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وثيقة رقم 36:

يؤكد  الكنيست،  أمام  الطيبي  أحمد  اإلرسائييل  الكنيست  عضو  خطاب 
العرص  يف  ارتكبت  اإلنسانية  ضّد  جرمية  أبشع  هي  الهولوكوست  أن  فيه 

الحديث36 ]مقتطفات[

27 كانون الثاين/ يناير 2010

العاملي إلحياء ذكرى  اليوم  كتلها يف  بكافة  الكنيست  تجتمع  أن  أكرث من  أمر طبيعي  يوجد  ال 

ماليني  عرشات  حينها  أرسلت  الرش  قوى  أوشفيتس.  اإلبادة  معسكر  تحرير  يوم  النازية.  املحرقة 

الناس – يهود، سوفييت، بولنديني، غجر ومجرد منافسني سياسيني – إىل موت فظيع.

مل يكن هذا موتاً اعتيادياً بل قتاًل ممنهجاً وليد أيديولوجية الكراهية والعنرصية والتطهري العرقي.

بعد..  بيننا  يعودوا  ومل  آنذاك  كانوا  الذين  والزمان إلطالق رصخة جميع هؤالء  املكان  هذا هو 

ورصخة البقية املتبقية الذين يستصعبون، وبصدق، التحرر من صور املوت والرعب تلك. أعود وأقول 

العامل كله مبا يف ذلك  الهولوكوست يف  الكبري مع عائالت ضحايا كارثة  بالتعاطف  إنني أشعر  وأكرر 

أولئك الذين أعيش معهم يف نفس البلد، يف نفس الدولة. هذه هي اللحظة التي يجب أن يخلع املرء 

فيها عن نفسه جميع القبعات القومية أو الدينية. إزالة االختالفات وارتداء عباءة واحدة ووحيدة: 

عباءته اإلنسانية، والنظر إىل نفسه وإىل ما حوله وأن يكون إنساناً. إنساناً فقط.

إنسانية،  أو  مدنية  قيمة  أي  عىل  وتفوقها  األمة  بأفضلية  االدعاء  إىل  استندت  التي  القتل  آلة 

سحقت بطريقها أسمى قيمة من القيم اإلنسانية – حق شعوب كاملة يف العيش.

نبتت من  إنها  الفرنيس ميشيل فوكو  الفيلسوف  قال  أوروبا.  النازية وترعرعت هناك يف  ولدت 

الغرب وليس يف الرشق. لقد صدق فوكو يف قوله  نبتت يف  إنها  الحديث، وأنا أضيف:  العرص  قلب 

ولكنه أخطأ بأنه مل يرش يف كتاباته إىل املسؤولية األخالقية لكل أولئك الذين سمعوا وشاهدوا ولكنهم 

صمتوا، لدى القيادات ولكن لدى عامة الشعب أيضاً.

).....(

أسخف اآلراء والتي تتسم بانعدام األخالقية هي إنكار كارثة الهولوكوست. ملاذا؟ ألجل أي هدف 

بالضبط يقومون بذلك؟

يجب  أو شعوب.  دول  تفكيك  وليس  الحرية،  املصري،  تقرير  تجسيد حقوق  نحن هنا يف حقبة 

الوقوف بجرأة أمام مظاهر إنكار اآلخر، قمعه، إنكار الكارثة. يجب مواجهة العنرصية يف العامل هنا 

وهناك، هناك وهنا.

أنا أحمد الطيبي، عريب فخور بكل أحاسييس وجوارحي، يرسين أن أكون يف الجانب الذي يتواجد 
به املفكرون العرب البارزون الذين رفضوا مظاهر إنكار الكارثة يف الرشق األوسط ويف أماكن أخرى 
يف العامل – محمود درويش، سميح القاسم، إلياس خوري، إدوارد سعيد، إلياس صنب وغريهم. وهذه 
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مناسبة بأن نرسل تحية تقدير وتشجيع لزمييل محمد بركة املتواجد اآلن هناك يف أوشفيتس، وانضم 
إليه كضيف األمم املتحدة ووفقاً ألمر واضح من الرئيس محمود عباس، السفري الفلسطيني يف بولندا.

