورك خطوة حاسمة لدعم الناجين من الهولوكوست  مدير الخدمات المالية بوالية نيويورك، قال أدريان أ. هاريس

من خالل التنازل عن رسوم التحويل والمعالجة المرتبطة بمدفوعات التعويضات. أشكر الهيئة التشريعية والحاكمة هوكول 
% من مدفوعاتهم  100يتمكن الناجون من الوصول إلى  لتمريرها مشروع القانون المهم هذا وتوقيعه ليصبح قانونًا حتى

لتلبية احتياجاتهم اليومية. من خالل مكتب معالجة دعاوى الهولوكوست ستواصل إدارة الدعم الميداني العمل مع نظرائها  
رها للناجين على مستوى الوالية والمستوى الفيدرالي والدولي لتكون بمثابة مورد ذي مغزى لتوفير العدالة التي طال انتظا

   من الهولوكوست والضحايا والورثة."
  

"إن الهدف من التوعية الفعالة بالهولوكوست هو نقل   :قالت المديرة التنفيذية لمركز كوبفيربيرج الهولوكوست لورا كوهين
لقد حدثت محرقة الهولوكوست للناس في مجتمعاتنا   كيف أن هذا الجزء البائس من التاريخ لم يحدث في زمان ومكان بعيدين.

ئع الجماعية وال يزال يتردد صداها بطرق مأساوية ألن هناك سلسلة متصلة من معاداة السامية والكراهية وكبش فداء للفظا



إن مناهج تعليم الهولوكوست في المدارس ضرورية إلجراء هذه الروابط وإلهام الطالب إلحداث تغيير في   واإلبادة الجماعية.
   مجتمعنا."

  
"سيسلط مشروع القانون التاريخي هذا لزيادة التوعية  قال القنصل العام إلسرائيل في نيويورك السفير آساف زمير،

لضوء على األماكن التي يسود فيها الظالم اآلن والتعاطف حيث يوجد جهل مرعب. تتضاءل المعرفة بأكبر  بالهولوكوست ا
عملية من االضطهاد واإلبادة الجماعية وزادت الكراهية دون رادع لفترة طويلة. إن حماية تاريخنا أمر مهم ليس فقط لبقاء  

ا للحفاظ على صحة الديمقراطية نفسها. نشكر السناتور آنا كابالن  كل مجموعة مستهدفة بفاشية اإلبادة الجماعية ولكن أيضً 
وعضوة الجمعية نيلي روزيتش والحاكمة كاثي هوكول على دعوتهم ليس فقط للتعرف على حالة تعليم الهولوكوست في  

   المدارس ولكن أيًضا لتسهيل تحسينه المستمر ومعالجة تدهوره المقلق بين شباب اليوم."
  

"نشكر حاكمتنا والهيئة التشريعية للوالية على إجراء اليوم.   قال رئيس مجلس األمناء لمتحف التراث اليهودي بروس راتنر،
ليسوا على دراية  - وعبر بالدنا   -لألسف، أظهرت الدراسات أن عدًدا كبيًرا جًدا من الشباب والبالغين في واليتنا  

هولوكوست وال تحدثوا مع أحد الناجين من الهولوكوست. يجب أن نبذل كل ما  بالهولوكوست ولم يسبق لهم زيارة متحف ال
في وسعنا لضمان أال تتالشى حادثة الهولوكوست من ذاكرتنا. ال يخلد التدريس والتعلم عن الهولوكوست ذكرى الضحايا  

لنا نشهد فيه كراهية األجانب  فحسب بل ويساعد أيًضا على إنشاء منتدى لدراسة تاريخ وتطور معاداة السامية في وقت ما ز
واإلبادة الجماعية وأزمة الالجئين المستمرة والتهديدات لقيم الديمقراطية. كمؤسسة ملتزمة بتذكر الهولوكوست دائًما يحمل  

   التعليم مفتاح المسؤولية الفردية والجماعية إلنشاء مجتمع أفضل وأكثر أمانًا."
  

