


تحل الذكرى الـ 73 للنكبة اليوم الموافق 
الخامس عشر من شهر مايو/ أيار هذا 
يعيش  اليزال  الفلسطيني  والشعب  العام 
وما   ،1948 عام  منذ  المؤلمة  تبعاتها 
الشتات  عنوانه  واقٍع  من  عليها  ترتب 
حيث  المتواصلة،  والمعاناة  والتشرد 
عرقي  تطهير  لجريمة  خاللها  تعّرض 
أكثر  تشريد  خالل  من  األركان  ُمكتملة 
أكثر  وتدمير  فلسطيني  ألف   800 من 
يد  بالكامل على  وقرية  مدينة   531 من 
العصابات الصهيونية، وقد رافق عملية 
التطهير هذه ارتكاب تلك العصابات أكثر 
من 70 مجزرة أدت إلى استشهاد أكثر 

من 15 ألف فلسطيني.

واليزال يتعّرض الشعب الفلسطيني على 

الجرائم  ألبشع  العالم  من  ومسمع  مرأى 
الدموية وألشرس االعتداءات االسرائيلية 
والتهجير  التهويد  سياسة  إطار  في 
بحي  اليوم  يحدث  كما  الممنهج  القسري 
يستهدف  الذي  القدس  في  جراح  الشيخ 
نحو 28 منزالً يقطنه نحو 500 نسمة من 
الُمقدسات  وتدنيس  الفلسطينية  العائالت 
الفلسطينيين  ومنع  والمسيحية  اإلسالمية 
وإطالق  الدينية  شعائرهم  ُممارسة  من 
وحماية  بتشجيع  المستوطنين  قُطعان 
إلنتهاك  االسرائيلي  االحتالل  جيش  من 
واالعتداء  الُمبارك  األقصى  المسجد 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  على 
فلسطينيي  القدس وضد  فيها  بما  الُمحتلة 
الداخل وتدمير ُممتلكاتهم وتهديد حياتهم، 
ومشاريع  استيطانية  مخططات  ضمن 

أسرلة مدينة القدس وتهويدها، باإلضافة 
غزة  قطاع  على  السافر  العدوان  إلى 
 139 استشهاد  إلى  أدى  الذي  الُمحاصر 
بينهم 39 طفالً و22 إمرأة وإصابة أكثر 
من 1000 آخرين استباحةً لدماء الشعب 
واستهتاراً  وانتهاكاً  وأطفاله  الفلسطيني 
بكل القيم االنسانية واألعراف والمواثيق 

الدولية.

الدول  لجامعة  العامة  االمانة  تُدين  وإذ 
الحرب  جرائم  بشدة  وتستنكر  العربية  
الشعب  بحق  اإلسرائيلي  والعدوان 
الفلسطيني والقصف الهمجي لقطاع غرة 
التطهير  وُمخططات  االجراءات  وكافة 
االحتالل  سلطات  تُمارسها  التي  العرقي 
وخاصةً في القدس وأحيائها، فإنها تُحّمل 
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المسؤولية  االسرائيلي  االحتالل  سلطات 
العدوانية  الحرب  هذه  عن  الكاملة 
التصعيد  وهذا  اإلجرامية  والُممارسات 
األراضي  كافة  تشهده  الذي  الخطير 
الُمجتمع  وتُطالب  الُمحتلة،  الفلسطينية 
الدولية  الرباعية  وأعضاء  الدولي 
ومجلس  والدولية  االقليمية  والُمنظمات 
األمن بتحّمل مسؤولياته والتدخل الفوري 
بدأت  التي  المأساة  هذه  إلنهاء  والحاسم 
العدوانية  الحرب  ووقف   1948 عام 
الفلسطيني  الوجود والحق  التي تستهدف 
نزيف  بوقف  التاريخي عنه  الظلم  ورفع 
للشعب  الحماية  وتوفير  الفلسطيني  الدم 
الفلسطيني، كما تُطالب المحكمة الجنائية 
وتقديم  تحقيقاتها  في  باإلسراع  الدولية 
هذه  عن  االسرائيليين  المسؤولين  كافة 
المجازر والجرائم التي ترقى إلى جرائم 
حرب وجرائم ضد االنسانية إلى الُمحاكمة 
العدالة  وتحقيق  الدولي  القانون  وإنفاذ 
الغائبة منذ عقود لردع سلطات االحتالل 
التي  العقاب  من  اإلفالت  سياسة  ووقف 
في  االستمرار  على  االحتالل  تُشّجع 
الفلسطيني وحقوقه  الشعب  على  عدوانه 
الدولية  األطراف  وتدعو  المشروعة، 
سالم  مسار  إطالق  على  للعمل  الفاعلة 
الشرعية  قرارات  إلى  يستند  حقيقي 
الدولة  وتمكين  االحتالل  إلنهاء  الدولية 
القدس  وعاصمتها  الُمستقلة  الفلسطينية 

من ُممارسة سيادتها.

الفلسطيني  الشعب  وبسالة  صمود  وأمام 
من  قدّمه  وما   1948 عام  منذ  المناضل 
تضحيات في الحفاظ والتأكيد على حقوقه 
وتقديٍر  إعزاٍز  تحيةَ  نوّجه  المشروعة، 
وبطوالته  تضحياته  على  له  وإجالل 
ُمقاومة  في  وشجاعته  وصموده، 
لكافة  والتصدّي  وُمخططاته،  االحتالل 
ووطنه  أرضه  من  إقتالعه  محاوالت 
كما  الوطنية،  وهويته  بعروبته  وتمّسكه 
تؤكد األمانة العامة على الدعم الكامل له 
في كفاحه ونضاله من أجل استعادة كافة 
حقائق  له  كفلتها  التي  المشروعة  حقوقه 
التاريخ ومبادئ القانون الدولي وقرارات 
في  حقه  مقدمتها  وفي  الدولية  الشرعية 
تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية 
القدس  وعاصمتها  السيادة  ذات  الُمستقلة 

الشرقية.

أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية



كان من نتائج حرب 1948 أن تم تهجير 
أكثر من 750 ألف فلسطيني، أي حوالي 
%90 من السكان األصليين. ومن هنا 
إلى  المستمرة  الفلسطينية  النكبة  ولدت 

يومنا هذا.

يوميات بن غوريون
تفضح األسرار التي أخفتها “إسرائيل” عمدًا عن النكبة

بقلم: د. دعاء الشريف

ومنذ هذا التاريخ تُشكك الرواية الرسمية 
أن  وتدّعي  الرقم  هذا  في  “اإلسرائيلية” 
ألفاً.   70 الـ  يتجاوز  ُهجروا ال  عدد من 
دائماً  “إسرائيل”  تُؤكد  ذلك،  من  وأهم 
مقصوداً  يكن  لم  التهجير  هذا  أن  على 

من  واحداً  كان  بل  له،  ُمخططاً  وال 
المآسي التي تحدث في أّي حرب أهلية، 
وأن  “إسرائيل”،  وتدّعي  تصفها  كما 
منازلهم  تركوا  من  هم  الفلسطينيين 

وهربوا.

جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي يهددون الفلسطينيين في الرملة، عام 1948.
الصورة ضمن مجموعة من بينو روثنبرغ / أرشيف “جيش االحتالل اإلسرائيلي ومؤسسته”
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العرب  القادة  على  بالالئمة  تُلقي  كما 
على  األهالي  حرضوا  أنهم  تدّعى  التي 
ترك بيوتهم لتجنب ويالت القتال. وتُؤكد 
مسؤولية  أن  على  أيضاً  “إسرائيل” 
هؤالء المهجرين تقع على عاتق البلدان 
العربية المجاورة التي لجأوا إليها، وأن 
الالجئين  استيعاب  البلدان  هذه  على 

وتوطينهم.

الشهادات  آالف  تُوثقها  التي  الحقيقة  أما 
اإلسرائيلية  الوثائق  فيها  بما  والوثائق 
نفسها والتي قامت بشتى الطرق إلخفائها 
جيش  أرشيف  في   48 نكبة  عن  عمداً 
أسرار  بدفن  لتقوم  اإلسرائيلي  االحتالل 
االحتالل  ارتكبه  ما  وفظائع  وجرائم 
رأسهم  وعلى  النكبة  في  اإلسرائيلي 
ديفيد بن غوريون، فقد تكشفت وخرجت 
الماضية  السنوات  مدار  على  للعيان 
الدولية  وللمؤسسات  أجمع  للعالم  لتثبت 
الصهيونية  الميليشيات  به  قامت  ما  أن 
في نكبة 48 لم يكن سوى تطبيق صارم 
اندالع  قبل  أّي  مسبقاً،  وضعت  لسياسة 
من  البالد  تفريغ  غرضها  الحرب، 

سكانها األصليين.

مذابح  ارتكبت  الميليشيات  هذه  إن 
اغتصاب  الستخدام  باإلضافة  عديدة، 
ونسف  والترويع  والقتل  األراضي 
الميليشيات  إن  الحقائق  وتُؤكد  البيوت. 
القرى  تدمير  على  عملت  الصهيونية 
تمنع  حتى  بالكامل  وإزالتها  الفلسطينية 
بعد  فيها  للسكن  العودة  من  الفلسطينيين 

انتهاء القتال.

من  كان  “إسرائيل”  قيام  بعد  وإنه 
دولة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  أول 
االحتالل إغالق الحدود، إضافةً إلى سّنِ 
قوانين عديدة صادرت من خاللها أمالك 

المهجرين. الفلسطينيين 

فرق  قامت  األخير،  العقد  بداية  ومنذ 
اإلسرائيلية  “الدفاع”  بوزارة  تُسمى  ما 
من  للتخلص  المحلي  األرشيف  بتمشيط 
وثائق تاريخية قيّمة تُخفي أّي دليل على 

حدوث النكبة، حيث قام ضابط في وحدة 
»شاي«  باسم  تُعرف  التي  المخابرات 
بيت،  الشين  جهاز  تأسيس  سبقت  والتي 
التي  الوثائق  أشد  من  واحدة  بكتابة 
الالجئين  مشكلة  أصل  عن  تتحدث 
أسباب  تُناقش  إذّ  ترويعاً،  الفلسطينيين 
خلّوِ البالد من كثير من سكانها العرب، 

من خالل دراسة ظروف كل قرية.

لفضح  العدد  هذا  قضية  خصصنا  وقد 
ودفتر  رسائل  خالل  من  النكبة  أسرار 
غوريون  بن  دافيد  ويوميات  مالحظات 
العصابات  به  وقامت  له  ماخطط  عن 
والمليشيات الصهيونية، ليس فقط خالل 
بسنوات  ذلك  قبل  ولكن   1948 نكبة 
سلطات  تعمدت  والتي   ،48 حرب  من 
الماضية  السنوات  مدار  على  االحتالل 
القوانين  أهم  سنستعرض  كما  إخفائها، 
االحتالل  ضد  صدرت  التي  الدولية 
عرض  بها  ضربت  التي  اإلسرائيلي 
العنف  بوسائل  عليها  وردت  الحائط، 
االغتيال  إلى  لدرجة وصلت  واإلرهاب 

وقتل مبعوثّي السالم.

وأرشيف  األممي  المشهد  فبحسب 
بالشعب  المتعلقة  الدولية  القرارات 
فإن  المغتصبة،  وحقوقه  الفلسطيني 
وحتى  المتحدة  األمم  أرفف  فوق  هناك 
اليوم نحو 845 قراراً دولياً صادراً عن 
أن  غير  المختلفة..  ولجانها  مؤسساتها 
كل هذه القرارات حتى الملزمة منها، ال 
أن  بعد  على ورق  تكون حبراً  أن  تعدو 
وضرب  اإلسرائيلي  االحتالل  رفضها 
بها عرض الحائط، أو بعد أن استخدمت 
الواليات المتحدة “فيتو” الظلم والطغيان 

ضدها.

قبل البداية

العنف والقتل واإلرهاب 
والوحشية هي التوراة 

الجديدة ألرض “إسرائيل”

واإلرهاب  والقتل  العنف  قانون  يعتبر 

وسرقة  االستيطان  وسرطان  والوحشية 
ألرض  الجديدة  التوراة  األرض، 
ذلك  على  شهد  وقد  “إسرائيل”، 
البروفيسور اإلسرائيلي “يهوذا مجنس” 

الذي صرح قائالً:
يتكلم  الجديد  اليهودي  الطريق  “إن 
الجديدة  التوراة  البندقية.. هذه هي  بفم 

ألرض إسرائيل”)1(.

المثال  سبيل  على  جسدته  ما  وهذا 
لحرب  األولى  الساعات  الحصر  ال 
أرض  على  شنتها  التي  “إسرائيل” 
أو  الغربية  الضفة  على  سواء  فلسطين 
التي  المباركة  وسط  غزة  قطاع  على 
الصهاينة  الحاخامات)2(  بثها  حاول 
لدى  والوحشية  االنتقامية  الروح  لرفع 
حرق  على  لحثهم  اإلسرائيليين،  الجنود 
إرباً  وتقطيعهم  وقتلهم  الفلسطينيين 

لينفذوا مشيئة الرب.

في  األول  الدين  لرجل  تصريحٍ  ففي 
اليهودية  الديار  ومفتي  “إسرائيل”، 
إلياهو”)3( نشر في  الحاخام “مردخاي 

صحيفة “يديعوت أحرنوت” يقول: 
قبل  صغيرهم  ترحموا  وال  “اقتلوهم 
كبيرهم.. انظروا يا أبناء هللا إلى دموع 
إلهكم وأبيكم التي ال تتوقف من أجلكم.. 
الذنب  عن  التكفير  دموع  إلى  انظروا 
في  هللا  ارتكبه  الذي  اإلثم  من  والتوبة 

حقكم”)4(. )تعالى هللا عما يصفون(

ثم تال الحاخام فقرات من التلمود)5(:
هلل  )حاشا  الرب  معاتباً  القمر  “يقف 
وتعالى هللا عما يصفون( فيقول.. لماذا 
ويكررها  الشمس؟  من  أصغر  خلقتني 
قائالً  المالئكة  ويجمع  الرب  يبكي  حتى 
حق  في  خطيئتي  عن  أُكفر  كيف  لهم: 

القمر؟
فتقول له المالئكة: أكرم اليهود. 

فيقول لهم: هم شعبيَّ المختار.
فتقول المالئكة: أكرم اليهود.

فيقول: هم أسياد البشر.
فيقولون له: أكرم اليهود. 

فيقول: هم أبنائي ال إثم عليهم في الدنيا 

قضايا العدد
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ففي  الظروف  لمقتضيات  تبعا  ويتشكل 
الوقت الذي أعلن فيه إسالمه في مصر 
بيان  في  دعا  هللا”  “عبد  نفسه  وأسمى 
إلى  وإفريقيا  آسيا  يهود  1798م  عام  له 
التوجه نحو أرض أجدادهم في فلسطين 
التي سلبت منهم وإقامة دولة لهم هناك.. 
ورثة  “إلى  بونابَرت:  نابليون  يقول  إذ 
فلسطين الشرعيين. أيها اإلسرائيليون، 
تستطع  لم  الذي  الفريد،  الشعب  أيها 
نسبه  تسلبه  أن  والطغيان  الفتح  قوى 
سلبته  قد  كانت  وإن  القومي،  ووجوده 

أرض األجداد فقط”)10(.

يعرض  بل  بذلك،  بونابَرت  يكتِف  ولم 
إقامة  في  ومساعدتهم  عليهم  خدماته 
قائالً:  بيانه  في  فيستطرد  دولتهم، 
في  المشردون  أيها  بقوة  “انهضوا 
التيه. إن أمامكم حرباً مهولة يخوضها 
أن  أعداؤه  اعتبر  أن  بعد  شعبكم 
غنيمة  األجداد  عن  ورثها  التي  أرضه 
من  البد  أهوائهم...  حسب  بينهم  تقسم 
تحت  أوقعكم  الذي  العار  ذلك  نسيان 
شلَّ  الذي  الخزي  وذلك  العبودية،  نيّر 
لم  الظروف  إن  سنة.  أللفي  إرادتكم 
التعبير  أو  مطالبكم  بإعالن  تسمح  تكن 
أرغمتكم  الظروف  هذه  إن  بل  عنها، 
ولهذا  حقكم.  عن  التخلي  على  بالقسر 
حاملة  اآلن  يدها  لكم  تقدم  فرنسا  فإن 
في  ذلك  تفعل  وهي  “إسرائيل”،  إرث 
هذا الوقت بالذات، ورغم شواهد اليأس 

والعجز”)11(.

التي  األولى  الصيحة  هي  هذه  كانت 
قومي  وطٍن  إلقامة  اليهود  حثَّ  حاولت 
تأِت  لم  وهي  فلسطين.  أرض  على  لهم 
من حاخام يهودي متطرف أو حتى من 
جاءت  وإنما  عادي،  يهودي  دين  رجل 

من إمبراطور فرنسا الداهيّة.

لدعوة “بونابَرت”  السابقة  الدعوات  أما 
في  اليهود  بتوطين  تُنادي  كلها  فكانت 
نادى  فقد  فلسطين،  في  وليس  مصر 
عندما  1666م  عام  زيفي”)12(  “شبتاي 
ذهب إلى القسطنطينية للهجرة إلى إقليم 

واآلخرة يفعلون ما يريدون”.

اليهودية،  الديار  مفتي  كالم  ينتهي  هكذا 
الرحيم  الدين  رجل  نِْعَم  يبدو  كما  وهو 
مطبعي  خطأ  حدث  ربما  ولكن  الحكيم، 
مر  على  فأفعالهم  الصحيفة،  في  بسيط 
يقول  كما  أنّهم  على  تدل  ال  التاريخ 

تلمودهم المقدس أسيادٌ للبشر.

مدى  فعلى  بمستغرب،  ليس  وهذا 
مأل  مضت  التي  السنوات  عشرات 
الصهاينة الدنيا ضجيجاً وصخباً بمناسبة 
وباألرض  اإللهي  بالوعد  مناسبة  ودون 
المتطرفون  حاخاماتهم  واتخذ  المقدسة، 
رغم  لهم  كحجٍة  المقدس  الكتاب  آيات 
كما  عليهم  حجة  األمر  حقيقة  في  أنها 
بعد، وحاول زعماؤهم  فيما  لنا  سيتضح 
تبرير احتاللهم ألرض فلسطين العربية، 

وكذلك تبرير كل جرائمهم.

الجنرال  تصريح  إلى  اإلشارة  ويجدر 
صحيفة  في  ديان”  “موشي  الصهيوني 
 67 حرب  عقب  بوست”  “جيروزاليم 
نملك  كنا  “إذا  قال:  إذ  قليلة  بأشهر 
شعب  أنفسنا  نعتبر  كنا  وإذا  التوراة، 
نمتلك  أن  علينا  الواجب  فمن  التوراة، 
جميع األراضي التوراتية أرض القضاة 
وحبرون،  أورشليم  أرض  والكهنة، 

وأريحا وأراضي أخرى أيضاً”)6(.

يقصدها  التي  التوراتية  واألراضي 
بل  فحسب  فلسطين  ليست  هنا  “ديان” 
هي تمتد من النيل إلى الفرات كما ورد 
مئات  وهناك  المقدس،  الكتاب  آيات  في 
والتفسيرات  والتبريرات  التصريحات 
إلى  فيها  مستندين  الصهاينة  ساقها  التي 
بيدهم  ليس  األمر  وكأن  المقدس  الكتاب 
ِسفر  ففي  علوياً،  إلهياً  أمراً  ينفذون  فهم 
اغتصاب  الرب  منهم  يطلب  ال  التثنية 
بل  فقط،  أصحابها  وطرد  األرض 

ويطلب منهم أال يشفقوا عليهم:
)ִּכי ְיִביֲאָך, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֶאל-ָהָאֶרץ, 
ְלִרְׁשָּתּה;  ָבא-ָׁשָּמה  ֲאֶׁשר-ַאָּתה 
ַהִחִּתי  ִמָּפֶניָך  ּגֹוִים-ַרִּבים  ְוָנַׁשל 

ְוַהְּפִרִּזי,  ְוַהְּכַנֲעִני  ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהִּגְרָּגִׁשי 
ַרִּבים  גֹוִים,  ְוַהְיבּוִסי--ִׁשְבָעה  ְוַהִחִּוי 
ְיהָוה  ּוְנָתָנם  ב  ִמֶּמָּך.   ַוֲעצּוִמים 
ַהֲחֵרם  ְלָפֶניָך--ְוִהִּכיָתם:   ֱאֹלֶהיָך, 
ְּבִרית  ָלֶהם  לֹא-ִתְכֹרת  ֹאָתם,  ַּתֲחִרים 

ְולֹא ְתָחֵּנם()7(.

األرض  إلى  إلهك  الرب  بك  أتى  “متى 
وطرد  لتمتلكها،  إليها  داخل  أنت  التي 
الحثيين  أمامك:  من  كثيرة  شعوباً 
والكنعانيين  واألموريين  والجرجاشيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين، سبع 
شعوب أكثر وأعظم منك. ودفعهم الرب 
إلهك أمامك، وضربتهم، فإنك تحرمهم. 
ال تقطع لهم عهداً، وال تُشفق عليهم”.

نفسه  السفر  في  التوراة  توصيهم  كما 
التي  “فلسطين”  األرض  سكان  بقتل 

سيدخلونها:
)ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם, ְּבָיֶדָך, ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת-
לֹא-ִיְתַיֵּצב  ַהָּׁשָמִים:   ִמַּתַחת  ְׁשָמם, 

ִאיׁש ְּבָפֶניָך, ַעד ִהְׁשִמְדָך ֹאָתם()8(.
فتمحو  يدك،  إلى  ملوكهم  “ويدفع 
اسمهم من تحت السماء. ال يقف إنسان 

في وجهك حتى تفنيهم”.

دقيقاً  تفصيالً  يشوع  سفر  في  وستجد 
ألوامر الرب في ارتكاب المذابح:

ָּבִעיר,  ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר  )ַוַּיֲחִרימּו, 
ְוַעד-ָזֵקן;  ִמַּנַער  ְוַעד-ִאָּׁשה,  ֵמִאיׁש 
ְוַעד ׁשֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹור, ְלִפי-ָחֶרב()9(. 
رجل  من  المدينة  في  ما  كل  “وحرموا 
البقر  حتى  وشيخ  طفل  من  وامرأة 

والغنم والحمير بحد السيف”.

المؤامرات الصهيونية قبل 
النكبة

قومي  وطن  إقامة  فكرة  أن  الغريب 
في  نمت  فلسطين  أرض  على  لليهود 
يهودياً  يكن  لم  فرنسي  رجل  رأس 
بارعاً  سياسياً  كان  وإنما  توراتياً،  وال 
اإلمبراطور  هو  ُمخادعاً  واستعمارياً 
يتلون  كان  الذي  بونابَرت”  “نابليون 
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وطن  وإقامة  مصر  من  البحري  الوجه 
دعوة  تجددت  كما  لليهود)13(،  قومي 
رسالة  في  1798م  عام  مماثلة  أخرى 
إخوانه  إلى  إيطالي)14(  يهودي  بها  بعث 
وطن  وإلقامة  للهجرة  فيها  يدعوهم 

لليهود في مصر السفلى.

وكما أوضحنا سابقاً فإن حركة “ثيودور 
هيرتسل” كانت تعتمد في األساس على 
وليست  األولى،  بالدرجة  سياسية  عقيدة 
كتابه  في  يقول  فهو  روحية،  وال  دينية 

“الدولة اليهودية” ص 209:
لي  بالنسبة  ليست  اليهودية  “المسألة 
مسألة اجتماعية وال دينية.. إنها مسألة 

قومية”.

الدينية  العقائد  أن  يرى  “هيرتسل”  كان 
يكن  لم  المقدسة،  باألرض  يحيط  نسيج 
لها من نفع، وكان يرى كذلك أن المشكلة 
الحقيقية تتمثل في خلق دولة قومية قوية 

في أّي مكان في العالم.

الحركة  مؤسس  عقل  في  يطرأ  ولم 
تُقام  أن  األمر  بادئ  في  الصهيونية 
على  بها  يحلم  التي  “إسرائيل”  دولة 
أن تكون في  اقترح  بل  فلسطين،  أرض 
األرجنتين)15(، ثم استبدل فكرته وحاول 

أن يُغري إنجلترا قائالً لها:
“سوف أحاول أن أحصل على األراضي 
أحد  في  الستعمارنا  الضرورية 

البريطانية”. الممتلكات 

أراضي  إنجلترا  من  طلب  فقد  لذلك 
جزيرة  شبه  في  تقع  التي  العريش 
سيناء)16( ثم طلب من الحكومة اإلنجليزية 
لكن  المزعومة في قبرص،  إقامة دولته 
اإلنجليزي  الخارجية  “تشمبرلند” وزير 
لذلك  صائباً  الرأي  هذا  يجد  لم  وقتها 
الخرائط  “هيرتسل”  استطلع  أن  وبعد 
في  البرتغال  من  أرضاً  ليطلب  توجه 
في  بلجيكا  ومن  بموزنبيق،  مستعمراتها 
اقترحت  الحقة  مرحلة  وفي  الكونغو)17( 
وطن  إقامة  البريطانية  الحكومة  عليه 

قومي لليهود في أوغندا.

الوازع  ليس  العودة  إلى  اليهود  ستحرك 
وإنما  الروحي،  الحنين  وال  الديني 
التي  للسامية  المعادية  االضطهاد  قوة 
فلسطين  إلى  الهجرة  إلى  باليهود  ستدفع 
ففي  الكبرى”)24(،  “إسرائيل”  “وإنشاء 

كتابه “الدولة اليهودية” ص 23 يقول:
القول  إلى  يعمد  جاد  اعتراض  “هناك 
فإنني  واحداً  شعباً  نعتبر  حين  بأننا 

أساعد المعادين للسامية”.

كما قال أيضاً في يومياته:
للسامية  المعادون  يصبح  “سوف 
أصدقاءنا الخلص، وسوف تصبح البالد 

المعادية للسامية حلفاءنا”.

تم ربط  والخبث  الدهاء  وهكذا في غاية 
من  يستمدونه  الذي  بالتاريخ  السياسة 
على  شرعية  يضفوا  كي  التوراة  آيات 
احتالل فلسطين، فهم أتوا ال لكي يحتلوا 
بل  لليهود،  قومياً  وطناً  يقيموا  لكي  وال 
اليهودية”  الدولة  “إنشاء  يعيدوا  لكي 
االستقالل  إعالن  في  نصاً  ورد  كما 
اإلسرائيلي وكلمة “إعادة” تختلف تماماً 
عن كلمة “إنشاء”، فهم ال ينشئونها من 
الغير وإال اعتبر ذلك  العدم على أرض 
كان  قد  ما  إنشاء  يعيدون  بل  استعماراً، 
ألنهم  القديم  التاريخ  في  ذلك  قبل  قائماً 
“إسرائيل”  “أرض  فلسطين  يعتبرون 
وتاريخي  ديني  “حق  وأنها  التاريخية” 
الذي  التوجه  هو  هذا  كان  لليهود”، 
الغربية  العقلية  الصهيونية  به  خاطبت 
في  يثبت  ألن  سعى  والذي  المسيحية 
المنطقة  تاريخ  أن  الغربي  الوجدان 
“التاريخ  خالل  من  إال  فهمه  يمكن  ال 

التوراتي”)25(.

