مشاور سياسی محمود عباس ،آقای زياد البندک ،در روزھای گذشته از اردوگاه آدم سوزی
آوشويتص ديدار و به روان قربانيان ادای احترام کرد .حماس ضمن حمله به اين اقدام و
ناخشنودی عميق ،بيانيه ھايی صادر کرد و ھولوکاست را نيز انکار نمود.

آقای زياد البندک مشاور سياسی محمود عباس در حال نھادن دسته گل بر پای ستون يادبود اردوگاه آدم سوزی آوشويتص
)عکس از وبسايت  ، paldfبيست و ھشتم ژوييه (2012

نگاه کلی
 در چارچوب ديداری که يکی از مشاوران سياسی محمود عباس 1آقای زياد البندک ،به تازگی از کشور
لھستان به عمل آورد ،او بازديد ار اردوگاه و کوره آدم سوزی آوشويتص را در دستور کار خود قرار داد
)جايی که در آن بيش از يک ميليون نفر از يھوديان و صدھا ھزار انسان ديگر ،از جمله مخالفان سياسی
حکومت نازی و کولی ھا با فرمان حکومت آلمان ھيتلری کشته و سوزانده شدند( .آقای زياد البندک با
نھادن دسته گل در پای ستون يادبود اردوگاه ،به روان قربانيان ادای احترام نمود .وی ھمچنين از چادرھای
اسيران و اتاق ھای گاز در اردوگاه بازديد کرد) .اين بازديد روز بيست و ھفتم ژوييه برگزار شد( .گفتنی
است که يک نھاد خصوصی لھستان که ترويج شکيبايی را در سر لوحه کارھای خود قرار داده است ،از اين
مقام فلسطينی برای سفر به آن کشور دعوت کرده بود )به نقل از روزنامه فلسطينی "االيام" ،بيست و ھشتم
ژوييه  .(2012چنين بازديدی از اردوگاه آوشويتص که امری نادر محسوب می شود ،در رسانه ھای
فلسطينی بازتاب گسترده ای است .آخرين بار که يک مقام فلسطينی از اردوگاه آوشويتص ديدار کرده بود،

1

آقای زياد البندک يک فلسطينی مسيحی از اھالی شھر »بيت لحم« است .او يک مھندس است که در ژوييه  2009به مقام وزير مشاور در امور
سياسی ،طی فرمانی از سوی محمود عباس منصوب شد و وظيفه او ،تقويت روابط منطقه ای و بين المللی حکومت فلسطينی با مسيحيان است
)خبرگزاری »وفا« ،نوزدھم ژوييه .(2009
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پنج سال پيش و در سال  ،2007زمانی بود که نماينده سياسی حکومت خودگردان فلسطينی ھمراه با سفير
اسرائيل در لھستان ،به طور مشترک به اين اردوگاه رفت.
 ديدار آقای زياد البندک از اردوگاه آوشويتص واکنش ھای خشم آلود و تند زيادی را از سوی عوامل
وابسته به حماس در پی آورد .اين چھره ھای مرتبط با حماس مدعی شدند که حکومت خودگردان فلسطينی
برای »کاسه ليسی« جامعه جھانی و »افتادن به پای اشغالگر اسرائيلی« اين مقام خود را به چنين سفری
فرستاده است .حماس در اين سلسله انتقادھا و واکنش ھا ،اين ادعای خود را نيز دوباره تکرار کرد که
»وقوع ھولوکاست ،تنھا افسانه ای است که از سوی اسرائيلی ھا خلق شده است« و به گفته آنھا ،ھدف
»صھيونيست ھا« از چنين ادعاھايی »کسب مشروعيت از سوی جامعه جھانی است« )به نقل از روزنامه
»فلسطين« ،روزنامه رسمی دولت حماس در باريکه غزه ،بيست و نھم ژوييه  .(2012روزنامه
»فلسطين« ھمچنين در وبسايت خود ،مقاله ای را به قلم يکی از روزنامه نگاران فلسطينی مقيم کرانه
باختری در مقام حمله به اين ديدار منتشر کرد .اين روزنامه نگار فلسطينی اھل شھر »قلقيليه« که عليرغم
زندگی در کرانه باختری با جنبش حماس ھمبستگی نشان می دھد ،بازديد آقای البندک از اردوگاه آوشويتص
را »فرو کردن خنجر از پشت به ملت فلسطين« توصيف کرد.
 بنابر ارزيابی ھای نھاد مطالعاتی ما ،ھدف از واقعيت حضور آقای زياد البندک در اردوگاه آوشويتص و
ھمچنين ديدار پنج سال پيش سفير حکومت فلسطينی در لھستان از اين کوره آدم سوزی اين است که
متوسل شدن به سالح زنگ زده يھودستيزی ،به عنوان يک سالح سياسی ،در دوران رھبری سياسی آقای
محمود عباس )ابو مازن( ھر چه بيشتر محدود شود )در حالی که در زمان حيات ياسر عرفات او به طرزی
گسترده به سالح يھودستيزی متوسل می گرديد( .در ھمين حال ،حکومت خودگردان فلسطينی ھنوز نيز
تحريکات ضد اسرائيلی و اظھارات ضد ملی گرايی يھودی )صھيونيسم( را در مرکز و کانون مبارزات منفی
خود عليه اسرائيل و ملت يھود قرار داده است و به آنھا متوسل می گردد .از سوی ديگر ،جنبش حماس
بدون وقفه به انکار ھولوکاست و اظھارات يھودستيزانه ای که ھمچنان از باور به مطالب مطرح شده در
کتاب دروغين »پروتوکل ھای مشايخ صھيون« ناشی می شود ،ادامه می دھد .جنبش حماس در اساسنامه
خود )که در سال  1988در زمان برپايی اين جنبش به دست شيخ احمد ياسين در غزه اعالم شد( به طرزی
آميز عنوان شده در کتاب جعلی »پروتوکل ھای مشايخ صھيون« را
قاطع ،مطالب يھودستيزانه و افتراء
ِ
مورد استناد قرار داده است .اين ماشين تبليغاتی حماس ،وقوع ھولوکاست را انکار می کند يا به کوچک
کردن ابعاد يھودی کشی ھا در ايام حکومت ھيتلری اقدام می نمايد ،و لذا به ھمين دليل است که حماس
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بازديد مشاور سياسی آقای محمود عباس از اردوگاه را بر نمی تابد

