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السفیر جوناثان كوھین، سفیر الوالیات المتحدة األمریكیة في مصر

السادة الحضور الكرام

صقالبة،الیھود،منمالیینستة–الضحایامنمالیینولذكريلألرواحتكریماللھولوكوستالدوليالیومذكريبإحیاءنحتفلالیوم
الذیناالشخاصلتكریممناسبةایضاإنھاكماالھولوكوست.فيابادتھمتمممنالكثیروغیرھماإلعاقةوذويوالمثلیین،الُرّحلالغجر

والخطرالقمعوقتفياخریناشخاصحیاةلحمایةساھموا .

مواجھةفيبواجبنالناتذكرةوھيوالكراھیة.التعصبباستمراروالصمتالتواطئسمحالعالمحولعدیدةأماكنوفيوالیوم
الدینوحریاتواالندماجوالتسامحالتعددیةبینھاومنبھا،نعتزالتيالقیمیھددالذيوالتعصبالسامیةمعاداةمنالمتصاعدةاالفكار

.والتعبیر

علىشاھدالیكونالجدیدالجیلالمتحفھذاساعدالحدث.ھذافيالمتحدةبالوالیاتالھولوكوستذكرىمتحفنشاركأنویسعدنا
المستقبلفيطویلةلفترةالھولوكوستمنوالناجینالضحایامنالتعلمسنواصلانناعلىمؤكداالجماعیةاإلبادة .

الحریةتعزیزوالسامیةمعاداةلمكافحةضروريوھامجزءھوالھولوكوستلمحرقةالكاملالتاریخيالواقعتعلیموتدریسان
االضطھادمواجھةفيمھمادورایلعبواانیمكناالفرادانرسالةفھممنیعززالحدثھذافھمفانلذلكباالضافةالدولیة.الدینیة
ظھراینما .

الیومیعرضالذيوالفیلمالیھود.انقاذاجلمنبحیاتھمخاطرواالذینھؤالءشجاعةبسببنجواالھولوكوستمننجواممنالعدید
بھاقامالتيالنبیلةاالعمالھذهانمنوبالرغمالیھود.جیرانھمحیاةأنقذواوالذینافریقیاشمالمنالعرباألبطاللذكرياحیاءھو

وقصصھمانقاذھم.تمالذینأولئكأحفادمنیصدقالبامتنانقوبلتالملھمةبطولتھماناالعدیدةاشكاالاتخذتقداالفرادھؤالء
والكراھیةالتعصبمواجھةعنأبداعاجزینلسنابانناتذكرنا .

النازیةبرلینفيعاشمصريطبیبوھوحلمي،محمدھو الدكتورالشجعانھؤالءاألبطال. وأحدمنعددعلىالفیلم یسلط الضوء
فيالخطرفیھوقت كانفيوانقذھاالجستابو سًرا،یطاردھاكانیھودیةمراھقةبإیواءحلميالدكتوراألربعینیات. وقد قامخالل

الحرببعدالمتحدةالوالیاتإلىوھاجرتالشابةنجتحلمي،الدكتورشجاعةكبیر. وبفضللخطرنفسھكما عرضذروتھ .

التيالمبادئأحدھيالدینیةالحریةالعالم.حولالمعتقداتوتنوعالدینیةالتعددیةاحترامتعزیزإلىالمتحدةالوالیاتحكومةتسعى
المفھومھذامستوىإلىلالرتقاءیومكلجاھدینكأمة، ونسعىنجاحنافيمحوریًادوًرالعبتولقدالمتحدةالوالیاتفيبھانعتز

  .المثالي
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المصري. وانا أثنيمنح قوة مماثلة للمجتمعفيالمتنوعالدینيوالتراثمصرفيالتاریخیةالثقافیةالتعددیةساھمتولقد
الدینیةالحریةحمایةفيجھودھاواشجعالعبادةأماكنعلىالحفاظخاللمنالدینيبالتسامحعلى الحكومة المصریة اللتزامھا

المتنوعةالدینیةلمجتمعاتھا  

التيالمتعددةاألعمالأحد2005عامالمتحدةاألممأقرتھالذيالھولوكوستذكرىإلحیاءالدوليالیومكانوقد
التيالخطبمنبدءاًاآلن،حتىلعقوداألعمالھذهفيبالمشاركةتشرفتولقدالھولوكوست.أھوالمنالعالمولدت بسبب اشمئزاز

وإحیاءبالھولوكوستالتوعیةبشأنالدوليللتعاونالعملفرقةإنشاءفيالمساعدةإلىھناكعمليأثناءالمتحدةاألممفيألقیتھا
منأكثراآلنویضمدولبثالثبدأوقدالھولوكوست،ذكرىإلحیاءالدوليالتحالفأصبحالذي،1998عامفيوالبحثالذكرى

األعضاءالدولمن35 .

ویحثإنكار محرقة الھولوكوستالماضي یدینمصر- قراًرا األسبوععنممثل- من ضمنھمالمتحدةاألمممنممثلونولقد تبنى
نقطةتاریخ محرقة الھولوكوستإبقاءضمانالمستقبل للمساعدة علىفيالجماعیةاإلبادةأعماللمنعتعلیمیةبرامجتطویرعلى

العالميللوعيمھمةمرجعیة . 

