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إعداد وترجمة: وئام بلعوم 

النقاش حول اتفاق التعويضات

بين إسرائيل وألمانيا

ف
شي

ألر
ن ا

م
يعترب النقاش حول اتفاق التعويضات بني إرسائيل وأملانيا 

التي  النقاشات  أعنف  أحد  املايض،  القرن  خمسينيات  مطلع 

فيها  انقسم  اإلرسائيلية.  الداخلية  السياسية  بالساحة  عصفت 

الحكومة  رئيس  قادها  لالتفاق،  مؤّيدة  مجموعة  بني  الساسة 

النقاش  دافيد بن غوريون، استطاعت يف نهاية املطاف حسم 

حريوت  حزب  زعيم  قادها  له،  معارضة  ومجموعة  لطرفها، 

)الليكود الحقاً( مناحم بيغن زعيم املعارضة يف حينه. 

لخطابات  ترجمة  األرشيف  من  العدد  هذا  يف  للقراء  ننقل 

أمام  غوريون  لبن  خطاب  األول  االتفاق،  حول  القياديني  كال 

الهيئة العامة للكنيست قبل بدء التصويت عىل االتفاق، استمر 

مدة 20 دقيقة، عرض فيه بن غوريون دوافع التوقيع، بهدوء 

االتفاق.  توقيع  حول  الغضب  امتصاص  محاوالً  معتاد،  غري 

أما الخطاب الثاني، فألقاه بيغن أمام مظاهرة غاضبة خارج 

االتفاق،  من  الغضب  موقف  عن  فيه  عرّب  الكنيست،  مبنى 

موجهاً شتائمه لرعاة االتفاق عىل رأسهم بن غوريون، واتّجه 

مع  واشتبكوا  الكنيست،  مبنى  نحو  خطاب  بعد  املتظاهرون 

قوى األمن وأوقعوا عرشات الجرحى يف صفوفهم.

خطاب بن غوريون أمام الكنيست 
في السابع من كانون الثاني 1952 1

يذكر  كما  املحرتمة.  الكنيست  هيئة  الرئيس،  »سيدي 

أعضاء الكنيست األوىل، أن حكومة إرسائيل قدمت يف 6 كانون 

واالتحاد  املتحدة  الواليات  إىل حكومات  1951، خطاًبا  الثاني 

وإعادة  التعويضات  بشأن  وفرنسا  وإنكلرتا  السوفييتي 

أملانيا لليهود. يف نفس الرسالة، كان  التي تدين بها  املمتلكات 

التي يجب إعادتها إىل أفراد يهود،  الدفع واألمور  الحديث عن 

الشخصية  الدعاوى  كل  إىل  االستجابة  أن  الرسالة(  )يف  وُذِكَر 

ال تسد بأي حال من األحوال الدين الثقيل الذي يحمله الشعب 
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األملاني تجاه الشعب اليهودي، مقابل رسقة ومصادرة ممتلكات 

بدون  ذبحهم  تم  الذين  اليهود  نفس  أوروبا،  أنحاء  يف  اليهود 

ورثة شخصيني.

آذار   12 يف  ثانية  رسالة  الحكومة  قدمت  ذلك،  عىل  وبناء 

1951 إىل الدول الكربى األربع؛ رسمياً، هذه الدعوى ليس لها 

الحكومة  الرسالة، طلبت  هذه  يف  الدولية.  العالقات  يف  سابقة 

اإلرسائيلية من أملانيا الغربية وأملانيا الرشقية، دفع 1.5 مليار 

املمتلكات  من  فقط  جزءاً  إال  ليست  وهي  كتعويض،  دوالر 

الشعب  بأن  اإلدراك  مصدرها  الدعوة  هذه  املنهوبة.  اليهودية 

الرشقية،  أملانيا  يف  أو  الغربية  أملانيا  يف  سواء  ككل،  األملاني 

كان مسؤوال بنفس القدر عن قتل ورسقة الشعب اليهودي يف 

أوروبا. وأشارت الحكومة يف الرسالة إىل أن املسؤولية تقع عىل 

كال الطرفني يف أملانيا. تمت اإلشارة يف الرسالة إىل أنه من حق 

وواجب دولة إرسائيل املطالبة بكرامة وحق وممتلكات ماليني 

)اليهود( الذي ذبحوا، لكونها )أي إرسائيل( التجسيد الرسمي 

يف  حرقهم  وتم  أبنائه  من  املاليني  ذبح  الذي  للشعب،  الوحيد 

األفران وغرف الغاز، ومصادرة ورسقة ونهب ممتلكاتهم، فقط 

النتمائهم له. 