دور حاييم وايزمان في 
المؤامرة

الزعيم  وايزمان”  “حاييم  تمكن 
الصهيوني خالل الحرب العالمية األولى 
من كسب تعاطف بريطانيا واستطاع أن 
خارجيتها  وزير  من  وعد  على  يحصل 
 2 في  بلفور”  آرثر  “جيمس  اللورد 

يهتم  يكن  لم  هيرتسل  أن  لنا  يبدو  وكما 
في  يذكر  فلم  كثيراً،  اإللهي  بالوعد 
وجل”  “عز  هللا  أن  المقدس  الكتاب 
وعد بني “إسرائيل” بدخول أوغندا وال 

األرجنتين)18(.

في  صراحة  أكثر  “هيرتسل”  وسنجد 
يناير   11 في  أرسله  الذي  الخطاب 
التاجر  رودس”  “سيسيل  إلى   1902
إفريقيا  جنوب  دولة  في  االستعماري 
بأن  صراحةً  هيرتسل  يعترف  وفيه 

حركته حركة استعمارية فيقول:
سيد  يا  إليك  أكتب  لماذا  تتساءل  “قد 
برنامج  هو  برنامجي  أن  ذلك  رودس. 

استعماري”)19(.

يدعي  إنسان  أي  يكره  لقد كان هيرتسل 
تعريف اليهودية على أنها دين ال قومية 
أن  الشذوذ  باب  من  اعتبر  أنه  لدرجة 
خارج  يهودياً  باإليمان  رباني  يعظ 
براهين  ذلك  في  ويسوق  األصلي  بلده 
المعادين  الناس  أكثر  إال  بها  ينطق  ال 

للسامية)20(.
تنهار،  أن  كادت  هيرتسل  أحالم  لكن 
ففي نفس وقت انعقاد “مؤتمر بازل”)21( 
كان  )كما  ميونخ  في  يعقد  لم  الذي 
معارضة  بسبب  هيرتسل(  يتوقعه 
مؤتمر  انعقد  األلمانية،  اليهودية  الجالية 
 )22(1897 عام  أميركا  في  مونتريال 
من  وباقتراح  التصويت  تم  حيث 
قرار  على  مايرويز”،  “إسحق  الحاخام 
قراءتان  جذرياً  تعارضاً  فيه  تعارضت 
والقبلية  السياسية  القراءة  وهما  للتوراة، 
والدينية  الروحانية  والقراءة  للصهيونية 

لألنبياء:
تهدف  مبادرة  أي  تماماً  نشجب  “ألننا 
أي  وأن  يهودية.  دولة  إنشاء  إلى 
محاوالت من ذلك تكشف مفهوماً خاطئاً 
األنبياء  كان  التي  “إسرائيل”  لرسالة 
اليهود هم أول من نادى بها.. ويؤكد أن 
وال قومياً  اليهودية ليس سياسياً  هدف 

وإنما روحياً”)23(.

التي  القوة  أن  يعرف  هيرتسل  كان  لقد 

قضايا العدد
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البريطانية  الوزارة  أعضاء  أن  بيَّن  كما 
من  فلسطين  إلـى  ينظرون  والصهاينة 
واحدة  حقبة  على  تركز  ضيقـة  زاوية 
تتجاهل  أنها  بمعنى  فلسطين،  تاريخ  من 
والتي  المختلفة  اليهودية  غير  الحقب 
تشمل الجزء األكبر من تاريخها )ويشير 
عروبة  إلى  أخرى  مذكرة  في  مونتاجو 
فلسطين وإلى تاريخها العربي الطويل(.

في نهاية المذكرة، يضع مونتاجو النقاط 
على األحرف فيقول: 

قومي،  وطن  لليهودي  يكون  “حينما 
فسوف يَنتُج عن ذلك على وجه اليقين 
من  حرماننا  نحو  االتجاه  يزداد  أن 
ستتحول  اإلنجليزية.  المواطنة  حقوق 
فلسطين إلى جيتو العالم. ومعنى ذلك أن 
من يعادون اليهود والصهاينة يحاولون 
َحْصر اليهود داخل جيتو قومي ُموسَّع، 
ولكنه جيتو محاط بأسوار عالية تفصل 
عن  اليهودية  والشخصية  الحضارة 

عالم األغيار”)31(.

صهيوني  كل  حرمان  مونتاجو  واقترح 
من حق التصويت بدالً من حرمان اليهود 
أنه  وأضاف  جنسيتهم،  من  البريطانيين 
يميل إلى التعامل مع المنظمة الصهيونية 
تعمل ضد  بوصفها منظمة غير شرعية 
أدَّت  وقد  اإلنجليزية.  الغربية  المصلحة 
على  )وغيره(  مونتاجو  إدوين  ضغوط 
النص  تعديل  إلى  البريطانية  الوزارة 
تصبح  ال  بحيث  بلفور،  لوعد  األصلي 
الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها دولة كل 
يهود العالم، وإنما دولة من يرغبون في 
أنه  إليها. كما أعرب شقيقه عن  الهجرة 

ال يعتبر اليهودية أكثر من ديانة.

من  مونتاجو  عائلة  موقف  ويُعتبر 
بعض  عن  تعبيراً  الصهيونية  الحركة 
الجماعات  أعضاء  بين  االتجاهات 
رفضت  التي  المندمجين  اليهودية 
عقلية  عن  تعبيراً  واعتبرتها  الصهيونية 
والقومية.  الدين  بين  خلطها  في  الجيتو 
سوى  يشكلون  ال  اليهود  أن  رأت  كما 
الديانة  أعضاؤها  يعتنق  دينية  أقليات 

مضمونه  خطاب  في   1917 فبراير 
إلقامة  الجهد  تبذل  بريطانيا  حكومة  أن 

وطن قومي لليهود في فلسطين.

وزير  “بلفور”  اللورد  أصدر  وقد 
خارجية بريطانيا آنذاك تصريحاً سياسياً 
إلى  كتاب  شكل  على  قدمه  خطيراً 
“روتشلد”  اللورد  اليهودي  المليونير 

جاء فيه: 
“إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين 
العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
جهدها  وستبذل  فلسطين،  في  اليهودي 
أن  على  الغاية،  هذه  تحقيق  لتسهيل 
أنه لن يؤتى بعمل من شأنه  يفهم جلياً 
أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
اليهودية  الطوائف غير  تتمتع بها  التي 
الحقوق  وال  فلسطين  في  اآلن  المقيمة 
به  يتمتع  الذي  السياسي  الوضع  أو 

اليهود في البلدان األخرى”)26(.

نوفمبر  بلفور،  وعد  إصدار  وعشية 
إلى  المستوطنات  عدد  ارتفع   ،1917
سكانها  عدد  بلغ  مستوطنة،   41“
من   2.5% يملكون  نسمة.  ألف   56
من  ألف   700 بين  فلسطين،  أراضي 

العرب”)27(. الفلسطينيين 

وشهد شاهٌد من أهلها

في  المستوطنات  عدد  زيادة  ورغم 
أنها  إال  بلفور  وعد  بسبب  فلسطين 
االعتراضات  الفترة  هذه  في  ازدادت 
مجموعة  من  الوعد  هذا  من  واالستياء 

أُخرى من اليهود.. على سبيل المثال: 

 23 في  “مونتاجو”)28(  اللورد  وجه 
العضو  وهو  1917م،  عام  أغسطس 
البريطانية  اليهودي الوحيد في الحكومة 
بسبب  الوزارة  في  زمالئه  إلى  مذكرة 

إعالن بلفور قائالً:
سياسية  عقيدة  الصهيونية  “إن 
المعقول  غير  من  لي  يبدو  مشؤومة.. 
الحكومة  من  الصهيونية  تتلقى  أن 
تكون  وأن  رسمياً  اعترافاً  البريطانية 

وطناً  إن  يقول  أن  سلطة  بلفور  للسيد 
فلسطين.  في  يُقام  سوف  يهودياً  قومياً 
على  يترتب  سوف  ما  أدري  لست 
أن  يعني  ذلك  أن  لي  يبدو  ولكن  هذا، 
يتخلوا  أن  يجب  والنصارى  المسلمين 
اليهود  وأن  لليهود،  مكانهم  عن 
الترك  إن  يتمتعون بوضع متميز بحيث 
والمسلمين اآلخرين في فلسطين سوف 
توجد  ال  أنه  أؤكد  إني  غرباء.  يعدون 

قومية يهودية”)29(.

ثم يستطرد “مونتاجو” قائالً إنه يرفض 
الحكومة  ويطالب  صراحة  الصهيونية 
نظاماً  باعتبارها  برفضها  البريطانية 

غير مشروع، ويضيف قائالً: 
رباط  أي  اليوم  يوجد  أن  أنكر  “إنني 
الحق  من  وكما  وفلسطين،  اليهود  بين 
في  كبيراً  دوراً  لفلسطين  أن  الصريح 
أيضاً  هي  فكذلك  اليهودي  التاريخ 
لعبت  كما  اإلسالمي،  للتاريخ  بالنسبة 
التاريخ  في  آخر  بلد  أي  من  أكثر  دوراً 
فلسطين  في  المعبد  كان  فقد  المسيحي، 

وأيضاً القسم على الجبل والصلب”.

ويضيف أيضاً: 
الحتمي  والواجب  ديانة،  اليهودية  “إن 
على جميع اليهود - مثلهم في ذلك مثل 
واألرثوذكس  والبروتستانت  الكاثوليك 
كمواطنين  دولتهم  يخدموا  أن  هو   -
كانت  لقد  مخلصين.  وجنود  صالحين 
أكثر  تكون  لن  وغًدا  حلًما  الصهيونية 

من مصيدة أثرية”)30(.

التي  العودة  أن  إلى  مونتاجو  أشار  ثم 
يمكن  ال  اليهودي  الدين  عنها  يتحدث 
العناية اإللهية.  تتم إال تحت إشراف  أن 
هما  ليسا  وروتشيلد  بلفور  بأن  متهكماً 
المسيح المخلِّص. ويعترف مونتاجو بأن 
قلوب  في  خاصة  مكانة  تحتل  فلسطين 

اليهود.
ولكن هذا ينطبق أيضاً على المسيحيين، 
)حسب  المقدَّسة  األراضي  إن  بل 
في  مركزية  أكثر  دوراً  تلعب  ره(  تصوُّ

المسيحية. الرؤية 
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غيرهم  مثل  مثلهم  وينتمون،  اليهودية 
من المواطنين، إلى دولتهم القومية التي 
هي مصدر ثقافتهم ومركز والئهم. وقد 
عقبة  تُشكل  الصهيونية  أن  هؤالء  رأى 

في طريق االندماج السوي. 

اليهودي  العالم  أدان   1938 عام  وفي 
إقامة  فكرة  آينشتاين”  “ألبرت  الكبير 

دولة لليهود فكتب يقول: 
اتفاق  إلى  نصل  أن  يفضل  رأيي،  “في 
مشتركة  حياة  أساس  على  العرب  مع 
يهودية..  دولة  نُنشئ  أن  من  سلمية 
لليهود  الجوهرية  بالطبيعة  فشعوري 
تصطدم بفكرة دولة يهودية ذات حدود 
بهذا  زمنية  سلطة  ومشروع  وجيش، 
ألخشى  وإني  التواضع،  من  القدر 
اليهود  لها  سيتعرض  التي  الخسائر 
قومية  إلى  طبقاتنا  في  تطورها  بسبب 
مرحلة  يهود  نعد  لم  فنحن  ضيقة. 
المكابيين. ولئن عدنا قومية فذلك يعدل 
أن نحيد عن روحنة مجتمعنا التي تدين 

بها لعبقرية أنبيائنا”)32(.

الذي  “هيرش”  الحاخام  أيضا  وهناك 
أوضح وجهة نظره في الصهيونية قائالً: 
يصبح  بأن  قضت  الصهيونية  “إن 
الشعب اليهودي كياناً قومياً.. وتلك هي 

الهرطقة”)33(.

الفعل  رد  نفس  هو  أيضاً  كان  وهذا 
مثل:  اليهودية  للمنظمات  األول 
و“االتحاد  ألمانيا”  حاخامات  “رابطة 
اإلسرائيلي العالمي لفرنسا”، و“االتحاد 
وكذلك  النمسا،  في  اإلسرائيلي” 

الرابطات اليهودية في لندن.

طوال  بوبر”  “مارتن  يتوقف  لم  كذلك 
اليهودية  أهم األصوات  أحد  حياته وهو 
وفاته  وحتى  القرن،  هذا  في  الكبرى 
انحالل  شجب  عن  “إسرائيل”  في 
الصهيونية الدينية إلى صهيونية سياسية 
فقد ذكر بوبر في النشرة الصادرة في 2 

يونيه 1958: 
ستين  منذ  اعتراني  الذي  الشعور  “إن 

الحركة  إلى  انضممت  عندما  عاماً، 
الصهيونية هو في جوهره نفس الشعور 
أال  أملي  كان  لقد  اليوم؛  يعتريني  الذي 
وأن  اآلخرين  طريق  القومية  هذه  تتبع 
بعد  تتردى  ال  لكي  عريضة  بآمال  تبدأ 
ذلك حتى تصبح نزعه أنانية مقدسة”.

ومن أقواله أيضاً: 
اليهودية  القومية  إنقاذ  في  نأمل  “كنا 
معبود  إلى صنم  تحويل شعب  من خطأ 

ولكننا قد أخفقنا”)34(.

االنتداب البريطاني على 
فلسطين عام 1922

االنتداب  صك  أعلن   1922 سنة  وفي 
عصبة  عليه  وافقت  الذي  الفلسطيني 
من  ونذكر   )22( المادة  بحسب  األمم 

تلك المواد:

البند الثاني 
عن  مسؤولة  المنتدبة  الدولة  تكون 
وضع البالد في أحوال سياسية وإدارية 
واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي 

اليهودي.

البند الثالث 
كهيئة  صالحة  يهودية  بوكالة  يعترف 
إلى  والمعونة  المشورة  إلسداء  عمومية 
إلحاق  عدم  ضمان  مع  فلسطين  إدارة 
فئات  جميع  ووضع  بحقوق  الضرر 
هجرة  تسهل  وأن  األخرى  األهالي 

اليهود في أحوال مالئمة.

البند رقم )22( 
والعربية  اإلنجليزية  تكون  أن  يجب 

والعبرية لغات فلسطين الرسمية.

الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين في زمن االنتداب 

البريطاني

سنة  من  تمتد  التي  المرحلة  هذه  في 
جديدة  آفاق  فتحت   ،1948 إلى   1919

إلى  الصهيونية  الهجرة  حركة  أمام 
بصك  بلفور  وعد  أدمج  فقد  فلسطين، 
فلسطين،  على  البريطاني  االنتداب 
الذي نصت المادة السادسة منه على أن 
بتسهيل  تلتزم  سوف  البريطانية  اإلدارة 
الهجرة اليهودية بشروط مناسبة، وسوف 
ـ  اليهودية  الوكالة  مع  بالتعاون  ـ  تشجع 
في  بما  األراضي  في  اليهود  استيطان 
واألراضي  الحكومية  األراضي  ذلك 

الخالية وغير الالزمة لالستعمال العام.
السابعة على ضرورة  المادة  كما نصت 
تسهيل إعطاء المهاجرين اليهود الجنسية 

الفلسطينية.

السلطات  أصدرت   ،26/8/1920 وفي 
وتسهيل  للهجرة،  نظاماً  البريطانية 
خرجوا  قد  كانوا  الذين  اليهود  عودة 
يضع  ولم  الحرب،  أثناء  فلسطين  من 
اليهود  دخول  على  قيود  أي  النظام  هذا 
فلسطين  إلى  الهجرة  يريدون  الذين 
عائالت  دخول  على  وال  دينية،  لغايات 
فلسطين،  في  المقيمين  وأقاربهم  اليهود 
بموجبه  الصهيونية  المنظمة  خولت  وقد 
آخر  يهودي   16500 إحضار  صالحية 
عن  مسؤولة  تكون  أن  شريطة  سنوياً 

إعالتهم لمدة سنة.

ثم صدر في يونيو سنة 1921 نظاماً جديداً 
للهجرة، وعدل أكثر من مرة في سنوات 
1925 و1926 و1927 و1929، وأخذ 
وكان   ،1932 سنة  في  النهائي  شكله 
التي أدخلت وضع  بالتعديالت  المقصود 
بعض القيود على الهجرة بسبب تصاعد 
المقاومة العربية لالنتداب، وسياسته في 
مصراعيها  على  فلسطين  أبواب  فتح 
تدفق  كان  فلقد  اليهود،  المهاجرين  أمام 
المباشرة  األسباب  من  الصهيونية 
سنة  )ثورة  العربية  الثالثينيات  لثورات 
1936 - 1939(، ولكن  1935 وثورة 
تغير  فلم  شكلية  كانت  التعديالت  هذه 

شيئاً في جوهر نظام الهجرة.

المشروع  إنجاح  في  وللمساعدة 
المتحدة  الواليات  عمدت  الصهيوني 
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حوالي  أيضاً  فلسطين  إلى  ووصل 
4500 يهودي يمني، وقد بدأت الحركة 
بتنظيم  المرحلة  هذه  في  الصهيونية 
باسم  عرفت  خاص  نوع  من  هجرة 
األطفال  بجمع  وذلك  الشباب”،  “هجرة 
فلسطين،  إلى  ونقلهم  أوروبا  من  اليهود 
دائرة  اليهودية  الوكالة  في  وأنشئت 
خاصة بهجرة الشباب، وتمكنت الحركة 
الصهيونية من نقل حوالي 30 ألف طفل 
يهودي إلى فلسطين من عام 1933 إلى 

شهر مايو من عام 1948.

ما ُعرف  المرحلة أيضاً  وظهر في هذه 
فقد  الشرعية”،  “غير  الهجرة  باسم 
الشواطئ  إلى  الوصول  في  نجحت 
 1934 عام  من  يوليو  بين  الفلسطينية 
وبداية الحرب العالمية الثانية 43 سفينة 
“غير  يهودي  مهاجر  ألف   15 تحمل 

شرعي”)35(.

الهجرة السادسة )1939 - مايو 
)1948

والتي تمت خالل الحرب العالمية الثانية 
استمرت  وقد  )إسرائيل(،  قيام  حتى 
بأشكالها المختلفة إما عن طريق اإلبحار 
مباشرة إلى فلسطين، وإما باإلبحار إلى 
ثم  والبلقان  تركيا  في  محايدة  موانئ 

ا. االنتقال إلى فلسطين بحًرا أو برًّ

في  فلسطين  شواطئ  إلى  وصل  وقد 
سنوات الحرب 21 مركباً نقلت نحو 15 
وكشفت  شرعي”،  “غير  مهاجر  ألف 
عن  النقاب  البريطانية  السرية  الوثائق 
كان  الذي  البريطاني  األسطول  أن 
لمقاومة  فلسطين  شواطئ  بمراقبة  مكلفاً 
ادعاء  حسب  الشرعية”.  “غير  الهجرة 

الحكومة البريطانية آنذاك.

المهاجرين  سفن  بإرشاد  يقوم  كان 
والمؤن  بالماء  وإمدادها  الصهيونيين 
السواحل  إلى  وقيادتها  والوقود 
استيالء  تجري عملية  الفلسطينية، حيث 

وهمية عليها.

في  األخرى  الغربية  الدول  وبعض 
على  قيوٍد  وضع  إلى  المرحلة  هذه 
إلى  لدفعهم  أراضيها  إلى  اليهود  هجرة 
المصادر  وتقسم  فلسطين،  إلى  الهجرة 
فترة  في  تمت  التي  الهجرة  الصهيونية 

االنتداب البريطاني إلى:

الهجرة الثالثة )1919 - 1923( 

حوالي  فيها  المهاجرين  عدد  بلغ  وقد 
آالف  ثمانية  بمعدل  أي  نسمة،  ألف   35
من  معظمهم  في  جاءوا  سنوياً،  مهاجر 
باإلضافة  وبولونيا،  ورومانيا  روسيا 
وألمانيا  لتوانيا  من  صغيرة  أعداد  إلى 
الثالثة  والهجرة  المتحدة،  والواليات 
من  الثانية  للهجرة  تركيبها  في  مشابهة 
حيث كون معظم أفرادها شباباً وشابات 
هذه  تقلصت  وقد  ومغامرين،  مفلسين 
التي  والقيود  اإلجراءات  نتيجة  الهجرة 
هجرة  على  السوفيتي  االتحاد  وضعها 

اليهود من أراضيهم.

الهجرة الرابعة )1924 - 1932(

نحو  الموجة  هذه  في  فلسطين  إلى  جاء 
معظمهم  يهودي،  مهاجر  ألف   89
من  وأكثر  الوسطى  الطبقة  أبناء  من 
مهاجرو  واستغل  بولونيا،  من  نصفهم 
الخاصة  األموال  رؤوس  الموجة  هذه 
بعض  إقامة  في  معهم  أحضروها  التي 

المشاريع الصغيرة الخاصة.

الصهيونيين  المهاجرين  تدفق  بلغ  وقد 
عددهم  فوصل   1925 عام  في  ذروته 
في  ألفاً   13 مقابل  ألفاً   33 حوالي  إلى 
العدد  انخفض  ذلك  وبعد   ،1924 عام 
عام  في  ألفاً   13 حدود  إلى  أخرى  مرة 

 .1926

عام  منذ  باالنحسار  الهجرة  بدأت  ثم 
1927 بسبب الصعوبات االقتصادية في 
انخفض   1927 عام  ففي  آنذاك،  البالد 
عدد المهاجرين إلى ثالثة آالف، ثم إلى 

ألفين فقط في عام 1928.

النازحين  عدد  زاد  السنتين  هاتين  وفي 
الوكالة  المهاجرين واضطرت  عن عدد 
اليهودية إلى دفع تعويضات بطالة لليهود 
بعض  وأقامت  العمل  عن  العاطلين 
الجدد  المهاجرين  لتشغيل  المشاريع 
بريطانيا  من  جمعت  أموال  بمساعدة 
عدد  ظل  وقد  المتحدة،  والواليات 
المهاجرين منخفضاً بين 1929 و1931 
كل  في  نسمة  آالف  خمسة  حوالي  فبلغ 
انخفض  ثم  و1930   1929 عامي  من 
إلى نحو أربعة آالف مهاجر عام 1931، 
وفي عام 1932 بدأت الهجرة بالتصاعد 

ثانية فبلغ عدد المهاجرين 9553. 

 2500 نحو  وصل  الفترة  هذه  وفي 
فلسطين،  إلى  اليمن  يهود  من  مهاجر 
نهاية  في  فلسطين  في  اليهود  عدد  وبلغ 
عاش  ألفاً   175 حوالي  المرحلة  هذه 
بلدية  مستعمرة   19 في  منهم  ألفاً   136
وعاش الباقون في نحو 110 مستعمرات 

زراعية.

الهجرة الخامسة )1933 - 1939(

وقد بلغ عدد المهاجرين الذين قدموا في 
ألفاً   215 فلسطين نحو  إلى  الهجرة  هذه 
أوروبا  وسط  أقطار  من  معظمهم  جاء 
الحكم  إلى  النازية  بوصول  تأثرت  التي 
خالل  وحدها  منها  فهاجر  ألمانيا،  في 

هذه الفترة نحو 45 ألف مهاجر.

عام  في  ذروتها  الهجرة  بلغت  وقد 
 62 1935 فبلغ عدد المهاجرين حوالي 
اشتعال  بسبب  بالهبوط  أخذت  ثم  ألفاً، 
الجدير  ومن  فلسطين،  في   1936 ثورة 
والوكالة  الصهيونية  المنظمة  أن  بالذكر 
النازي  الحكم  مع  اتفاقاً  عقدتا  اليهودية 
اليهود  هجرة  عملية  لتسهيل  ألمانيا  في 

من ألمانيا وتنظيم إخراج أموالهم.

إخراج  أمكن  االتفاق  هذا  وبموجب 
ما  أي  جنيه،  مليون  ألف   32 حوالي 
يعادل عشرة أضعاف ما جمعته الجباية 

اليهودية حتى ذلك الوقت.
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العرب  وعارض  الهجرة،  باب  لفتح 
 1945 عام  ففي  اليهودية،  الضغوط 
قامت السعودية وسوريا ولبنان والعراق 
واألردن واليمن ومصر بتأسيس جامعة 
بريطانيا  على  للضغط  العربية  الدول 
حقوق  أجل  من  اآلخر  الجانب  من 
الجديدة  العمالية  الحكومة  الفلسطينيين، 
أهداف  بشدة  تدعم  كانت  بريطانيا  في 
مع  الصهيونية،  الحركة  ومشاريع 

رغبتها باإلبقاء على صداقتها للعرب.

وبالضغط من الرئيس األمريكي ترومن 
ذي الميول الصهيونية الواضحة أرسلت 
الوضع،  لدراسة  جديدة  لجنة  بريطانيا 
أوصت  األمريكية  اإلنجليزية  اللجنة 
بالتهجير الفوري لعدد 100000 يهودي 
برفع  أوصت  كما  لفلسطين،  أوروبي 
الفلسطينية  األراضي  بيع  على  القيود 
تحت  المشترك  الكيان  إقامة  مع  لليهود 

رعاية األمم المتحدة.

للجيش  العالية  التكاليف  ضغط  وتحت 
البريطاني في فلسطين، قررت بريطانيا 
إحالة قضية فلسطين إلى األمم المتحدة، 
المتحدة  األمم  من  لجنة  إرسال  تم  حيث 
وتقديم  فلسطين  في  الوضع  لتقييم 
االقتراحات وبناًء على تقريرها تم اتخاذ 

قرار تقسيم فلسطين رقم 242.

ترومان  األمريكي  الرئيس  طالب  وقد 
لمقررات  وتنفيذاً  مباشرة،  الحرب  بعد 
ألف  مائة  بإدخال  بلتمور،  برنامج 
وتشكلت  فلسطين،  إلى  فوراً  يهودي 
أنكلو-أمريكية” لبحث مدى  لجنة تحقيق 
اليهود  استيعاب  على  فلسطين  قدرة 
من  األول  وفي  أوروبا،  في  المشردين 
التحقيق  لجنة  نشرت   1946 عام  مايو 
مطلب  فيها  فأيدت  توصياتها  المذكورة 

الرئيس ترومان.

لم تنفذ حكومة االنتداب رسمياً توصيات 
أبواب  عملياً  فتحت  ولكنها  اللجنة، 
“بشتى  الصهيونية  للهجرة  فلسطين 
سواحل  إلى  وصلت  فقد  أشكالها” 

ثورات فلسطين ضد االحتالل 
والمستوطنات 

 )8( إلى   )4( من  الثورات  هذه  بدأت 
أول  نشبت  حيث   1920 سنة  أبريل 
إضرابات في فلسطين أثناء موسم النبي 
موسى حيث انقلب الموسم إلى صدامات 
مسلحة مع البوليس أدت إلى وقوع قتلى 

وجرحى من العرب واليهود.