الیومالبشریة.فتراتأحلكفيظھرتالتيالرائعةالشجاعةقصصومنالمأساویةالتاریخدروسمنللتعلمجاھدیننسعىأنیجب
التعصبلمحاربةالعالمأنحاءجمیعمناآلخرینوالشركاءالدولمعالعملالمتحدةالوالیاتوستواصلدعوة للتحرك.أیضاھو

إلینااالنضمامعلىونشجعھماآلخرینندعوانناإنسان.كلوكرامةحقوقاحترامولتعزیزالسامیة،ومعاداةاألعمى .

الیوم.الحدثھذاحضوركموعلىاھتمامكم،علىأشكركم

مصرفياألمریكیةالسفارةمنمقدمةمالحظات

)رابط(

السیدة ماجدة ھارون رئیسة الجالیة الیھودیة بالقاھرة

یھود مصر والھولوكوست

قد یعتقد الكثرین ان ال یوجد عالقة ما بین یھود مصر و الھولوكوست و لكن ذلك غیر صحیح، فالثابت تاریخیا انھ بالرغم من ان
یھود الشرق عموما و یھود مصر بالتحدید لم یشھدوا نفس المعاملة التي شھدھا یھود شرق أوروبا  سواء كان ذلك في أواخر القرن

التاسع عشر فیما عرف بحمالت التطھیر العرقي التي تمت بواسطة روسیا القیصریة و اطلق علیھا اسم البوغروم و فیما بعد
معسكرات اإلبادة النازیة.

بسبب ھذه االحداث حدثت ھجرات كبیرة للیھود االشكیناز من شرق اوربا متجھا الي كل من فلسطین ومصر وتركزت األغلبیة
بالتحدید في مدینتي القاھرة واإلسكندریة التي عرف عنھما انھما مدینتي كوزمبولیت وجد فیھا الیھود االشكیناز ومن قبلھم السفاراد

مالز امن للعیش بعیدا عن االضطھاد واإلبادة.

مما جعل ھناك روابط اسریة ما بین الكثیر من یھود مصر و من تبقي من عائالتھم في اوربا او من ھاجروا منھم من مصر ال وربا
الستكمال دراستھ.
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بالطبع لم اكن قد ولدت في فترة قیام الحرب العالمیة الثانیة وبالتالي ال یمكنني ان اصف حال یھود مصر، ولكني اعتمدت علي
روایة شاھد عیان وھو واحد من احد أعضاء الطائفة الیھودیة بالقاھرة الذي كنت اعتبره في منزلة والدي المناضل البیر اریھ الذي

لألسف فارقنا منذ عدة اشھر وترك لنا مذكراتھ التي سوف یتم نشرھا قریبا واسمحوا لي ان اقراء علیكم بعض من سطورھا التي قد
تنجح في شرح الصورة لكم.

الحربفيمتمثلةتقوم،سوفالحرببأنتشیرالمؤشراتكلوكانت1936سنةمصرعلىالمرورفيبدأتالحربسحابة
اإلسبانیة، باإلضافة إلى حرب الحبشة والتي احتلت فیھا إیطالیا الحبشة وكانت قبلھا تحتل لیبیا، فأصبحت مصالح إنجلترا من جنوب

السودان إلى مصر مھددة، باإلضافة إلى التحالف الذي قام بین موسولیني وھتلر.

وبدأ اإلنجلیز في تطویر الجیش المصري، وبدأ أبناء المصریین في دخول الجیش.

ولم یكن الجیش المصري وقتھا مطلوبا منھ أن یحارب، بل المطلوب منھ حمایة معسكرات الجیش اإلنجلیزي. في تلك الفترة سنة
محالتعلىیلفونكانواوصدیقاتھاأختيأنوأتذكراأللمانیة،البضائعبمقاطعةتطالبالیھودشبابمننشطةحملةقامت1938

األدوات الكتابیة لیطلبوا من التجار إیقاف بیعھا وتداولھا، فاألدوات الكتابیة واأللوان وكراریس الرسم الجیدة كانت تأتي من ألمانیا،
وشملت المقاطعة العدید من محالت وسط البلد. وقد ھددت ألمانیا بوقف استیراد القطن المصري، إال أن المقاطعة ظلت مستمرة.

كانت عائلتي مھتمة باألحداث السیاسیة الموجودة في أوروبا، ومن قبلھا كنت أسمعھم یتحدثون بھمس عن ابن عم ألمي اسمھ روبیر
قبضأنبعدفرنساإلىإبعادهوتمالمصري،الشیوعيللحزبانضمامھبسبب1924سنةمصرمنطردهتموالذيجولدنبیرج

إلىالیھودمنركابھبكاملدخلھناكإلىاستقلھالذيوالقطاربولندا،إلىنفیھتم1942سنةوفيبھمس،اسمھیذكروكانعلیھ،
أفران الغاز في معسكر أوشفتز.

1939سنةسبتمبربدایةمنوإیطالیا.وإنجلترافرنسافيالموجودةعائلتیھما،علىوالدّيقلقكانحربھناكبأنبالقلقشعورأول
أعلنت األحكام العرفیة في مصر، وصدرت األوامر بتقلیل اإلضاءة لیال ووضع ورق أزرق على الشبابیك وعلى كشافات السیارات،

وأظلمت الشوارع.

قلیالالخطروقتھاكانالصیفیة،اإلجازةفي1939سنةاإلسكندریةسافرناأنناإالبالحرب،المشحونةاألجواءتلكمنالرغمعلى
.1943سنةحتىالتالیةالسنواتفيأیضاوسافرناقلیلة،الجویةوالغارات

حتىمصراإلیطالیةالجیوشدخلتالغربیة.الصحراءفيمصرفيتدوركانتالحربوأحداث،1940سنةمنحیاتيتغیرت
منطقة سیدي براني، واستطاعت القوات اإلنجلیزیة صد القوات اإلیطالیة حتى منطقة بنغازي في لیبیا.

