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 تصريح صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يتهم 

 فيه مفتي القدس الراحل احلاج أمين احلسيني بتشجيع أدولف هتلر 

3TP0Fعلى إبادة يهود أوروبا

∗
 

 .٢٠١٥ / ١٠ / ٢١القدس احملتلة، 

 

إىل برلين  بنيامين نتنياهو قبيل مغادرته البالد متجهاً] اإلسرائيلي[قال رئيس الوزراء 

 :يف زيارة رسمية إىل أملانيا

يال ميركل تلبية غإنني أغادر البالد إىل برلين حيث سألتقي باملستشارة األملانية أن

والضرورة بوقف  ،سأناقش مع زعيمة إحدى الدول األوروبية الهامة األوضاع هنا. لدعوتها

عتبر وتُ. كما سنناقش قضايا أمنية حمورية تساعد أملانيا إسرائيل فيها. التحريض الفلسطيني

 .إلسرائيل بما يتعلق بأمننا القومي أملانيا شريكة هامة جداً

وسأبحث معه السبل  ،كيري] جون[ركي يبوزير اخلارجية األم سألتقي غداً  ،إضافة لذلك

أبو مازن ] الرئيس الفلسطيني حممود عباس[منه مرة أُخرى أن يطالب سأطلب . لتهدئة األوضاع

يجب التوقف عن . بوقف التحريض الذي يشكل املصدر للعمليات اإلرهابية املتعددة التي نشهدها

 .التحريض من أجل وقف عمليات القتل

سؤولية هتلر يتحمل امل. مل أنوِ إعفاء هتلر من مسؤوليته الشيطانية عن إبادة يهود أوروبا

وهو الذي اتخذ القرار بهذا  ،ن يهوديييمي باحلل النهائي وهو عبارة عن إبادة ستة مالعمّا سُ

من السخافة جتاهل الدور الذي لعبه جمرم احلرب املفتي حاج أمين  ،ويف نفس املقدار. اخلصوص

 .سـ أس الرئي(وهملر ) وزير اخلارجية النازي( بكل من هتلر وريبنترو احلسيني الذي شجع وحثّ

وتوجد شهادات كثيرة على ذلك بما فيها الشهادة التي قدمها . وآخرين على إبادة يهود أوروبا) سأ

ذكر أنه مل يتم اإلدالء بها اآلن بل ويُ ،برغمرويف حماكم ن) خمطط إبادة اليهود(يخمان النائب أل

 :بعد احلرب العاملية الثانية حيث قال
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 :، يف املوقع اإللكتروين التايلاإلسرائيلية كومةديوان رئاسة احل: املصدر 
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. سمح بتجاهل دوره املهمال يُ . رار حول إبادة يهود أوروبايف اتخاذ الق لعب املفتي دوراً"

وخاصة على هتلر وريبنتروب وهملر اإلقدام على  ،لقد عرض املفتي باستمرار على القيادة النازية

 ".للقضية الفلسطينية مناسباً واعتبر املفتي ذلك حالً. إبادة يهود أوروبا

ملبادرين لإلبادة املمنهجة ليهود أوروبا كان املفتي أحد ا: "يخمان قائالًأوأردف نائب 

 ".يخمان وهتلر يف تنفيذ هذا ا�ططأل ومستشاراً حيث كان شريكاً

ن لتبرئة املفتي حاج أمين احلسيني وواحملاولة التي قام بها بعض الباحثين وناس آخر

ويقتبس باحثون آخرون هذه الشهادة . هي حماولة مكشوفة همن الدور الهام واملركزي الذي لعب

 .وشهادات أُخرى حول الدور الذي لعبه حاج أمين احلسيني يف هذا السياق

" والد"بل كنت أريد أن أشير إىل أن  ،إىل تبرئة هتلر من املسؤولية التي يتحملها مل أسعَ أبداً

 تكن موجودة ومل يكن هناك ما يسمى  حينما دولة إسرائيل مل ،حتى آنذاك ،الشعب الفلسطيني
ولكن املفتي كان قد مارس حتى آنذاك التحريض  ،ومل تكن هناك أي مستوطنات" االحتالل"ـ ب

حتذى بها عتبر شخصية يُاج أمين احلسيني ال يزال يُاحل ،لألسف الشديد. املمنهج على إبادة اليهود

. الشعب الفلسطيني" والد"م توصيفه كأنه يرد ذكراه يف املنهاج حيث يت. يف ا�تمع الفلسطيني

ولكن هذا  ،إنه يستمر بشكل خمتلف. والتحريض الذي بدأ به على قتل اليهود ال يزال مستمراً

 .ومن أجل وقف عمليات القتل يجب وقف التحريض. التحريض يشكل جذور املشكلة

 ".آنذاك وليس اآلن ليس"، من جتاهلها األمر املهم هو االعتراف بالوقائع التاريخية بدالً