ثورة 	  الباسلة  يافا  مدينة  في  اندلعت 
إلى )15(  جديدة استمرت من )1( 
مايو سنة 1921 - ثورة البراق في 
عندما   1929 سنة  أغسطس   )15(
حائط  نحو  يهودية  حشود  تقدمت 
األقصى  المسجد  بجوار  البراق 
الحائط،  احتالل  لمحاولة  المبارك 
واسع  هجوم  أول  القدس  هزَّ  حيث 
اليهود،  على  العرب  يشنه  النطاق 
عربي  قتيل   116 سقوط  إلى  أدى 
جذور  وتعود  يهودي،  قتيل  و133 
من  العرب  مخاوف  إلى  العنف 
التي  الصهيونية  الحركة  أهداف 
تهدف إلقامة وطن قومي لليهود في 

فلسطين.
وكانت بريطانيا قد وعدت اليهود بإنشاء 
على  فلسطين،  في  لهم  قومي  وطن 
في  األصليين  السكان  بحق  تُجحف  أال 
بريطانيا  تقم  لم  اآلن  حتى  ولكن  البالد، 
حقوقهم  بحماية  للعرب  وعدها  بتنفيذ 

والدينية. المدنية 
سنة 	  القسام  الدين  عز  الشيخ  ثورة 

للثورة  األول  الحافز  وهي   1935
الكبرى. الفلسطينية 

إضراب الستة أشهر 1936

شامل  عام  بإضراب  الفلسطينيون  قام 
على مصادرة  احتجاجاً  أشهر  ستة  لمدة 

األراضي والهجرة اليهودية.

لجنة بيل 1937

تحاول  بريطانيا  كانت  بلفور  وعد  منذ 

والعرب  اليهود  بين  الخالف  تسوية 
دون نجاح، ففي عام 1937 قدم اللورد 
له  خلصت  الذي  التقرير  بيل  روبرت 
ورد  حيث  يرأسها،  كان  التي  اللجنة 
بنظام  العمل  استمرار  أن  التقرير  في 
ممكن  غير  فلسطين  على  االنتداب 
عملياً، وإنه ليس هناك أمل في قيام كيان 
من  فكان  واليهود،  العرب  بين  مشترك 
أعمال  تزايد  اللجنة  هذه  تكوين  دواعي 
فترة  في  العرب  قِبَل  من  االحتجاج 
الهجرة  بسبب  والثالثينيات  العشرينيات 
كان  فما  األراضي،  اليهودية ومصادرة 
العربية  اللجنة  تشكيل  إال  العرب  من 
بتنظيم  وقاموا  أنفسهم  عن  للدفاع  العليا 

إضراب الستة أشهر في عام 1936.

األزمة  تلك  من  للخروج  محاولة  وفي 
روبرت  اللورد  بتكليف  بريطانيا  قامت 
الحلول،  وتقديم  الوضع  بدراسة  بيل 
ورفضوا  اللجنة  قاطعوا  العرب  ولكن 

التقرير.

قيام  استحالة  على  التقرير  تأكيد  بعد 
كيان مشترك لليهود والعرب، تم اقتراح 
تقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما عربية 
األماكن  وتُوضع  يهودية،  واألخرى 
وبعد  الدولية،  اإلدارة  تحت  المقدسة 
في  بريطانيا  وجدت  التقرير  من  سنتين 
حالة ال فوز وال خسارة وقررت وضع 
لحين  لفلسطين  اليهود  هجرة  على  قيود 

إيجاد حل للمعضلة.

مرحلة تأسيس جامعة الدول 
العربية من أجل فلسطين

وفتح  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد 
معسكرات االعتقال النازية، عاد زعماء 
باب  بفتح  للمطالبة  الصهيونية  الحركة 

الهجرة لليهود إلى فلسطين. 

المسلحة  الصهيونية  الحركات  وصعّدت 
مثل: الهاجانا واألرجون والستيرن جانج 
االنتداب  جنود  على  المسلح  هجومها 
بريطانيا  على  للضغط  البريطاني 
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على اسم إليميلخ أفنير، قائد الهاجاناه في 
تل أبيب الذي وضع في سنة 1937، بناًء 
على طلب من بن – غوريون، خطوطاً 
موجهة لالستيالء على فلسطين في حال 
انسحاب بريطانيا منها، أما الخطة )ب( 
وجرى   ،  1946 سنة  في  وضعت  فقد 
دمج اإلثنتين معاً لتشكال الخطة )ج(.ط

الخطتين  مثل  )ج(،  الخطة  طمحت 
المسلحة  القوات  إعداد  إلى  و)ب(،  )أ( 
القيام  أجل  اليهودي من  للمجتمع  التابعة 
فلسطين  مدن  على  هجومية  بحمالت 
من  البريطانيين  خروج  فور  وقراها 
الحمالت  تلك  من  الغرض  وكان  البلد، 
عن  الفلسطينيين  السكان  “ردع” 

 )1945-1948( الحرب  بعد  فلسطين 
شرعيين”  “غير  مهاجرين  سفينة   65
تقل نحو 70 ألف مهاجر تسلل قسم منهم 

إلى البالد.
إلى  البريطانية  الحكومة  اضطرت 
احتجاز نحو 50 ألفاً منهم في معسكرات 
تدخلهم  أخذت  ثم  قبرص،  في  خاصة 
 750 بمعدل  دفعات  على  فلسطين  إلى 
فلسطين  دخل  وهكذا  شهرياً،  مهاجراً 
بين عام 1940 وعام 1948 نحو 120 

ألف مهاجر يهودي.
 

انسحاب بريطانيا وقرار 
فلسطين1947 تقسيم 

ورغبة  الحروب  من  سنين  سبع  بعد 
بريطانيا في االنسحاب من مستعمراتها، 
ترك  بريطانيا  قررت   1947 عام  في 
المتحدة تقديم  فلسطين وطلبت من األمم 
طارئة  جلسة  أول  عقد  تم  توصياتها، 
اقتراح  وتم   1947 في  المتحدة  لألمم 
دولتين  إلى  فلسطين  تقسيم  مشروع 
القدس  تبقى  أن  على  ويهودية  فلسطينية 
دولية، وأن تسود عالقات حسن الجوار 

والتعاون االقتصادي بين الدولتين.

 33 من  االقتراح  على  الموافقة  وتمت 
وبدعم  13 عضواً  رفض  مقابل  عضواً 
والواليات  السوفييتي  االتحاد  من 
بريطانيا  وبامتناع  األمريكية  المتحدة 

عن التصويت.

في  الصادر  فلسطين..  تقسيم  قرار  كان 
29/11/1947 والذي وافقت عليه هيئة 

األمم المتحدة يتضمن ما يلي: 
انتهاء االنتداب في موعد ال يتجاوز 	 

اليوم األول من أغسطس 1948.
تأسيس دولتين في فلسطين: إحداهما 	 

عربية واألخرى يهودية.
إقامة إدارة دولية خاصة في القدس.	 
اليهودية 	  الدولتين  تأليف  يتم 

والعربية واإلدارة الدولية في القدس 
في موعد ال يتجاوز اليوم األول من 

شهر أكتوبر 1948.

1946 بن غوريون يضع 
استراتيجية التطهير العرقي

أدرك بن غوريون مع نهاية سنة 1946 
إلى  طريقهم  في  كانوا  البريطانيين  أن 
المغادرة، وأخذ يعمل مع مساعديه على 
تطبيقها  يمكن  عامة  استراتيجية  وضع 
اللحظة  في  الفلسطينيين  السكان  ضد 
البلد،  فيها  البريطانيون  يغادر  التي 
الخطة  في  االستراتيجية  هذه  وتمثلت 

)ج( “جيمل” بالعبرية.

من  مطورة  نسخة  )ج(  الخطة  كانت 
وكانت  )ب(،  و  )أ(  سابقتين،  خطتين 
الخطة )أ( تسمى أيضاً “خطة إليميلخ”، 

إخالء العراق المنشية، بالقرب من كريات جات اليوم، في مارس 1949. مجموعة من بينو روثنبرغ / أرشيف “جيش 
الدفاع اإلسرائيلي ومؤسسة الدفاع”.
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قضايا العدد

والرد  اليهودية،  المستعمرات  مهاجمة 
يهودية،  منازل  مهاجمة  على  الثأري 
أو طرقات، أو حركة سير، وقد حددت 
الخطة )ج( بوضوح ما تتضمنه األعمال 

التأديبية من هذا النوع، كالتالي:

قتل القيادة السياسية الفلسطينية.	 
الذين 	  الفلسطينيين  المحرضين  قتل 

يقدمون لهم دعماً مالياً.
ضد 	  نشطوا  الذين  الفلسطينيين  قتل 

يهود.
قتل الضباط والموظفين الفلسطينيين 	 

الكبار في النظام االنتدابي.
النقل 	  بحركة  الضرر  إلحاق 

الفلسطينية.
عيش 	  بمصادر  الضرر  إلحاق 

المياه،  آبار  الفلسطينيين: 
الطواحين... الخ.

مهاجمة القرى الفلسطينية المجاورة 	 
التي من الممكن أن تساعد عناصر 

معادية في هجمات مستقبلية.
والمقاهي، 	  النوادي،  مهاجمة 

وما  الفلسطينية،  التجمع  وأماكن 
شابه ذلك.

المعطيات  أن  )ج(  الخطة  في  وذكر 
موجودة  األعمال  بهذه  للقيام  الالزمة 
بأسماء  قوائم  القرى:  ملفات  في  كلها 
البشرية  و“األهداف  والناشطين،  القادة 

المحتملة” ومخططات دقيقة للقرى.

الخطة داليت

مارس   10 وفي  أشهر  بضعة  بعد 
الخطة  أخرى،  خطة  وضع  تم   ،1948
هي  هذه  وكانت   10 )داليت(  )د( 
الفلسطينيين  التي حسمت مصير  الخطة 
أراد  التي  األراضي  داخل  القاطنين 
عليها  االستيالء  الصهيونيون  القادة 
وبغض  العتيدة  اليهودية  الدولة  إلقامة 
النظر عما إذا كان من الممكن أن يتخذ 
مع  بالتعامل  قراراً  الفلسطينيون  هؤالء 
الدولة اليهودية أو مقاومتها، فإن الخطة 
داليت قضت بطردهم من وطنهم بشكل 

منهجي وكلي.

في 10 مارس 1948، وضعت مجموعة 
قادة  من  مكونة  رجالً،  عشر  أحد  من 
عسكريين  وضابطين  قدامى  صهيونيين 
خطة  على  األخيرة  اللمسات  شابين، 
لتطهير فلسطين عرقياً، وفي مساء اليوم 
الوحدات  إلى  األوامر  أرسلت  نفسه، 
بطرد  للقيام  باالستعداد  األرض  على 
واسعة  مناطق  في  للفلسطينيين  منهجي 
بوصف  األوامر  وأرفقت  البلد،  في 
استخدامها  الممكن  لألساليب  مفصل 
واسع  رعب  إثارة  بالقوة:  الناس  لطرد 
النطاق، محاصرة وقصف قرى ومراكز 
سكانية، حرق منازل وأمالك وبضائع، 
وأخيراً،  منشآت(،  )بيوت،  هدم  طرد، 

السكان  لمنع  األنقاض  ألغام وسط  زرع 
المطرودين من العودة إلى منازلهم، وتم 
أسماء  تتضمن  بقائمة  وحدة  كل  تزويد 
القرى واألحياء المحددة كأهداف لها في 
هذه  وكانت  المرسومة،  الكبرى  الخطة 
الخطة، التي كان اسمها الرمزي الخطة 
والنهائية  الرابعة  النسخة  هي  داليت 
عكست  وتفصيالً  جذرية  أقل  خطط  من 
يعدونه  الصهيونيون  كان  الذي  المصير 

لفلسطين، وبالتالي لسكانها األصليين.

من  فالبان”،  “سمحا  تعبير  وبحسب 
أوائل المؤرخين الذين أشاروا إلى أهمية 

هذه الخطة ومغزاها، فإن:
“الحملة العسكرية ضد العرب، بما في 
وتدميرها،  الريفية  المناطق  غزو  ذلك 
التي  داليت  خطة  في  معالمها  رسمت 
الخطة،  هدف  وكان  الهاغاناه،  أعدتها 
الفلسطينية  المناطق  تدمير  الواقع  في 
لكنها  السواء.  الريفية والحضرية على 
مارس  آذار/  في  تحولت  أن  لبثت  ما 
للبلد  عرقي  لتطهير  مبادرة  إلى   1948

بأكمله”.

تنفيذ  استغرق  القرار،  اتخذ  أن  فبعد 

عصابات الهاجاناه تطرد سكان حيفا بالقوة من بيوتهم نشرتها جريدة هآرتس اإلسرائيلية

Begin, Menachem, The Revolt: Story of 
the Irgun )NewYork: Henry Schuman, 

1951(
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ومراكز مدن؛ إشعال النيران في البيوت 
وأخيًرا،  الهدم؛  الطرد؛  الممتلكات، 
عدم  لضمان  األنقاض  في  األلغام  زرع 
على  المهاّم  ُوّزعت  وقد  السّكان.  عودة 
وحدة  كّل  وُزّودت  المسلَّحة،  الوحدات 
المدن  أو  القرى  أسماء  تتضّمن  بقائمة 
التي عليها إخالؤها )بابيه، 2006(. كان 
تصّرفها،  تحت  فرق  عدّة  الهاغاناه  في 
التي  بالقرى  الئحة  واحدة  كّل  استلمت 

عليها احتاللها وتدميرها.

ثالث  من  تُحاَصر  القرى  هذه  كانت 
منفذًا  الرابعة  الجهة  وتُترك  جهات، 
العديد  الصهيونيّة  القّوات  نفّذت  للفرار. 
الرعب  إلحاِق  ابتغاَء  المجازر  من 
هنا  منها  نذكر  الفلسطينيّين،  بالسّكان 

على سبيل المثال ال الحصر:

احتالل ومجازر قرية سعسع
 

في  مجزرتين  الهاغاناه  قوات  ارتكبت 
سعسع سنة 1948:

شباط/ منتصف  في  األولى:  المجزرة 
تشرين  أواخر  في  والثانية  فبراير، 
شباط/فبراير،   15 ففي  أكتوبر.  األول 
الثالثة  البلماح  كتيبة  من  سرية  أغارت 
المعطاة  األوامر  وكانت  القرية  على 
تنص  كلمان”،  موشيه   “ الكتيبة  لقائد 
على: “نسف عشرين بيتاً وإصابة أكبر 
اقتحموا  المقاتلين”.  من  ممكن  عدد 
ناسفة  عبوات  ووضعوا  ليالً  القرية 
الصواعق،  وشغلوا  المنازل  بعض  في 
منازل  عشرة  دُمرت  أن  النتيجة  فكانت 
عشرات  وقُتل  جزئياً،  أو  كلياً  تدميراً 
تقديرات  إلى  استناداً  وذلك  األشخاص؛ 

الهاغاناه.

صحيفة  أوردته  تقرير  إلى  واستناداً 
تايمز”، فإن مجموعة كبيرة  “نيويورك 
القرية،  دخلت  المسلحين  الرجال  من 
وزرعت العبوات الناسفة حول المنازل 
من دون مقاومة. ويقول التقرير إن 11 
صغار(  أطفال  منهم   5( قتلوا  قروياً 
3 منازل دمرت تدميراً  3، وإن  وجرح 

التنفيذ،  اكتمال  ومع  أشهر،  ستة  المهمة 
فلسطين  سكان  نصف  من  أكثر  كانوا 
 800000 يُقارب  ما  أي  األصليين، 
عيشهم،  أماكن  من  اقتلعوا  قد  نسمة، 
مدنياً  حياً  و11  دمرت،  قرية  و531 

أخلي من سكانه.

جداً  واضحاً  مثاالً  تشكل  الخطة  هذه  إن 
اليوم  وتعتبر  عرقي،  تطهير  لعملية 
ضد  جريمة  الدولي  القانون  نظر  في 

اإلنسانية.
 

بعد أيام من إنجاز طباعة الخطة داليت، 
الهاجاناه،  ألوية  قادة  على  وزعت 
لواء،  عشر  اثني  عددها  أصبح  التي 
هناك  كان  القائد  تسلمها  قائمة  كل  ومع 
وصف مفصل للقرى الواقعة في مسرح 
عملياته، والمصير الذي يجب أن تؤول 
وتظهر  وطرد،  وتدمير  احتالل  إليه: 
الوثائق اإلسرائيلية في أرشيفات الجيش 
أواخر  عنها  أفرج  التي  اإلسرائيلي 
داليت  الخطة  أن  بوضوح  التسعينات 
تكن،  لم  األلوية  قادة  إلى  أرسلت  التي 
موريس،  بني  مثل  مؤرخون  ادعى  كما 
أوامر  وإنما  مبهمة،  موجهة  خطوطاً 

للتنفيذ واضحة جداً.
اندالع المواجهات والمجازر 
التي ُنّفذت ضّد الفلسطينّيين

الجانب  بين  العسكريّة  المواجهات  بدأت 
العربّي والقّوات الصهيونيّة مباشرة بعد 
الثاني  تشرين  في  التقسيم  قرار  صدور 
تشرين  حتّى  واستمّرت   ،  1947 عام 

الثاني عام 1948.

أعقاب  في  المواجهات  اندالع  وعند 
يكن  لم  فلسطين،  تقسيم  قرار  إقرار 
لمواجهة  مجهَّزين  الفلسطينيّون 
القّوات  وتشّكلت  ينبغي.  كما  عسكريّة 
المقاتلة العربيّة -في األساس- من قّوات 
المحلّيّين  المتطّوعين  من  نظاميّة  غير 
والعرب، وضّمت قّواِت الجهاد المقدّس 
وجيَش  الحسيني،  القادر  عبد  بقيادة 
وقّواٍت  القاوقجي،  فوزي  بقيادة  اإلنقاذ 

العربّي  والفيلَق  المصرّي،  الجيش  من 
القّوات  تتدّخل  ولم  التّل.  هللا  عبد  بقيادة 
أن  وبعد  القتال،  في  الرسميّة  العربيّة 
القّوات  لصالح  تقريبًا  الحرب  ُحسمت 
 3830 اإلنقاذ  جيش  وضّم  الصهيونيّة، 
على  وغلب  وفلسطينيّاً،  عربياً  متطّوًعا 
واالستعداد،  التنظيم  قلّةُ  العربيّة  القّوات 

إضافة إلى نقص عتادها العسكرّي.

العسكريّة  القّوة  حجم  قُدّر  المقابل،  في 
الصهيونيّة بـ 62000 رجل َخدَم بعٌض 
أو  البريطانّي،   الجيش  في  سابقًا  منهم 
بين  مدرَّ وكانوا  أوروبيّة،  جيوش  في 
والعتاد.  التسليح  حيث  من  ومتفّوقين 
من  الصهيونيّة  المسلّحة  القّوات  تشّكلت 
أبرزها  من  كان  المليشيات،  من  العديد 
بدأت  التقسيم،  لقرار  التالي  اليوم  في 
الهاغاناه بدعوة جميع اليهود في فلسطين 
السابعة عشرة والخامسة  الذين بين سّن 

والعشرين إلى الخدمة العسكريّة.

تحضير  على  المقابل-  -في  العمل  وبدأ 
الخطة )داليت( أو “ د” للتطهير العرقّي 
إلى  جهة-  -من  رمت  التي  لفلسطين، 
إلقامة  الُمعَدّة  المناطق  على  االستحواذ 
الدولة اليهوديّة، ومن جهة أخرى رمت 
السكان  من  المناطق  هذه  تنظيف  إلى 
 “ الخّطة  عل  ُصوِدَق  الفلسطينيين، 
القيادة  مستويات  أعلى  على  داليت” 

الصهيونية.
 في العاشر من آذار 1948، عقدت قيادة 
الهاغاناه اجتماًعا في البيت األحمر -مقّر 
أحد  وضّم  أبيب-  تل  في  العّمال  حركة 
عسكريّاً،  ومسؤوالً  بارًزا  قياديّاً  عشر 
أقرت  حيث  غوريون،  بن  رأسهم  على 
الخطة داليت الرامية إلى تطهير الجزء 
نفسها،  الليلة  وفي  فلسطين،  في  األكبر 
العسكريّة  للوحدات  األوامر  صدرت 

الفلسطينيّين. بالتهيّؤ لطرد 

-بحسب  الصادرة  األوامر  حملت 
المؤّرخ إيالن بابيه- تفاصيل دقيقة حول 
أساليب تنفيذ التطهير العرقّي: التخويف 
قرى  تفجير  الحصار؛  فرض  الشديد؛ 
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قضايا العدد

كامالً، وأصيب 11 منزالً آخر بأضرار 
بالغة. وقد اعتبرت الصحيفة الغارة دليالً 
إلى  بادرت  الصهيونية  القوات  أن  على 
الهجوم في الجليل الشمالي. واستناداً إلى 
وكالة “إسوشييتد برس” فإن المهاجمين 
في  طيطبا  قرية  على  أغاروا  أنفسهم 

الوقت نفسه.

 30 في  ارتُكبت  الثانية:  المجزرة 
سياق  في  القرية  احتالل  يوم  أكتوبر، 
الهاغاناه  وصف  ويذكر  حيرام.  عملية 
للعملية أن اللواء شيفع )السابع( استولى 
التي  الوحدة  وأن  بيُسر،  سعسع  على 
ومع  مقاومة.  أية  تواجه  لم  ذلك  نفذت 
جماعي   قتل  أعمال  ارتكبت  فقد  ذلك، 
أركان  رئيس  تعبير  )بحسب  القرية  في 
واستناداً  غاليلي(.  يسرائيل  الهاغاناه، 
موريس،  بني  اإلسرائيلي  المؤرخ  إلى 
فإن غاليلي أخبر زعماء حزب مبام، في 
أثناء اجتماع عقد بعد أسبوع من احتالل 
القرية، أن بعض القرويين ُطرد أيضاً. 

قوات  شنتها  عملية  هي  حيرام  عملية 
الحرب  إبان  اإلسرائيلي  االحتالل 
قيادة  تولى   .1948 اإلسرائيلية  العربية 
وكان  كرمل،  موشيه  الجنرال  العملية 
الجليل  منطقة  على  االستيالء  هدفها 
بقيادة  العربي  اإلنقاذ  جيش  من  األعلى 
السورية.  والكتيبة  القاوقجي  فوزي 
 31–29( 60 ساعة  دامت  التي  العملية 
المجازر  من  بالعديد  اتسمت  أكتوبر( 
إطالق  وقف  اتفاق  سريان  قبل  وانتهت 

النار حيز التنفيذ.

في 18 يوليو دخلت الهدنة الثانية للحرب 
 ،1948 سبتمبر   26 وفي  التنفيذ.  حيز 

قال ديفيد بن غوريون لحكومته:
في  القتال  يتجدد  أن  ينبغي  كان  “إذا 
و  الجليل  ينظف  أن  فيجب  الشمال، 
أن  إلى  وألمح  العرب  سكانه  من  يفرغ 

جنراالته وعدوا بتنفيذ هدفه”.
 

إسرائيل  احتالل  العملية،  هذه  عن  نتج 
كانت  الذي  بأكمله  األعلى  الجليل 

הקרב על הכפר סעסע במבצע חירם. הגליל נכבש
معركة كفر سعسع أثناء عمليه حيرام حيث نرى جنود البلماخ وهي تهجم على القرية

פליטים ערבים בגליל. רבים ברחו וגורשו מבתיהם
الالجئين العرب في الجليل الكثير منهم فروا وطردوا من منازلهم

قرويين من الجليل في طريقهم إلى لبنان، أكتوبر/نوفمبر 1948
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عام 1991.
 

إالّ  المدافع والرصاص  لم تهدأ أصوات 
نجحت  أن  بعد   ،1949 شتاء  حلول  مع 
مشروعها  تنفيذ  في  الصهيونيّة  القّوات 
وترحيل غالبيّة الفلسطينيّين من األماكن 
“إسرائيل”.  دولتها  عليها  شّكلت  التي 
وعربيّاً-  -فلسطينيّاً  النكبة  أصبحت 
على  استراتيجيّاً  أثّر  الذي  األهمَّ  الحدَث 
وجهة العالم العربّي، ُخِلعت بعدها أنظمة 
أماكنها، وحلّت أخرى ألنّها َوعدْت  من 
الفلسطينّي  النضال  وانطلق  بالتحرير، 
الذين  بأهله  لحق  الذي  الغبن  ليصلح 
وبين  عقب.  على  رأًسا  عالمهم  انقلب 
ما زال  نضال وآخر، وحرب وأخرى، 
العودة  أمل  يعيشون  الفلسطينيّين  أغلب 

إلى البيت.

يوميات بن غوريون المدفونة 
تكشف  خطط النكبة 

 
في 13 سبتمبر 1948 ، استقبل دافيد بن 
إلجراء  كيستلر  آرثر  الكاتب  غوريون 
مقابلة معه. في ذلك الوقت، كان كيستلر 
 - والوفاء”  “الوعد  لكتابه  مواد  يجمع 

أرض “إسرائيل” 1917-1949.

كتب كيستلر في كتابه “باألمس أجريت 

جزءاً  يكون  أن  خططت  المتحدة  األمم 
التقسيم،  قرار  وفق  العربية  الدولة  من 
ألف(   )50 من  أكثر  لتشريد  باإلضافة 

الجئ فلسطيني جديد إلى لبنان.

احتالل مدينة بئر السبع
 

المتحدة  التقسيم الصادر عن األمم  قرار 
بئر  مدينة  يُدخل  لم   ،1947 نوفمبر  في 
ومع  اليهودية،  الدولة  حدود  في  السبع 
ذلك قاموا باحتاللها. وذلك ضمن “حملة 
ونوفمبر  أكتوبر  في  العسكرية  يوآف” 
1948، بقيادة يغئال ألون. خالل الحملة 
أهلها:  وتشريد  المنطقة  قرى  احتالل  تم 
الخلصة، بيت طيما، دمرة، بيت جرجا، 
بربرة،  المجدل،  هربيا،  سنيد،  دير 
حمامة، الجيـّة، الخصاص، نعليا، عراق 
كدنا،  المنشية، عجور،  سويدان، عراق 
القبيبة،  الدبان،  دير  زكرين،  رعنا، 
الدوايمة،  جبرين،  بيت  برج،  أم  خربة 

دير نخاس، الجورة. 

 20-21 في  السبع  بئر  مدينة  احتلت 
اكتوبر 1948 بمساندة قصف من الجو. 
قسم من رجال بئر السبع أبقي في المدينة 
على  اإلسرائيليين  الجنود  ليساعدوا 
لمخيمات  اقتيدوا  ذلك  وبعد  تنظيفها، 

حدود  داخل  يتبَق  لم  أنه  يبدو  األسرى. 
مدينة  الجئي  من  أّي  “إسرائيل”  دولة 

بئر السبع.
غوريون  بن  زار  أكتوبر،   –  30 في 
الحكومة  رئيس  ألون  وسأل  المدينة، 
جئت؟”  “لماذا   – غليلي  يشهد  كما   –
وأضاف كما يبدو: “ لم يبَق أقليات ]أّي 
عرب[ في بئر السبع”. وبدالً من رئيس 
وزارة  من  مخنس،  أجاب  الحكومة 
شؤون األقليات، الذي كان يرافقه )وهذا 
أيضاً حسب شهادة غليلي(:”جئنا لنطرد 
علّي”.  اعتمد   )....( يغئال  العرب، 
من  يبَق  لم  ألون.......  لمـّح  كما  ولكن، 
موجودة  االعتراف  هذا  طرده”.  يمكن 
بن  يوميات  من   294-295 ص  في 

غوريون.

