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  "عحححححححححرا أرض إسحححححححححرائيل تححححححححححالفوا محححححححححع النازيحححححححححة وجلبحححححححححوا النكبحححححححححة 61.4.3.61صححححححححححيفة "إسحححححححححرائيل اليحححححححححوم"  بتحححححححححاريخ 

 )الملحق األول( ألنفسهم"

و هممممممة تهايممممممر تتممممممرير وييممممممر طيت همممممميم ط سممممممرط يه   سياسممممممر النممممممار طيلنةممممممر طياهسمممممم يلير طيتمممممم  يتةلا مممممما ط  مممممم م ط سممممممرط يه ضمممممم   

لشممممممر  تممممممةيار يت همممممميم طيروطيممممممر طياهسمممممم يلير ةمممممموت طيلنةممممممر لشممممممر   مممممم    قمممممما   ت مممممما م  مممممم ط طيتو مممممم   وشممممممان ةيممممممرو  ت ييمممممم   

 قايمممممممر نتة ممممممما ط    ممممممم   ط   ار هيممممممم ط ي مممممممم  ممممممم  ت ي ممممممما    قممممممما   طياهسممممممم يليي   4.61 2 61"اسمممممممرط يت طييممممممموم" ةتممممممماري  

 تةاياوط  ع طيلايير و هةوط طيلنةر  هة طياهس يليي   

 يليو  طي ت رفمممممممو  وطي سممممممميةيو  طي  ممممممما و  يهسممممممما ير يتممممممم  رو   لممممممم   شمممممممرط  طيسممممممملوط   يةممممممما  وقممممممماتر "طي ةرضمممممممو  طياهسممممممم

نارثمممممر طيشممممم ب طيي مممممو ن ةايلنةمممممر طيتممممم  ةهممممم  ة مممممرب  ري اسمممممرط يت   مممممم يا همممممو   يممممم   ممممم  تممممم ت طيقيمممممام ة قارلمممممر ةمممممي  ط ةممممم ط  

 واضافر "و" طيوتت"  

النححححححازيين  جلبححححححوا المصححححححيبة علححححححى  ححححححعبهم.  ححححححم بححححححادروا  قححححححادة عححححححرا الححححححبالد  الحححححح ين دعمححححححواو ضمممممماير "  يو مممممم   ن تشمممممماة   

اإلنتصححححححار ةإقا ممممممر  ويتممممممي  ةممممممي  طيةةممممممر وط ر     6421فممممممور تمممممم ور قممممممرطر ط  ممممممم طي تةمممممم    ممممممام لمهاجمححححححة البلححححححدات اليهوديححححححة 

ححححححا.  ححححححا لقححححححرار قيححححححادتهم علححححححى أمححححححل أن يعححححححودوا  حق  اليهححححححود  أنجححححححز عبححححححر ملحمححححححة دفاعيححححححة بحححححححت  والعححححححرا تركححححححوا الححححححبالد وفق 

 لمممممم  ةتممممممه  ف ا مممممما   مممممم  قةممممممت طي ممممممرفي ط طيي ممممممو   ةةمممممموط فمممممم   يممممممر ياسممممممي  وطي ممممممرب قتهمممممموط ط ةريمممممما  فمممممم   ممممممو  تممممممةير 

للعنحححححا ضحححححد البلحححححدات العبريحححححة  بينمحححححا اليهحححححود  ية. فحححححي الواقحححححع  العحححححرا  حححححم محححححن بحححححادر ام ححححح ولكحححححن تلحححححا كانحححححت أفعحححححا    تتممممميو ط 

ا".   لم يستفزوا ألمانيا النازية و عوا أوروبا أبد 

 

 )الملحق الثاني( ت بيه الفلسطينيين بالنازيين  61.4.3.61اليوم"  بتاريخ  صحيفة "إسرائيل

 4.61 2 61لشممممممر  تممممممةيار "اسممممممرط يت طييمممممموم" ةتمممممماري  تةمممممم   لمممممموط  "طي اتمممممم  طيةسمممممميل  و"يت مممممما ط  مممممم ط ايممممممة  الممممممب  ط " 

 قارب في ا ةي  طياهس يليي  وطيلاييي    قاير تةريضير نتة ا    رؤوةي  ةارنو 

ف    ل  ر طيتةرير طياهس يليرطيت   ته  طية  طتت قيا    4.4هير "س  ر طي هيت" طلض    طية قو    هيي     طينتيةر  ت   توقاتر "