تدخلت ألمانیا فأرسلت الفیلق اإلفریقي بقیادة رومل، والذي ھزم القوات البریطانیة وجعلھا تتقھقر حتى العلمین. وظلت األحداث ھكذا
القیادة.مونتجومريالجنرالوتولىالبریطانیةالقیاداتتغییرتمعندما1942سنةحتى

كانت الغارات الجویة دائما في اللیل، وكنا ننزل وقت الغارات إلى المخبأ في الدور األرضي في العمارة. كنا نشعر بالحرب أكثر في
اإلسكندریة عنھا في القاھرة.

تعرضت اإلسكندریة للقصف بشكل كبیرو عشوائي، فتم ضرب محطة الرمل والمنشیة وأحد المعابد الیھودیة.

كان الجو العام یسوده الخوف، حتى أن كثیرا من اثریاء الیھود تركوا مصر لفترة مؤقتة، وھاجر بعضھم إلى فلسطین والسودان.
وكان ھذا بسبب تقدم األلمان على أبواب اإلسكندریة، حتى أن ھناك أصدقاء ألبي عرضوا علیھ أن یخفوا لدیھم أي أشیاء ثمینة

یمتلكھا، وأن یساعدوه على االختباء إذا أحب، في حالة دخول الجیوش األلمانیة للقاھرة.

ال أستطیع أن أتخیل على وجھ الدقة ما كان سوف یحدث لنا لو دخل األلمان القاھرة، ولكن على الرغم من كل ھذه المخاوف لم یقم
والدي بأي تصرف، فقد كانت لدیھ ثقة أنھ لن یحدث شیئا، وال أدري سبب تلك الثقة! ھل ھي ثقة في جیوش الحلفاء أم ماذا؟

عمناالفراجوتماإلبادةمعسكراتوفتحت1945فيانتھتحتيمصر.عناالبتعادفيالحرببدأتالعلمینفيروملھزیمةبعد
بقي بھا من سجناء وھنا ظھرت لنا الفظائع التي ارتكبت فیھا وكنا نسمع عنھا ولكننا لم نتخیل مدي بشاعتھا حتي بدأت جیوش الحلفاء

المنتصرة في نشر الصور و عرض األفالم الي صورت فیھا.

3



لھذا السبب أنا حساس جدا تجاه كل من یقول إنھ لم یكن ھناك غرف غاز، وال معسكرات اإلبادة.

الي ھنا تنتھي مذكرات البیر اریھ و احب ان اضیف ان افضل فترات تاریخ الیھود كانت عندما عاشوا في سالم مع أوالد اعمامھم
المسلمین دعونا نعمل علي اعادة ذلك العصر و ننبذ العنف و العنصریة .

د. روبرت ساتلوف، المدیر التنفیذي لمعھد واشنطن

المحرقة كانت قصة عربیة أیضاً: إحیاء
ذكرى الھولوكوست في العالم العربي

بالنسبة لي، یشكل ھذا الحدث تتویجاً لعشرین عاماً من الجھد. فقبل عشرین عاماً، انتقلُت مع زوجتي الراحلة وأوالدي من واشنطن
معظموكانسبتمبر11ھجماتمنأشھرخمسةبعدذلككانالفیلم.ھذافيشاھدتموھاالتيالمغامرةوبدأُتالمغربإلىالعاصمة

األمریكیین ینتقلون غرباً، ولكننا كنا ننتقل شرقاً. كانت تجربة ال تنسى.

سافرُت في مھمة - لمعرفة ما حدث بالفعل في البلدان العربیة خالل السنوات الثالث التي سیطرت فیھا ألمانیا النازیة، وإیطالیا
الفاشیة، وفرنسا الفیشیة على شمال إفریقیا.

سافرُت ومعي فكرة - أنھ خالل تلك السنوات، كانت ھناك قصص مفقودة عن العرب الذین أنَقَذوا الیھود من االضطھاد والموت.

وسافرُت على أمل - أن تفتح تلك القصص الُمْفَعمة باألمل، إلى جانب الصورة الكاملة لألدوار المختلفة التي لعبھا العرب خالل ذلك
الوقت العصیب - أن تفتح الباب أمام حوار صادق وصریح مع العرب حول "الھولوكوست"، وذلك ألنھ فقط من خالل نقاش صادق
وصریح -  كالحوار الذي نجریھ الیوم - یمكننا تلبیة الشرط المطلوب الذي حددتھ األمم المتحدة لھذه المناسبة: أن نتذكر ما حدث وأن

نُعید االلتزام بالوعد "لن یتكرر ذلك أبداً".

كما ترون، تعلّمُت أن "الھولوكوست" كانت قصة عربیة أیضاً. عندما أقوُل ذلك، دعوني أوّضح - ال أعني أن العرب یتحّملون
مسؤولیة "الھولوكوست". ھذا قول زائف وخاطئ - إنھ افتراء. النازیون مسؤولون، إلى جانب المتعاونین معھم وشركائھم.