)....(

وسياسة  العنرصية  التمييز،  مظاهر  جميع  ضد  عاٍل  بصوت  ونرصخ  نقف  أن  يجب  واآلن  هنا 
الكراهية. العنرصية والكراهية لكل ما هو مختلف، عريب، رفعت رأسها هنا يف املجتمع اإلرسائييل. 
أصبحت العنرصية منذ زمن “التيار املركزي” يستمرون يف رضب الضحية وانتزاع حقوقها. إن الذي 
أن  يجب  املدمرة،  املطلقة  القوة  للقوة،  استخدام يسء  عن  الناتج  الفظيع،  املوت  ذاك  كان ضحية 
ُيصغي إىل رصخة األم الثكىل التي ُهدم بيتها وَدفن أبناءها، إىل أمل وبكاء الطبيب الذي فقد بناته، إىل 

ضحية اآلخر، حتى وإن كان ضحيته هو، مبا يف ذلك إذا كان ضحيته هو، ضحية الضحية.

).....(

وثيقة رقم 37:

كتائب  يف  القيادي  الغتيالها  “إرسائيل”  من  بالثأر  يتوعد  مشعل  خالد 
عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حامس، محمود املبحوح37

29 كانون الثاين/ يناير 2010

م مسرية التشييع عددٌ من قادة فصائل املقاومة الفلسطينية؛ عىل رأسهم خالد مشعل رئيس  تقدَّ
املكتب السيايس لحركة “حامس”، الذي قال ُبَعيد دفن الشهيد وأمام رضيحه: “هنيئاً لك يا أبا العبد 
ى تحت الرتاب، وروحك تحلق يف السامء يف حواصل طري خرض.. عشَت  بالشهادة؛ فأنت اآلن ُمسجَّ
الصهيوين،  عدوَّك  الحقت  ما  بقدر  الشهادة  وراء  سعيَت  الله،  شاء  إن  شهيداً  الله  ولقيت  مجاهداً 
املبحوح  القائد محمود  الشهيد  قتلتَ  فلقد  الصهيوين  العدو  أيها  أنت  أما  بالشهادة،  واليوم ظفرتَ 
يكن  الناس.. مل  بني  نداولها  األيام  وتلك  وبينك،  بيننا  الحرب سجاٌل  ولكنها  بقتله،  آملتنا  الله،  رحمه 

“سعدون”، و“سبارتوس” آخر من ستقتلهم األيدي املتوضئة من أحبة الشهيد املبحوح وتالميذه”.

وتابع مشعل: “تؤملوننا ولكننا نؤملكم.. هذه حرب مفتوحة؛ لن تتوقف حتى ترحلوا عن أرضنا، 
نحن واثقون وجازمون أننا سنهزمكم، الحرب طويلة، ولكننا مطمئنون لنتيجتها، والله الذي ال إله إال 

هو، والله الذي قبض روح أخينا أيب العبد.. سنهزمكم رش هزية”.

صورتكم  وسنمزق  املزعومة،  رشعيتكم  سنقتل  ولكننا  تؤملوننا،  وقد  تقتلوننا  “قد  يقول:  ومىض 
العروبة  أرض  فلسطني وال يف  أرض  لكم يف  مقام  املاضية، ال  العقود  التي صنعتموها طوال  املزيفة 
واإلسالم، والله سنهزمكم، وسرتحلون عن أرضنا، هذه أرض مباركة مل تصب عىل الصليبيني والتتار، وال 
عىل املستعمرين، ولن تصب عليكم، كام رحلتم عن غزة، سرتحلون عن الضفة وحيفا ويافا وعن كل 

فلسطني”.

وأضاف مشعل: “ما يرُّ بشعبنا وأمتنا حالة استثنائية، واملستقبل لنا إن شاء الله.. إن ظننتم أن 
نحن  واهمون..  فأنتم  املقاومة  ترك خيار  تجبنا عىل  واملالحقة سوف  االغتيال  وأن  علينا  الضغوط 