أ( عىل  أساسيتني:  إىل فرضيتني  التعويضات  استند تحديد 

تعود  التي  املمتلكات  بإرجاع  االمكان،  قدر  مأمورين،  كوننا 

لليهود دون الورثة، وانتزاعها من أيدي القتلة ومن لحقهم، يف 

رشق أملانيا وغربها – إرث إرسائيل. لن يكون القاتل هو نفسه 

الوريث. 

ب( أن دولة إرسائيل، بمساعدة الجاليات اليهودية يف جميع 

من  الناجني  استيعاب  مهمة  نفسها  عىل  أخذت  العالم،  أنحاء 

الهولوكوست وإعادة تأهيلهم يف البالد، وعليها إنقاذ املمتلكات 

باقي  أجل توطني واستيعاب  األملان من  التي رسقها  اليهودية 

الالجئني. 

وأشارت الرسالة إىل أن هذا االدعاء ال سابقة له، وأن دولة 

إرسائيل لم تكن موجودة خالل املحرقة ولم يحارب جيشها ضد 

الوحدات  أبنائها تطوعوا يف  اآلالف من  أن  النازية، رغم  أملانيا 

اليهودية، وعىل رأسها اللواء اليهودي، الذي شارك مع جيوش 

ال  أيضاً  أنه  اإلشارة  تمت  ولكن  هتلر.  من  للتخلص  الحلفاء، 

توجد سابقة ملثل هذه املذابح والسقات الهائلة، التي ارتكبها 

الشعب األملاني تحت حكم هتلر بحق يهود أوروبا.

والتجويع  بالتعذيب  يهودي  ماليني   6 من  أكثر  إعدام  تم 

أحياء،  ودفنهم  حرقهم  تم  كثريون  الجماعي.  والخنق  والقتل 

من  رسقوا  وأطفال  واألطفال،  والنساء  املسنني  عىل  شفقة  بال 

القتل  وأثناء  وبعد  قبل  األفران.  يف  بهم  وألقي  األمهات  أذرع 

مسبوقة.  غري  أبعاد  إىل  السقة  وصلت  واملنهجي،  الجماعي 

ووفقاً لتقديرات حذرة، قام األملان بسقة ممتلكات يهودية يف 

أملانيا وأرايض أخرى خاضعة للحكم النازي يف أيام هتلر بقرابة 

ستة مليارات دوالر. وهناك تقديرات تصل ألعداد أكرب.

يمكن  ال  هذه،  مثل  وكبرية  هائلة  أبعاد  ذات  جريمة  إن 

التكفري عنها بأي تعويض مادي. كل تعويض، يكون حجمه أياً 

كان، ال يمكن اعتباره تعويضاً عىل الخسائر يف األرواح البرشية 

أو تكفرياً عن معاناة الرجال والنساء واألطفال واملسنني.

هتلر،  بنظام  اإلطاحة  بعد  وحتى  االملاني،  الشعب  أن  إال 

يستمر بالتمتع، يف الرشق والغرب، بثمار املجازر وثمار نهب 

اليهود املقتولني. 

الشعب  تطالب  أن  واجبها  من  أنه  إرسائيل  حكومة  ترى 

إعادة  جهة  من  املسوقة؛  اليهودية  املمتلكات  بإعادة  األملاني 

جهة  ومن  الحياة،  قيد  عىل  مالكوها  زال  ما  التي  املمتلكات 

الذين  القتىل  ملاليني  اململوكة  الكثرية،  املمتلكات  إعادة  أخرى 

املأمورة بإعادة تأهيل من تبقى  ال ورثة لهم، لدولة إرسائيل، 

من الالجئني، والتي استوعبت الغالبية العظمى من الناجني من 

املحرقة.

قبل قيام دولة إرسائيل، لعبت أرض إرسائيل دوًرا حاسًما يف 

استيعاب الالجئني بعد اندالع االضطهاد النازي يف عام 1933. 