ما أعنیھ ھو أن القصة التي كان موقعھا األساسي في أوروبا حدثت أیضاً في أراضي عربیة - قوانین عنصریة، مصادرة ممتلكات،
أعمال قسریة، احتجاز رھائن، طرد ونفي، وإعدامات. وأنھ، تماماً كما ھو الحال في أوروبا، لعب الناس العادیون في األراضي
العربیة أدواراً - ساعَد عدد معین منھم المضطَھدین، وراقَب عدد أكبر من الھامش، وخاطَرْت مجموعة صغیرة بحیاتھا لحمایة

الیھود. في الواقع، بناًء على  البحث الذي قمت بھ حینھا، كانت نسبة الُمْنقِذین مقارنة بإجمالي عدد الیھود الذین قُتلوا في األراضي
العربیة ھي نفسھا تقریباً - ال أكثر وال أقل - مما كانت علیھ بین األوروبیین.

لماذا نعتبر ذلك مھماً؟  نحن نعلم أن الدرس األساسي للمحرقة عالمي - أن اإلبادة الجماعیة یمكن أن تحدث في أي مكان، وأننا بحاجة
إلى التحرك مبكراً ضد الكراھیة والتعّصب قبل أن تصبحان مصدراً للعنف واإلرھاب. أنا أؤمن بأن ھذه  الروایات مھمة ألنھا تُظھر

أن التاریخ الذي یستند إلیھا ھو عالمي أیضاً من عدة جوانب.

فّكروا في مصر - بلد عظیم لھ تاریخ غني وكامل. أحد فصول ذلك التاریخ ھو معركة الَعلَمْیین، واحدة من أكثر اللحظات الحاسمة في
الحرب العالمیة الثانیة. نعلم اآلن، إنھا لحظة كانت تعني الفرق بین الحیاة والموت لعشرات اآلالف من الیھود المصریین.

)USHMM(الدولیةالتعلیمیةالتوعیةمدیرستانك،تاد
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باسم متحف ذكرى الھولوكوست بالوالیات المتحدة في واشنطن العاصمة، أود أن أرحب بكم جمیًعا في ھذا الحدث الخاص لالحتفال
بالیوم العالمي لذكرى الھولوكوست.

أود أن أشكر السفیر كوھین وفریقھ في السفارة ھنا في القاھرة لمشاركتھم في رعایة الحدث وعلى كل ما قدموه من مساعدة. وأیًضا
شكر خاص لماجدة ھارون، رئیسة الجالیة الیھودیة المصریة، الموجودة ھنا معنا الیوم.

ضحایامنیھوديمالیینستةلتكریمالمحرقة،ذكرىإلحیاءسنویًایوًماینایر27یومالمتحدةلألممالعامةالجمعیةحددت
الھولوكوست، منھم ملیون ونصف الملیون من األطفال، ومالیین الضحایا اآلخرین للنازیة.

لماذا نتذكر ھذا الحدث الرھیب، نقطة التحول في تاریخ البشریة؟

في األسبوع الماضي فقط، أعادت الجمعیة العامة لألمم المتحدة التأكید على أن الھولوكوست سیكون إلى األبد تحذیًرا لجمیع الشعوب
من مخاطر الكراھیة والتعصب والعنصریة والتحیز.

وحثت جمیع الدول األعضاء على تطویر برامج تثقیفیة لتعلیم األجیال القادمة دروس الھولوكوست من أجل المساعدة في منع أعمال
اإلبادة الجماعیة في المستقبل.

ھذه أیًضا مھمة متحفنا في واشنطن.

أنشأ كونجرس الوالیات المتحدة متحفنا ألنھ یعتقد أنھ یجب أن یكون لألمریكیین مكانًا یأتون إلیھ ویتعلمون كیف ولماذا حدثت
الھولوكوست. فعلى الرغم من حدوث الھولوكوست في أوروبا، إال أنھا كانت ذات تداعیاٍت عالمیة.

لھذا فإننا أثناء تكریمنا لحیاة ثلث یھود العالم الذین قتلوا على ید النازیین، والمالیین اآلخرین الذین اضطُھدوا، واآلالف الذین اختاروا
المساعدة، نسعى إلى إحیاء ذكرى ھذا التاریخ المأساوي والتفكیر في الدروس التي یحملھا لحیاتنا الیوم.

على حد تعبیر الناجیة من الھولوكوست إستل الفلین، "ال یكفي أن نلعن ظالم الماضي. یجب أن ننیر المستقبل".

لم تكن دروس الھولوكوست أكثر أھمیة من أي وقٍت مضى. یجب أن نلزم أنفسنا الیوم، ونحن نشھد ارتفاًعا مقلقًا في معاداة السامیة
والعنصریة والتطرف، بتعلم تلك الدروس والعمل وفقًا لھا. وھذا االلتزام بتشكیل المستقبل ھو بالضبط ما ندین بھ لضحایا الماضي.

یدور الموضوع الذي اخترناه لھذا الیوم حول العمل. فعلى سبیل المثال، كان الدكتور محمد حلمي طبیبًا مصریًا یعیش في برلین،
وقد فقد وظیفتھ بسبب القوانین النازیة العنصریة. لقد خاطر الدكتور حلمي بحیاتھ إلنقاذ أسرة یھودیة. ونعترف ببطولة ھذا الطبیب

المصري في معرضنا الدائم بواشنطن.

لیس معروفًا جیًدا كیف لمست الھولوكوست األراضي العربیة، واعتقدنا أنھ سیكون من المناسب استكشاف ذلك الیوم، لما نعتقد أنھ
أول إحیاء لذكرى الھولوكوست في مصر.