2

آقای زياد البندک ،مشاور سياسی محمود عباس در بازديد از اردوگاه آوشويتص
)وبسايت خبری فلسطينی  ,paldfبيست و ھشتم ژوييه .(2012

ضميمه
برآشفتگی و خشم نسبت به بازديد مشاور محمود عباس از آوشويتص


فوزی برھوم ،سخنگوی حماس در غزه ،با انتقاد از بازديد آقای زياد البندک ،مشاور سياسی محمود

عباس از اردوگاه آوشويتص ،گفت که چنين ديدارھايی ھيچ منفعتی را متوجه قضيه فلسطين نمی کند و
تنھا عاملی که از آن متنفع می شود» ،اشغالگر اسرائيلی است که به ترويج دروغ در مورد ھولوکاست نيز
ادامه می دھد« .برھوم اين ادعا را ھم اضافه کرد که »روايتی که اسرائيلی ھا از ھولوکاست بيان می کنند،
به طور تحقيقی ،دروغ از آب درآمده است و اسرائيل به بزرگ نمايی و مظلوم نمايی در مورد ھولوکاست
اقدام کرده است تا موجب کسب مشروعيت از سوی جامعه بين المللی شود و اين کسب مشروعيت برای
اسرائيل در طول دھه ھا ،به حساب ملت فلسطين بوده است« )روزنامه »فلسطين« ارگان رسمی حماس در
غزه ،بيست و نھم ژوييه .(2012