 1948 أكتوبر  يوآف، في  “خالل حملة 
منطقة  عن  البدو  من  الكثير  ابتعد 
في  سكنوا  الذين  هؤالء  لكن  المعركة. 
محيط بئر السبع، في نطاق 10 كيلومتر، 
تم طردهم في األسبوع األول من نوفمبر 
وذلك لتخّوف الجيش من أن يتسللوا إلى 
داخل المدينة كافه الشهادات هنا ذكرت 
مشكلة  والدة  موريس،  بيني  كتاب  في 
 1949  –  1947 الفلسطينيين  الالجئين 
والذي ترجم إلى العبرية من اإلنجليزية 

احتالل بئر السبع في عملية يوآف
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قضايا العدد

شقته  في  غوريون،  بن  مع  محادثة 
كبير  بشكل  نما  لقد  ساعتين.  استمرت 
منذ أن رأيته آخر مرة في عام 1945”. 

اليوم  ذلك  في  الصحف  عناوين  ذكرت 
أن العرب قد حصنوا أنفسهم مرة أخرى 
القدس.  في  األحمر  الصليب  منطقة  في 
في  اليهودية  المناطق  بعض  قُتلت 
مدفعي  بقصف  عشوائي  بشكل  المدينة 
العربي.  والفيلق  المصري  الجيش  من 
الوضع  من  الرغم  على  يهود.  ستة  قتل 
تم  دولة  وزراء  رئيس  يعتقد  المقلق، 
مع  حرب  حالة  في  وهي  للتو  تأسيسها 
مقابلة  له  بالنسبة  المهم  من  أنه  جيرانها 
عالميًا  الصيت  ذائع  وفيلسوف  كاتب 
الحديث  دار  قصيرة.  محادثة  إلجراء 
حول من يشعر بالراحة رغم التوتر بين 
نظرتهما  اختالف  بسبب  الشخصيتين 

للعالم.

يدون  غوريون  بن  الضيف  رأى  عندما 
أثناء  مالحظاته  دفتر  في  مالحظات 
المحادثة، طلب قراءة اليوميات الخاصة 
استخدامها  يمكنه  ربما  الحرب،  بنهاية 
إجابة  بسماع  فوجئ  لقد  كتاباته.  في 
يوميات  تكن  لم  بأنها  غوريون  بن 
الواقع  في  لدي  “ليس   - اإلطالق  على 
التي  األمور  من  قوائم  ولكن  مذكرات، 
يجب أن أتذكرها ألغراض عملية تتعلق 

بالحرب واألمن”. ]ص 686[.

مباشرة بعد قرار األمم المتحدة، في 29 
نوفمبر 1947، بدأ بن غوريون في كتابة 
مذكرات الحرب بطريقة منظمة ودقيقة. 
لم تكن  الحرب،  التي سبقت  في األشهر 
قوائمه يومية وال مستمرة. استخدم دفاتر 
مالحظات مدرسية بسيطة مكتوبة باللون 
وسجل  بالقلم،  كلماته  كتب  األسود. 
دفتر  كل  نهاية  وفي  الصفحات،  أرقام 
التاريخ  يوضح  محتويات  جدول  تثبيت 
والصفحة. الدفاتر األصلية محفوظة في 

أرشيف جيش الدفاع اإلسرائيلي.

حميمة،  شخصية  مذكرات  هذه  تكن  لم 

دفتر مالحظات مدرسية بسيطة بخط يد ديفيد بن غوريون

صفحة من مذكرات بن غوريون باللغة العبرية مكتوبة بخط يده ومنشورة على الموقع اإللكتروني لمتنزه اللطرون)36(  
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الطلب  على  األخير  وافق  غوريون، 
في  الوثائق.  بعض  على  الرقابة  ورفع 
أجزاء  استعادة  تمت  األولى،  المرحلة 
حتى   1948 تغطي  التي  المذكرات  من 

1953 والتي تم حجبها أو تعتيمها.

إن االطالع على النسخة غير الخاضعة 
للرقابة ال يكشف عن أي أسرار للدولة، 
ولكنه يقدم للقارئ فهماً أفضل لألحداث 
الطريقة  عن  ناهيك  المختلفة،  التاريخية 

التي فكر بها المؤلف وشعر بها.
بن  كتب   ،1948 سبتمبر   26 في 
الذين  العرب  الالجئين  عن  غوريون 
خالل  ديارهم  من  ُطردوا  أو  فروا 
يروي  اإلسرائيلية.  االستقالل  حرب 
بن غوريون محادثة أجراها مع يوسف 
والتشجير  األراضي  دائرة  مدير  ويتز، 
في الصندوق القومي اليهودي. كالهما، 
محاوالت  من  قلقين  كانا  يبدو،  ما  على 
في  ديارهم  إلى  العودة  الالجئين  هؤالء 

“إسرائيل”.

واللد  الرملة  من  “هناك حاالت الجئين 
وصلوا إلى غزة عبر رام هللا، معتقدين 
من  العودة  األسهل  من  سيكون  أنه 
أن  ماذا علينا  اللد.  أو  الرملة  إلى  غزة 

نفعل؟”. 

هذا ما تشهد به اليوميات، وتأتي اإلجابة 
الثاني من  على هذا السؤال في النصف 

الجملة حيث جاء:
هوادة...  بال  “نضايقهم”  أن  “علينا 
نحتاج أن نضايق الالجئين في الجنوب 
أيًضا،  شرقًا  التحرك  على  ونحفزهم 
وفازت  البحر  نحو  يتجهوا  لن  ألنهم 
مصر وكتب عن دفع هؤالء الفلسطينيين 
بالدخول”.  لهم  األردن “ال نسمح  نحو 
“من سيهتم بهذا اإلزعاج؟” يتساءل بن 
غوريون في مذكراته، فأجاب: “شيلواه 

بمساعدة لجنة ويتز”.

مجتمع  في  قائدًا  شيلوح  رؤوفين  كان 
للموساد.  األول  والمدير  االستخبارات 
اللجنة التي يشير إليها هي لجنة الترحيل، 

أنشطته  ترتيب  وثقت  عمل  يوميات  بل 
اليومية.

بمذكرات  أحتفظ  لم  ألنني  آسف  “أنا 
غوريون  ببن  أعجبت  لقد  شخصية... 
ألنه حصل على القوة في خضم األحداث 
وإدارة  للجلوس  والخطيرة  العاصفة 
اليوميات اليومية. في كل محادثة، بدون 
المحتوى.  ويكتب  يجلس  كان  مسجل، 
ما كتبه - ال أعرف. لكنه كتب كثيراً”. 
قال يجال يادين في مقابلة مع الصحيفة.

بمذكرات  يحتفظ  غوريون  بن  كان 
النهاية.  وفي  االجتماع  خالل  يوم،  كل 
بالتفاصيل  مليئة  مالحظاته  دفاتر  كانت 
والتشغيلية  والعسكرية  السياسية 

والميزانية. والتنظيمية  واللوجستية 

عسكري  ثالث  أرغوف،  نحميا  كتب 
حول  محادثة  كل  “في  غوريون:  لبن 
دفتر  قيل في  ما  يكتب  أمر خطير، كان 
بجانبه،  يكن  لم  وإذا  خاص،  مالحظات 

فسيؤثر ذلك على المحادثة”.

كان أول إصدار للدفاتر في مايو 1959. 
كانت مجموعة من مارس إلى أغسطس 
الحرب  “مذكرات  بعنوان   ،1948
كتيب  في  المفكرة”،  من  مقتطفات   -

مجموعة أدوات من “األنظمة”.

“دولة  كتابه  غوريون  بن  كتب  عندما 
قام   ،  1969 عام  المتجددة”  إسرائيل 
بتضمين مقتطفات من دفاتر مالحظاته، 

بعنوان “المهارات”.

كشفت   2021 عام  مايو  شهر  وفي 
الخاضعة  غير  غوريون  بن  مذكرات 
 1948 عامي  بين  ُكتبت  التي  للرقابة 
التي  األسرار  من  العديد  عن  و1953، 
تمت أثناء وبعد النكبة مثل: مراقبة اليهود 
الفلسطينيين  الالجئين  إجبار  الشرقيين، 
عمليات  وتفاصيل  المغادرة،  على 
االغتصاب التي ارتكبها الجنود. وكانت 
وحفزوا  “ألِحقوا  بعنوان:  الوثائق 
تم  وقد  شرقاً”  التحرك  على  الالجئين 

اإلعالم  وسائل  من  العديد  في  نشرها 
هآرتس  جريدة  رأسهم  وعلى  العبري 
شهر  خالل  نشرها  تم  التي  اإلسرائيلية 

مايو 2021. 

يعرض  مذكراته،  صفحات  إحدى  في 
األهداف  تفاصيل  غوريون  بن  ديفيد 
االستخبارات  وكاالت  تراقبها  التي 
يكن  لم  والتي  الوليدة،  “إسرائيل”  في 
القائمة  بعد.  واحد  عام  عليها  مضى  قد 
تشمل  غوريون،  بن  يد  بخط  المكتوبة 
“المنظمات اإلرهابية أو كما يطلق عليهم 
ميليشيات  في  )أعضاء  االنفصاليين” 
يرضخوا  لم  الذين  والليحي،  اإلرغون 
المنتخبة(،  ييشوف  مؤسسات  لسلطة 
المهاجرين  )خاصة  مزراحي”  “يهود 
في  يعيشون  الذين  إفريقيا  شمال  من 
و”األحزاب  المخيمات(،  العبور. 
السياسيون(  )خصومه  السياسية” 

والحزب الشيوعي اإلسرائيلي ماكي. 

القائمة بعد لقاء  وضع بن غوريون هذه 
للموساد  رئيس  أول  هاريل،  إيسر  مع 
الذي  الشاباك  العام،  األمن  وجهاز 
اشتكى من عدم حصوله على أموال أو 

كافيين. موظفين 

في  القائمة  غوريون  بن  صاغ  أن  منذ 
مذكراته.  في  مخفية  ظلت   ،1949 عام 
 72 بعد  فقط،  للنشر مؤخًرا  تم إصداره 
وفاة  48 عاًما من  تأليفه وبعد  عاًما من 
الصراع  ألبحاث  أكيفوت  معهد  مؤلفه. 
يناضل  الذي  الفلسطيني،  اإلسرائيلي 
المحفوظة في  الوثائق  السرية عن  لرفع 
عن  المسؤول  هو  الحكومة،  أرشيف 
بن  معهد  من  أكيفوت  طلب  التطوير. 
اليوميات،  صاحب  لألبحاث،  غوريون 
من  واسعة  مساحات  عن  الرقابة  رفع 
واضح  سبب  يوجد  ال  حيث  المجلة، 
عام  في  العام  التدقيق  عن  إلخفائها 

.2021

بعد التحقق من أرشيف دولة “إسرائيل”، 
بن  أبحاث  معهد  له  يخضع  الذي 
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قضايا العدد

التي تأسست في خضم الحرب من أجل 
دراسة سياسات الحكومة بشأن الالجئين 
إجبارهم  طرق  أدق  بشكل  أو  العرب، 

على مغادرة البالد.
في 2 أبريل 1950 ، أشار بن غوريون 

في مذكراته إلى أن:
“األمور ليست على ما يرام في النقب” 
واغتصاب  مقتل  بالتفصيل  ويوضح   ،
جنود  أيدي  على  العربيات  النساء 
قبل  من  انتقامية  وأعمال  إسرائيليين 
ألقى  أخرى،  ومرة  المصري.  الجيش 
عربيتين  فتاتين  على  القبض  جنودنا 
على  ورداً  وقتلوهما.  واغتصبوهما 
ذلك، زرع المصريون لغم وكمين، مما 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص - ثالثة 

جنود ومدنيان”.

بعد شهر، أشار بن غوريون إلى الحالة 
األركان  رئيس  لنائب  والعقلية  الصحية 
بعد  مكليف،  “موتكي”  مردخاي  آنذاك 
لقاء عقده بن غوريون مع زوجة مكليف 
إنه  ومكتئب.  متعب  “موتكي  أوريت. 
ال  أنه  يعتقد  وهو  ثقياًل،  عبئًا  يتحمل 

يطاق، جسديًا وعقليًا”.

حالة  أيضاً  غوريون  بن  شرح  كما 
موتكي النفسية وكتب يقول: 

ال  ]أوريت[  عائلية،  حياة  لديه  “ليس 
تهتم ألنه ليس لديها خيار آخر”.

وفي نهاية الفقرة يكتب بن غوريون:
األسرية  الحياة  على  آسف  “أنا 
أن  علينا  جيلنا،  في  لكن  الضائعة، 
مسألة  ليس  فاألمن   - بقسوة  نتصرف 
سهلة أو ناعمة. إذا لزم األمر، سيرسل 
موتكي  مثل  أشخاًصا  الدفاع  وزير 
يحتاجه  الجيش  الفلسطينيين.  ليقتِلوا 

وفي رأيي عليه البقاء”. 

كان  سواء  اإلسرائيلي  االحتالل  وكعادة 
ولكنه  نفسياً  مختالً  أو  قاتالً  الشخص 
الفلسطينيين  األبرياء  قتل  في  يساهم 
من  وطردهم  ترهيبهم  على  يساعد  أو 
في  بالتعيين  “إسرائيل”  تُكافأهُ  ديارهم 

المناصب الهامة، ولذلك استمر ماكليف 
أركان  رئيس  ثالث  ليصبح  منصبه  في 

في “إسرائيل”.

للرقابة  خاضع  غير  قسًما  أن  “كما 
يصف لقاء عام 1951 بين بن غوريون 
عالم  وهو  بيرجمان،  ديفيد  وإرنست 
عن  مسؤوالً  كان  بارز  إسرائيلي 
للجيش.  العلمية  المشاريع  من  العديد 
لقد  لرؤيتي.  بيرجمان  جاء  “الدكتور. 
التي  االصطناعية  المواد  بعض  أعدوا 
اختبار  من  وتمكن  السرطان،  تسبب 
كما  السرطان في مرحلة مبكرة جًدا”، 

يقول بن غوريون.

كتب  الذي  سيغيف،  توم  المؤرخ  يقول 
ثمن”،  بأي  “دولة  غوريون  بن  سيرة 
الخاضعة  غير  الجديدة  النصوص  إن 
غوريون  بن  “خطاب  توثق  للرقابة 
مكشوف،  جزء  إلى  ويشير  المبتذل”. 
“نازي  لقب  غوريون  بن  فيه  يستخدم 
نموذجي” لإلشارة إلى بنشاس روزين، 

وزير العدل األول في “إسرائيل”.

روزين  أن  بالطبع،  يقصد،  كان  “لقد 
كان متحذلقًا، من ييكي” ، وهو مصطلح 
ألماني.  أصل  من  اليهود  إلى  يشير 
إزعاج  مصدر  غوريون  بن  “اعتبره 
ضروري. يقول سيغيف: “لم يكن هناك 
شيء يكرهه أكثر من األشخاص الذين 
يقول  المحامين”.  وخاصة  له،  ال  قالوا 
المصطلح  استخدام  “يشير  سيغيف: 
بها  استخدم  التي  السهولة  إلى  النازي 
مضيفًا  الصفة”،  هذه  غوريون  بن 
غوريون،  بن  خصم  بيغن،  مناحيم  أن 

حصل على لقب مشابه.

النكبة بين الروايات 
اإلسرائيلية الملفقة.. وفضح 

المؤامرة

نزوح وليس تهجير 

األولى  العقود  في  “إسرائيل”  زعمت 

بعد التهجير القسري للعرب بأن العرب 
عمداً  وُحرضوا  أُمروا،  ألنهم  غادروا 
على الذعر، من قبل قادتهم الذين أرادوا 

إخالء الميدان من حرب عام 1948.

رواية النكبة في الخمسينات

في  السائد  اإلسرائيلي  السرد  تقديم  تم 
اإلسرائيلية  المؤسسات  منشورات 
الوطني  المعلومات  مركز  مثل  المختلفة 
والكتب  )التاريخ  التربية  ووزارة   ،
 ،)IDF( والجيش  المدنية(  المدرسية 
المجتمعية  المؤسسات  في  وكذلك 
الصحف،  اليهودية:  اإلسرائيلية 
 ،1948 المحاربين عام  قدامى  مذكرات 

وفي دراسات مجتمع البحث.

مع ذلك، قدم عدد من العلماء اليهود الذين 
يعيشون خارج “إسرائيل” - بما في ذلك 
غباي وبيرتس - منذ أواخر الخمسينيات 
غادر  الرواية،  لهذه  وفقًا  مختلفًا.  سردًا 
ُطرد  بينما  طواعية  الفلسطينيين  بعض 
آخرون من قبل القوات المقاتلة اليهودية 

و”إسرائيل” الحقًا.

تغييرات في التمثيل 
اإلسرائيلي ألسباب الهجرة - 

السبعينيات أواخر 

المجتمعية  المؤسسات  سيطرة  بدأت 
اليهودية اإلسرائيلية على هيمنة الرواية 
عن  الهروب  في  الراغبة  الصهيونية 
بدًءا  “إسرائيل”،  في  الجماعية  الهجرة 

من أواخر السبعينيات.

العلمية  الدراسات  من  العديد  بدأت 
باإلضافة  اليومية،  الصحفية  والمقاالت 
المحاربين  قدامى  مذكرات  بعض  إلى 
اليهود عام 1948 في تقديم رواية يطلق 
وفقًا  الصهيونية”  بعد  “ما  أحيانًا  عليها 
الفلسطينيين  بعض  غادر  الرواية،  لهذه 
العرب  من  دعوات  )بسبب  طواعية 
والخوف  جزئيًا  للمغادرة  قيادتهم  أو 
طرد  بينما  المجتمعي(،  واالنهيار 
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جريدة  نشرت  يوليو  من  الخامس  في 
عن  طويالً  استقصائياً  مقاالً  هآرتس 
الوثائق  لحجب  “إسرائيل”  جهود 
العديدة  الطرق  توضح  التي  التاريخية 
ديارهم  من  الفلسطينيون  بها  ُطرد  التي 

عام 1948.

الضوء  تسليطه  من  تنبع  المقال  أهمية 
أجهزة  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  على 
حالياً  اإلسرائيلية  واالستخبارات  األمن 
الوثائق  دور  عمل  في  التدخل  في 
الوثائق  لحجب  العديدة  اإلسرائيلية 
التي  المختلفة  الوسائل  تثبت  التي 
اإلرهابية  الهاجاناة  منظمة  اتبعتها 
“الدفاع  جيش  بعد  فيما  أصبحت  والتي 
الصهيونية  والميليشيات  اإلسرائيلي” 
“اإلرجون”  مثل  األخرى  المسلحة 
قراهم  من  الفلسطينيين  لطرد  و”ليحي” 
عام 1948. وشملت هذه الوسائل، حسب 
واالغتصاب  القتل  اإلسرائيلية،  الوثائق 
اإلشاعات  ونشر  والترويع  والتهديد 
القرى  وتدمير  فيها  بمن  البيوت  ونسف 

للحيلولة دون عودة أهلها لها.

الباحثين اإلسرائيليين  من  وبما أن عدداً 
عبر  الوثائق  هذه  لوجود  انتبهوا  قد 
في  عليها  واعتمدوا  الماضيين  العقدين 
أجهزة  رأت  فقد  وكتبهم،  دراساتهم 
األمن اإلسرائيلية أن “ضرورات األمن 
القومي” تحتم عليها حجب هذه الوثائق.

الوثائق  هذه  من  مجموعة  نشرت  وقد 
هآرتس  صحيفة  في   2015 عام  في 
الصحيفة  كشفت  فقد  اإلسرائيلية، 
أن  إلى  تشير  وثائق  عن  “هآرتس” 
رئيس الحكومة اإلسرائيلي األول، دافيد 
عرب  عودة  بمنع  أمر  غوريون،  بن 
احتاللها  بعد  مدينتهم  إلى  “حيفا”  مدينة 
أجبروهم  أن  بعد  النكبة  عام  وتهجيرها 

على ترك بيوتهم خالل حرب 1948.
 

إحدى  إن  العبرية  الصحيفة  وقالت 
توقيع  تحمل  رسالة  عن  عبارة  الوثائق 
تلك  وصلت  وقد  نفسه،  غوريون  بن 

آخرون من قبل القوات المقاتلة اليهودية 
/ اإلسرائيلية.

التغييرات بعد ظهور 
“المؤرخين الجدد” - أواخر 

الثمانينيات

 - اإلسرائيلي  المجتمعي  التغيير  اشتد 
ازداد  الثمانينيات.  أواخر  في  اليهودي 
الثلث  بنسبة  النقدية،  المقاالت  نشر 
مذكرات  مع  جنب  إلى  جنبًا  تقريبًا، 
قدامى المحاربين المتوازنة لعام 1948. 
غير  المنظمات  بدأت  نفسه،  الوقت  في 
أهمية  أكثر  بشكل  اإلسرائيلية  الحكومية 
في تقديم الروايات المتوازنة والفلسطينية 
بشكل أكثر أهمية في منشوراتها. عالوة 
من  “إسرائيل” جزًءا  فتحت  ذلك،  على 
أرشيفها في الثمانينيات للتحقيق من قبل 
المؤرخين. تزامن هذا مع ظهور العديد 
الذين  اإلسرائيليين،  المؤرخين  من 
الجدد،  المؤرخون  اسم  عليهم  يُطلق 
لتاريخ  انتقادًا  أكثر  تحلياًل  فضلوا  الذين 

“إسرائيل”.

الرسمية  الروايات  تغيرت  بالكاد 
الفلسطينية،   / العربية  والتاريخية 
الجدد.  المؤرخين  بعض  بدعم  وحظيت 
عرقي  تطهير  بأنه  النزوح  بابيه  يصف 
الصهيونية  االستعدادات  إلى  ويشير 
من  مزيدًا  ويقدم  السابقة،  السنوات  في 
قبل  التخطيط من  التفاصيل حول عملية 

مجموعة يسميها “االستشارات”.  

التطهير  “أن  أيًضا  موريس  يقول 
الجماعي  النزوح  أثناء  حدث  العرقي 
في  ظروفًا  هناك  وأن  للفلسطينيين”، 
التاريخ تبرر التطهير العرقي ... عندما 
العرقي  التطهير  بين  االختيار  يكون 
واإلبادة الجماعية - إبادة شعبك - أفضل 

تطهير”.

وفقًا إليان بالك، محرر الشرق األوسط 
النزوح  فإن  الجارديان،  صحيفة  في 
على  “يوصف  الفلسطيني  الجماعي 

تطهير  على  انطوى  بأنه  واسع”  نطاق 
عرقي. ال يقبل جميع المؤرخين توصيف 
الهجرة على أنها تطهير عرقي. فالوثائق 
تستخدم   1948 عام  من  اإلسرائيلية 
إلى  اإلشارة  عند  “التطهير”  مصطلح 

اقتالع العرب.

المؤرخين  بين  من  هو  كارش  إفرايم 
أن  يعتبرون  زالوا  ما  الذين  القالئل 
من  غادروا  فروا  الذين  العرب  معظم 
من  لضغوط  تعرضوا  أو  أنفسهم  تلقاء 
الرغم  على  للمغادرة،  العرب  إخوانهم 
إلقناعهم  اإلسرائيلية  المحاوالت  من 

بالبقاء.

ويقول “إن عمليات الطرد في اللد والرملة 
العسكرية”.  الضرورة  بدافع  كانت 
حكومية  غير  منظمة  تمكنت  عندما 
إسرائيلية عاكفوت من رفع الرقابة التي 
في  غوريون  بن  يوميات  أقسام  تحكم 
 ،1949 عام  في  أنه  2021، ظهر  عام 
الذين  الفلسطينيين  محاوالت  على  رداً 
طردوا من اللد والرملة للعودة، نصحهم 
بن غوريون بأن يتم دفعهم نحو األردن: 
“علينا أن “نضايقهم” بال هوادة... نحن 
الالجئين  ونحفز  نضايق  أن  إلى  بحاجة 

في الجنوب على التحرك شرقًا أيًضا.

القضية  هذه  حول  بابيه  منحة  تعرضت 
موريس  بيني  يقول  شديدة.  النتقادات 
غير  بالمعلومات  مليء  بابيه  بحث  إن 
إفرايم كارش  الدقيقة والتشوهات. يشير 
إلى تأكيد بابيه على خطة رئيسية من قبل 

اليهود لطرد العرب، كما هو مدروس.

دفن النكبة
 كيف ُتخفي “إسرائيل” بشكل 
منهجي أدلة عام 1948 على 

طرد العرب

منذ أوائل العقد الماضي، قامت فرق 
وزارة الدفاع بالبحث عن المحفوظات 
المحلية وإزالة مجموعات من الوثائق 

التاريخية إلخفاء دليل النكبة.
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قضايا العدد

الرسالة إلى بيت المزاد العلني “كيدم”.
الصحيفة  نشرتها  التي  الرسالة  وكانت 
الثاني  إلى  تاريخها  يعود  والتي  العبرية 
من شهر يونيو عام 1948، أي بعد شهر 
عدة  وبعد  حيفا،  احتالل  من  ونصف 
أسابيع من اإلعالن عن قيام “إسرائيل”، 
آبا حوشى، سكرتير مجلس  إلى  موجهة 
بلدية  رئيس  الحقاً  وأصبح  حيفا  عمال 

حيفا.

السيد  أن  “أسمع  الرسالة:  فى  وجاء 
حيفا  في  البريطاني  القنصل  ماريوت، 
العرب  بإعادة  مهتم  ماريوت،  سيريل 
السيد  شأن  ما  أعرف  ال  حيفا،  إلى 
معنيين  لسنا  ولكننا  بذلك،  ماريوت 
الحرب،  انتهاء  حين  إلى  العدو  بإعادة 
وعلى كل المؤسسات أن تعمل بموجب 

ذلك”.
 

نشرت  قد  إليها  المشار  الرسالة  وكانت 
يحمل  كتاب  في   ،2002 عام  في 
كتبه  حيفا”،  رجل  حوشى..  “آبا  اسم 
نفسها  الرسالة  وفي  إيشل،  تسادوك 
يشير بن غوريون إلى أن هناك مدرسة 
صناعية أقيمت من قبل حكومة االنتداب 
وأنه  حيفا،  في  المطار  قرب  البريطاني 
لسالح  تابعاً  المبنى  يصبح  بأن  معني 

الجو اإلسرائيلي.

رسائل  مثل  أنه،  إلى  هآرتس  وأشارت 
إلى  جوريون  بن  أرسلها  قد  كان  كثيرة 
وصلت  مختلفة،  ومنظمات  أشخاص 
لتباع  علني،  مزاد  إلى  الرسالة  هذه 
أمريكي. دوالر  بـ1800  يبدأ  بسعر 
إلى  هآرتس  لفتت  نفسه،  السياق  وفي 
حيفا،  مع عرب  تعامل  بن غوريون  أن 
مثلما فعل مع عرب مدينة “اللد”، حيث 
أصدر تعليمات ليتسحاق رابين وضباط 
آخرين بـطرد العرب منها، موضحة أن 
عدد العرب فى حيفا قبل النكبة قد وصل 
عصابات  وقامت  ألفاً،   70 نحو  إلى 
اآلالف  عشرات  بتهجير  “الهاجاناه” 

منهم بعد احتالل المدينة.
غوريون،  بن  فإن  الرسالة  وبحسب 

ملحق جريدة هآرتس بتاريخ 5 يوليو 2019 بقلم الكاتبة اإلسرائيلية هاجار شيزاف

جانب من تقرير صحيفة “هآرتس” المنشور بتاريخ 26-5-2015
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أصدر  المدينة،  احتالل  من  شهر  وبعد 
تعليمات بمنع عودة العرب إلى بيوتهم، 
رئيسة  كتبته  ما  مع  يتناقض  ما  وهو 
فى  مائير،  جولدا  اإلسرائيلية،  الحكومة 
بن  أن  ادعت  حيث  “حياتي”،  كتابها 
غوريون طلب منها محاولة منع هروب 

عرب حيفا.