".العربیةبین الصالحین: قصص ضائعة من الھولوكوست في األراضيیسعدنا جًدا أن نقدم العرض المصري األول للفیلم الوثائقي "
في جوھره، یروي القصة البسیطة ولكنھا قویة ألشخاص اختاروا الوقوف نیابةً عن مواطنیھم، بغض النظر عن الدین - وھو خیار
نأمل جمیًعا أننا كنا سنقوم بھ، ولكن قلة من نجحت في ذلك بالفعل. ومعنا الرجل الذي أخرجت أبحاثھ الفیلم إلى النور، وھو صدیق

قدیم ومستشار لمتحفنا، الدكتور روبرت ساتلوف، الذي سیكون جزًءا من حلقة نقاش بعد العرض التقدیمي.

. جزیالًشكراً

2022ینایر28|المتحدةالعربیةاالماراتابوظبي،

المتحدةالعربیةاإلماراتلدولةوالشبابالثقافةوزیرةالكعبي،نورهسعادة
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السیدات والسادة السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ نجتمع الیوم وإیاكم إحیاء ذكرى ضحایا الھولوكوست.. وتكریم أرواح الرجال
والنساء واألطفال الذین قضوا جراء ھذه الجریمة . .حیث نعرب في البدایة عن تعاطفنا الشدید مع ضحایا تلك الحادثة التي ھّزت

البشریة جمعاء.. وأسفرت عن فظائع یعجز أي إنسان  محب للسالم والتسامح أن ینكرھا.. أو یستھین تبعاتھا..

واجتماعنا الیوم لیس فقط االستذكار الضحایا والتعاطف معھم فقط.. بل ھي مناسبة لكي نتعھد جمیعا كمجتمع دولي بأن ال ننسى ھذه
الجریمة... وأن نستمر في سرد قصة ضحایاھا.. ونّعرف األجیال الناشئة بتداعیاتھا وآثارھا على اإلنسانیة طوال العقود الماضیة..

وبما یضمن عدم تكرارھا في المستقبل... ویمنح األمل للجمیع بالعیش بكرامة في عالم یسوده العدل والسالم واألمل ..

واسمحوا لي ھنا أن أشدد على أھمیة القرارات التي تبنتھا األمم المتحدة خالل السنوات الماضیة.. والتي كان األثر البالغ في التوعیة
عاما17قبلأنشأوالذيبالمحرقة،للتوعیةالمتحدةاألممبرنامجخاصةمماثلة،جرائمأيوقوعومنعبھا،العالموتذكیربالمحرقة

بالتعاون مع شبكة عالمیة من الشركاء، وساھم في تطویر مبادرات متعددة ونوعیة تشمل جوانب تعلیمیة وبرامج التطویر المھني
وحلقات نقاشیة ومعارض فنیة وغیرھا.

وفي نفس السیاق.. شھدنا قبل أیام قرارا جدیدا اتخذتھ األمم المتحدة یدعو جمیع الدول إلى محاربة إنكار المحرقة، ومعاداة السامیة، و
خصوصا على وسائل التواصل االجتماعي ...وھي خطوة مھمة تتطلب تضافر الجھود بین الدول والمنصات الرقمیة لمحاربة

المحتوى الذي یدعو الى الكراھیة والعنصریة وانتھاك حقوق اإلنسان واالعتداء علیھا…

األخوة واألخوات.. اإلمارات أصبحت بفضل رؤیة قیادتھا ومنارة مضیئة لمبادرات التسامح واألخوة مركزا والتعایش السلمي بین
كافة الشعوب بمختلف أدیانھا وطوائفھا بتطبیقھا مبادئ األخوة والتسامح، وإقامة دور العبادة من المساجد والكنائس ونشر حریة

منباتأنھقیادتنامنإدراكاوذلكأرضھا..علىمتعایشةمختلفةجنسیة200منأكثربینومتناغممتجانسبشكلواالعتقادالعبادة
المھم االحتكام لمنطق العقل والتسامح بعیدا عن دوامة العنف.. وأھمیة إبراز سماحة األدیان التي تحث على المحبة والوئام، وتدعو

إلى احترام إنسانیة اآلخر..

یقضيوالذيوالكراھیةالتمییزمكافحةقانون2015عامفأصدرتالشأن،ھذافيمتقدمةخطواتاإلماراتدولةاتخذتولقد
بتجریم األفعال المرتبطة بإزدراء األدیان ومقدساتھا ومكافحة كافة أشكال التمییز ونبذ خطاب الكراھیة عبر مختلف وسائل وطرق

التعبیر

كما تعد دولة اإلمارات شریكا دولیا فاعال للمنظمات الدولیة، السیما منظمة األمم المتحدة ومنظمة الیونسكو في مختلف برامجھا
المعنیة بالتوعیة بالھولوكوست، ومحاربة أیدولوجیات الكراھیة، إذ نعمل على نشر ھذه القیم في مجتمعنا ومؤسساتنا التعلیمیة..
مستندین إلى إرث دولة اإلمارات ومبادئھا التي تنادي بتعزیز األخوة اإلنسانیة والتفاھم واحترام اآلخر، وأؤكد التزام اإلمارات

بمكافحة معاداة السامیة، والعنصریة، وسائر أشكال التعصب التي من شأنھا إثارة أعمال العنف ضد جماعات أو عرقیات بعینھا.