الذين  األوائل  هم  اليهودي  اللواء  أعضاء  كان  الحرب  خالل 

أملانيا  يف  والذبح  االعتقال  معسكرات  يف  الالجئني  بقية  قابلوا 

ودول أوروبا الوسطى؛ شّجعوهم وأروهم برشى الوطن املبدع 

واملقاتل. ومع قيام الدولة، فتحت إرسائيل أبوابها لكل املنبوذين 

إىل  اللجوء وصلوا  بقايا  آالف  القتل، ومئات  بالد  والالجئني يف 

شواطئ إرسائيل املستقلة واآلمنة يف السنوات االثنتني –الثالث 

األخرية.

كل  ألن  فقط  أرواحهم  فلسطني  إىل  الناجني  معظم  جلب 

اإلرسائيلية  الحكومة  عىل  وُفرَِضت  وُنهبت.  رُسقت  ممتلكاتهم 

جهود جبارة، ليس لها سابقة يف التاريخ املعارص، وربما ليس 

كل  فقدوا  الذي  الالجئني  آالف  الستيعاب   - آخر  عرص  أي  يف 

فقرية،  شابة،  دولة  يف  تأهيلهم  وإعادة  قصري،  وقت  يف  يشء، 

وواقعة تحت حصار.

طالبت حكومة إرسائيل بمبلغ 1.5 مليار دوالر من جزئي 

أملانيا، مع أن السقة والنهب كانت أكرب بعدة مرات، بحسب ما 

قدره خرباء، ألن هذا هو الحد األدنى املطلوب الستيعاب وتأهيل 

نصف مليون مهاجر من الدول التي خضعت للنظام النازي.

ال يعفي سداد هذه التعويضات إىل دولة إرسائيل السلطات 

هو  ما  سداد  عن  مسؤوليتها  من  والرشق  الغرب  يف  األملانية 

مستحق بشكل شخيص لليهود الذين يعيشون معنا أو لورثتهم 

الرشعيني عن ممتلكاتهم املسوقة. وسيقوم ممثلو اليهودية يف 
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العالم باملطالبة بهذه املستحقات. 

الكربى  االحتالل  قوى  إىل  الرسالة  إرسال  تم  ذكرت،  كما 

األربع: الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا. 

وقصدت )أي الرسالة( جزئي أملانيا اليوم، يف الغرب والرشق.

من االتحاد السوفييتي لم نتلق أي رد حتى هذا اليوم، وال 

نعرف أي رد فعل من أملانيا الرشقية. من القوى الثالث األخرى 

تلقينا رداً رسمياً – نفس النص تقريباً من ثالثتها. تم تقديم 

اإلجابات يف 5 تموز 1951، بعد حوايل أربعة أشهر من إيداع 

رسالتنا.

كتب الحكومة األمريكية، يف رسالتها إىل السفري اإلرسائييل يف 

واشنطن، أن الحكومة اإلرسائيلية بالتأكيد تعرف أن الجريمة 

باإلبادة  النازي  النظام  بها  قام  التي  اإلنسانية  ضد  النكراء 

املخططة للجماهري اليهودية يف أوروبا، أثارت الغثيان واالستياء 

تعلم  إرسائيل  حكومة  واألمريكيني.  والشعب  الحكومة  بجانب 

الثابتة  السياسة  كانت  أملانيا،  احتالل  بداية  منذ  أنه  بالتأكيد، 

عن  املسؤولني  جميع  تقديم  هي  املتحدة  الواليات  لحكومة 

بالدرجة  السعي،  وإىل  العدالة،  إىل  الجريمة  وتنفيذ  تخطيط 

القصوى، إىل تصحيح الغبن، الذي حصل لضحايا االضطهاد 

النازي. تقول حكومة الواليات املتحدة أنها قدمت املالذ آلالف 

الالجئني اليهود من االضطهاد النازي خالل الحرب، ويف نهاية 

الذين  من  لكثري  البوابات  لفتح  قوانني خاصة  تم سن  الحرب 

الحرب واالضطهاد  ظلوا ثكىل، وبدون أي يشء يملكونه، بعد 

بمساهمات  وفرنسا،  بريطانيا  جانب  إىل  تربعت،  كما  النازي. 

كبرية ملنظمات الالجئني، بما يف ذلك الالجئني الذين استقروا يف 

إرسائيل من قبل املنظمة املعروفة باسم »إيريو«.