"لم يكن التعرف على فظائع الهولوكوست في  في نيويورك،  UJAلتنفيذي التحاد قال ]ب[ إريك س. غولدشتاين الرئيس ا
أي وقت مضى أكثر أهمية بالنسبة للطالب في نيويورك. يصرح هذا التشريع إلدارة التعليم بالوالية بإجراء استبيان لتحديد 

هامة من الهولوكوست لكافة  المدارس التي تدرس هذا الموضوع المطلوب وهي خطوة حاسمة في ضمان نقل الدروس ال
مكونات مجتمعنا. يشكر اتحاد النقابات العمالية في نيويورك الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع الهام ليصبح قانونًا  

وعلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها السناتور كابالن وعضوة الجمعية روزيتش للتأكد من اجتياز مشروع القانون هذا المجلس 
   ."التشريعي

  
"في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية وجرائم   قال إريك بوست المدير اإلقليمي للجنة اليهودية األمريكية في لونغ آيالند،

الكراهية هناك حاجة إلى هذا القانون للمساعدة في ضمان أن يتعرف جميع الطالب في نيويورك بشكل صحيح على أحد 
ريخ العالم. وقد كانت الحاكمة هوكول من المؤيدين بال حدود للمجتمع اليهودي ونحن أكثر اللحظات مأساوية ومحورية في تا
   نشكرها على دعم هذا اإلجراء المهم." 

  
بالمائة من سكان   60"في الوقت الذي ال يدرك فيه  قال جيديون تايلور الرئيس التنفيذي لمجلس عالقات المجتمع اليهودي،

عاًما أن ستة ماليين يهودي قتلوا على يد النازيين أهنئ الحاكمة كاثي    39و  18نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 
ست. أتقدم  هوكول لقيادتها ولتوقيع تشريع تاريخي اليوم يضمن ألطفالنا أال ينسوا أبًدا الدروس المريرة لمحرقة الهولوكو 

ومن األهمية بمكان أيًضا    بخالص االمتنان إلى واضعي هذا التشريع عضوة الجمعية نيلي روزيتش والسناتور آن كابالن.
شكًرا ألعضاء   التشريعات األخرى التي يتم توقيعها اليوم من حيث صلتها بالحماية المالية المحيطة بالناجين من المحرقة.

تشارلز الفين وكذلك السناتور زيلنور ميري إلظهار أنه يجب علينا دائًما احترام التضحيات  الجمعية سيمشا آيتشنشتاين و
   الهائلة التي تحملها الناجون من المحرقة."

  
"إن الحاجة إلى تقييم كيفية تنفيذ التوعية بالهولوكوست اإلقليمي في نيويورك/نيوجيرزي،  ADLقال سكوت ريتشمان مدير 

ن أن تكون أكثر إلحاًحا مع تزايد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية. وثقت منظمة مكافحة التشهير في مدارسنا ال يمك
(Anti-Defamation League, ADL ما مجموعه )حادثة معادية للسامية العام الماضي في والية نيويورك كما   416

% عن العام السابق. 24( السنوية للحوادث المعادية للسامية. هذه زيادة ال تصدق بنسبة  ADLهو مفصل في مراجعة )
بفضل هذا التشريع المهم الذي وقعته الحاكمة هوكول اليوم يمكن لنيويورك مراجعة كيفية تعاملها مع هذه الكراهية في واليتنا  

  من خالل األداة المهمة للتوعية بالهولوكوست."
  



"تعلمنا  شاي بيلنيك مدير مركز إميل أ وجيني فيش لدراسات الهولوكوست واإلبادة الجماعية في جامعة يشيفا،  قال الدكتور
حادثة الهولوكوست دروًسا قوية حول التدهور األخالقي والمادي الذي يمكن أن يصل إليه المجتمع تقوده بمعاداة السامية 

لضمان أال تجد هذه الشرور موطنًا لها في واليتنا   - نثقف وأن نتصرف والعنصرية والكراهية. وهذا يلزمنا أن نتذكر وأن 
   وبالدنا. هذه دروس يجب تدريسها في كل مدرسة إعدادية وثانوية في والية نيويورك."

  
الحاكمة هوكول على توقيع مشروع   StandWithUs"تشكر ، StandWithUsقال آفي بوسنيك المدير اإلقليمي في 

يستطلع هذا التشريع تعليم الهولوكوست للوصول به إلى مستوى مفيد لجميع   ليصبح قانونًا.  A472C/S121Aالقانون 
في وقت تتزايد فيه جرائم معاداة السامية نحن ممتنون للحاكمة هوكول لقيادة مكافحة هذه اآلفة. يتبع   طالب نيويورك.

عتماد التعريف العملي للتحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست الحاكمة هوكول األخير ال إعالن مشروع القانون هذا
تؤكد المقاييس معًا   على مستوى البالد ونيويورك. لمعاداة السامية للمساعدة في معالجة مستويات معاداة السامية غير المقبولة

  على األهمية الحاسمة للتعلم ليس فقط عن الهولوكوست ولكن أيًضا من خالله." 
  

###  
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