غوريون  “بن  كتابها:  فى  مائير  وقالت 
حيفا  مدينة  إلى  “السفر  مني  طلب 
المتبقون  العرب  يُعامل  بأن  واالهتمام 
بن  أن  وادعت  يجب”،  كما  المدينة  في 
محاولة  أيضاً،  منها،  طلب  غوريون 
إغواء العرب المتواجدين على الشاطئ، 
هناك  ليس  بأنه  وإقناعهم  العودة  على 
فقد  ادعاءاتها  وحسب  منه،  يخافون  ما 
على  بالعرب  والتقت  حيفا  إلى  سافرت 
إلقناعهم  جهودها  كل  وبذلت  الشاطئ 
بالبقاء، لكنها لم تنجح، على حد زعمها.

وقال مارون آران، صاحب بيت المزاد 
بن  إن  الرسالة،  يملك  الذي  العلني 
ألسباب  عودتهم  بمنع  أمر  غوريون 
قد يمكن أن يكون قد خطط  أمنية، وأنه 
اليهود  المهاجرين  لتوطين  حينه  في 
في  البالد،  على  يتدفقون  بدأوا  الذين 

بيوت عرب حيفا.

“إسرائيل” تتحدى المؤسسات 
والقرارات الدولية

باستخدام  المتحدة  األمم  وساطة  تمت 
للمراقبة  المتحدة  األمم  هيئة  مكاتب 
خريف  ففي  المشتركة،  الهدنة  ولجان 
الالجئين  مشكلة  كانت   1948 عام 
قال  الممكنة.  الحلول  ونوقشت  حقيقة، 
الكونت فولك برنادوت في 16 سبتمبر:

عادلة  التسوية  تكون  أن  يمكن  “ال 
بحق  االعتراف  يتم  لم  إذا  وكاملة 
وطنه  إلى  العودة  في  العربي  الالجئ 
الذي طرد منه. إذا حرم هؤالء الضحايا 
ديارهم  إلى  العودة  حق  من  األبرياء 
إلى  اليهود  المهاجرون  يتدفق  بينما 
لمبادئ  مخالفة  ذلك  فسيكون  فلسطين، 

رسالة ديفيد بن غوريون الموقعة باسمه

تدمير مدينة حيفا خالل حرب 48
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قضايا العدد

هؤالء  ُحرم  إذا  األساسية  العدالة 
إلى  العودة  حق  من  األبرياء  الضحايا 
خطر  يعرضون  الواقع،  وفي  فلسطين، 
الذين  العرب  لالجئين  الدائم  االستبدال 

كانوا متجذرة في األرض لقرون”. 

رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
ديسمبر   11 في  تمريره  تم  الذي   ،194
منذ  عام  كل  عليه  التأكيد  وأعيد   1948
ذلك الحين، كان القرار األول الذي دعا 
“إسرائيل” إلى السماح لالجئين بالعودة:

في  الراغبين  لالجئين  السماح  يجب 
سالم  في  والعيش  ديارهم  إلى  العودة 
مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت 
عن  تعويض  دفع  ويجب  عمليًا،  ممكن 

عدم  يختارون  الذين  أولئك  ممتلكات 
العودة وعن خسارة الممتلكات أو إتالفها. 
الدولي  القانون  مبادئ  بموجب  والتي، 
أو اإلنصاف، يجب أن يتم إصالحها من 

قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

الموثق  العلني  “إسرائيل”  رد  وكان 
فولك  الكونت  اغتيال  هي  باألدلة 
المحرقة  من  اليهود  أنقذ  الذي  برنادوت 
اإلسرائيلية  العصابات  لكن  ألمانيا،  في 

اغتالته في “إسرائيل”.

فقط،  باغتياله  “إسرائيل”  تكتِف  ولم 
ولكن أيضاً بالرغم من اعتبار اإلرهابين 
بجريمة  للمحاكمة  دولياً  مطلوبن  القتلة 
إال  برنادوت،  فولك  الكونت  اغتيال 

بعد  اإلرهابيين  كرمت  “إسرائيل”  أن 
برنادوت  فولك  الكونت  قتلوا  فمن  ذلك، 
رحيل  قبل  وزارات!  رؤساء  أصبحوا 
بيوم  فلسطين  عن  البريطانية  القوات 
واحد قامت األمم المتحدة بتعيين الكونت 
على  دولياً  وسيطاً  برنادوت”  “فولك 
األمير  نجل  هو  وبرنادوت  فلسطين، 
الملك  شقيق  وابن  أوغست  أوسكار 

السويدي غوستاف الخامس.

عدة  السويدي صرعته  النبيل  هذا  ولكن 
اليوم  في  القدس  مدينة  في  رصاصات 
قام  عندما   1948 عام  أيلول  من  السابع 
بإطالق رصاصهم  المجرمين  من  ثالثة 
من أسلحة رشاشة عليه، وقد أعلنوا في 
شتيرن  عصابة  من  أنهم  رسمي  بيان 
وأنهم قتلوا الوسيط الدولي لحماية حقوق 
بن  اعترف  وقد  فلسطين.  في  اليهود 
لوال  “أنه  أعوام..  عشرة  بعد  غوريون 
قتل برنادوت لما قامت دولة إسرائيل”.

“إسرائيل”  دولة  مؤسس  سجل  وهكذا 
قامت  دولته  بأن  اعترافاً  غوريون  بن 
شهدتها  التي  الجرائم  أبشع  بارتكاب 
رسل  ضحيتها  ذهب  والتي  اإلنسانية 

المحبة والسالم.

واآلن سنستعرض قرارات مجلس 
األمن التي تُدين االعتداءات 
الفلسطينيين اإلسرائيلية على 

لألمم  التابع  األمن  مجلس  عن  صدرت 
تدين  القرارات  من  مجموعة  المتحدة 
اإلسرائيلية  والممارسات  االعتداءات 
وفي   1948 عام  منذ  الفلسطينيين  ضد 

هذا الملحق أبرز تلك القرارات.
بتاريخ . 1  1948 لعام   57 رقم  قرار 

فيه  يعرب   1948 سبتمبر   18
العنيفة  الصدمة  عن  األمن  مجلس 
في  المتحدة  األمم  وسيط  الغتيال 
برنادوت  فولك  الكونت  فلسطين 
جماعة  اقترفته  جبان  عمل  نتيجة 

مجرمة من اإلرهابيين في القدس.
بتاريخ . 2  1948 لعام   59 رقم  قرار 

إعالن الشرطة بالقبض على أعضاء اإلرغون وشتيرن المقاتلين. من اليسار إلى اليمين: مناحيم بيغن، أريه بن أليعازر، 
ليب بويكو، روبن فرانكو، مارك كان. )االسفل( إسحق روبنشتاين، يعيش ساكس، إيمانويل ستراسبرغ، يعقوب مريدور، 

هرتزل وهرهافيتج.
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شأنها تغيير وضع القدس.
قرار رقم 317 لعام 1972 بتاريخ . 10

21 يوليو 1972 يعرب فيه مجلس 
“إسرائيل”  لتخلف  أسفه  األمن عن 
واألمن  الجيش  رجال  إعادة  عن 
المخطوفين  واللبنانيين  السوريين 

ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير.
425 و الصادر في سنة . 11 قرار رقم 

عملية  نتيجة  صدر  حيث   1978
الليطاني، و بعد استيالء “إسرائيل” 
على مناطق في جنوب لبنان، وذلك 
واقامة  إسرائيلي  انسحاب  ألحداث 
الفدائيين  من  خالية  عازلة  منطقة 
القرار  دعا  لبنان.  جنوب  في 
وإقامة  االنسحاب  إلى  “إسرائيل” 
في  المتحدة  لألمم  تابعة  مؤقتة  قوة 

لبنان )يونيفل(.
قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ . 12

8 مايو 1980 يطالب مجلس األمن 
القوة  )بصفتها  “إسرائيل”  فيه 
غير  اإلجراءات  بإلغاء  المحتلة( 
اتخذتها  التي  )اإلبعاد(  القانونية 
ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول 

وقاضي الخليل الشرعي.

فيه  يعرب   1948 أكتوبر   19
تقديم  لعدم  قلقه  عن  األمن  مجلس 
اغتيال  عن  تقريراً  “إسرائيل” 
واجب  وإقرار  برنادوت  الكونت 
موظفي  مع  التعاون  في  الحكومات 

هيئة الرقابة.
1953 بتاريخ . 3 101 لعام  قرار رقم 

24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس 
قبية  على  “إسرائيل”  هجوم  األمن 

بتاريخ 15-14 أكتوبر 1953.
1967 بتاريخ . 4 237 لعام  قرار رقم 

14 يونيو 1967 وفيه يدعو مجلس 
احترام  إلى  “إسرائيل”  األمن 
التي  المناطق  في  اإلنسان  حقوق 
األوسط  الشرق  بصراع  تأثرت 
االعتبار  بعين  يأخذ  حيث   1967
من  المزيد  رفع  إلى  الملحة  الحاجة 
المدنيين وأسرى  اآلالم عن السكان 
الحرب في منطقة النزاع في الشرق 

األوسط.
الصادر في سنة . 5 242 و  قرار رقم 

كنتيجة الحتالل “إسرائيل”   1967
الجوالن  ومرتفعات  الغربية  الضفة 
فيه  ورد  حيث  وسيناء  وغزة 

المحتلة  القوات  انسحاب  ضرورة 
في  احتلت  التي  األراضي  من 

الصراع األخير )حرب 1967(.
قرار رقم 248 لعام 1968 بتاريخ . 6

يدين  والذي   1968 مارس   24
اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  فيه 
ضد  والمتعمد  النطاق  الواسع 

األردن )الكرامة(.
قرار رقم 249 لعام 1968 بتاريخ . 7

فيه  يدين   1968 أغسطس   16
على  اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم 
جويين  )هجومين  )السلط(  األردن 

كثيفين(.
قرار رقم 265 لعام 1969 بتاريخ . 8

الهجوم  يدين   1969 أبريل   1
على  المتعمد  المدني  اإلسرائيلي 
اآلهلة  والمناطق  األردنية  القرى 
الهجوم  هذا  وتكرار  بالسكان 

)السلط(.
قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ . 9

15 سبتمبر 1969 يدين “إسرائيل” 
)الحريق(  األقصى  المسجد  لحرق 
يوم 21 أغسطس 1969 ويدعو فيه 
إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي من 

24



قضايا العدد

1980 بتاريخ . 13 469 لعام  قرار رقم 
فيه مجلس  يطالب   1980 مايو   20
بإلغاء  “إسرائيل”  مجدداً  األمن 
القادة  ضد  المتخذة  اإلجراءات 
وتسهيل  الثالثة،  الفلسطينيين 
عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف 
لها  انتخابهم  جرى  التي  الوظائف 

فيها. وتعينهم 
1985 بتاريخ . 14 573 لعام  قرار رقم 

مجلس  يدين   1985 أكتوبر   4
اإلسرائيلي  العدوان  فيه  األمن 
بخسائر  تسبب  والذي  تونس،  على 
إلى  باإلضافة  األرواح  في  فادحة 
الدول  ويحث  كبيرة،  مادية  أضرار 
األعضاء في األمم المتحدة على أن 
عن  “إسرائيل”  لثني  تدابير  تتخذ 

أعمال عدوانية مماثلة.
1986 بتاريخ . 15 592 لعام  قرار رقم 

مجلس  يشجب   1986 ديسمبر   8
اإلسرائيلي  الجيش  قيام  فيه  األمن 
الذي أدى إلى  النار، األمر  بإطالق 
وفاة وإصابة عدد من طالب جامعة 

بيرزيت.
16 . 1987 لعام   605 رقم  قرار 

وفيه   1987 ديسمبر   22 بتاريخ 

الممارسات  األمن  مجلس  يشجب 
حقوق  تنتهك  التي  اإلسرائيلية 
في  الفلسطيني  للشعب  اإلنسان 
من  ويطلب  المحتلة،  األراضي 
وبدقة  فوراً  تتقيد  أن  “إسرائيل” 
بحماية  المتعلقة  جنيف  باتفاقية 

المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ . 17

مجلس  فيه  يطلب   1988 يناير   5
عن  “إسرائيل”  تمتنع  أن  األمن 
عن  فلسطينيين  مدنيين  ترحيل 

األراضي المحتلة.
18 . 1988 لعام   608 رقم  قرار 

من  يطلب   1988 يناير   5 بتاريخ 
ترحيل  أمر  إلغاء  “إسرائيل” 
عودة  وكفالة  الفلسطينيين  المدنيين 

من تم ترحيلهم فعالً.
1988 بتاريخ . 19 611 لعام  قرار رقم 

يدين  وفيه   ،1988 أبريل   25
اإلسرائيلي  العدوان  األمن  مجلس 
على تونس 16 أبريل 1988 والذي 
األرواح  في  خسائر  عن  أسفر 
إلى  خاصة  بصورة  وأدى  البشرية 

اغتيال خليل الوزير.
20 . 1989 لعام   636 رقم  قرار 

من  يطلب   1989 يوليو   6 بتاريخ 
إلى  العودة  تكفل  أن  “إسرائيل” 
إبعادهم  تم  لمن  المحتلة  األراضي 
 29 في  فلسطينيين  مدنيين  )ثمانية 
يونيو 1989( وأن تكف “إسرائيل” 
مدنيين  فلسطينيين  أي  إبعاد  عن 

آخرين.
1989 بتاريخ . 21 641 لعام  قرار رقم 

يشجب   1989 أغسطس   30
إبعاد  في  “إسرائيل”  استمرار 
خمسة  )إبعاد  الفلسطينيين  المدنيين 
27 أغسطس  مدنيين فلسطينيين في 
أن  “إسرائيل”  من  ويطلب   1989
تكفل العودة اآلنية والفورية لمن تم 

إبعادهم.
1990 بتاريخ . 22 672 لعام  قرار رقم 

12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي 
اإلسرائيلية  األمن  قوات  ارتكبتها 
القدسي  الحرم  في  أكتوبر   8 في 
الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد 
على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو 
بجراح )مدنيون  150 شخصاً  على 

فلسطينيون ومصلون أبرياء(.
1990 بتاريخ . 23 673 لعام  قرار رقم 

رفض  يشجب   1990 أكتوبر   24
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النظر  وجهات  وكانت  وفلسطين،  األمريكية 
فيما  سيما  للغاية، ال  تقليدية  غير  اعتنقها  التي 
إلى  دعا  ماغنس  والصهيونية.  بالتقاليد  يتعلق 
من  خوفاً  اليهودية،  إلى  تقليدية  أكثر  نهج 
القضية  هذه  حول  الخالف  وكان  النزعات. 
إيل  إلى االستقالة من معبد “إمانو  التي دفعته 
لمزيد  انشق  أيضاً  ماغنس   .1910 عام  “في 
الصهيونية  موقف  نحو  العام  اإلصالح  من 
الجنسية  من  التجريد  من  بقوة  الرفض  من 
العبرية  الجامعة  تأسيس  في  أسهم  اليهودية. 
جنب  إلى  جنباً   1918 عام  في  القدس  في 
شغل   .. وايزمان  وحاييم  آينشتاين  ألبرت  مع 
الجامعة.  رئيس  بعد  وفيما  المستشار  منصب 
ورأى أن الجامعة كانت المكان المثالي لتعاون 
هذا  لتحقيق  كلل  بال  وعمل  والعرب،  اليهود 
الهدف. كان لماغنس تاريخ طويل من النشاط 
نيابة عن المصالحة مع العرب. خالل فترة ما 
قبل الدولة، اعترض ماغنس على دولة يهودية 
بشكل خاص. وفي رأيه، فإن فلسطين ال تكون 
يهودية أو عربية. بدالً من ذلك، وقال إنه دعا 
حقوق  تقاسم  سيتم  التي  القومية  ثنائية  دولة 
تروج  الذي  القول  وهذا  للجميع.  متساوية 
في  أسهم  الذي  شالوم،  بيريت  مجموعة  له 
تأسيسها ماغنس في عام 1925. وكان شالوم 
بيريت في المقام األول حركة المثقفين، وتفتقر 
إلى قاعدة جماهيرية كبيرة. كما كان من دعاة 
في  واستمر  والتفاهم  التوافق  ومبادئ  السالم، 
العمل نحو تحقيق هذه األهداف حتى وفاته في 

عام 1948. 
ويسمى . 2 اليهودية،  في  الَربّانّي  هو  الحاخام 

الحبر والراب والحاخام، هو زعيم ديني. كلمة 
حاخام العربية ترجع إلى الكلمة العبرية حاخام 
على  أطلق  الذي  اللقب  وهي  “حكيم”  أي 

تستقبل  أن  اإلسرائيلية  الحكومة 
أن  على  ويحثها  العام  األمين  بعثة 

تمتثل للقرار 672 )1990(.
1990 بتاريخ . 24 681 لعام  قرار رقم 

قرار  يشجب   1990 ديسمبر   20
المدنيين  إبعاد  استئناف  “إسرائيل” 
الفلسطينيين في األراضي المحتلة. 

1991 بتاريخ . 25 694 لعام  قرار رقم 
إبعاد  يشجب   1991 مايو   24
يمثل  الذي  للفلسطينيين  “إسرائيل” 
المتعلقة  جنيف  التفاقية  انتهاكاً 

بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 . 26

1992 يطلب من “إسرائيل”  يناير 
تحاشي قرارات اإلبعاد.

27 . 19 بتاريخ   1992 لعام   799 قرار 
“إسرائيل”  قيام  يدين   1992 يناير 
جنوب  إلى  فلسطينياً   418 بإبعاد 
بموجب  التزاماتها  منتهكة  لبنان 
 1948 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
تكفل  أن  “إسرائيل”  من  ويطلب 
الفورية  المبعدين  جميع  عودة 

والمأمونة إلى األراضي المحتلة. 
قرار رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ . 28

8 يناير الخاص بوقف إطالق النار 

)ديسمبر  غزة  على  الهجوم  بعد 
.)2008

قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ . 29
وضع  على  حث  الذي  ديسمبر   23
في  اإلسرائيلية  للمستوطنات  نهاية 

الفلسطينية. األراضي 

وفي ختام قضيتنا نُشير إلى أن المؤامرة 
فلسطين  أرض  احتالل  في  الكبرى 
كانت  فإذا  اآلن،  حتى  مستمرة  مازالت 
الفلسطيني  الشعب  تشريد  تعني  النكبة 
بيته،  ومن  أرضه  من  قسرياً  وتهجيره 
فال بد أن نُشير هنا إلى أن النكبة حدثت 
النكبة،  قبل  من  فلسطين  أرض  على 

ومازالت النكبة مستمرة حتى اآلن.
سياسة  يواصل  اإلسرائيلي  فاالحتالل 
موجة  مع  الممنهج  القسري  التهجير 
والهدف  المنازل  هدم  عمليات  من 
الفلسطينيين  من  القدس  تطهير  واضح 

وتهويدها بشكل كامل.

Endnotes

يوليو . 1  5( ماغنس  يهوذا  ليون  البروفسور 
حاخام  م(:    1948 أكتوبر   27  –  1877
المتحدة  الواليات  من  كل  في  إصالحي 
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قضايا العدد

العربية واإلسالمية.  البلدان  اليهود في  زعماء 
وباللغة  اليهود  لدى  انتشاراً  األكثر  اللقب  أما 
بالعبرية  )ويعني  ربي  )أو  رب  فهو  العبرية 
أنواع  وهناك  “معلم”  أو  “سيد”  القديمة 

للحاخامين.
يهود 	  لدى  مقبولة  قراراته  - حاخام  الجاؤون 

كثيرين.
بشؤون 	  مختص  حاخام   - البار   أو  الصديق 

“المدرسة  يشيفا   في  مفتش  أو  أخالقية، 
الدينية”. 

المرن - رئيس يشيفا أو حاخام يعلم حاخامين 	 
آخرين أو رئيس مجتمع يهودية كبيرة.

مورنو 	  )أدوننو  اختصار  وهي  األدمور 
مجتمع  زعيم  وحاخامنا”(  “ومعلمنا  وربنو 

يهودية حسيدية.
“إسرائيل” . 3 في  السابق  الحاخامات  كبير 

الصهيونية  للحركة  الروحي  والزعيم 
في  السابق  الرئيسي  الحاخام  دعا  الدينية، 
إلى  الحكومة  إلياهو  مردخاي  “إسرائيل” 
أن  معتبراً  غزة،  على  عسكرية  حملة  شن 
أمر  األبرياء  الفلسطينيين  بالمواطنين  “المس 
قبيل  برسالة  بعث  قد  إلياهو  وكان  شرعي”. 
خصصت  التي  اإلسرائيلية  الحكومة  جلسة 
للشأن الفلسطيني ضمنها فتوى توجب التحرك 
أدى ذلك لسفك دماء  لو  ضد قطاع غزة حتى 
األبرياء، الفتاً إلى قول تاريخي منسوب للملك 
العودة  وعدم  األعداء  لمالحقة  فيه  دعا  داود 
الملك  أقوال  “أن  الفتوى  وأضافت  قتلهم.  قبل 
بعدم  “إسرائيل”  لقادة  تصريحاً  تستبطن  داود 
لدينا  المدنيين  يستهدف  تجاه من  الرحمة  إبداء 
مناطق  داخل  من  صواريخ  إطالق  بواسطة 
فتواه:  في  الحاخام  وقال  بالسكان”.  مأهولة 
بمن  المساس  عن  االمتناع  يجوز  ال  “إنه 
فيما  المدنيين  بين  المختبئين  المخربين  سماهم 
دائم”.  في خطر  مدينة سديروت  يعيش سكان 
أولمرت  إيهود  الوزراء  رئيس  إلياهو  وحث 
ضد  حقيقية  عسكرية  بحملة  الخروج  على 
إصابة  باحتمال  االكتراث  دون  الفلسطينيين 
أيضاً  هؤالء  أن  إلى  ولفت  األبرياء،  المدنيين 
أقواالً  مقتبساً  الخطيئة”  من  نظيفين  “غير 
ألرمبام،  أمثال  تاريخيين،  يهود  دين  لرجال 
“المواطنون  وأضاف  نظره.  وجهة  تؤيد 
ليسوا  قتلة  على  يغطون  الذين  الفلسطينيون 
بالجريمة  شركاء  وهم  الخطأ  من  طاهرين 
ال  ولذا  مدنيينا،  باستهداف  المتمثلة  المستمرة 
يجوز تعريض حياة مواطن أو جندي إسرائيلي 
المدنيين  بهؤالء  المس  من  خوفاً  للخطر  واحد 

المساندين لإلرهاب”.
عن . 4 حصري  عدد  شهر،  في  فلسطين  مجلة 

الحرب على غزة، جامعه الدول العربية قطاع 
فلسطين واألراضي العربية المحتلة 2014.

الدراسة، . 5 تعني  تلموديم(،  )وجمعها:  التلمود 
الديانة  داخل  هامة  مكانة  التلمود  ويحتل 
تلك  سوى  ليست  الربّانية  فاليهودية  اليهودية، 
اليهودية التلمودية، وهي التي توطدت دعائمها 
مجموعة  هو  والتلمود  أجمع.   العالم  يهود  بين 
ومدنية  وأدبية  دينية  وشرائع  ووصايا  قواعد 

كانت  وروايات  وتعاليم  وتفاسير  وشروح 
تتناقل وتدّرس شفهيًّا من حين إلى آخر.

أغسطس . 6  10  – بوست  ساليم  جيرو  جريدة 
.1967

الفقرات . 7  – السابع  اإلصحاح   – التثنية  سفر 
.)2 - 1(

الفقرة رقم . 8 السابع –  التثنية – اإلصحاح  سفر 
.)24(

الفقرة . 9  – السادس   اإلصحاح   – يوشع   سفر 
رقم )20(.

السرية . 10 المفاوضات  هيكل:  حسنين  محمد 
دار  األول،  الكتاب  و“إسرائيل”،  العرب  بين 

الشروق، 1996.
وثيقة نداء نابليون بونابرت.. 11
شبتاي زفي )1626 - 1676م( مسيح دجال، . 12

وبعد  شبابه  في  بالقبااله  وتأثر  أزمير  في  ولد 
وقع  1649م(   -  1648( شميلنسكي  مذابح 
السماء  من  المخلص  ونداء  مفهوم  تأثير  تحت 
إلغاء  وأعلن  “إسرائيل”.  يخلص  سوف  بأنه 
سالونيكا  إلى  توجه   1654 سنة  وفي  الصوم 
حيث أعلن أنه النبي المنتظر. وفي سنة 1662 
ذهب إلى رودس وطرابلس ومصر وفلسطين، 
وفي سنة 1666 ذهب إلى القسطنطينية ليعزل 
في  وسجن  عليه  القبض  ألقي  ولكن  السلطان 
غضب  من  شبتاي  وخشي  جاليبولي،  قلعة 
وصدمت  إسالمه  فأعلن  الدينية  السلطات 
يمارس  ظل  لذلك  إسالمه  من  اليهود  جماهير 
الطقوس الدينية اليهودية. لمزيد من التفاصيل 
اليهودي  العالم  يقظة   – كتاب  مراجعة  يرجى 
– إليلي ليفي أبو عسل – طبعة القاهرة 1934 

– ص 101 - 104.
وثيقة نداء شبتاي زيفي  لليهود عام 1666م. . 13
وثيقة رسالة يهودي إيطالي إلى )“اإلخوان في . 14

الدين” سنة 1798(.
يوميات هيرتسل - ص 375.. 15
متضمنه . 16 تشمبرلين  إلى  هيرتزل  رسالة  وثيقة 

توطين اليهود في سيناء 1902.
يوميات هيرتسل ص 386.. 17
وثيقة تشمبرلين يعرض أوغندا على هيرتزل.. 18
ص . 19  - الثالث  الجزء   – اليوميات   – هيرتزل 

.105
الرساالت  . 20 فلسطين أرض  روجيه جاروديه – 

- ص 368. 
وثيقة مؤتمر بازل.   . 21
وثيقة نظام عمل المؤتمر الصهيوني. . 22
األمريكيين، . 23 للحاخامات  المركزي  المؤتمر 

الكتاب السنوي السابع 1897 صفحة 12.
تخيلها . 24 كما  “إسرائيل”  حدود  توضح  خريطة 

الحاخام  وأيضاً   1904 عام  هيرتسل  ثيودور 
فيشمان عام 1947.

كتاب . 25 مراجعه  يمكن  الملعومات  من  لمزيد 
العصور  في  “إسرائيل”  وبنو  العبرانيين 

القديمة ص.25.
وثيقة وعد بلفور وترجمته.. 26
اإلمبراطورية . 27 سقوط   – كنعان  جورجي  د. 

الطبعة   – للنشر  النهار  دار   – اإلسرائيلية 
الثانية –1982 – صفحة 113. 