تضيف   – اليهود  النازية  لضحايا  يكن  لم  أنه  من  بالرغم 

الحكومة األمريكية –مندوبون يف مؤتمر التعويضات يف باريس، 

يف  األملانية  الودائع  من  دوالر  مليون   25 مبلغ  تخصيص  تم 

الدول األجنبية الحيادية من أجل إعادة تأهيل ضحايا النازيني، 

وتم التعريف وقتها أن أغلب الضحايا هم من اليهود، ولكن أِقر 

أن 90% من هذا املبلغ، باإلضافة إىل كل األمالك التي بدون ورثة 

يف هذه الدول، سوف يتم استخدامه لصالح الضحايا اليهود. ال 

املدفوعة  التعويضات  هذه  أن  املتحدة  الواليات  حكومة  تعتقد 

توافق  معاناتهم.  عن  كافية  تعويضات  هي  اليهود  لالجئني 

حكومة الواليات املتحدة مع حكومة إرسائيل عىل أنه ال يمكن 

أن يكون أي تعويض مادي كافياً. لكن الحكومة األمريكية تشري 

إىل أن شعوبا أخرى عانت كثرياً من بطش النازيني ليس لديها 

أي فرصة يف الحصول عىل تعويضات من شأنها أن تعوضهم 

إىل حد كبري. أما النقطة املركزية يف هذه الرسالة – وذات اليشء 

هي   - وفرنسا  بريطانيا  األخريني:  الدولتني  لرسائل  بالنسبة 

ال  املتحدة،  الواليات  فيها  شاركت  معينة  التفاقيات  وفقا  أنه 

يحق لها املطالبة بتعويض إضايف من أملانيا، سواء تعويضات 

لنفسها أو لغريها.

بنفس الروح كان جواب بريطانيا وفرنسا.

لم  الرسمية  اإلجابة  هذه  أن  اإلشارة،  يجب  الحقيقة،  يف 

تستنفد املوقف الكامل والنهائي لهذه الدول الثالث.

رأي  أيضا  بل  وحسب،  حكومات  البلدان  هذه  يف  توجد  ال 

عام حر قادر عىل التأثري عىل حكومته وعىل الشعوب األخرى. 

وزن  يوجد  حرة  يهودية  تجمعات  أيضا  هناك  الدول  هذه  يف 

كبري لصوتها وأملها ومطالبتها، ولو أنه ليس حاسماً. لم يكن 

البلدان،  هذه  يف  اليهودي(  وباألخص  )العام  الجمهور  رأي 

راضياً عن املوقف الرسمي والتعاطف األفالطوني الذي أبدته 

املتاح،  بالقدر  الغبن  تصحيح  يتم  بأن  طالب  بل  حكوماتهم، 

عىل األقل يف مجال إعادة املنهوب. أدى ضغط الرأي العام هذا 

إىل إعالن رئيس وزراء أملانيا الغربية، يف نهاية أيلول 1951، أن 

الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود خالل النظام النازي فرضت 

اليهودي، ووافق  التزاًما بتعويض الشعب  عىل الشعب األملاني 

الربملان األملاني الغربي عىل هذا اإلعالن.

وفقا  نيويورك،  يف  ُعِقد   ،1951 األول  ترشين  نهاية  يف 

ملبادرة الوكالة اليهودية، مؤتمر للمنظمات اليهودية يف الواليات 

املتحدة، كندا، من جنوب أفريقيا، من أمريكا الجنوبية وأوروبا 

الغربية وأسرتاليا، وكذلك منظمات يهودية عاملية، مثل الوكالة 

وآخرون،  العاملي  اليهودي  املؤتمر  إرسائيل،  رابطة  اليهودية، 

ملناقشة مطالب يهود أملانيا. يف القرار الذي تم اتخاذه باإلجماع، 

تعاطف املؤتمر مع خطاب الحكومة اإلرسائيلية للقوى األربع. 

النظام  ارتكبها  التي  الفظائع  أن  أيضاً،  املؤتمر  أعلن هذا  كما 

تكفري  لها  يكن  لم  اليهود، يف قسوتها وبأبعادها،  النازي ضد 

وال تعويض مادي. ال يمكن ألي تعويضات - مهما كانت - أن 

تعمل إلعادة ماليني اليهود وتدمري القيم الثقافية. ومع ذلك، قرر 

مؤتمر الشعب اليهودي: إعادة املمتلكات اليهودية املسوقة عىل 

األقل، تعويض ضحايا االضطهاد وورثتهم وأحفادهم، وتأمني 

التعويضات إلعادة التأهيل، كما هو مطلوب يف خطاب الحكومة 

اإلرسائيلية الصادر يف 12 آذار 1951.