2

در زمينه اظھارات ضد يھودی و انکار کننده ھولوکاست از زبان سران حماس ،گزارشی را که به تاريخ ھفتم مارس  2011منتشر کرديم مطالعه
بفرماييد .خالصه آن گزارش با عنوان »مبارزه در غزه بر سر ماھيت درس ھای تحصيلی مدارس« ،اين بود که» :حماس و جھاد اسالمی فلسطين
از »اونرا« )نھاد سازمان ملل متحد در امر کمک رسانی به فلسطينی ھا( خواسته اند که از ھر گونه اشاره به وقوع رخداد ھولوکاست در ميان
موضوع ھای تدريس در مدارس فلسطينی در غزه خودداری کنند و آنرا »جعل و تحريف تاريخ« ناميده اند و مدعی شده اند که تدريس اين مطالب،
»مانند سم« ،ذھن و روان دانش آموزان فلسطينی را مسموم خواھد کرد و اصوالً خدمتی به اسرائيل محسوب خواھد شد .در گزارش ھای ديگری به
تاريخ يازدھم نوامبر  2011به سخنان محمود الزھار ،مقام ارشد پيشين دولت حماس و عضو ارشد کنونی دفتر سياسی حماس اشاره کرديم .محمود
الزھار ،در سخنانی يھودستيزانه و زھرآگين گفته بود که بايد کشور اسرائيل را نابود کرد و يھوديان را از تمامی »ارض فلسطين« بيرون راند.
محمود الزھار از لحنی در گفتار خود استفاده کرده بود که در يک کتاب ضد يھودی با نام »بدون چادر ميان ملت ھا« منتشر شده بود و به نظر می
رسد که اين کتاب از سوی فعاالن عرب ضد يھودی که احتماالً از اھالی الجزاير ھستند ،و از سرنشينان کشتی ترکيه ای »ماوی مرمره« بودند ،به
دست آمده بود.
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 فوزی برھوم اين را نيز گفت که »تالش ھای حکومت خودگردان فلسطينی برای به دست آوردن دل
جامعه بين المللی از طريق اعزام نماينده رسمی به بازديدھايی مانند ديدار از آوشويتص ،موفق نخواھد بود
چرا که در طول چندين و چند دھه ،ثابت شده است که جامعۀ بين المللی رفتار و عملکرد منصفانه ای در
قبال قضيه فلسطينی ندارد« .فوزی برھوم مدعی گرديد که »سقوط حکومت خودگردان فلسطينی و
ورشکستگی )سياسی( اين حکومت است که سران آن را به فکر اعزام نماينده سياسی برای بازديد از
اردوگاه آوشويتص کرده است .فوزی برھوم به سران حکومت فلسطينی »ھشدار« داد که »ادامه چنين
رفتارھای چاپلوسانه ای در برابر يھوديان و اسرائيل ،موجب خواھد شد که آنھا خود را سرانجام در مقابل
ملت فلسطينی رو در رو ببينند زيرا آنان با اين کارھای خود موجب جريحه دار شدن احساسات ملت فلسطين
می شوند« )روزنامه »فلسطين« ارگان رسمی حماس در غزه ،بيست و نھم ژوييه .(2012
 فايز ابوشمالة ،شھردار پيشين شھرک خان يونس در غزه ،در مقاله ای با عنوان »اشک ھای آقای زياد
البندک بر قبر يھوديان« ،بازيد مشاور سياسی محمود عباس را از اردوگاه آوشويتص قويا ً نکوھش کرد و
نوشت اين امر که ابو مازن )محمود عباس( مشاور سياسی خود را به چنين بازديدی فرستاده است ،درست
مانند آن است که خود ابو مازن به اين ديدار رفته باشد .ابوشمالة با طعنه زنی به حکومت فلسطينی ،افزود
فلسطينی« در بند خود در زندان ھای اسرائيل خودداری
که نماينده ابو مازن تا کنون از مالقات با »برادران
ِ
کرده است .فايز ابوشمالة با »خائن« ناميدن آقای البندک ،خواھان آن شد که وی و آمرين حکومت
فلسطينی به خاطر اين »خيانت« به پای ميز محاکمه کشانده شوند )وبسايت فلسطينی »الواقع« ،بيست و
ھشتم ژوييه .(2012

مقاله ای در انکار ھولوکاست
 حماس با استفاده از فرصت بازديد آقای زياد البندک از اردوگاه آوشويتص ،ديدگاھھای خود را در انکار
ھولوکاست مورد تأکيد قرار داد و تکرار کرد .وبسايت روزنامه »فلسطين« ،مقاله ای را به قلم يک
روزنامه نگار فلسطينی به نام عصام شاور ،3با عنوان »خنجر زدن از پشت به ملت فلسطين« منتشر کرد
که در آن ،منطق چنين اقدامی مورد پرسش قرار گرفته و در آن آمده است که چنين گام ھايی ،می تواند به
منزله حمايت از يھوديان و جنايات آنھا تعبير شود .اين نويسنده می افزايد» :چه کسی می تواند باور کند که
ھيتلر براستی شش ميليون نفر يھودی را کشته باشد؟ ما باور نمی کنيم و خود يھوديان نيز آن را باور
ندارند اما در اين جھان فريبکار و مملو از نيرنگ ،زمانی که نماينده بلندپايه حکومت فلسطينی به پای
ستون ھای دروغين يادبود ھولوکاست می رود و احساساتی می شود؛ جھان نيز در نھان خود ھولوکاست
را باور ندارد .اما بايد دانست که اگر يک مقام ارشد فلسطينی در پای ستون يادبود ھولوکاست می ايستد،
مفھوم ديگر آن اين است که دنيا بايد جناياتی را که کشور اشغالگر اسرائيل در حق ملت فلسطين کرده

 3آقای عصام شاور يک روزنامه نگار فلسطينی اھل قلقيليه است که ديدگاه ھای او ھمسو با حماس است .او در روزنامه »فلسطين« که ارگان
رسمی حماس است ،يک ستون دايمی دارد .تشکيالت امنيتی حکومت فلسطينی تا کنون چند بار عصام شاور را به خاطر مقاالت انتقادی که عليه
حکومت فلسطينی منتشر کرده بود ،بازداشت کردند.
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است ،فراموش کند زيرا اشک ھای آشکار و نھان آقای زياد البندک گويا بايد ثابت کند که ظاھراً يھوديان
خود يک قربانی بوده اند« )روزنامه »فلسطين« ،بيست و نھم ژوييه .(2012
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