من . 28 وهو  إنجليزية  يهودية  عائلة  مونتاجو: 
سفاردي.  أصل  من  والسياسة،  المال  رجال 
الحركة  تعارض  مونتاجو  عائلة  كانت  وقد 
عام  وفي  اندماجي.  منظور  من  الصهيونية 
 -  1832( مونتاجو  صمويل  أسَّس   ،1853
مونتاجو  صمويل  التجاري:  البنك   )1911
في  نشاطه  خالل  من  أسهم  الذي  وشركاه 
مجال المبادالت المالية في جعل لندن المركز 
الرئيسي للمقاصة في سوق المال العالمي. وقد 
ظلت الخزانة تستشيره في العديد من الشؤون 
على   1907 عام  وقد حصل صمويل  المالية. 
البرلمان.  في  عضواً  وكان  »بارون«،  لقب 
اليهودية،  بالشئون  مونتاجو  صمويل  واهتم 
والواليات  وروسيا  فلسطين  إلى  فسافر 
للصهيونية  معارضاً  ظل  أنه  إال  المتحدة، 
صمويل  لويس  اإلثنان  ولداه  كان  وقد  بشدة. 
صمويل  وإدوين   )1927  -  1869( مونتاجو 
معارضي  من   )1924  –  1879( مونتاجو 
الذي  إدوين،  عارض  وقد  أيضاً.  الصهيونية 
وعد  مهمة،  ســياسية  مناصـب  عـدة  احـتل 
بلفور. وقبل صدور الوعد بأسابيع قليلة، كتب 
إدوين مذكرة نبه فيها إلى ما ينطوي عليه وعد 
وبيَّن  لهم،  وعداء  لليهود  كراهية  من  بلفور 
أنه ال يمكن الحديث عن أمة يهودية أو جيش 
يهودي. وقد كانت الحركة الصهيونية في ذلك 
بالنجاح  ُكللت  التي  محاولتها،  بدأت  قد  الوقت 
يهودي  فيلق  إنشاء  أجل  من  األمر،  نهاية  في 
أوروبا،  شرق  من  اليهود  المهاجرين  يضم 
لتأكيد  البريطانية  القوات  جانب  إلى  تحارب 
مونتاجو  قال  وقد  المستقل.  اليهودي  الوجود 
إن تأسيس مثل هذه الفرقة يعني أن أخاه وابن 
جنباً  العسكرية  الخدمة  إلى  سيضطران  أخيه 
الوحيدة  اللغة  يفهمون  ال  أناس  مع  جنب  إلى 

يتكلمانها )اإلنجليزية(.  التي 
إيدوين مونتاجو: جلسه )رقم 2 أ( بتاريخ 13 . 29

أغسطس 1917.
قدمها . 30 التي  الوثيقه  مونتاجوفي  إيدوين  وثيقة 

 )24/28 )رقم  البريطاني  الوزراء  لمجلس 
بتاريخ 9 أكتوبر 1917.

31. http://www.elmessiri.
com/encyclopedia/JEWISH/
ENCYCLOPID/MG6/GZ4/

BA4/MD01.HTM
في . 32 اليهودية  انحطاط   - مينوحين  موشي 

للدراسات  العربية  المؤسسة   - عصرنا 
والنشـر- بيروت عام 1980 - ص 324.

33 . 3 في  الصادرة  بوست  الواشنطن  جريدة 
أكتوبر 1978.

نيويورك، . 34 والعالم.  “إسرائيل”  بوبر،  مارتن 
1948، ص 263. 

اليهودية: . 35 الهجرات  عن  التفاصيل  من  لمزيد 
في  العربي  صورة  دراسة  الشريف،  دعاء 
األدب العبري مجلة مختارات إسرائيلية مركز 

األهرام للدراسات االستراتيجية، 1999.
ويضم  . 36 القدس  جبال  على  يقع  اللطرون  متنزه 

مركز زوار كبير ومتحف، وهو موقع تذكاري 
سالح المدرعات.
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“األزهر”: حائط البراق وقف إسالمي خالص وما ُيسمى 
“حائط المبكى” أكذوبة

أكدت حملة “القدس بين الحقوق العربية 
والمزاعــم الصهيونيــة”، التــي أطلقها 
المركز اإلعالمي لـ”األزهر الشــريف”، 
أن “حائط البراق وقف إسالمي خالص”.

وقالــت الحملــة فــي بيان صحفــي: “إن 
الحائــط الــذي يقع فــي الجــزء الجنوبي 
القدســي  للحــرم  الغربــي  الســور  مــن 
الشــريف، وأمام حي المغاربة اإلسالمي 
الــذي هدمته ســلطات االحتالل وطردت 
سكانه قســراً، جزٌء ال يتجزأ من المسجد 

المبــارك”. وأضافــت الحملة،  األقصى 
“ُســمي حائــط البراق بذلك االســم، ألن 
النبــي محمد )ص( ربط دابته البراق به، 
والبراق هو الدابــة التي ركبها النبي ليلة 

اإلسراء والمعراج”.

وشــددت علــى أن مــا يُســمى “حائــط 
المبكى” هو “أكذوبــة”، ونبهت من هذا 
“االدعاء”، حيث إنها كشــفت أن “حائط 
المبكى هو زعم يهودي صهيوني أطلقوه 
علــى حائط البــراق رغبة فــي التدليس، 

وبدأ الترويج له بعد صدور “وعد بلفور” 
عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلســطين، حيث أخــذ اليهود فــي زيارة 
حائــط البــراق ويقيمون طقوســهم أمامه 
مــن البكاء والنواح علــى خراب وتدمير 

هيكلهم المزعوم”.

وأكدت أن “التاريخ والجغرافيا والقوانين 
واألعــراف الدولية والحقوق اإلســالمية 
والعربية، تأبى إال أن يكون حائط البراق 

ال حائط المبكى”.
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ليحصل لوال الضغط الجماهيري الواسع، 
والعمل الميداني المؤثر.

وشــدد النشــطاء وأهالي الحــي على أن 
المطلوب اليوم هو الضغط على االحتالل 
إللغاء قرارات ترحيل سكان الحي لصالح 
جمعيات استيطانية نهائياً، ورفع الحصار 
عــن الحــي. وكثفت قــوات االحتالل من 
انتشــارها علــى مداخل الحــي، ومنعت 
المواطنيــن مــن الوصــول إلــى البيوت 
المحاصرة، والمهــدد أصحابها بالتهجير 
القســري لصالــح المســتوطنين. وأفادت 
الناشــطة المقدســية منى الكــرد أن الحي 
تحــول إلى ثكنة عســكرية مغلقة منذ 21 
يوماً، مشيرة إلى أن قوات االحتالل تتعمد 

وأضافت: “لكن المحتل الغاشــم الذي ال 
يأبه لحكــم القانون أو الحقوق الشــرعية 
والتاريخيــة الثابتة، ما زال مســتمراً في 
استالب الحقوق والمقدســات الفلسطينية 
زالــت  ومــا  واإلســالمية،  والعربيــة 
الصهيونيــة تتحدى القوانيــن واألعراف 
والمواثيــق الدوليــة، فــي ظــل صمــت 
وتواطؤ دوليين مخزيين يشجعان المحتل 
الغاشــم على ارتكاب المزيد من الجرائم 

على األراضي الفلسطينية المحتلة”.

وكان المركز اإلعالمي لألزهر الشريف 
أطلق حملة بعنــوان “القدس بين الحقوق 
العربيــة والمزاعم الصهيونية”، باللغتين 
العربية واإلنجليزية، “تضامناً مع القدس 
والقضية الفلســطينية”، يُفنــد من خاللها 
“المزاعــم المغلوطــة واألباطيــل التــي 
يروجها االحتــالل، والتصدي لما يروج 
مــن األذرع اإلعالميــة الصهيونيــة من 
شــبهات ومزاعــم مغلوطة حــول القدس 
وعروبتها، خاصة بعد األحداث األخيرة 
التي شهدها حي “الشيخ جراح” ومحاولة 
تهويده عبر التهجير القســري لسكانه من 
الفلســطينيين لطمس عروبته واالستيالء 

عليه”.

االحتالل يقمع تظاهرة 
طالبت برفع الحصار عن 

الشيخ جراح

اعتــدت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
بتاريــخ 29 مايــو 2021، على تظاهرة 
أمام مدخل حي الشيخ جراح طالبت برفع 
الحصــار عنه والمفروض منذ أســابيع، 
وهاجمــت قــوات االحتالل المشــاركين 
والطواقم الصحفية واعتقلت عدداً منهم.

وشــارك فــي الفعالية التــي نُظمت على 
أحد مداخل الحي العشــرات من الشــبان 
المقدسيين والنشطاء الذين رددوا الهتافات 
الداعيــة إلى رفع الحصار وإنقاذ الشــيخ 
جراح ، والداعمة لصمــود أهالي الحي. 

وألقى جنــود االحتالل القنابــل الصوتية 
والغازية صــوب المشــاركين لتفريقهم؛ 
األمــر الذي أدى إلى وقــوع عدة حاالت 
اختنــاق. كما أدى إلقــاء القنابل الصوتية 
والغازيــة إلى اشــتعال النيران في بعض 
األراضــي المحاذية للحي. وقمعت قوات 
االحتالل الطواقم الصحفية، وعمدت إلى 
اعتقــال أحدهم قبل أن تفــرج عنه الحقاً، 
وحاولــت مــراراً إبعــاد الصحفيين عن 
المــكان، ومنعهــم من تغطيــة األحداث. 
وســبق أن أكد أهالي الحــي بأن المعركة 
مــع االحتالل لــم تنته، وأن ثبــات أهالي 
الحــي قــد أوقــف قــرارات التهجير ولو 
مؤقتــاً، وأن قــرار تأجيــل قضايا إخالء 
الســكان في سلوان والشيخ جراح لم يكن 
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اســتفزاز األهالي وإعاقــة حركة تنقلهم، 
فيما تســمح للمســتوطنين بالتنقل بحرية. 
ويشــهد حــي الشــيخ جــراح مواجهات 
يومية بيــن قوات االحتالل ومســتوطنيه 
وبين أهالي الحي والمقدســيين والشــبان 
والمتضامنين، الذين يتصدون القتحامات 
ويؤكــدون  واعتداءاتهــم،  المســتوطنين 

ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهــدد خطــر التهجيــر 500 مقدســي 
يقطنــون فــي 28 منــزاًل بالحــي علــى 
أيــدي جمعيات اســتيطانية بعد ســنوات 
من التواطؤ مــع محاكم االحتالل، والتي 
أصدرت مؤخًرا قراًرا بحق سبع عائالت 
لتهجيرها، رغم أن ســكان الحي المالكين 

الفعلين والقانونين لألرض.

االحتالل يؤجل بّت قرار 
تهجير 7 عائالت من حي 

بطن الهوى بسلوان

أّجلــت محكمــة االحتــالل فــي القــدس 
 ،2021 مايــو   28 بتاريــخ  المحتلــة، 
البــّت بقــرار تهجير 7 عائــالت من حي 
بطــن الهوى في ســلوان، الواقع جنوب 

المسجد األقصى في القدس المحتلة.

يأتي ذلك بعد يومين، من تأجيل قرار بّت 
قضية تهجير العائالت الســبع من الحي، 
حينما تظاهر العشــرات من أهالي الحي 
والناشــطون من القــدس والداخل خارج 
محيــط المحكمــة بعــد أن منعــت قوات 
االحتــالل، أهالي الحّي مــن الدخول إلى 

جلسة االستئناف.

وقــررت محكمة االحتــالل، بتاريخ 28 
مايو 2021، أن جلســات االستماع بشأن 
ل حتى يرفّع  هذه القضية، يجــب أن تُؤجَّ
االســتئناف في المحكمة العليا فيما يتعلق 
بمنزلين آخرين يقعان في المنطقة ذاتها، 
المهددة بالتهجير وسيتّم استئناف جلسات 
االســتماع فــي االســتئناف في ديســمبر  

.2021

ونكبــة جديــدة وخطــر التهجيــر، يتهدد 
قرابة 750 مواطنًا مقدســيًّا في 86 أسرة 
موزعة على حوالــي 5 دونمات في حي 
بطن الهوى، في محاولــة لتغيير الوقائع 
علــى األرض لمصلحــة المســتوطنين، 
كمــا هــو الحال فــي حي الشــيخ جراح. 
وأصــدرت ســلطات االحتــالل قبل عدة 
أشــهر قرارات إخالء )استيالء وتطهير 
عرقــي( بحــق ســكان بطن الهــوى من 
منازلهــم بدعوى أن األرض المقام عليها 
المنازل لمســتوطنين. والشهر الماضي، 

قال مركــز معلومــات وادي حلوة: “إن 
عــدد البــؤر االســتيطانية فــي حي بطن 
الهوى في ســلوان، ارتفــع اليوم إلى 12 
بؤرة وقطعــة أرض، ومعظمهــا بنايات 
سكنية سربت للمستوطنين خالل األعوام 

الماضية”.

وأكد مسؤول لجنة الدفاع عن بيوت بطن 
الهوى زهيــر الرجبي، فــي تصريحات 
صحفية سابقة أن هدف االحتالل يتجاوز 
إخالء البيوت فحســب ويتعدى ذلك لهدم 
األقصى وبنــاء الهيكل وإخالء ما يعرف 
بالحــوض المقدس المطل على المســجد 

األقصى.

وأشــار الرجبي إلى أنه ومنذ عام 2015 
بــدأت جمعيــات اســتيطانية بمالحقتنــا 
قانونيــاً لطردنا من ســلوان، موضحاً أنه 
وعلــى الرغــم مــن تقديــم أوراق ثبوتية 
)بيع وشــراء( تثبــت ملكيتنــا لألراضي 
فإن القضــاة المتطرفين رفضوا التعاطي 
معهــا، وهــم منحــازون تمامــاً للرواية 
اإلســرائيلية. وبيّن الرجبي أن ما يُقارب 
700 إلى 800 شــخص مهددين بالطرد 
في الشــوارع بال مأوى، فــي حال نفذت 
محكمــة االحتــالل قراراتهــا، متمنيًا أن 
يصــل صوت المقدســيين للعالم بأســره، 
مؤكداً أنه ليس مســاعدة لشــخص واحد، 
إنمــا درء لفاجعــة كبيــرة تتعــرض لها 

القدس.

250 حالة اعتقال من 
القدس خالل شهر 

رمضان

أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن 
ســلطات االحتالل صعّــدت تصعيداً كبيراً 
منــذ بدايــة شــهر رمضان الجــاري من 
االعتقاالت بحق المقدسيين بهدف وقفهم 
عــن التصدي العتداءات المســتوطنين، 
واقتحامات األقصى، ومســاندة أهلنا في 

الشيخ جراح.
30



القدس في شهر

االحتالل يزيل شعارات 
وأسماء عائالت عن 

جدران حي الشيخ جراح

أزالــت طواقــم مــن بلدية االحتــالل في 
القدس، بتاريخ 26 مايو 2021، شعارات 
وأســماء عائالت عن جدران حي الشيخ 

جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم البلدية 
وبحمايــة مــن قــوات االحتــالل، أزالت 
الشــعارات الوطنيــة وأســماء العائــالت 
لصالــح  باإلخــالء  منازلهــم  المهــددة 
المســتوطنين، باســتخدام أدوات الطــالء 
والدهان، فــي محاولة لمنــع أي تضامن 
مــع األهالــي. وتُواصل قــوات االحتالل 
“اإلسرائيلي” تشديد إجراءاتها العسكرية 
على مداخل الحي، ومنع المتضامنين من 

الوصول إليه.

قوات االحتالل تدعس 
ا لرفعه علم  طفال مقدسيًّ

فلسطين

دعســت شــرطة االحتالل اإلســرائيلي، 
بتاريــخ 30 مايــو 2021، الطفــل جواد 
عباسي )15 عاماً( في حي رأس العامود 
ببلدة ســلوان جنــوب المســجد األقصى 
المبارك، بزعم رفعه علم فلســطين على 

دراجته الهوائية.

وأفاد شــهود عيان، أن ثالثة عناصر من 
شــرطة االحتالل الحقوا الطفل عباســي 
بمركبتهم، حيث كان يستقل دراجة هوائية 
قرب مفترق حي رأس العامود، ودعسوه 
بدعوى رفعه علم فلسطين على الدراجة، 

ما أدى إلصابته بجروح في ساقيه.

شــرطة  أن  العيــان  الشــهود  وأضــاف 
االحتالل احتجزت الطفل عباسي مدّة من 

الوقت، قبل أن ينقَل للعالج.

وأضــاف المركز أن االحتالل يســتخدم 
سياســة االعتقــاالت المكثفة فــي القدس 
المقدســيين  عقابــاً جماعيــاً الســتنزاف 
وتخويفهــم وردعهــم عــن الدفــاع عــن 
المدينة المقدســة، والتصدي لالقتحامات 
المتصاعدة للمســجد األقصى وسياســات 

االحتالل العدوانية بحق أهالي القدس.

وكشــف المركــز أن غالبيــة المعتقليــن 
تعرضــوا لإلهانــة والضــرب المبــرح 
العنيــف ممــا أدى إلــى تكســير أطراف 
بعضهم، وإصابة آخرين برضوض، مما 
اضطر االحتالل لنقلهم إلى المستشفيات، 
وكان التركيــز علــى المناطــق العليا من 

الجسم.

وأشــار المركــز إلــى أن االعتقاالت في 
مدينــة القدس لم تتوقف منــذ اليوم األول 
من شــهر رمضــان، حيث نفــذت قوات 
االحتالل عشــرات االعتقــاالت الميدانية 
لتفريــق الشــبان المحتجين علــى اقتحام 
المرابطيــن  أو  للمســجد،  المســتوطنين 
فــي األقصــى،  أو المحتجين على إخالء 
حــي الشــيخ جــراح وتهجيــر ســكانها 
األصلييــن لصالح اليهــود. كذلك داهمت 
العشــرات من المنــازل في حي الشــيخ 
جراح والعيســوية والطور وباب العامود 
وحطمت محتوياتها، واعتقلت سكانها من 
المقدسيين، ونقلتهم للتحقيق في المسكوبية 

أو مراكز الشــرطة، بينهم أطفال ونســاء 
وكبار سن، ومرضى.

وأفاد المركز أن عدداً كبيراً من المعتقلين 
أطلق ســراحهم بعد التحقيــق، وتهديدهم 
بعدم العودة للمشــاركة فــي االحتجاجات 
علــى سياســة االحتــالل، وبعضهــم من 
صــدرت بحقهــم قــرارات إبعــاد عــن 
األقصى والمناطق المحيطة به، وآخرين 

فرضت عليهم غرامات مالية.

وقــال المركــز: “إن حــاالت االعتقــال 
بيــن المقدســيين منذ بداية العــام الجاري 
ارتفعت لتصل إلى )730( حالة اعتقال، 
طالت فئات المجتمع المقدســي كافة، مع 

التركيز على فئة األطفال”.

وطالب مركز فلســطين بضرورة تعزيز 
مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم 
فــي مواجهة إجراءات االحتالل، وتوفير 
الدعــم القانونــي المكثــف للمعتقلين من 
المدينــة وخاصــة فئة األطفال والنســاء، 
وتوثيــق انتهــاكات االحتالل المســتمرة 
بحــق المقدســيين، والعمل علــى رفعها 

للمحاكم الدولية.
كما دعا المؤسسات الدولية التدخل لوقف 
سياسة االعتقاالت المسعورة خارج إطار 
القانــون التــي تنفذها ســلطات االحتالل 

بحق أهل القدس.
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ووفــق مصــادر محليــة، فــإن شــرطة االحتالل اعتقلت ســتة 
شــبان، منهم الشاب الجريح وجدي حمدان، وسط تواصل حملة 

االعتقاالت في القرية، حيث يتوقع اعتقال المزيد من الشبان.

وفي ســياق متصــل، صرحــت الهيئــة العربية للطــوارئ في 
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أنها رصدت أكثر من 
ألفيــن و200 حالة اعتقال، و300 حالة اعتــداء على مواطنين 
عرب أو على ممتلكات مواطنين عرب، خالل األحداث األخيرة.

وأشــارت إلى أنه منذ بدء ما يسمى حملة “تطبيق القانون”، يتم 
بالمتوسط اعتقال 100 مواطن عربي يومياً.

حملة اعتقاالت شرسة بحق 
فلسطينيي الداخل، وتوجيه لوائح 

اتهام لـ 116 منهم

أعربت هيئة شؤون األسرى والمحررين عن قلقها من استمرار 
الهجمــة الشرســة التــي تنتهجهــا حكومــة وجيــش االحتالل 
اإلســرائيلي بحق أبناء الشعب الفلســطيني الذي تم استهدافه 
على مدار األســابيع الماضيــة بطريقة انتقاميــة عنصرية في 

المناطق المحتلة عام 1948 والقدس والضفة الغربية.

وأوضحــت الهيئة في تقريرها، أن قوات االحتالل شــنت حملة 
اعتقاالت وحشية بحق الفلسطينيين خالل األيام الماضية، وذلك 
منذ بدء أحداث الرفض الفلسطيني للسياسة اإلسرائيلية الممنهجة 

ذكرت مصادر فلســطينية في مناطق الداخل المحتل، أن شرطة 
االحتالل اإلسرائيلي والوحدات الخاصة، شنت بتاريخ 31 مايو 
2021 حملــة اعتقاالت واســعة في قرية بلــدة عرعرة المثلث 
)شمال فلسطين المحتلة عام 1948(، على خلفية االحتجاجات 
ضد العدوان على القدس وقطاع غزة، واعتداءات المستوطنين 

على مواطنين فلسطينيين، قبل نحو أسبوعين.

ووثقــت كاميــرات مراقبة في القرية، اعتداء شــرطة االحتالل 
على المواطنين بطريقة عنيفة كما نفذت شــرطة االحتالل حملة 

اعتقاالت واسعة في قرية كفر كنا )شمال فلسطين المحتلة(.

حملة اعتقاالت في بلدتي عرعرة 
وكفر كنا في الداخل المحتل
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وأجهزتها العسكرية من إجراءات تنكيلية 
وشرســة بحق أبناء الشــعب الفلسطيني، 
ما هي إال محاولة فاشــلة لكسر إرادة هذا 
الشــعب وثنيه عن صمــوده وردعه عن 

الدفاع عن حقه في أرضه وبيته.

وطالبت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي 
الحقوقية بضرورة محاسبة  والمؤسسات 
االحتــالل على جرائمه ومــا يرتكبه من 
انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، 
حيــث تجــاوز كافــة الخطــوط الحمراء 

اإلنسانية والدولية.

نقل األسير المضرب عن 
الطعام عماد سواركة 
من سجن عسقالن إلى 

عيادة سجن الرملة

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
بتاريخ 3 مايو 2021، أن إدارة ســجون 
االحتالل قامت بنقل األسير المضرب عن 
الطعام عماد سواركة من سجن عسقالن 

إلى “عيادة سجن الرملة”.

وأوضحــت الهيئة أن األســير ســواركة 
)37 عامــاً( مــن مدينة أريحــا، يخوض 
معركتــه احتجاجاً علــى اعتقاله اإلداري 

منذ 47 يومــاً، وقد كان قد أعلن إضرابه 
بعــد تمديــد اعتقاله إدارياً ألربعة أشــهر 
ليكون هذا التمديد هو الثالث بشكل متتالي 

بنفس مدة التجديد.

وأضافت الهيئة أن األسير سواركة يواجه 
حالياً أوضاعاً صحية ســيئة، حيث يعاني 
مــن إرهاق وهــزال عام بالجســم، وآالم 
بالبطن والــرأس والمعدة، وفقد من وزنه 
أكثر من 18 كغم. يُشــار إلى أن األســير 
ســواركة معتقل منذ شــهر يوليو2020، 
وهــو أســير ســابق أمضى 10 ســنوات 
داخل سجون االحتالل، وهو متزوج وأب 

لخمسة أبناء.

أما عن األســير الصحفي عالء الريماوي 
)43 عامــاً( مــن مدينــة رام هللا، فهــو 
يواصــل إضرابه لليــوم 13 على التوالي 
رفضــاً العتقاله اإلداري، ويقبع األســير 
ريمــاوي حالياً داخــل زنازيــن “معتقل 
“عوفــر” بظــروف قاســية. علمــاً بــأن 
الصحفي ريماوي معتقــل منذ تاريخ 21 
نيسان من العام الجاري، وهو أسير سابق 
قضــى 11 عاماً داخل معتقالت االحتالل 

وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

االحتالل يعتقل فتى 
من العيساوية ويفرض 

الحبس المنزلي على 
والده

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
بتاريــخ 29 مايــو 2021، الفتــى نايــف 
وســيم عبيد )17 عاماً( من بلدة العيسوية 
بالقدس المحتلة، كما ســلمت والده وســيم 

أمراً بالحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

وقال شــهود عيان: “إن قــوات االحتالل 
اعتقلــت الفتــى نايف خــالل توجهه إلى 
البقالــة في حي عبيد من البلــدة، واقتادته 
إلــى مركــز اعتقــال “المســكوبية” في 

القدس”.
يُذكــر أن الفتــى عبيــد كان قــد أصيــب 

الفلســطيني،  الشــعب  علــى  للتضييــق 
وتحديداً في حي الشيخ جراح في القدس، 
حيــث هناك مخطــط لطرد الفلســطينيين 
مــن بيوتهم والســيطرة عليهــا، مما أدى 
الى خروج المسيرات الرافضة لقرارات 

االحتالل الفاشية.

وكشفت الهيئة أن حصيلة االعتقاالت في 
الداخل الفلسطيني المحتل منذ هبّة الدفاع 
عن األقصى واألحياء المقدسية، وصلت 
إلى ما يُقارب 800 حالة اعتقال، وصدر 
حتى اليوم لوائــح اتهام بحق 116 منهم، 
باإلضافة إلى مئات االعتقاالت في القدس 

والضفة الغربية.

وأشــارت الهيئــة أن ســلطات االحتالل 
تعمدت خالل األحداث األخيرة اســتخدام 
أســاليب قمعية وبطشــية بحق المعتقلين، 
حيث لم يســلموا مــن االعتداء المباشــر 
عليهــم ســواء بالضــرب أو باســتخدام 
والميــاه  البنــادق،  الهــراوات وأعقــاب 
العادمة، وإطالق قنابــل الغاز والصوت 
والرصــاص الحي والمطــاط، باإلضافة 
إلــى التنكيــل بهــم بعــد االعتقــال، وفي 
مراكــز التحقيــق والتوقيــف، وإصــدار 
أوامــر منع من لقــاء المحامين، وغيرها 

من االنتهاكات.

ولفتت الهيئة أن ما تقوم به دولة االحتالل 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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بعيار معدنــي مغلف بالمطــاط في فخذه 
قبل عشــرة أيام. وكانــت قوات االحتالل 
اعتقلت المواطن المقدســي ســمير عبيد، 
والد الشهيد محمد سمير عبيد، والمواطن 
وسيم نايف عبيد، بعد التفتيش والتخريب 

في محتويات منزليهما في الحي.

والحقــاً أفرجــت قوات االحتــالل عنهما 
شــرط الحبــس المنزلــي لـ5 أيــام ودفع 

غرامة مالية.

وقبــل يوميــن اعتقلت قــوات االحتالل، 
الشــاب الفلســطيني المصــاب حمزة أبو 
اســنينة، مــن ســكان حي بــاب حطة في 
البلــدة القديمة بالقــدس المحتلة، من على 
أحد األســرة في مستشــفى “هداســا عين 

كارم”، وهو في وضع صحي صعب.