وزراء  رئيس  بيان  وتقييم  مناقشة  ستتم  أنه  املؤتمر  أعلن 

أملانيا الغربية وفقاً لإلجراءات التي ستقوم بها حكومته، ووفقاً 

لوترية تنفيذه وقياسه. وعرّب املؤتمر عن دعمه الكامل واملخلص 

مليار   1.5 قيمته  تعويض  بدفع  اإلرسائيلية  الحكومة  ملطالب 

الطلبات  بتنفيذ  املؤتمر  وطالب  والرشقية.  الغربية  أملانيا  من 

األخرى لليهود من أملانيا، بما يف ذلك ادعاءات األفراد واملنظمات 

اليهودية.
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يف أعقاب ضغوط هذا املؤتمر، وبفضل التدخل الصديق من 

التزم رئيس  الدوائر الحكومية يف بريطانيا ودول أخرى؛  قبل 

وزراء بون يف أملانيا الغربية، كتابياً، قبل بضعة أسابيع، نيابة 

عن حكومته، بأنه سوف يناقش مسألة التعويضات، مع دولة 

إرسائيل واملمثلني اليهود، عىل أساس مطالبات حكومة إرسائيل 

يف مذكرتها يف تاريخ 12 آذار 1951.

الشعب  بأكمله  اليهودي  والشعب  إرسائيل  حكومة  ترى 

األملاني بأكمله مسؤوالً عن الفظائع التي ارتكبت خالل الحرب 

أبداً،  الفظائع  الثانية ضد يهود أوروبا. لن ُتنىس هذه  العاملية 

وأي نظام يف أملانيا - سواء أكان الغرب أومالرشق – ال يقوم 

يمكن  ما  كل  تصحيح  أجل  من  وعميل،  كامل  مخلص،  بجهد 

الكاملة  املسؤولية  نفسه  عن  ينفض  أن  يمكن  ال   – تصحيحه 

لجرائم النازيني. التعويض هو ليس يف الجانب املادي فقط، أي 

إعادة املمتلكات املسوقة واملنهوبة لألفراد اليهود وللمنظمات 

املتحدة،  اليهودي ولدولة إرسائيل. عىل األمم  اليهودية للشعب 

عىل كل األمم املتحدة املخلصة ملبادئ السالم والكرامة اإلنسانية، 

يقع واجب منع تهرب األملان من مسؤوليتهم الثقيلة، التي ربما 

ليست لها مثيل يف التاريخ االنساني. ويف جلسة األمم املتحدة، 

املنعقدة اآلن يف باريس، عرّب الوفد اإلرسائييل عن مخاوفه وقلقه 

من خطر قيام أملانيا الغربية والرشقية بإبداء مظاهر احتقار.

جانب  إىل  ملزمة،  نفسها  إرسائيل  حكومة  ترى  ذلك،  مع 

دون  تعمل،  أن  العالم،  أنحاء  جميع  يف  اليهودية  عن  ممثلني 

تأجيل فائض عن الحاجة، كل الجهود الستعادة أكرب قدر من 

اليهودي،  والشعب  اليهود  األفراد  لليهود،  التابعة  املسوقات 

بحسب ما طالبنا بالرسالة من يوم 12 آذار للعام 1951.

لن يكون قاتلو شعبنا هم وارثوه أيضاً!«

خطاب مناحم بيغن أمام المظاهرة المعارضة 
لالتفاق في السابع من كانون الثاني 1952 2

»أبناء القدس، مواطني إرسائيل،

سوف تحدث يف هذا املساء أسوأ واقعة يف تاريخ شعبنا. يف 

هذه الساعة املريرة سوف نتغاىض عن آبائنا املُقّدسني، أمهاتنا 

املذبوحات، وأطفالنا الذين تم نقلهم باملاليني إىل الذبح بأيدي 

الشيطان الذي خرج من قاع الجحيم لتدمري بقية شعبنا.

لم يوجد عديم الرحمة الذي يتجرأ عىل القيام بعمل مشني 

مع  العجوز،  أبي  أخذوا  األملان.  القتلة  به  قام  ما  بمستوى 

خمسمائة يهودي من برست3، إىل النهر وأغرقوهم هناك. دفنت 

الحياة ورؤوسهن إىل األسفل.  الربيئات وهّن عىل قيد  الفتيات 

انتزع األطفال من أذرع أمهاتهم وأرِسلوا إىل األفران والنار. لم 

يكن األمر مجرّد قتل، بل تعذيب قاس وبربرية ليست لها مثيل، 

َعَمل ال يمكن إلنسان وصفه، لعمق الكارثة التي لم يسبق لها 

مثيل يف التاريخ. 