والذيإسرائیل،معاالبراھیمياالتفاقبتوقیع2020عاماألوسطالشرقمنطقةتاریخفيجدیدةصفحةاإلماراتدولةفتحتكما
منح منطقتنا فرصة حقیقة لكي تنعم بالسالم واالستقرار واالزدھار بعد عقود طویلة من الصراعات والحروب، لم تخلّف سوى مزید

من الدمار والخراب وقتل األبریاء.

لقد ساھمت ھذه المعاھدة في نشر سیاسة جدیدة تستند إلى مفھوم إنھاء الصراع والتوتر، وبدء مرحلة جدیدة تقوم على التعاون
باعتباره المدخل األساسي لتحقیق ازدھارا وقوة لألجیال القادمة ... وھي أفكار ومفاھیم لطالما نادت بھا دولة اإلمارات على مر

تاریخھا، بل وضعتھا في وثیقة االخوة االنسانیة؛ وھي وثیقة جامعة تفتح باب الحوار، وتبني جسور التواصل مع الجمیع من أجل

6



إنقاذ البشریة من تبعات الكراھیة والتمییز.. تدعو دولة اإلمارات بشكل مستمر إلى نشر قیم التسامح واالنفتاح والتعایش بین مختلف
المجتمعات، وتدین كافة أشكال العنف والتمییز من قبل الجماعات اإلرھابیة المتطرفة السیما جماعة الحوثي

سعادة نیكوالي مالدینوف، مدیر قسم البحث والتحلیل - أكادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة

معالي وزیرة الثقافة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة نوره الكعبي؛ معالي سفیر دولة إسرائیل، أمیر حایك؛ صاحب السعادة، شون
میرفي، القائم باألعمال في الوالیات المتحدة؛ العزیز تاد؛ العزیز روب؛ أصحاب السعادة؛ السفراء والضیوف الكرام والطالب

األعزاء:

الیوماجتمعنالقدالھولوكوست.ضحایاذكرىإلحیاءالعالميالیومفيالھامالحدثھذاتستضیفأنAGDAلـحقًالشرفإنھ
ھذهمننجواالذینأولئكببطولةلإلشادةالھولوكوست،فيقُتلواالذیناآلخرینمنیحصىالوعددیھوديمالیین6ذكرىلتكریم

المأساة، ولتجدید التزامنا الدائم بمحاربة معاداة السامیة، وكراھیة اإلسالم، واإلبادة الجماعیة، والتطرف، والعنصریة.

في أحلك أیام أحلك فصل في تاریخ البشریة عندما تمت إبادة مالیین األشخاص بشكل منھجي دون سبب سوى ھویتھم، ظل العالم
صامتًا لألسف. والقلیلون الذین كانوا شجعانًا بما یكفي لمواجھة ھذا الجنون غالبًا ما دفعوا حیاتھم ثمنًا لذلك. سنستمع أیًضا الیوم

لبعض القصص التي لم تُروى عن العرب، الذین كان لدیھم، مثل غیرھم في أوروبا، الشجاعة واإلنسانیة إلنقاذ حیاة جیرانھم
وأصدقائھم، أولئك الذین لم یلتزموا الصمت.

إن مأساة الھولوكوست مؤلمة للغایة وال یمكن ألي كلمات أن تصف المعاناة التي كانت علیھا. إنھا تتألف من مالیین المآسي البشریة
الفردیة. كما قال العظیم إیلي ویزل ذات مرة، "ال یسعنا إال أن نرى لمحات من ھذه المآسي عبر التاریخ." ومع ھذا، أصبحت ھذه
المآسي مجتمعة اللحظة الحاسمة للعالم الذي نعیش فیھ الیوم. إننا، كبشر، نتشكل من خالل تجاربنا وتاریخنا ومخاوفنا وتطلعاتنا،

تماًما مثل إیماننا وھویتنا. وكما ھو الحال مع الناس، كذلك األمر بالنسبة للمؤسسات والقوانین؛ فمع تجربة تاریخ من المآسي المظلمة
للقتل المنظم والمنھجي والالإنساني، تغیّر الكثیر وشكلوا العدید من مؤسسات العصر الحدیث للقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان

الذي نمتلكھ اآلن.

إن الخوف من احتمال حدوث إبادة جماعیة مرة أخرى، والتطلع إلى حمایة البشریة من ھذه المأساة، في صمیم إیماننا بعالمیة حقوق
اإلنسان. تم وضع إعالن األمم المتحدة األساسي لحقوق اإلنسان لمنع العالم من تكرار مآسي الحرب العالمیة الثانیة. وحدُث الیوم مھم

بشكل خاص للدبلوماسیین الطموحین، مجموعتنا الرئیسیة المستھدفة ھنا في األكادیمیة.

یقولون أنھ إذا كان الدبلوماسي یعرف التاریخ، فإن نصف عملھ قد أُنِجز. لكنھ النصف فقط. والباقي ستتعلمونھ ھنا في األكادیمیة. إن
معرفة تاریخ الھولوكوست، بغض النظر عن أي جزء من العالم أتیت منھ، وبغض النظر عن إیمانك، أمٌر مھم لفھم عالمنا الیوم.
وھذا أكثر أھمیة بالنسبة للدبلوماسیین اإلماراتیین. لیست اإلمارات مجرد دولة تتبنى قیم التسامح والتعایش. إنھا دولة لدیھا القوة

والقناعة لمحاربة الرادیكالیة والتطرف والوقوف في وجھ الكراھیة. لھذا، إذا كانت لدي رسالة واحدة الیوم لطالبنا، فإن ھذه الرسالة
ھي أن تعرفوا القصة المأساویة للھولوكوست وتتعلموھا وتدرسوھا من أجل تعزیز قناعاتكم الخاصة ودعم قیم التسامح التي تعتنقھا

دولتكم بشدة.

