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دولة واحدة اسمها إرسائيل، فإنها ستكون حتاًم إما دولة غري يهودية أو دولة غري ديوقراطية، دولة 
أبارتايد. أما إذا أردنا دولة يكون الشعب اليهودي فخوراً بها ويريد الشباب العيش فيها، فعلينا أن 
نقوم بهذه الخطوة املؤملة، ليس ألنه ليست لنا صلة أو حق بكل األرض إمنا ألننا واقعيون... هذه 
الخطوة املؤملة )التقسيم( مستوجبة. هناك ماليني الفلسطينيني يف هذه املنطقة الذين لو شاركوا يف 
التصويت يف صناديق االقرتاع فستكون هنا دولة ثنائية القومية أو إذا مل يشاركوا فستكون هنا دولة 

أبارتايد”.

ورأى أن السالم سيتحقق “فقط عندما يفهم جرياننا – خصومنا أنه ال يكنهم أن يجروا إرسائيل 
إىل مصيدة عسل ديبلوماسية”. وزاد أن إرسائيل هي الدولة األقوى يف املنطقة “لكن الزمن ال يعمل 
يف مصلحتنا... علينا أن نرى بعيون مفتوحة وأقدام ثابتة، عىل أن تنظر العني اليرسى عىل كل نافذة 

لصنع السالم، لكن هذا سيحصل فقط حني تكون اليد الثانية عىل الزناد”.
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وثيقة رقم 35:

كلمة األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون مبناسبة اليوم الدويل إلحياء 
ذكرى “ضحايا محرقة اليهود”35
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العامل  أنحاء  املتحدة يف جميع  األمم  مكاتب  يف  العام  لهذا  الذكرى  بهذه  االحتفال  موضوع  إن 

هو إرث البقاء عىل قيد الحياة. ومع أن أعداداً ال تحىص من الرجال والنساء واألطفال قد عانت من 

الويالت يف أحياء الغيتو ومعسكرات املوت النازية، فقد نجوا من املوت بطريقة ما. ويحمل جميعهم 

رسالة يف غاية األهمية لنا جميعاً، وهي رسالة عن انتصار الروح اإلنسانية، شهادة حية بأن الطغيان، 

مهام صعد، فمن املؤكد أنه لن يسود. وللناجني أيضاً دور حيوي يف إبقاء دروس املحرقة حية ألجيال 

املستقبل.

وقد مىض 65 عاماً عىل تحرير أوشفيتز بريكيناو، أكب املعسكرات وأسوأها سمعة. وهناك ويف 

أماكن أخرى، تعرضت ماليني عديدة من البرش لسوء املعاملة ولقوا حتفهم بطريقة منهجية. وكان 

معظمهم من اليهود. إال أن آخرين كانوا مستهدفني أيضاً. ففي أوشفيتز، كان أكرث من ألفي شخص 

من الذين لقوا مرصعهم من سكان “مخيم األرسة” من طائفة الروما والسنتي. ولن يبقى الناجون 

من املحرقة معنا إىل األبد – لكن إرث بقائهم عىل قيد الحياة يجب أن يعيش ويستمر. يجب أن 

نحافظ عىل قصصهم – من خالل إحياء الذكرى... ومن خالل التعليم... واألهم من ذلك كله، من 

ملتزمة  املتحدة  األمم  إن  أخرى.  إبادة جامعية وجرائم خطرية  وقوع  ملنع  قوية  بذل جهود  خالل 

وإعالء   – اليهود  محرقة  ذكرى  إحياء  مهمة  مبواصلة  نتعهد  معاً  دعونا  القضية.  بهذه  تاماً  التزاماً 

كرامة اإلنسان للجميع.