الخالص،  بداية  أربع سنوات عىل  بعد مرور  اليوم،  هذا  يف 

أملانيا  إىل  سيذهب  أنه  ويعلن  العربي  الوزراء  رئيس  يقف 

لتلقي األموال، سيذهب من أجل جشع املال ليبيع كرامة شعب 

إرسائيل وليضع وصمة عار أبدّية عليه.

يمكن  تشكيلها،  تم  قد  جديدة  أملانية  حكومة  إن  يقولون 

الحديث والتفاوض والتوقيع عىل اتفاق معها. قبل مجيء هتلر 

األملاني خدم 12  الجيش  له. يف  األملاني  الشعب  للحكم صوّت 

مليون نازي. ال يوجد أملاني واحد لم يقتل آباءنا. كل أملاني هو 

هو  غوستارف  قاتل،  هو  أدنهاور  قاتل.  هو  أملاني  كل  نازي. 

قاتل. كل مساعديه قتلة.

عدة  أجل  من  املال!  املال،  املال،  حساباتهم:  هي  هذه  لكن 

ماليني من الدوالرات سيقومون بالفاحشة. سوف يعدون ببناء 

وُيهدر خالل  هذا  يذوب  لكن سوف  بونيه«4 جديدة،  »سوليل 

من  إضافيني5  ماليني  ستة  يأخذون  سوف  وأين  قصري،  وقت 

أجل أخذ األموال من قاتليهم؟ هذا أفظع الفظائع.

يف  املؤرخني  أكرب  أحد  كالوسنر،  بروفسور  معنا  يتواجد 

اليهودي،  الشعب  يشهد: هل حدث يف صفوف  وهو  إرسائيل، 

منذ فعلة »تلة جبعة«، أنَجس من هذه الفعلة؟ هل حدث انقسام 

الفعلة؟ هم عىل وشك  داخل شعبنا أعمق من ما أدت له هذه 

»أملانيا هي شعب«،  إن  والقول  أملانيا  اتفاقية مع  التوقيع عىل 

وليس ما هي فعالً: قطيع من الذئاب التي انقضت عىل شعبنا 

والتهمته. عىل الرغم من أن الدم ساَل كاملاء إال أنه لم يكن عبثاً. 

لقد أعطانا القوة للوقوف ضد املُستعبِد الربيطاني. ألننا دائماً 

ما سألنا أنفسنا، بماذا نحن أفضل من آبائنا املذبوحني؟ ملاذا 

هم يف عداد املوتى ونحن أحياء؟ وبفضل هذه الدماء، أصبح بن 

غوريون رئيساً للحكومة، الطاغية الصغري واملمسوس6 الكبري، 

الذي ال يعاين عمق الكارثة وعن حجم الخطورة. كيف سوف 

نبدو يف أعني الشعوب عندما يخرج عيبنا لألعني، بعد أن نذهب 

إىل قاتيل آبائنا لنتلقى األموال مقابل دمائهم؟

احرتام  كسبنا  أننا  إال  باألعداء،  محاطون  أننا  صحيح 

الشعب. وها قد أتيتم، أيها املضاربون الطغاة، للقضاء عىل كل 

ما حققناه بدمائنا، ومجدداً سوف تقودون الشعب للوحل، إىل 

سيف املذابح والدمار.

بعد ساعة، سأقف لكي أقوم بإسماع رأيكم أمام الكنيست. 

مسحية(  أو  )مشهد  »إخراج«  بعملية  نقوم  إننا  يقولون  هم 

غضب الشعب، وأننا نتاجر بدم املاليني الستة، وها أنتم! تعالوا 

أيها النجسون وانظروا إىل هذا الحشد الكبري، الواقف يف الربد 

أن  ويقسم  ويرصخ،  غاضب  قلبه  أن  يثبت  إنه  املطر.  وتحت 
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هذا اليشء لن يحدث ولن ينشأ، لن تكون هناك مفاوضات مع 

أملانيا!