يقاً  لاسيا    رط ةي  نوطةيس  ي ن  و     س سا نا    ةو ا  هي  طيلسر وطيتهيب طي  قوي    ط  طيقتت طيلايير تهق   ط  رطج ىة اةيرو   ف  

ا يديولوجية طيت  ةوي ا طي س س طي ن ف  ي ن طية ضرةر   وبين ا يديولوجية القاتلة الفلسطينية ا سالميةهت  ف  طينارثر  ة  طي ن فق   ا 

وو    ت ةير ا سوط  ف   يثا  ة اس  القاتلة   ه اسُتخدمت دائما في كتابات وخطابات زعماء السلطة الفلسطينية من   لا الحين وحتى اآلن 

  ا الميراث يتضمن ابادة اليهود في خيبر على  تل ي ا  ط س  ير ط ترىط و   ةرلا ج يهتةضيرط  يهةرب  يرط  وةيب هللا و ف  ةرط ج طي

اضافة لضرورة القضاء على بدايات ا ستيطان اليهود  ووقا الهجرة اليهودية الى البالد   أيد  محمد كنمو ج للمحاكاة وكأمر  بادة اليهود.

  طيةاج طي ن قطة اللقاء ا يديولوجي الديني للمفتي المقدسي الحاج أمين الحسيني  الزعيم الخالد  مع زعيم المانيا النازية   تلرفقد كانت   ه ن

 .""ةرنر طينشافر طيلايير" يشنت ةتة طيا لا     ر يط يهةرنر طيقو ير طياهس يلير ف  طيسيا  طيقو   وطي يل  6491 قام ف  

 

فنر  طةا        ت طي  ت  هة   ويي "يت ا   (ةرطتب)ت  ف  ةريي ط و  ت ن ستشار  ط م  قام طي ا 6422 – 6426  طيسلوط و ضاير "ت ت

 وتا   طيي و   تقارير تاريتير تشير طية ط ستت ص طي ن وتهوط طيي ط طي ن وفقا ي ط  ل  ا يتم طةت ت طسرط يت    قةت ط ي ا ط يةلة ف  س ت

يست يع نت طسرط يه     ي ا ت ة   (  ة   وطيةه ط  ط س  ير وينو  طي ات   و ي يم فهس ي  ة   طةت ي ا ) هة  ي ن رو ت  سنر طةا   يي و  طي



ليو     طةا   طيي و  وطسرط يت وطلشا  "فهس ي "  هة  لقاض اط ُتستت م  ط  ا  ا   ةارقر يتةريي طي   ور طياهس يل   ف  طي قاةت يلا  طياهس ي

نتور  ةو  اي  طينارثر ويةاويو  ته  روطير ة يهر ونا ةر ينارثر طيي و ط ةي   ل  ون ا قات ر ت طي  اير  ةهسر ف  طيل اير فا  طين ب   رسر طي 

الرواية الفلسطينية الكا بة   ه التي ت وه وتخفي مهاجمة ورفض الفلسطينيين لكل اتفاق  طي توطتت سيتةوت ف  ل اير ط  ر طية وطقع  

ويعرضونها كنكبة "كارثة"  تريد من اسرائيل "المتهمة" أن توطن "الالجئين الداعين للسالم" على ارضها  6441م و زيمتهم في وانقسامه

 ."في اطار حق العودة

 

 ف      ط ثلا  يقتت طي رب وطياهس يليو  طيوطة   ل م طآلتر ف  طيشر  ط وس  ون ي  طيضا ف  ق اع  ي  وف  ط ساس ف   تيموقاتر "

ي و   طيير و ط ضاةير  ةالي ا  ت     طي وطة  ف    ش  وطي ن تةوت سنال  طياهس يليو   ل  فتر  طية سوريي ط ال    يشة  ةتاتا طيتيام طيت 

 لقد قتل الفلسطينيون وخانوا مستضيفيهم في الكويتفي ا   يي  طي   ي  طي رب طيةقيقيي     طيةر  وطي وع ف  ط ار "طيرةيع طي رة "  

وا ردن وسوريا وبيروت  و  يستطيعون العيش معا بسالم  حتى في غزة وفي الضفة الغربية. و ا  و اآلن بالضبط يعرض السياسي عودة 

 لا     يةةلا ةقا   لا   ا  ف  وس  "   نالوط"  .ب ارات أن نقوم مثل ا ردن باستيعاا "كحسن نية" " جئين" فلسطينيين من سوريا