يُذكــر أن االحتــالل يُركــز خــالل قمعه 
إصابــات  تــرك  علــى  للفلســطينيين 
وتشــوهات وإعاقــات بليغة فــي مناطق 
حساســة وحيوية، بهدف خلــق حالة من 

الرعب تقود إلى ترهيب الناس.

 وخــالل المواجهــات التــي جــرت مــع 
االحتــالل في المســجد المبارك والشــيخ 
جراح وباب العامود في القدس، فقد ثالثة 
مقدســيين البصــر كليًّا نتيجة اســتهداف 
جنود االحتالل األعين باألعيرة المعدنية 

والمطاطية.

 ووفق جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 

فقــد أصيــب 5 فلســطينيين بالرصاص 
المطاطــي في أعينهم ووصفت إصاباتهم 

بالخطيرة.

 وشــهدت أيام شــهر رمضان المبارك، 
وال ســيما األخيرة منها، مواجهات عنيفة 
مع قــوات االحتالل أوقعــت المئات من 
اإلصابات بين صفوف الفلسطينيين الذين 
رابطــوا في ســاحات المســجد األقصى 

وعلى بواباته. 

 وأبطــل ربــاط المقدســيين وتواجدهــم 
المستمر في ســاحات األقصى، بالتزامن 
مــع المقاومة في غــزة، خطط االحتالل 
والمستوطنين التي كانت تتحضر القتحام 
األقصــى فــي 28 مــن شــهر رمضــان 
المنصرم، وفرض سياسة أمر واقع عليه.

االحتالل يعتقل 
ا من النقب بعد  فلسطينيًّ

إطالق النار عليه

اعتقلــت شــرطة االحتالل اإلســرائيلي، 
بتاريخ 29 مايو 2021، شاباً فلسطينياً، 
مــن قرية اللقيــة في النقب الفلســطيني 
المحتل، بعد مطاردة وإطالق النار عليه.

وزعمــت شــرطة االحتــالل، فــي بيان 
لها، أن 4 مــن عناصر “حرس الحدود” 
أصيبوا بجروح طفيفة قرب مدينة عراد، 

في منطقــة النقب “أثناء هــروب مركبة 
مشــبوهة رفــض ســائقها التعريــف عن 

نفسه”.

وادعــت أن “الســائق بدأ فــي الفرار من 
المــكان، وخــالل ذلــك اصطدم بســيارة 
الشــرطة، وتــم اعتقالــه”. ومنــذ قرابة 
شــهٍر تشــهد بلدات الداخل المحتل حملة 
اعتقاالت واســعة، منذ بدء االحتجاجات 
على العدوان اإلســرائيلي على المســجد 

األقصى وقطاع غزة.

554 قراًرا إداريًّا بحق 
األسرى منذ بداية العام

أفاد مركز فلســطين لدراســات األسرى 
بأن ســلطات االحتالل أصــدرت )554( 
قراًرا إداريًّا بحق أسرى فلسطينيين منذ 

بداية عام 2021.

وأوضح المركز في تقرير له، أن سلطات 
االحتــالل صعّــدت منــذ بدايــة العام من 
إصــدار األوامر اإلدارية بحق األســرى 
الفلســطينيين، وخاصــة فــي الشــهرين 

األخيرين.

مؤخــًرا  لجــأ  االحتــالل  “إن  وقــال: 
إلــى إصــدار أوامــر االعتقــال اإلداري 
بتوســع ملحوظ كسياســة عقاب جماعي 
للفلسطينيين لتضامنهم مع أهالي القدس، 
واحتجاًجــا علــى العــدوان اإلســرائيلي 
الهمجي األخير على قطاع غزة”. وأشار 
إلى أنه اعتقال تعسفي ال يحتاج إلى لوائح 

اتهام أو إجراءات قضائية.

وذكر مدير المركز الباحث رياض األشقر 
أن األوامر اإلدارية تركزت خاصة على 
القيادات الوطنية واإلسالمية، والناشطين 
وقــادة الــرأي والصحفييــن، ومن يدعي 
االحتــالل بأنهــم “محرضين خشــية من 
تأجيــج الشــارع الفلســطيني وتحريضه 
لمواجهــة سياســات االحتــالل العدوانية 

وإجرامه بحق الفلسطينيين”.
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واســتخفافاً  والقوانيــن  األعــراف  بــكل 
بالمؤسسات الدولية.

وأضــاف أنه رغم التحذيرات الدولية من 
سوء اســتخدام االحتالل لقانون االعتقال 
اإلداري وعدم التزامــه بالمعايير الدولية 
فــي الحد مــن تطبيق مثل هــذا النوع من 
االعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين 
االحتــالل  أن  إال  رأي،  معتقلــو  بأنهــم 
لــم يتوقف عــن إصدار أوامــر االعتقال 

اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين.

وقــال: “إن االعتقــال اإلداري سياســة 
إجراميــة، الهدف منها اســتنزاف أعمار 
الفلســطينيين خلــف القضبان دون ســند 
قانوني، ســوى االعتبــارات األمنية التي 
يعتمــد عليها ضبــاط جهــاز المخابرات 
الــذي يتولــى إدارة هــذا الملــف، ويُملي 
التعليمــات للمحاكــم الصوريــة بإصدار 
األوامر اإلدارية بناًء على ملفات ســرية 

ال يسمح ألحد باالطالع عليها”.

ودعا األشقر المجتمع الدولي ومؤسساته 

المحاذيــر  وضعــت  التــي  القانونيــة 
والشــروط عند اســتخدام مثل هذا النوع 
مــن االعتقال أن تتدخل لوقف اســتنزاف 
أعمار الفلســطينيين دون تهمة، والضغط 
علــى االحتالل لوقف االعتقــال اإلداري 

التعسفي.

إفادات ألسرى ُتوثق 
تعرضهم للتنكيل خالل 

التحقيق معهم

وثــق تقريــر صــدر عــن هيئة شــؤون 
األســرى والمحرريــن، بتاريخ 27 مايو 
وقاصريــن  ألســرى  إفــادات   ،2021
يقبعــون بمعتقلــي “الدامــون”، ومركز 
توقيــف “عتصيــون”، يســردون مــن 
خاللها ظــروف اعتقالهم القاســية، وما 
تعرضــوا لــه مــن تنكيــل وإهانــة خالل 

اعتقالهم، والتحقيق معهم.

ومن اإلفادات التي ســجلها تقرير الهيئة، 

ولفت إلى أن االحتالل أصدر خالل أبريل 
الماضي العشــرات من أوامــر االعتقال 
النتخابــات  مرشــحين  بحــق  اإلداري 
المجلــس التشــريعي، التــي كان مقرًرا 
إجراؤها في مايو الجــاري وتم إلغاؤها، 
وخاصة من منتسبي كتلة القدس موعدنا.

وأوضــح أن القــرارات اإلداريــة التــي 
صــدرت منذ بدايــة العام بلغــت )554( 
قــراًرا، مــن بينهــا )324( قــرار تجديد 
اعتقــال إداري لفتــرات إضافيــة تمتد ما 
بين شــهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى 
)5( مرات لبعض األسرى، بينما )230( 
قراًرا إداريًّا صدرت بحق أســري ألول 
مــرة، معظمهم أســرى محــررون أعيد 

اعتقالهم.

وعدّ األشــقر أن سياسة االعتقال أداة من 
أدوات العقــاب الجماعــي بحق الشــعب 
الفلســطيني، يســتخدمه االحتــالل بكثافة 
دون مراعــاة المحاذيــر التــي وضعهــا 
القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه، 
إال فــي إطار ضيــق، مما يعد اســتهتاًرا 
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شــهادة القاصر أحمد عويوي )17 عاماً( 
مــن مدينــة الخليل، الــذي اُعتقــل عقب 
اســتدعائه لدى ســلطات االحتالل، حيث 
زجــه جيش االحتالل فــور اعتقاله داخل 
العربــة العســكرية، لنقلــه لمركز تحقيق 
“عتصيــون”، وخــالل تواجــده بالعربة 
تعمــد جنــود االحتــالل ضربه تعســفياً، 
وصعق رأســه بعصا الكهرباء، وضربه 
على صدره بعنف، مسببين له أوجاعاً ال 

يزال يُعاني منها حتى اآلن.

وعنــد وصولــه لـ“عتصيــون”، وضعه 
الجنــود علــى كرســي دوار، وتعمــدوا 
تحريكــه بتكــرار، وضربــه وصفعه في 
ذات الوقت، وذلك إلرهاقه وإجباره على 
االعتــراف بالتهم الموجهــة ضده، كذلك 
لم يســلّم القاصر من السب والشتم خالل 

استجوابه.

وبعد انتهاء التحقيق معه نُقل إلى الغرف 
مع األســرى اآلخرين، وهناك فقد وعيه 
أكثــر مــن مرة من شــدة الضــرب الذي 

تعرض له.

أما عن األســير الطفل أحمد أبو ســبيتان 
)14 عامــاً( من بلدة الطور بمدينة القدس 
المحتلــة، فقــد تعرض الســتجواب قاٍس 
بمركــز تحقيــق “المســكوبية”، وخالل 
المحققيــن،  أحــد  هاجمــه  االســتجواب 
واعتدى عليه بالضــرب، وصفعه، ومن 
ثــم طرحــه أرضاً وأخــذ يــدوس عليه، 
وهو ملقــى على األرض، ُحقق معه عدة 
مرات، ولساعات طويلة، وبقي بزنازين 
المسكوبية 19 يوماً، وبعدها نُقل إلى قسم 

األشبال بمعتقل “الدامون”.

فــي حيــن، اعتدى جيــش االحتالل على 

الشــاب عوض أبو نعيــم )18 عاماً( من 
قرية المغيــر بمدينة رام هللا، وذلك عقب 
مداهمــة بيته فــي القرية وتفتيشــه، وبعد 
اقتيــاده للخــارج وزجــه داخــل الجيــب 
العسكري، ضربه جنود االحتالل ضرباً 
مبرحــاً، كمــا تعمدوا اســتفزازه وشــتم 

الرسول محمد عليه الصالة والسالم.

عدا عــن ذلك قامــوا بإهانتــه وتصويره 
عبر تطبيق )التيك توك( أثناء التنكيل به، 
ومن ثم نقلته قــوات االحتالل إلى معتقل 
“عوفر” الســتجوابه، وبعدها إلى مركز 

توقيف “عتصيون”، حيث يقبع اآلن.

بينما اشــتكى الفتى محمــد عبيدات )17 
عاماً( من بلدة جبل المكبر جنوب القدس 
مــن األوضــاع الحياتيــة داخــل زنازين 
مركــز تحقيــق “المســكوبية”، فالغرف 
داخــل المعتقــل قــذرة جــداً، واألغطية 
وسخة مليئة بالحشرات وتُسبب حساسية 
للجلــد، ووجبــات الطعام المقدمة ســيئة 
النــوع والكمية، عدا عن ذلك فإن معاملة 
الســجانين لألســرى ســيئة للغاية، حيث  

يعتدون عليهم بالضرب؛ بذرائع واهية.

محكمتي “عوفر” 
و”سالم” تمددان 
توقيف 54 معتقال

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
بتاريــخ 20 مايــو 2021، أن محكمتــي 
االحتالل في عوفر وســالم مددتا توقيف 
54 معتقالً بذرائع استكمال التحقيق، من 

مبينهم طفالً قاصراً.

ولفتت الهيئة، أن المعتقلين الذين تم تمديد 
توقيفهم هم كل من األســير إســالم هدمي 
وتــم تمديد توقيفــه 6 أيام، وعبــد المجيد 
أبــو طعيمــة 7 أيــام، وأيــوب دحابره 8 
أيام، ومحمد يونــس 6 أيام، ومحمود أبو 
عيشــه 5 أيام، وعبد هللا قواسمي 6 أيام، 
ومأمون كســبه 6 أيــام، ومحمد عياش 7 
أيام، أيمن ضبابات مــن طوباس 7 أيام، 
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5 أيام.

أسرى “حوارة” بال 
مالبس.. بال أغطية.. بال 

عالج

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين: 
“أن األســرى القابعيــن بمركــز توقيف 
“حــوارة” والبالــغ عددهم 14 أســيراً، 
يُعانون من أوضاعاً حياتية قاسية للغاية، 
ونتاجاً لهذه الظروف االعتقالية الســيئة 
فــإن األســرى داخــل المعتقــل يهددون 
بخــوض إضــراب مفتــوح عــن الطعام 
احتجاجاً على ســوء األوضاع المعيشية 
واستمرار إدارة سجون االحتالل بانتهاك 

أبسط حقوقهم اإلنسانية”.

وأوضحــت الهيئة أن بيئــة مركز توقيف 
“حــوارة” تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة 
اآلدميــة، كمــا أن إدارة المعتقل ال توفر 
لهــم المنظفات واألغطيــة والمالبس كما 
ال تســمح لهم بإدخال المالبس عن طريق 
عائالتهــم، باإلضافة إلى ذلــك فإن إدارة 
الســجن تتعمد تجاهل أمراضهم وآالمهم 
لهــم أي عــالج ألوضاعهــم  تقــدم  وال 

الصحية الصعبة.

وناشــد األســرى عبــر محامــي الهيئة، 
المؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة وعلى 
رأسها الصليب األحمر الدولي بضرورة 
إجــراء زيــارة عاجلــة للوقــوف علــى 
األوضــاع الصحيــة والالنســانية التــي 
يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاســبة 
ســلطات االحتالل علــى مــا ترتكبه من 

انتهاكات بحقهم.

وفي الســياق ذاتــه، رصد تقريــر الهيئة 
حالــة مرضية تقبع داخــل مركز توقيف 
“حــوارة”، وهــي حالة األســير محمود 
األسعد من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت 
والــذي جــرى اعتقاله مؤخــراً، ويواجه 
وضعــاً صحيــاً صعبــاً، فهــو يعاني من 
وجود أورام في الوجه والرقبة وفي كتفيه 

وفخده األيسر.

كما ويشــتكي من وجــود إضطرابات في 
الغدة الدرقية، وهو بحاجة ماســة إلى نقله 
إلى المشفى وعرضه على طبيب مختص 
لتشــخيص حالته بالشكل الســليم، السيما 
أن حالتــه الصحية تتراجع يوماً بعد آخر، 
لكــن إدارة المعتقل ال تكترث له وتُماطل 

بتحويله ونقله لتلقي العالج الالزم له.

واألســيرة ســحر أبو جاموس واألسيرة 
نرمين كعابنــة 4 أيام، وحامد أبو نعيم 7 
أايام، وحســن أبو قويــدر 7 أيام، وفضل 

فريد زاهده 15 يوماً.

كما تم تمديد توقيف األســير وسيم زاهده 
13 يومــاً، ومحمد مراد 11 يوماً، وخليل 
الخضــور 12 يومــاً، وفــادي الخضور 
12 يوماً، ويوســف الخضــور 12 يوماً، 
ومصطفــى محمود الخضــور 12 يوماً، 
ومراد دياب دياب الفروخ 12 يوماً، وسند 
ومحمــد عمور 5 أيــام ومحمد دعدوع 8 
أيام، وحمدان برادعية 72 ساعة، وصقر 
فارس شــبيطة لمدة 6 أيام، وجهاد سمير 
حامــد لمــدة 8 أيام، وســعيد محمد مالك 
لمــدة 11 يوماً، وعبــد هللا فريد أبو الرب 
11 يوماً، وابراهيم سليمان دراغمة لمدة 
11 يوماً، وأســامة جهاد دعباس لمدة 11 
يومــاً، وعمر حســن جميل لمــدة 8 أيام، 
ومحمد نجيب نعالوة 8 أيام، وسيف الدين 
حســام عزران لمدة 8 أيام، ومحمد ناجي 
صبحة لمدة 8 أيام، وأحمد بشير فقها لمدة 
8 أيــام، وزياد لؤي نوفل تم تمديد توقيفه 
لمدة 8 أيام، واحمد غازي عديلي تم تمديد 
توقيفه لمــدة 8 أيام، ومحمد فهد ديري 5 
أيــام، وضياء الديــن عدنان غــوادرة تم 

تمديد توقيفه لمدة 8 أيام.

وحمــزة أحمد عــودة 5 أيــام، ومصعب 
عادل أابو ســفاقة 5 أيام، ورســالن جبر 
عديلــي 10 أيام، وفــادي محمد دراغمة 
تــم تمديــد توقيفه لمــدة 8 أيام، وغســان 
محمد كساب تم تمديد توقيفه لمدة 7 أيام، 
وعمــرو عماد أبــو ريحان لمــدة 7 أيام، 
وخالد محمــود نزال تم تمديد توقيفه لمدة 
6 أيام، وحســام عالن دويــكات تم تمديد 

توقيفه لمدة 8 أيام.

وكذلك تــم تمديد توقيف كل من األســير 
أيهــم أيمــن عودة لمــدة 6 أيام، وحســن 
مصطفــى جرادات تم تمديــد توقيفه لمدة 
72 ســاعة، وبشــير حامد زيادة تم تمديد 
توقيفه لثالثة أيــام، وعودة صبيح حمايل 
تــم تمديد توقيفه لمدة 72 ســاعة، وكذلك 
تم تمديد توقيف الطفل عبد هللا عرفه لمدة 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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مسؤولون أوروبيون سابقون ُيطالبون بالتحقيق بجرائم االحتالل

وقّع رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون 
سابقون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم 
الحــرب التــي ارتكبتها قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي فــي األراضي الفلســطينية 
المحتلــة، وفــق مــا نشــرته صحيفــة 

“الغارديان” البريطانية.

وعبّر هؤالء عــن رفضهم اتهام الجنائية 
الدوليــة بمعــاداة الســامية لتحقيقهــا في 
جرائــم “إســرائيل”، وأكــدوا رفضهــم 
تقويــض تحقيــق الجنائيــة الدوليــة فــي 
الجرائم باألراضي الفلســطينية، وفق ما 

أوردته الصحيفة على موقعها.
وثّمــن رؤســاء الحكومــات والــوزراء 

االتحــاد  دعــم  الســابقون  األوروبيــون 
األوروبــي لمحكمــة الجنايــات الدولية، 
كما رحبــوا بقرار إدارة بايــدن التراجع 
عــن األمــر التنفيــذي ورفــع العقوبات 
التــي فرضها ســلفه دونالــد ترمب على 
المحكمة الجنائية الدولية، وعدّوا الخطوة 
بمنزلة تعزيز لمؤسســات العدالة الدولية 

ومعاييرها.

يُشــار إلــى أن مجلــس حقوق اإلنســان، 
كان قد صــوت بتاريخ 27 مايو 2021، 
على تشــكيل لجنة تحقيق دولية مســتقلة 
بشــأن العدوان اإلسرائيلي في األراضي 
الفلســطينية، وضمــان احتــرام القانــون 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة 
بما في ذلك شــرق القدس وداخل أراضي 
الـــ48. وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت 
لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن 
التصويــت، فيما عارضتــه 9 دول هي: 
أوروغــوي، بريطانيا، جزر مارشــال، 
بلغاريــا،  النمســا،  ألمانيــا،  مــاالوي، 

الكاميرون، والتشيك.

وفي 13 أبريل 2021، تفجرت األوضاع 
في األراضي الفلسطينية جراء اعتداءات 
“وحشــية” ترتكبهــا شــرطة االحتــالل 
وخاصــة  القــدس،  فــي  ومســتوطنون 
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المســجد األقصى ومحيطه وحي الشــيخ 
جراح؛ حيث يسعى االحتالل إلخالء 12 
منزالً من عائالت فلســطينية وتســليمها 

لمستوطنين.

هآرتس تنشر صور وأسماء 
وقصص 67 طفال فلسطينيًا 

قتلتهم “إسرائيل”

نشرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية على 
صفحتها األولى صور وأسماء وقصص 
االحتــالل  قتلهــم  فلســطينياً  طفــالً   67
“اإلســرائيلي” في عدوانه األخير على 

غزة.

وعلقــت الصحيفــة قائلــة: إن 67 طفــالً 
“قتلوا” )استشــهدوا( فــي غزة؛ هذا ثمن 

الحــرب. وذكرت أن حمــادة )13 عاماً( 
وابن عمــه عمار )10 ســنوات( “قتال” 
أثنــاء عودتهما من المدرســة، أما يحيى 

)13 عاماً( فكان ذاهباً لشراء البوظة.

وُعثــر علــى جثث أميــرة )6 ســنوات( 
وإســالم )8 ســنوات( ومحمد )9 أشهر( 

بجانب جثة والدتهم تحت األنقاض.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن ديمــا )15 
عاماً( كانت متميزة في دراستها، وأسامة 
)5 ســنوات( كان يحــرص على مظهره 
الجميل، أمــا صهيب )12 عاما( فكان له 

ببغاء مدجن.

وعلقــت الصحيفة بأنه عندمــا يبدأ القادة 
الحرب، فإن األطفال يدفعون عادة الثمن 

أكثر من غيرهم.

البرلمان األيرلندي ُيدين 
النشاط االستيطاني والتهجير 

القسري

أقــر مجلس النــواب األيرلندي باإلجماع 
)المعارضة وأحزاب الحكومة(، ما تقدم 
به حراك حزب الشــين فيــن، بإدانة ضم 
القدس والنشــاط االســتيطاني فيها وفي 
الضفــة الغربيــة، والتهجيــر القســري 
للمجتمعــات الفلســطينية فــي األراضي 
النشــاطات  هــذه  أن  مؤكــداً  المحتلــة، 

“اإلسرائيلية” قرارات غير قانونية.

األيرلنديــة  الحكومــة  الحــراك  ودعــا 
باالعتــراف بــأن ممارســات االحتــالل 
في شــرقي القدس والضفــة الغربية غير 
قانونيــة وتُخالف القانــون الدولي، داعياً 
الحكومــة لحث “إســرائيل” علــى إنهاء 
النشــاط االســتيطاني وعــدم االعتراف 
بشــرعية أي وضــع ناتــج عــن انتهــاك 

للقانون الدولي.

وتعتبر أيرلندا الدولــة األوروبية األولى 
التي تتخذ مثل هذا القرار، وتسعى إلى أن 
تتخذه عدة دول أوروبية. تجدر اإلشــارة 
إلــى أن المشــروع كان قــد قدمــه حزب 
الشــين بتأييد کامل وبالتنسيق مع كل من 
حزب العمال واالشتراكيين االجتماعيين، 
وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور 
فرانســيس بــالك، وتم صياغــة الحراك 
بالتعــاون مع جمعية صداقــة، وعدد من 
 Trocaire الجمعيــات المتضامنة مثــل
و Christian Aid واتحــادات العمال، 

والقانونية من الحق سوزان باور.

االعتــداء  أن  إلــى  الحــراك  ولفــت 
“اإلســرائيلي” الحالــي كان األكثر عنفاً 
الذي شهدته األراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ العام 2014، حيث أودى بحياة الكثير 
من المدنيين األبريــاء، من ضمنهم أكثر 

من 60 طفالً.

وأدان الحــراك االســتهداف العنصــري 
للمدنييــن والبنية التحتية، ورد الفعل غير 
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المتكافــئ خاصة في قطــاع غزة، مؤكداً 
أن السالم العادل والدائم يجب أن يتضمن 
التطرق إلى الفقر وعدم المساواة والظلم، 
إضافة إلى المحاسبة الفعلية والعادلة لكل 

من يخرق القانون الدولي.

مسؤولة أممية: التقيت 
في غزة أسًرا مهجرة 

ورأيت منازل ُدمرت 
بأكملها

لــأرض  اإلنســانية  المنســقة  أجــرت 
الفلســطينية المحتلــة ليــن هاســتينغز، 
زيارة إلى غزة اســتغرقت يومين اطلعت 
فيهــا على أوضاع الســكان بعــد الدمار 
الــذي لحق بالعديد مــن المباني بما فيها 

المستشفيات والمدارس.

وقام المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل 
“األونــروا”  الفلســطينيين  الالجئيــن 

باالطالع على األوضاع في المخيمات.

وقالــت ليــن هاســتينغز في بيــان: “لقد 
أمضيُت اليومين الماضيين هنا في غزة، 
أتحــدث إلى الناس الذين تحّملوا معاناة ال 

يمكــن تخيُلها على مدى أحد عشــر يوماً 
من األعمال القتالية”.

والتقــت هاســتينغز بعــدة أُســر تكبــدت 
أضــراراً فادحــة: “التقيت أيضــاً أباً فقد 
زوجتــه وأربعــة مــن أطفاله الخمســة، 
وشــهدُت بأم عيني األســر المهجرة التي 

دُمرت منازلها عن بكرة أبيها”.

وقد دُمــرت عدة أماكن لتقديــم الخدمات 
األساســية أو لحقــت بها األضــرار، بما 
فيهــا مختبر طبــي كان يؤّمن فحوصات 
اإلصابة بفيروس “كورونا”. وتضررت 
خطــوط مياه الصــرف الصحــي، “مما 

يهدد بانتشار األمراض”.

الرعايــة  مركــز  األضــرار  وأصابــت 
الصحيــة األوليــة الوحيــد في الشــمال، 
إلى حــدٍّ بات معه غير قــادر على خدمة 

المجتمع المحلي.

ودُمر مستودع للوازم الزراعية – ومعه 
محاصيل موســم كامل علــى األقل، مما 
يهــدد األمــن الغذائــي – ويشــكل خطراً 
علــى الصحة والبيئة. كمــا زارت إحدى 
المــدارس العديــدة المتضــررة. ويزيــد 
هــذا الضرر مــن تعقيــد إمكانية وصول 
األطفــال إلــى التعليــم، باإلضافــة إلــى 

االنقطاعــات التعليمية الموجودة مســبقاً 
المتعلقة بفيروس “كورونا”.

وقالت: “لقــد أخبرني عدد ليــس بالقليل 
من النــاس بأنهم يشــعرون بالعجز، وما 
عاد لديهم من أمــل. ويقول اآلباء إنهم ال 
يســتطيعون طمأنــة أطفالهم بــأن هذا لن 
يحصل مــرة أخرى. وكيف يتســنى لهم 

ذلك بعد العديد من الحروب؟”.

أكثر من %70 الجئون

وفي زيارته إلى قطاع غزة، أكد المفوض 
العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلســطينيين في الشرق األدنى 
)األونــروا( فيليــب الزارينــي، التــزام 
الوكالة بحقوق ورفاهية الجئي فلســطين 
الذين يُشــكلون أكثر من %70 من سكان 

غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

وقال الزاريني في بيان: “أشعر باإلحباط 
الشــديد من الحلقة العبثية والعنف الشديد 
الــذي قتــل مدنييــن، ودمر بنيــة تحتية، 

وأعاد غزة إلى الوراء لعدة سنوات”.
وأضــاف الزارينــي أن “19 مــن بيــن 
األطفــال الـ 60 الذيــن قُتلوا في الصراع 
األونــروا،  مــدارس  يرتــادون  كانــوا 

ويعرفهم زمالئي”.
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وزار الزاريني مستشــفى الشــفاء، حيث 
رأى ســارة، 5 أعــوام، التــي أصيبــت 
بالشلل بسبب شــظية خالل ضربة جوية 
على المبنى الذي تعيــش فيه. وأفاد بأنها 
تحتاج إلى إجالء فوري للعالج الطبي في 
الخــارج. كما زار موقع المبنى الذي قُتل 
فيه 10 أفراد من أســرة واحدة، أسرة أبو 
حطب، والتقى بأحد الناجين من األســرة. 
وقــال: “اآلثــار النفســية واالجتماعيــة 
المستمرة للعنف ال حد لها. ستتطلب أزمة 
الصحــة العقلية تمويالً كامالً من خدماتنا 

النفسية واالجتماعية”.