ولكن، أیًضا إللقاء نظرة فاحصة على الدور الذي لعبھ األفراد - بمن فیھم الدبلوماسیون - في إنقاذ األرواح والتحدث علنًا ضد
الكراھیة والجنون اللذین كانت علیھما الھولوكوست. في تلك القصص، أعتقد أنكم سترون، كیف یمكن لكل واحد منا، ویجب علیھ، أن

یحدث فرقًا بین الخیر والشر. لألسف، مع مرور الوقت، ومع تالشي ذكرى المأساة وتحول القصص اإلنسانیة إلى مجرد أرقام
وإحصاءات، تزداد مخاطر معاداة السامیة وكراھیة اإلسالم والعنصریة والتمییز لألسف.

إننا نعیش الیوم في عالم مھووس بوسائل التواصل االجتماعي واإلشباع الفوري؛ عالم نفضل فیھ التحدث إلى األشخاص الذین
ینظرون ویفكرون ویتصرفون مثلنا. إننا نناقش أفكارنا أقل فأقل؛ ونتحدى تحیزاتنا أقل فأقل؛ ونتعامل مع أولئك الذین قد نختلف معھم

أقل فأقل. إن عالم كالذي نعیش فیھ الیوم محفوٌف بالمخاطر. لھذا السبب، نتعھد في الیوم العالمي للھولوكوست بأال ننسى أبًدا وأال
نسمح أبًدا بتكرار مأساة كھذه؛ وكدبلوماسیین، بغض النظر عن المكان الذي أتینا منھ، وبغض النظر عن المكان الذي نذھب إلیھ، لدینا
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واجب مقدس لتقریب الخالفات والجمع بین الناس والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمیة. باسم أكادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة،
أود أن أشكر، مرةً أخرى، شركاءنا الیوم على شرف استضافة ھذا الحدث الوزاري الرمزي، األول من نوعھ في العالم العربي، ھنا

في أبو ظبي.

. لكمشكًرا

)USHMM(الدولیةالتعلیمیةالتوعیةمدیرستانك،تاد

باسم متحف ذكرى الھولوكوست بالوالیات المتحدة في واشنطن العاصمة، أود أن أرحب بكم جمیًعا في ھذا الحدث الخاص لالحتفال
بالیوم العالمي لذكرى الھولوكوست.

أود أن أشكر وزارة الثقافة على مشاركتھا في رعایة ھذا الحدث، والوزیرة على مالحظاتھا الھامة. كما أود أن أشكر السفارة
األمریكیة في أبو ظبي واألكادیمیة الدبلوماسیة.

ضحایامنیھوديمالیینستةلتكریمالمحرقة،ذكرىإلحیاءسنویًایوًماینایر27یومالمتحدةلألممالعامةالجمعیةحددت
الھولوكوست، منھم ملیون ونصف الملیون من األطفال، ومالیین الضحایا اآلخرین للنازیة.

لماذا نتذكر ھذا الحدث الرھیب، نقطة التحول في تاریخ البشریة؟

في األسبوع الماضي فقط، أعادت الجمعیة العامة لألمم المتحدة التأكید على أن الھولوكوست سیكون إلى األبد تحذیًرا لجمیع الشعوب
من مخاطر الكراھیة والتعصب والعنصریة والتحیز.

وحثت جمیع الدول األعضاء على تطویر برامج تثقیفیة لتعلیم األجیال القادمة دروس الھولوكوست من أجل المساعدة في منع أعمال
اإلبادة الجماعیة في المستقبل.

ھذه أیًضا مھمة متحفنا في واشنطن - كتحذیر من مخاطر الكراھیة ومنع المزید من أعمال اإلبادة الجماعیة.

أنشأ كونجرس الوالیات المتحدة متحفنا ألنھ یعتقد أنھ یجب أن یكون لألمریكیین مكانًا یأتون إلیھ ویتعلمون كیف ولماذا حدثت
الھولوكوست. فعلى الرغم من حدوث الھولوكوست في أوروبا، إال أنھا كانت ذات تداعیاٍت عالمیة.

لھذا فإننا أثناء تكریمنا لحیاة ثلث یھود العالم الذین قتلوا على ید النازیین، والمالیین اآلخرین الذین اضطُھدوا، واآلالف الذین اختاروا
المساعدة، نسعى إلى إحیاء ذكرى ھذا التاریخ المأساوي والتفكیر في الدروس التي یحملھا لحیاتنا الیوم.

على حد تعبیر الناجیة من الھولوكوست إستل الفلین، "ال یكفي أن نلعن ظالم الماضي. یجب أن ننیر المستقبل".

لم تكن دروس الھولوكوست أكثر أھمیة من أي وقٍت مضى. یجب أن نلزم أنفسنا الیوم، ونحن نشھد ارتفاًعا مقلقًا في معاداة السامیة
والعنصریة والتطرف، بتعلم تلك الدروس والعمل وفقًا لھا. وھذا االلتزام بتشكیل المستقبل ھو بالضبط ما ندین بھ لضحایا الماضي.

یدور الموضوع الذي اخترناه لھذا الیوم حول العمل. حول األشخاص الذین اتخذوا الخیارات. وھو تذكیر بأن الخیارات لھا عواقب.