اوير "ةري ا " وطيةة  ف  شؤو  طيسا ر  و ل  ا ت رح  نرى طينارثر ناشار  ضو ير تة يرير ف   ةي    ا ن يهي و  تنا ر ييت   وط ةوت  

ي ا و و         "طي ثقاي " طي ت   ي  ةوت طي اويرط وطي ي  ي  و  ةسترير ة   طية ي  ي ور ةوت "تةقير طينارثر" ةتةريرط   تةايهر  اا  ه

و ك ا في الوقت ال   ما زال بيننا من يحاولون أن ُينسونا كارثة اليهود الفظيعة  ينفي ار ر طلت   ت ةيت ا ف  طيوطقع  طيي  ط وةةساسير  

 ".ةايلسةر ي  فا   شا ر "طي س س" طي  نور     ط ستةقة ف  ي ن طية ط ة  الفلسطينيون الكارثة ويحاولون إبالعنا النكبة الكا بة.
 

 

ا تعليم الرواية النازية" )الملحق الثالث(  61.4.3.61اريخ صحيفة "معاريا"  بت  "إ ا كان يجا تعليم الرواية الفلسطينية فيجا أيض 

 قاير تةريضير نتةت ا نرل  اي ط    ا  ر تترير ويير طيت هيم ط سرط يه ط شان ةيرو ط ة ل   4.61 2 61لشر  تةيار "  اريي" ةتاري  

ةوت طيلنةر  وف   ةاوير يه قارةر ةي  طياهس يليي  وطيلايير ي    اي ط   ل  في ا ا ط نا  ي ب ت هيم طيروطير  ي  م ت هيم طيروطير طياهس يلير

 طياهس يلير فإل  ي ب  يًضا ت هيم طيروطير طيلايير  

نةقا   ييس  تتهاا  هي ا  طيتاري  ا  ط ا   نتاةر طيتاري     س ح   م ف   ست   اغ طيشةاب  طي ا   طيت هي ير ُيل ر طيي ا ن وضو ير ووقاي ر "

وفقا ل لا فان الطفل الفلسطيني ال   يتعلم عن النكبة  الكارثة الكبرى لحرا ا ستقالل  يكون مستعدا ف  ةا   نثير  ينو   ةرنا يه  تر 

وُتسق  طيضةايا ةسةب  الحي  لكن حقيقة أن النكبة  ي الك بة الكبرى التي تدور في للموت من اجل تحرير فلسطين من المحتل الصهيوني.

ت طيي و  يشع طيتلوير طي ي قرط   يم ت لع ويير طيت هيم طيساة     طيتانير ف  ت هيم  و  لا ط نا يبط  ثت ته  طيت  ُتترج طيلاس طية طيشوطرع وقت

  "     يل م

لخاصة به  و ي  رعية  فانني أطلا أن يتم إدخال الى له ا ا ا كان لكل واحد الحقيقة اوأضافت مقارنة بين الرواية الفلسطينية والنازية: "

 ل م طيضا ةشر وي ي م "رط  وط تقا ط  ور ةا   ييس  لا  " يب وشرير"   ت لة  لشا   طيتور  برنامج التعليم ايضا الرواية النازية. لما ا؟

م    شتص   لتا     ط تةير؟   ط  ر يا  شر يا ط طي تةرنر ي  اات؟ طيوطقع  رنب وي ب ت ه   ن ي   وييس ي يلا  ا لتاف        لت ه

  " ييس ن ي ؟

ةل   ي نللا    ُل هم  ث     طيلاييي   لوط  للا لة  طيي و  )وط ط ش تم طضياوط طيي م طيضا طي ثهيي  وطيغ ر وطيسو (   م س ير  لة ر   وقاي ر "

ي  طية  ر ر نةير ط ا  ي ن  ف   مط  ييس ن ي ؟ لة  ف  طيةقيقر يسلا   يهطيةشرط ي  ط و   ط ت طيةاا   هة لقا  طي لس طآلرن ي ب ت  يرل

وينللا ف رط      قوت ةتةر طةا   ش ب ةسةب    ر ط وين     طي ا وم ت ا ا ي ا ط ر ن ن  ط  ط  قهي   ويسلا رياضيي  وشقرً ةتة  للا ةش و

  "نا   و و طط  ييس ن ي ؟

ر    وطتهر طينتاةر ةوت طةا   ش ة   هة  ي ن طيلاييي     و  ر ل ر مط وينلل    طست يع   لا   نا يب   تتة ه ا طيلاسط و ضاف ر " 