استحيت  لكنت  هذا  الغضب  هناك حاجة إلخراج  كانت  لو 

يتفجر  الذي  الغضب  أن  هي  الحقيقة  لكن  يهودياً؛  أكون  أن 

أن شعب إرسائيل ليس شعب  يثبت  اليهودي  القلب  أعماق  يف 

شعب  هرتسل،  شعب  هو  إرسائيل  شعب  وبنكاس؛  شاريت 

نوردو، شعب زئيف جابوتنسكي، وهذا الشعب سيثبت أنه ال 

مفاوضات مع أملانيا. أنا أناشد السيد بن غوريون: ال تقم بهذا 

قابال للتفجر تحت بناء بيت إرسائيل.  العمل. أنت تضع لغماً 

أنا ال أتكلم فقط باسم الدماء التي سقطت هناك، يف مايدانيك 

أمام  لالنحناء  تضطروا  ال  لكي  هنا  أتحدث  أنا  وأوسويسيم. 

األمم. ولذا أقول للسيد بن غوريون: لن تكون هناك مفاوضات 

مع أملانيا، ونحن جميعا مستعدون إلعطاء حياتنا يف سبيل ذلك. 

أجل  من  بها  نضحي  لن  تضحية  توجد  ال  يمر.  لن  األمر  هذا 

وأد هذه املؤامرة. لقد أوقف السيد بن غوريون رجال الرشطة، 

للتو، قنابل صوت  تلقيناها  التي  املعلومات  وبأيديهم، بحسب 

خنقت  التي  الغازات  نفس  هي  الصنع،  أملانية  غازية  وقنابل 

آباءنا، لديه سجون ومعسكرات اعتقال. عىل الرغم من أن بن 

مقاومة  منه يف خربة  أكرب  أنني  إال  بسنوات،  يكربني  غوريون 

نظام الرش. لذلك أعلن: إن الرش يقف يف وجه العدالة - ويتحطم 

التجربة  هذه  تتفجر  وهكذا سوف  أمام صخرة.  الزجاج  مثل 

القبيحة أمام مقاومة الشعب.

وأطفالنا  نساءنا  ترحموا  لن  شجعان،  أنكم  أعرف  بينما 

معسكرات  إىل  أيضا  نذهب  سوف  مشكلة.  ال  لكن  الصغار، 

الذين  أولئك  من  أفضل  لسنا  ألننا  التعذيب،  ملالجئ  االعتقال، 

أننا  ثالث سنوات،  قبل  ظننا  اأنا  املشنقة. صحيح  إىل  صعدوا 

لكي  لكن  الصغار،  بأطفالنا  الفرح  عىل  قادرين  نكون  سوف 

ال يستحي ابني أنه ولد يهودياً، سنذهب، سنذهب ولن يكون 

هناك تراجع. 

ال!  األمر:  أعطيت  مدفع،  بواسطة  عيلّ  النار  أطلقتم  عندما 

اليوم سوف أعطي األمر: نعم! صحيح أنكم لن ترحمونا، لكن 

هذه املرة لن نرحمكم، ستكون هذه حرب حياة أو موت. رباه، 

ُتفتح  القلوب، احموا هذا الشعب قبل أن  أيها الطغاة منزوعو 

لهزيمة  العالم  يف  قوة  توجد  ال  ألنه  تهزمونا،  لن  الرش.  أبواب 

قوة جنود »اإليتسل«، اليوم أنا أعلن لكم أنه لن تكون حكومة 

هذه  إرسائيل.  يف  األخالقي  الحق  لكم  يكون  ولن  يهودية، 

شعبنا  مدمري  مع  مفاوضات  تخوض  سوف  التي  الحكومة، 

الحديدية  القبصة  عىل  حكمها  تؤسس  حقد  حكومة  ستكون 

والقنبلة.

مسريتك  ربط  تنوي  كنت  إذا  غوريون،  بن  سيد  يا  أذكرك 

رهن  املهنية  مسريته  وضع  بيفني  أيضاً  باملفاوضات:  املهنية 

لقضيتنا، نهايتك ستكون مثل نهاية بيفني. 

عندما نقول إننا سنعطي روحنا، فإننا سنعطيها بكل ثمن. 

إن كنت محكوًما بعدم  أموت، وحتى  أن  لو كنت مقدًرا  حتى 

رؤية طفيل الصغري يف فرحته – أفضل عيلّ من رؤيته يف عاره. 