لیس معروفًا جیًدا كیف لمست الھولوكوست األراضي العربیة، واعتقدنا أنھ سیكون من المناسب استكشاف ذلك الیوم ، لھذا اإلحیاء
المھم جًدا لذكرى الھولوكوست ھنا في اإلمارات العربیة المتحدة.
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".بین الصالحین: قصص ضائعة من الھولوكوست في األراضي العربیةیسعدنا جًدا أن نقدم العرض اإلماراتي األول للفیلم الوثائقي"
في جوھره، یروي القصة البسیطة ولكنھا قویة ألشخاص اختاروا الوقوف نیابةً عن مواطنیھم، بغض النظر عن الدین - وھو خیار
نأمل جمیًعا أننا كنا سنقوم بھ، ولكن قلة من نجحت في ذلك بالفعل. ومعنا الرجل الذي أخرجت أبحاثھ الفیلم إلى النور، وھو صدیق

قدیم ومستشار لمتحفنا، الدكتور روبرت ساتلوف، الذي سیكون جزًءا من حلقة نقاش بعد العرض التقدیمي.

شكراً جزیالً.

Dr. Robert Satloff, Executive Director of The Washington Institute

المحرقة كانت قصة عربیة أیضاً: إحیاء
ذكرى الھولوكوست في العالم العربي

بالنسبة لي، یشكل ھذا الحدث تتویجاً لعشرین عاماً من الجھد. فقبل عشرین عاماً، انتقلُت مع زوجتي الراحلة وأوالدي من واشنطن
معظموكانسبتمبر11ھجماتمنأشھرخمسةبعدذلككانالفیلم.ھذافيشاھدتموھاالتيالمغامرةوبدأُتالمغربإلىالعاصمة

األمریكیین ینتقلون غرباً، ولكننا كنا ننتقل شرقاً. كانت تجربة ال تنسى.

سافرُت في مھمة - لمعرفة ما حدث بالفعل في البلدان العربیة خالل السنوات الثالث التي سیطرت فیھا ألمانیا النازیة، وإیطالیا
الفاشیة، وفرنسا الفیشیة على شمال إفریقیا.

سافرُت ومعي فكرة - أنھ خالل تلك السنوات، كانت ھناك قصص مفقودة عن العرب الذین أنَقَذوا الیھود من االضطھاد والموت.

وسافرُت على أمل - أن تفتح تلك القصص الُمْفَعمة باألمل، إلى جانب الصورة الكاملة لألدوار المختلفة التي لعبھا العرب خالل ذلك
الوقت العصیب - أن تفتح الباب أمام حوار صادق وصریح مع العرب حول "الھولوكوست"، وذلك ألنھ فقط من خالل نقاش صادق
وصریح -  كالحوار الذي نجریھ الیوم - یمكننا تلبیة الشرط المطلوب الذي حددتھ األمم المتحدة لھذه المناسبة: أن نتذكر ما حدث وأن

نُعید االلتزام بالوعد "لن یتكرر ذلك أبداً".

كما ترون، تعلّمُت أن "الھولوكوست" كانت قصة عربیة أیضاً. عندما أقوُل ذلك، دعوني أوّضح - ال أعني أن العرب یتحّملون
مسؤولیة "الھولوكوست". ھذا قول زائف وخاطئ - إنھ افتراء. النازیون مسؤولون، إلى جانب المتعاونین معھم وشركائھم.

ما أعنیھ ھو أن القصة التي كان موقعھا األساسي في أوروبا حدثت أیضاً في أراضي عربیة - قوانین عنصریة، مصادرة ممتلكات،
أعمال قسریة، احتجاز رھائن، طرد ونفي، وإعدامات. وأنھ، تماماً كما ھو الحال في أوروبا، لعب الناس العادیون في األراضي
العربیة أدواراً - ساعَد عدد معین منھم المضطَھدین، وراقَب عدد أكبر من الھامش، وخاطَرْت مجموعة صغیرة بحیاتھا لحمایة

الیھود. في الواقع، بناًء على  البحث الذي قمت بھ حینھا، كانت نسبة الُمْنقِذین مقارنة بإجمالي عدد الیھود الذین قُتلوا في األراضي
العربیة ھي نفسھا تقریباً - ال أكثر وال أقل - مما كانت علیھ بین األوروبیین.

لماذا نعتبر ذلك مھماً؟  نحن نعلم أن الدرس األساسي للمحرقة عالمي - أن اإلبادة الجماعیة یمكن أن تحدث في أي مكان، وأننا بحاجة
إلى التحرك مبكراً ضد الكراھیة والتعّصب قبل أن تصبحان مصدراً للعنف واإلرھاب. أنا أؤمن بأن ھذه  الروایات مھمة ألنھا تُظھر

أن التاریخ الذي یستند إلیھا ھو عالمي أیضاً من عدة جوانب.

فّكروا في اإلمارات - دولة شابة احتفلت من قریب بالذكرى الخمسین على تأسیسھا. لكن بلدكم اآلن عضو في "مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة" ویشارك بعضاً من أقدم بلدان العالم نفس االلتزام العمیق الذي اْستَْنھََض  قادة  المنظمة منذ تأسیسھا على أنقاض

الحرب العالمیة و"الھولوكوست".

یمكننا جمیعاً أن نتعلم من  فظاعة المأساة وشرھا،  كما یمكننا أن نتعلم مم رافقھا من  شجاعة وإیمان وأمل. ومعاً، یُمكننا العمل على
الوفاء بوعد "لن یتكرر ذلك أبداً".
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