طيتقيي ي لع طي وطتهرط  لا  ت  طة رط   ي  ل  ف   ن  تر ل ي ط ف  نت ية ر ف  طيتاري  طي ن نا  وطي ن سينو   لا  ةقيقر   هقرط 



محظور علينا تعلم رواية العدو  يجا علينا قيقتي " ن ا يقوت  ورن تسا   ريلةرغ   ة ور  هيلا تا م طيلاييي ط "ةقيقر وطة   وييس ة

 ."ا ستماع الى الحقيقة وفقط لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق األول:

 עיוות האמת ההיסטורית -השוואת השואה לנכבה 
 דן מרגלית

ים אנטישמים חותרים זה כבר עשרות בשנים להצמיד את שואת העם היהודי לנכבה שפקדה את ערביי ארץ תעמלנים פלשתינים קיצונים ונוצר   
 .ישראל. הם עושים זאת הן בעורכם השוואה בין האירועים והן בהוספת ו' החיבור

הראשונות, ומי  ה-60 ה היה בשנותהפנים פרופ' ארנולד טוינבי. ז-ראשון לכרוך בזדון את היהודים עם מעשי הנאצים היה ההיסטוריון נשוא   
זימן אותו לוויכוח פומבי מהסוג שדמה לפולמוסים הגדולים בין  -אז שגריר ישראל בקנדה  -גוריון, ד"ר יעקב הרצוג -שכיהן כיועצו של דוד בן

 .רבנים לבין כמרים בימי הביניים
וב מכריע של מאזינים כי הרצוג הביס את טוינבי, אבל זרע הפורענות העולם האינטלקטואלי עקב אחרי הוויכוח בנשימה עצורה ובסיומו סיכם ר   

 .נשתל בקרקע האנטישמית. מאז לא חדלו אויבי היהדות והציונות מן ההצמדה
אין כל זהות. הנהגת ערביי הארץ, שתמכה בנאציזם בזמן אמת, הביאה את האסון על עמה. היא יזמה את תקיפת היישוב היהודי מייד עם    

להקים שתי מדינות בין הים לבין הירדן. הניצחון היהודי הושג במלחמת מגן מובהקת, והערבים נטשו את הארץ על פי  ב-1947 האו"םהחלטת 
 .בהקדם החלטת הנהגתם בתקווה כי ישובו

ל הם היו שוליים. בפועל, אמנם משני צידי המתרס התרחשו מעשי זוועה, היהודים טבחו בדיר יאסין והערבים רצחו חפים מפשע בגוש עציון, אב   
 .הערבים פתחו בתוקפנות אלימה כלפי היישוב העברי, ואילו היהודים כלל לא התגרו בגרמניה הנאצית ובעמי אירופה

שכן ארמנים שרצו להישאר נאמנים  1915. ,גם רמת הסבל והעוול אינה זהה. השואה היא רצח עם טוטאלי. היא גרועה אפילו מהטבח בארמנים   
כן היהודים, שהשמדתם היתה מוחלטת,  יה העות'מאנית ולשרת בצבא הטורקי במלחמת העולם הראשונה, לא נשלחו אל מותם. לאלאימפר

לא הגיעה לכדי האכזריות שנהגו הגרמנים ביהודים. גם פחות ממעשי הזוועה של הטורקים  -פחות משני אירועים אלה  -טוטאלית. הנכבה 
 ".אגפל תיאר ב"ארבעים הימים של מוסא דבארמנים, שחוו את מה שפרנץ וור

בל אין זאת אומרת שליהודים אין עניין בנכבה, שאכן התאכזרה כלפי מאות אלפי פלשתינים חפים מפשע. להפך, יש עניין אנושי ולאומי ומדיני. א   
 .סטורית ואת החתירה לצדקהמגמה הנואלת לטעת בתודעת העולם כאילו קיימת מין משוואה כזאת שואה=נכבה, מעוותת את האמת ההי

-http://digital
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 الملحق الثاني:

 חוסייני ואייכמן, זה לצד זהחאג' 
 ד"ר ראובן ברקו

כבן לניצולי  ".שנכנס לתוך מפקדת אש"פ בביירות. באחת המגירות מצאתי אקדח "פרבלום 202במהלך מבצע של"ג חברתי לכוח צנחנים מגדוד    
י מרסק בין סיוטי הלילה של אבי, כלי ההרג הנאצי יצר עבורי מפגש נפש ".שואה החסיר ליבי פעימה. על האקדח הוטבעו הנשר ו"צלב הקרס