إما الحرية أو املوت، ال يوجد تراجع. إذا تم القيام بهذا العار، 

لو حدث هذا، لن ننظر للحكومة عىل أنها حكومة يهودية. ثاني 

يوم اتخاذ هذا القرار سوف نبعث برسائل ونعلن أننا لن ندفع 

رضائب لحكومة تذهب ملفاوضات مع األملان. إما املال األملاني 

وإما املال اليهودي – ال إمكانية لكليهما معاً. الضائب سوف 

بإرادتنا  شيئاً  نعطي  لن  بالقوة،  الخدمات  بالقوة،  تأخذوها 

الحرة. لن تكون هناك سجون كافية الحتجاز املعارضني. 

ولكن أكثر من ذلك، يجب أن نتحدث إىل املمثلني املتدينني. 

هناك اآلالف من اليهود املتدينني هنا، يرون كيف تم ازدراؤنا 

وكيف أصبحنا عاراً. دروب صهيون أعلنت الحداد، املتدينون 

عىل وشك محو مقطع من التوراة: »امَح أي ذكر للعماليق، ألن 

يهوا )الرب( سوف يقاتلهم«. كيف لشعب الرب أن يوشك عىل 

البدء بمفاوضات العار. لكم أن تعرفوا أيها الوزراء املتدينون: 

من  أي  تقبل  ولن  اليوم،  بعد  كنيساً  أرجلكم  كف  تطأ  لن 

أنصار بيغن يستمعون لخطابه املناوئ التفاق التعويضات يف أيلول 1952.
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قرابينكم. شفاهكم التي ترتل الصالة، معبئة بالهراء، ألنه قد 

ميلء  جديد  طريق  يف  نبدأ  أننا  أعلم  الذهب.  لعجل  بيعكم  تم 

باملعاناة، لكن أيضاً قبل ثالث سنوات فكرّنا بذات اليشء: أليس 

من األفضل أن نرى فرحة الطفل؟ لكن إذا لزم األمر، سأجدد 

املاليني  بروح  مصحوبني  سنكون  الحرب،  هذه  ويف  الحرب. 

من جميع البلدان، من األفران وغرف الغاز الذين أمرونا بعدم 

مقاطعة  لألبد. ستكون  أملانيا ستكون  مقاطعة  إن  التفاوض. 

الحكومة  ولهذه  أملانيا،  مع  السالم  إىل  يسعون  الذين  ألولئك 

 – غوريون  بن  معها.  مفاوضات  يف  ستدخل  التي  املجرمة، 

جثثنا  عىل  إال  يحدث،  لن  األمر  هذا  مجرم.   – شاريت  مجرم. 

وعىل أرواحنا ودمائنا.

أحاول  لكي  )للكنيست(  لهناك  بالذهاب  يل  اسمحوا  واآلن 

يف اللحظة األخرية. لعّل الرب يوفق طريقي ويدخل يف قلوبهم 

اإليمان – عىل األقل عند املتدينني – أن ال يقبلوا ماليني الدوالرات 

لكن  الرب،  يرحمنا  قد  جديدة.  »سوليل-بونيه«  يبنوا  لكي 

لسنوات.  تستمر  سوف  صعبة  حربا  ستكون  هذه  تذكروا، 

سوف نودع أطفالنا وعائالتنا. لكن ال يهم، باسم الدم، وبحملنا 

لذكرى أبينا زئيف جابوتنسكي، نقسم أننا لن نكون مقيدين 

أمام هذا العار. اذهبوا، يا اخوتي، وال تخافوا من قنابل الغاز. 

قولوا لرجال الرشطة اليهود: أنتم يهود أيضاً، املوافقة عىل هذا 

غري ممكنة. ال ترتاجعوا، ألننا ال نحارب عىل الخبز، ال نحارب 

الشعب  التموينية، )بل نحارب( من أجل روح  ضد الحصص 

ومن أجل رشف األمة.

باسم  نفوسكم،  يف  األمة  نقاء  وَعلَم  قلبكم  يف  الله  اذهبوا، 

جابوتنسكي؛  زئيف  باسم  املشنقة،  إىل  والصاعدين  القدس 

أظهرنا استعداداً وتضحية.

لنرفع كلنا يدنا ونقسم باسم القدس، واسم الصاعدين إىل 

اإلبادة؛  عار  يا  نسيتك  لو  جابوتنسكي.  زئيف  باسم  املشنقة، 

لنسيتني يميني. ليتسّمر لساني إذا لم أذكرك، إذا لم أرفع عار 

املعركة! عىل كرامة  إىل  القدس،  أبناء  اإلبادة عىل رأس حزني. 

إرسائيل ومستقبلها! »هكذا يعطي وهكذا يزيد إله إرسائيل.«
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