 .איסלאמית שהאקדח שבידי הפכם למהלומה-שאיבד את משפחתו בשואה, לבין האידיאולוגיה הרצחנית הפלשתינית
אידיאולוגיה רצחנית זו שימשה בקביעות בכתביהם ובנאומיהם של בכירי הרשות הפלשתינית מאז ועד היום, והיא באה לידי ביטוי הן באמנת    

 .והן במצעם של הארגונים האיסלאמיים האחרים והיא מצע להכנות המלחמה של איראן ושל חיזבאללהחמאס 
מורשת זו כוללת את מופת השמדת היהודים בח'ייבר בידי מוחמד כמודל חיקוי וכציווי להשמדת היהודים. מעבר לצורך לחסל את ניצני    

דתית של המופתי הירושלמי חאג' אמין -אל, היתה זו נקודת המפגש האידיאולוגיתההתיישבות היהודית ולבלום את הגירת היהודים לארץ ישר
משמש עד  ",את "תנועת הצופים הנאצים ב-1936 שהקים כבר ',קיימא, עם מנהיג גרמניה הנאצית, היטלר. החאג-חוסייני, איקון פלשתיני בר-אל

 .דתיימינו דמות המופת של התנועה הלאומית הפלשתינית בהקשר הלאומי וה
גר המופתי בברלין ושימש יועץ צמוד )במשכורת( לאדולף אייכמן לרעיון השמדת היהודים. דיווחים היסטוריים מצביעים על  1944-1941 בשנים   

סיכום שאליו הגיעו, אשר לפיו כאשר תיכבש ישראל על ידי הגרמנים, ייבנה בעמק דותן מחנה השמדה עבור יהודי הארץ וארצות האיסלאם, 
 ).פלשתין לאחר שתיכבש )בידי רומל פתי ישמש מנהיגוהמו

באדיבות ממר"י יכול כל ישראלי להיווכח כי השמדת היהודים וישראל וכינון "פלשתין" על הריסותיה משמשים בקביעות חומר הדלק להסתת    
ומנסים ליצור נרטיב חלופי ושקרי  הציבור הפלשתיני. במקביל, מכחישים הפלשתינים, מבית מדרשו של ה"דוקטור" אבו מאזן, את השואה

לאסונם של היהודים, שהרי, כמאמר התועמלן גבלס: סופו של שקר תכוף שיהפוך בסופו של דבר למציאות. נרטיב פלשתיני שקרי זה, המעוות 
תובע כי ישראל  ),ומציגם כ"נכבה" )שואה ב-48' ומסתיר את תוקפנותם ואת סירובם של הפלשתינים לכל הסדר, את פלגנותם ואת תבוסתם

 "."האשמה" תיישב את "הפליטים שוחרי השלום" בשטחה במסגרת "זכות השיבה
קומות זה -ירמוכ. רובע רב-בינתיים, רוצחים הערבים והפלשתינים אלה את אלה במזרח התיכון, כמו גם ברצועת עזה ובעיקר בפרבר אל   

ל לאוהלים שבהם נמקים כיום מיליוני פליטים ערבים אמיתיים מקור ומרעב בדמשק, שתושביו הפלשתינים הפכו מזמן לסורים, אינו דומה כל
 ".במסגרת ה"אביב הערבי
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הנה הפלשתינים רצחו ובגדו במארחיהם בכוויית ובירדן, בסוריה ובביירות ואינם יכולים לחיות זה עם זה בשלום אפילו בעזה וביהודה ושומרון. ו   
 .ת, שבדומה לירדן נקלוט "כמחווה" "פליטים" פלשתינים מסוריה. מישהו כאן אוהב אותנו באמתדווקא עתה מציע הפובליציסט עודה בשארא

יש הרגל בקרב "מי שהיו" להתקבץ להם ליד שולחן "פרלמנט" ולדון בנושאי שעה. כשמועלה זיכרון השואה כתמרור אזהרה בסביבה עוינת    
ולחן, הטוענים בציניות כי מדובר ב"זילות" השואה ובהנמקות מניפולטיביות, ליהודים, מתכרכמים פניהם של חלק מה"אינטלקטואלים" שבש

אנכרוניסטיות, רגשיות עד קבס, שפג תוקפן במציאות. וכך, בעוד יש בינינו כאלה המנסים להשכיח את שואת היהודים האיומה, מכחישים 
 .ושת ה"פרבלום" תיוותר בידיי לנצחהפלשתינים את השואה ומנסים להלעיטנו בנרטיב ה"נכבה" השקרי. כשלעצמי, תח
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