وزار الزارينــي عائــالت فــي مخيمــي 
الشاطئ وجباليا، والتقى بطواقم األونروا 
التــي تقوم بجهود اإلغاثــة الطارئة، مثل 
إصــالح أنابيب المياه، وتقديم المســاعدة 
إلــى األشــخاص النازحين فــي مدارس 

“األونروا”.

وقــال: “أغــادر غــزة )وعلــى جــدول 
أعمالي( مهمة عاجلة: ضمان اســتمرار 
االســتقرار في حياة الجئي فلســطين في 
غزة من خالل وكالة أونروا قوية. وأذكر 
المجتمــع الدولــي أنــه من غيــر معالجة 
األســباب الجذريــة للصــراع، االحتالل 
والتهجيــر، والتي كان لدينــا تذكير قوي 
بها في القدس والشــيخ جراح، والحصار 
ودورة العنــف، هــذا اإلحســاس بالحياة 
الطبيعيــة مــا هــو ســوى ســراب حتى 

الصراع القادم”.

إطالق 18 مليون دوالر أمريكي

أكــدت المســؤولة األمميــة إطــالق نحو 
18 مليــون دوالر أمريكي هذا األســبوع 
من صنــدوق التبرع اإلنســاني لألرض 
الفلســطينية المحتلــة، كما أطلق منســق 
اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، مارك 
لوكــوك، في نيويورك مبلغاً إضافياً قدره 
4 مليــون دوالر أمريكي الســتعادة قدرة 
النــاس علــى الحصــول علــى الخدمات 

األساسية، كالرعاية الصحية والمياه.

وفــي األيام المقبلة، تُطلــق األمم المتحدة 

مناشــدة ماليــة مشــتركة بين الــوكاالت 
اإلنســانية لدعــم الجهــود علــى صعيــد 

معالجة االحتياجات اإلنسانية الجديدة.

وقالت هاســتينغز: “يجب أن نملك القدرة 
علــى تنفيــذ خطة الدعــم التــي أعددناها 
بحذافيرهــا. وال غنى عن الدعم الســخي 
من شركائنا المانحين من جميع المناطق، 
مثلمــا هو وصــول العاملين فــي المجال 
اإلنســاني، وتقديم المساعدات للمحتاجين 

دون عوائق. علينا أن نقوم بدورنا”.
ودعــت إلى تعزيز وقف إطالق النار مع 
الجميع وتفادي االســتفزازات، وإخضاع 
أولئــك الــذي ينتهكــون القانــون الدولي 
اإلنســاني للمســاءلة، وإتاحة أفق سياسي 
يُعالج األســباب الجذرية التي تقف وراء 

استمرار النزاع.

14 عاماً من الحصار

تســبب التصعيد في تفاقم وضع إنســاني 
مفجــع أصــالً في غزة، بحســب منســقة 
الشــؤون اإلنســانية التي أضافت أن هذا 
الوضــع المفجــع نجم عــن 14 عاماً من 
الحصار واالنقســام الداخلــي، إلى جانب 

تكرار األعمال القتالية.

وقالــت: “علينــا ضمــان تقديــم الدعــم 
لمواصلــة الوفاء باالحتياجات التي كانت 
قائمة من قبل، وبما يشمل تلك الناشئة عن 
الجائحة المستمرة”، وأشارت إلى العنف 
المتصاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والذي يسفر عن إصابة اآلالف من الناس 
بجــروح، “أولئــك أيضاً يحتاجــون إلى 

الدعم”.

ودعت المســؤولة األممية إلى إعادة فتح 
غزة، وإعادة ربطها ببقية أنحاء فلسطين، 

بما فيها “القدس الشرقية”.

وتابعت: “كمــا قُتل أطفــال وبالغون في 
“إســرائيل” كذلــك، أو أصيبــوا بجروح 
أو تعرضــوا للصدمــة بفعــل الهجمــات 
الصاروخية العشــوائية التي لم يسبق لها 

مثيل في حدتها”.

وفــي ختــام بيانهــا أعربــت هاســتينغز 
عن شــكرها للمنظمات غيــر الحكومية، 
األماميــة،  الخطــوط  فــي  والعامليــن 
والعامليــن فــي األمم المتحــدة: “فالعديد 
منهــم يعّرضــون حياتهــم للخطــر وهم 
يخدمون غيرهم. أوجه الشــكر إليهم على 

التزامهم الراسخ، وعلى وتضحياتهم”.

مهرجان دولي ينضم 
لمقاطعي االحتالل 

ا ويوقف فيلًما إسرائيليًّ

ر منظمــو مهرجان “ديربان” الدولي  قرَّ
لأفــالم، مقاطعــة مخرج وصانــع أفالم 
إســرائيلي، بعــد العــدوان األخيــر على 
قطــاع غــزة، وعلــى الفلســطينيين في 
الضفــة المحتلــة، والقــدس، وأراضــي 

الداخل المحتل عام 1948.

األعمــال  مقاطعــة  المهرجــان  وقــرر 
“المقاطعــة  مــن  نوًعــا  اإلســرائيلية؛ 
حقــوق  انتهــاك  علــى  ردًّا  الثقافيــة”؛ 
الفلســطينيين. وعبرت صحف إسرائيلية 
أبرزها “يديعوت” في نســختها اإلسبانية 
عــن قلق إســرائيلي متزايــد من حمالت 

المقاطعة المختلفة.

وفي مدينة ديربان بالذات، ليس الفيلم هو 
المشــكلة الوحيدة؛ إذ إنَّ حركة المقاطعة 
“BDS” نشــرت أن عمــال تحميــل في 
مينــاء المدينــة رفضــوا تحميــل ســفينة 
إســرائيلية تابعة لشركة “زيم”؛ احتجاًجا 

على العدوان على غزة.

 وقــال اتحــاد عمــال النقــل والحلفاء في 
جنوب أفريقيا )SATAWU(: إن القرار 
جاء بعد دعوات من االتحاد العام لنقابات 
لرفــض   )PGFTU( فلســطين  عمــال 
تفريغ الســفن والبضائع اإلســرائيلية من 

البحار والمطارات.

وكان من المفترض أن يُشــارك المخرج 
“ياكــي أيالــون” فــي المهرجــان بفيلمه 
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الوثائقــي “Eretz Go”  الــذي يتنــاول 
رحلة عائلة مهاجرة من نيجيريا إلى دولة 
االحتالل اإلسرائيلي. وتلقى أيالون بريدًا 
ـا من المنظميــن جاء فيه أنه مع  إلكترونيًـّ
اســتمرار القمع اإلسرائيلي للفلسطينيين، 
يدعــو الفنانون حول العالــم إلى مقاطعة 
“إسرائيل”، وإن المهرجان ملتزم بذلك، 
انطالقًــا من إيمانه بالعدالــة االجتماعية، 

وقيمة حقوق اإلنسان وكرامته.

عــن  المهرجــان  اعتــذار  فــي  وجــاء 
مشــاركة أيالــون: “لــن نقــدم أي أفــالم 
لمخرجيــن إســرائيليين خــالل مهرجان 
ديربان الســينمائي الدولي طالما انتُهكت 
حقــوق الفلســطينيين وقمعتهــم الحكومة 
اإلســرائيلية”، مشــيرين إلى أنهم عاشوا 
فــي وقت مــن األوقات مثل هــذا الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا.

ورأى المنظمون أنَّ عليهم مسؤولية للقيام 
بأي شــيء لتقديم الدعــم الدولي للنضال 
الفلســطيني. وردًّا علــى رفــض عرض 
فيلمه قــال أيالون في رســالة للمنظمين: 
“يحزنني كثيراً أن أرى الصور القاســية 
للضحايــا في “إســرائيل” وغزة. يرغب 
معظمنا بالعيش في سالم وهدوء، ونتوق 
علــى كال الجانبين إلى الهدوء. وفي مثل 
هذه األيام الحزينــة والمعقدة تحديدًا، من 
المهــم إســماع األصــوات المعقولة التي 
تُطالــب بالمســاواة بين البشــر وتُطالب 
بمناهضة العنف”، لكن رســالته لم تغير 

قرار لجنة المهرجان.

وفــي وقت ســابق، رفــض العمــال في 
مدينــة ليفورنــو اإليطالية تحميل شــحنة 
أســلحة علــى جزيرة آســياتيك، لســفينة 
أخــرى تابعــة لشــركة “زيــم”. وقالت 
“إن   :”WeaponWhath”جمعيــة
الســفينة تحمل حاويات مليئة باألســلحة 
والمتفجرات المتجهة إلى ميناء أشدود”.
وقــال العمال: “تلقينا تقريــًرا عن وجود 
أســلحة ومركبات عســكرية، وباإلضافة 
إلــى الحرب الدائــرة هناك، فــإنَّ هنالك 
مشــكلة أمنية تخص العمال والســكان”. 

وقــال اتحــاد العمــال: “إنه ســينظم في 
ليفورنو فعالية تضامنية مع الفلسطينيين؛ 
لوقــف مصــادرة منازلهــم فــي القــدس 

المحتلة”.

200 ألف متظاهر في 
لندن نصرة لفلسطين

نظم قرابة 200 ألف متظاهر في العاصمة 
البريطانية لندن مسيرات حاشدة، قدرها 
منظموهــا بأنهــا األكبــر منذ ســنوات، 
وذلك دعماً للقضية الفلسطينية وخاصةً 
القدس وغزة في مواجهة “إســرائيل”، 
التي طالبوا بمحاســبتها علــى جرائمها 

بحق المدنيين.

وطالب منظموا المسيرات وهم: )المنتدى 
الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن 
األقصــى،  وأصدقــاء  فلســطين،  مــع 
وائتــالف أوقفــوا الحــرب، وحملة نزع 
الســالح النــووي، والرابطة اإلســالمية 
فــي بريطانيــا( الضغــط علــى حكومــة 
بوريــس جونســون فــي ســبيل الحد من 
انحيازهــا لالحتالل، وإظهــار التضامن 
الشــهداء  وعائــالت  الفلســطينيين  مــع 
والضحايــا، ولمطالبة العالم بالتوقف عن 
دعم دولة االحتالل، بل ومحاســبتها على 

جريمتها بحق الشعب الفلسطيني.
وقــال عدنــان حميــدان المتحدث باســم 

42



المنتدى الفلســطيني في بريطانيا: “على 
الرغــم مــن إعــالن الهدنــة، ال يــزال 
الفلســطينيون في غزة يواجهون حصاًرا 
قاســياً منــذ 15 عاًمــا، وتنتهــك جميــع 

حقوقهم اإلنسانية.

ال يزال الفلســطينيون في الضفة الغربية 
احتــالاًل عســكريًّا  يواجهــون  والقــدس 
وحشــيًّا، بما في ذلك القيــود المفروضة 
علــى الحركــة، وهــدم المنــازل، وإنفاذ 
القانون العسكري على السكان المدنيين”.

وأشــار إلى أن الفلسطينيين في األراضي 
المحتلــة يخضعون ألكثــر من 65 قانون 
تمييــز ضدهــم، وتجعلهــم مواطنين من 
الدرجــة الثانية، بينمــا ال يزال الالجئون 
محروميــن  المنفــى  فــي  الفلســطينيون 
مــن حقهم في العــودة إلــى ديارهم، وال 
يمكن أن يســتمر الدعــم البريطاني لنظام 
الفصل العنصري والتطهير العرقي لدى 

االحتالل.

وقــال نائب رئيــس المنتدي الفلســطيني 
– البريطانــي، زاهر بيــراوي: “إنه مع 
إعــالن وقف إطالق النار في فلســطين، 
هناك حقيقة واضحة كالشــمس، وهي أن 
جيش االحتالل تمرغ وجهه في التراب، 
وتم إذالله بشــكل لم يســبق له مثيل، وأن 
الشــعب الفلســطيني يتوحد خلــف خيار 
المقاومــة من أجل الخالص من االحتالل 
الجاثم على صدره منذ عقود من الزمان”.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بأشكالها 
واإلبداعيــة،  والمتنوعــة  المشــروعة 
متجــذرة بعمق في الشــعب الفلســطيني 
داخل فلســطين وخارجهــا، وهي مقاومة 
مشــروعة تُحــارب وفقاً للقانــون الدولي 
اســتعماراً اســتيطانياً عنصريــاً ال يمكن 

القبول باستمراره.

المظاهرة شــهدت كلمات لنواب ونقابيين 
مــن أبرزهــم القيــادي العمالي الســابق 
جيرمــي كوربيــن، والكاتــب الصحفــي 
التكريتــي،  أنــس  ود.  علــي،  طــارق 
وداود عبد هللا، وشــهدت مدن مانشســتر 

وبرمنغهام وكارديف مظاهرات حاشــدة 
ألجل فلسطين كذلك.

مئات الديمقراطيين 
ُيوقعون عريضة 

تدعو بايدن لمحاسبة 
“إسرائيل”

الحــزب  موظفــي  مــن  المئــات  وقــع 
الديمقراطي، وحملــة الرئيس األمريكي 
جو بايــدن، عريضة طالبــوا فيها بمزيد 
مــن الحماية للفلســطينيين، ومحاســبة 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى انتهــاكات 

حقوق اإلنسان.

وبحســب ما نشرت “واشــنطن بوست” 
فقــد وقع 500 شــخص علــى العريضة 
ُمطالبين بمحاســبة الحكومة اإلسرائيلية، 
مشــيرين إلى التباين الكبير في الخســائر 
بين االحتالل والفلســطينيين في العدوان 

األخير على قطاع غزة.

ووقّع العريضة، بتاريخ 24 مايو 2021، 
موظفون في الحــزب، ومنظمون عملوا 
فــي حملة بايــدن االنتخابية في 22 والية 
منها الواليات المتأرجحة في وسكونســن 
وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا 

وغيرها.
ونقلت الصحيفــة عن الموظفة األمريكية 
من أصول فلســطينية، هبة محمد، مديرة 
التنظيــم الرقمي للحزب في وسكونســن 
خالل دورة 2020: “يجب على الرئيس 

بايدن أن يفعل األفضل. 

وقــف إطالق النار أمــر مرحب به، لكن 
معاناة الفلســطينيين مستمرة؛ ألنه لم يكن 
هناك وقــف للحصار اإلســرائيلي لغزة، 
وضــم )ســلب( األراضــي فــي الضفــة 
والمداهمــات  واالعتقــاالت  الغربيــة، 
مســتمرة، والتطهيــر العرقــي مســتمر، 

وكذلك االحتالل غير القانوني”.
أما ماتان آراد نيمان، وهو أمريكي يحمل 

الجنسية اإلســرائيلية، وكان يعمل منظًما 
فــي الحملة في والية أريزونــا، فقد أدان 
اإلدارة األمريكيــة الســتمرارها في بيع 
األسلحة لـ“إسرائيل”، مشيًرا إلى الصفقة 
الجديــدة المقترحــة بقيمــة 735 مليــون 
دوالر أمريكي، والتي وافقت عليها إدارة 

بايدن مؤخًرا.

وتابــع: “فخــور النتخاب بايــدن، لكني 
أشــعر بالرعــب اليومــي مــن االحتالل 
والفصــل العنصــري. إن تقاعس أمريكا 
عن محاســبة الحكومة اإلســرائيلية فيما 
يخــص انتهاكات حقوق اإلنســان أمر لن 
يســاعد عائلتي التي تســكن هنــاك، ولن 

يحافظ على سالمتها”.

وكتــب الموقعــون أنهم يشــيدون بجهود 
بايدن للتوســط في “وقف إطالق النار”، 
لكــن ال يمكــن تجاهــل أعمــال العنــف 
المروعــة التــي اندلعــت فــي األســابيع 
األخيــرة، “ونحن نناشــد أن تســتمر في 
استخدام قوة مكتبك لمحاسبة “إسرائيل” 
علــى أفعالهــا، وإرســاء أســس العدالــة 

والسالم الدائم”.

وتابعت الرســالة: “نفس القيم التي دفعتنا 
إلى العمل لساعات ال تحصى، النتخابكم، 
تحثنا على التحدث علناً، ال زلنا مذعورين 
بســبب صور المدنيين الفلســطينيين في 
غــزة الذين قتلــوا، أو أصبحوا بال مأوى 

بسبب الغارات الجوية اإلسرائيلية”.

وأدانــت الرســالة ما أســمته “العنف من 
كال الجانبيــن”، إال أنهــا حملــت باللــوم 
على “إسرائيل” بســبب قوتها العسكرية 
الكبيــرة، واحتاللهــا المســتمر للمناطق 
الفلســطينية وحصارهــا المفروض على 

قطاع غزة.

وأشــارت إلى أنَّ “جولــة بلينكن جاءت 
بناًء علــى طلب من الرئيــس جو بايدن؛ 
لمناقشة جهود تعزيز وقف إطالق النار، 
وتقليــل مخاطــر انــدالع صــراع خالل 

األشهر المقبلة”.

إسرائيليات
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االحتالل يقصف المنشآت السياحية 
في غزة مخلفًا دمارًا غير مسبوق

وصفت وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية في قطاع غزة، حجم 
العدوان األخير  القصف “اإلسرائيلي”، خالل  أحدثه  الذي  الدمار 

على القطاع، بأنه “غير مسبوق”.

 30 بتاريخ  الوزارة،  نظمتها  التي  التفقدية  الجولة  ذلك خالل  جاء 
جراء  تضررت  التي  السياحية  المنشآت  من  لعدد   ،2021 مايو 

العدوان “اإلسرائيلي” األخير على قطاع غزة.
الرحمن  ضيوف  ومكتب  الدولي،  غزة  “فندق  الجولة  وشملت 
للسياحة والسفر في برج الجوهرة، وكافتيرا الملديف على شاطئ 

بحر غزة”
.

تأتي  الجولة  أن هذه  الوزارة محمد خلة  المساعد في  الوكيل  وأكد 
خالل  السياحية  بالمنشآت  لحق  الذي  الضرر  حجم  على  للتعرف 
معنويات  ورفع  ومتابعتها،  غزة،  قطاع  على  األخير  العدوان 
أصحابها، والتأكيد على الوقوف بجانب أصحاب المنشآت السياحية 
كافة. وبين أن الوزارة عملت وبناء على قرار حكومي على إنشاء 

لجان متخصصة تعمل على حصر األضرار المتعلقة 
بالمرافق السياحية كافة، والتي ستباشر أعمالها مطلع 

األسبوع المقبل.

وقال: “إن اعتداء االحتالل على المقّرات السياحية ما 
هو إال بنك أهداف فارغ ال أساس وال قوة له”.

ومن جهته أكد مدير السياحة في الوزارة زكريا الهور، 
أن العدوان اإلسرائيلي والدمار الهائل على المقدرات 
السياحية، غير مسبوق ولم يحدث من قبل، وهي جزء 
أساسي من اإلجرام اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الوزارة لديها قوة وعزيمة مع أبناء الشعب 
وتقديم  االحتالل،  دمره  ما  إعمار  إلعادة  الفلسطيني 

العون لوكالء السياحة والسفر كافة.

والسفر  السياحة  وكالء  جمعية  رئيس  أشاد  جانبه  من 
في  العاملة  ولجانها  الوزارة  بجهود  مشتهى  وسيم 
حدة  من  للتخفيف  وسعيها  معهم،  ووقوفها  الميدان 
الضرر الواقع عليهم. وطالب مشتهى بضرورة تقديم 
قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية لجرائمهم بحق 

الشعب الفلسطيني.

وتعرض قطاع غزة في العاشر من مايو 2021 لعدوان 
فلسطينياً   255 خالله  استشهد  يوماً   11 استمر  كبير 
معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر 
من 1600 آخرين، كما دّمر 2000 وحدة سكنية ومئات 
والطرق  واإلعالمية  الحكومية  والمقّرات  المؤسسات 
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والبنى التحتية.

اللواء أبو بكر: أدعو المجتمع الدولي 
لحماية الصحفيين واإلعالميين 

الفلسطينيين من اعتداءات االحتالل

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر: “أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعّدت من استهدافها 
للصحفيين واإلعالميين خالل السنوات األخيرة، وقد رصدنا 
ووثقنا مئات االنتهاكات بحقهم من احتجاز واعتقال تعسفي 
وإغالق  واقتحام،  واعتداء  جائرة،  وأحكام  إداري  واعتقال 
مؤسسات إعالمية ومصادرة معدات وأجهزة، باإلضافة إلى 
مالحقة واستدعاء وتقييد حركة الكثير من الصحفيين ومنع 

آخرين من السفر”.

نشطاء  أيضاً  طال  االستهداف  هذا  أن  بكر  أبو  اللواء  وبيّن 
ببضع  آرائهم  عن  عبروا  الذين  االجتماعي  التواصل  مواقع 
كلمات وصور، في إطار استهداف كل الُكتاب والصحافيين، 
بهدف قمعهم وبث الخوف في نفوسهم وتكميم أفواههم، وحرف 
أقالمهم الحرة وتحييدهم وحجب الصورة البشعة التي تلتقطها 

عدسات كاميراتهم.

وطالب اللواء أبو بكر المؤتمر الدولي العالمي لحرية الصحافة 
ناميبيا،  وحكومة  اليونسكو  استضافته  والذي   ،2021 لعام 
ويندهوك،  مدينة  في   2021 مايو  و3   2021 أبريل   29 بين 
واإلعالميين  الصحفيين  تحمي  واضحة  بتوصيات  الخروج 
لإلفراج  وحقيقي  جدي  تحرك  هناك  يكون  وأن  الفلسطينيين، 
يُعتقلون في سجون  16 أسير وأسيرة فلسطينية ال زالوا  عن 

اإلحتالل.

وأضاف اللواء أبو بكر “كما أدعو كافة االتحادات الدولية ذات 
وسائل  في  العاملين  وكافة  والصحافة  باإلعالم  االختصاص 
التحرك  إلى  والتعبير  الرأي  حرية  عن  والمدافعين  اإلعالم 
اإلسرائيلية،  السجون  في  القابعين  زمالئهم  لنصرة  الجاد 
في  العاملين  ولكل  الفلسطينيين  للصحفيين  الحماية  وتوفير 
الفلسطينية من بطش  مجال الصحافة واإلعالم في األراضي 

االحتالل واعتقاالته وإجراءاته القمعية”.

الصحفيين  لكافة  واحترامه  تحياته  بكر  أبو  اللواء  ووجه 
مشاق  تحملهم  على  المختلفة،  اإلعالم  ووسائل  واإلعالميين 
والقومي  الوطني  بدورهم  وأشاد  االحتالل،  وحقد  المهنة 
له  يتعرض  ما  وفضح  األسرى  قضية  مساندة  في  والمهني 
العامة  الجمعية  فإن  وللعلم  وجرائم.  انتهاكات  من  المعتقلين 

لألمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر 
لليونسكو، ومنذ  العام  المؤتمر  بناء على توصية من   ،1993
ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية إلعالن ويندهوك في جميع 
أنحاء العالم في 3 مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

 ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته 
ناميبيا(  جمهورية  )عاصمة  ويندهوك  مدينة  في  اليونسكو 
للحكومات  بمثابة تذكير  3 مايو  1991، ويعتبر يوم  في عام 
بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل 
بين اإلعالميين حول قضايا حرية الصحافة وأخالقيات المهنة.

االحتالل اإلسرائيلي ُيهاجم “الهالل 
األحمر” شمالي الضفة بقنابل الغاز

هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بتاريخ 26 مايو 2021، 
طوباس  مدينة  في  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  مقر 
)شمالي الضفة الغربية المحتلة(، بقنابل الغاز السام والمدمع، 

وأصابت عدداً من المسعفين باالختناق.

لها:  بيان  في  الفلسطيني”،  األحمر  “الهالل  جمعية  وقالت 
ما  المقر،  قنبلة غاز صوب   29 أطلقت  االحتالل  قوات  “إن 
أن  إلى  ولفتت  باالختناق”.  الطاقم  أفراد  بعض  إلصابة  أدى 
االستهداف تسبب في حدوث بعض الحرائق في محيط مبنى 

الجمعية.

للقانون  واضحاً  “خرقاً  تُمثل  الحادثة  أن  على  البيان  وشدد 
الطبية والمباني  الطواقم  يُوجب حماية  الذي  اإلنساني  الدولي 
الخاصة بها”. وعدّت الجمعية أن ما حدث هو “عقاب ألفراد 
الجمعية على دورهم البطولي البارز في القيام بواجباتهم تجاه 

أبناء شعبهم والتصدي لالحتالل”.

 26 بتاريخ  مدينة طوباس،  اقتحمت  االحتالل،  قوات  وكانت 
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مواجهات  اندلعت  حيث   ،2021 مايو 
خاللها  استخدمت  الشبان،  عشرات  مع 
الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل 

للدموع، واعتقلت عددًا من الشبان.

شهيد ُمعاق وزوجته 
وطفلتهما بقصف دير 

البلح

اإلعاقة  ذوي  من  مواطن  استشهد 
الحامل، وطفلتهما، وجارتهم،  وزوجته 
مجزرة  في   ،2021 مايو   19 بتاريخ 
بقصف  االحتالل  قوات  اقترفتها  جديدة 

منزلهم وسط قطاع غزة.

فقد قامت طائرات االحتالل بقصفت منزل 
إياد صالحة، وهو من ذوي اإلعاقة، في 
دير البلح؛ ما أدى الستشهاده مع زوجته 
نغم  وطفلتهما  السابع  بشهرها  الحامل 
)عامان(، إلى جانب مواطنة أخرى من 
لسلسلة  المجزرة  هذه  وتنضم  جيرانهم، 
العدوان  بدء  منذ  االحتالل  مجازر  من 

بتاريخ 3 مايو 2021.

فقد سبق أن وثق المرصد األورومتوسطي 
مباشرة  قصف  حالة   29 جنيف-  -مقره 
21 حالة  استهدفت عائالت ممتدة، منها 
قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، 
وحالتان  تجمعات،  استهدفت  وحالتان 
قصف  وحالتا  سيارة،  استهداف  خالل 

أرٍض ومزرعة.

عن  أسفرت  المجازر  هذه  أن  وذكر 
طفالً   42 منهم  مواطنًا،   92 استشهاد 
و25 امرأة. ومن الشهداء، رجل وزوجته 
وأشقاء   ، وأطفالهنَّ وأمهات  وطفلته، 
استشهدنَّ  أمهات   7 وهناك  لهم،  وأبناء 

. مع أربعة أو ثالثة من أطفالهنَّ

 63( البورنو  حسن  المسن  أن  وأضاف 
عاماً( قُتل بعد قصف مدفعي وإطالق نار 
الزراعية  أرضه  في  استهدفه  إسرائيلي 

في جحر الديك جنوب غزة.

“اندبندنت” تتحدث عن 
الطفل المعجزة الذي نجا 

من مجزرة الشاطئ

البريطانية  “اندبندنت”  صحيفة  نشرت 
تقريراً عمن وصفته بـ “الطفل المعجزة” 
الذي خرج حيًّا من تحت األنقاض بعد أن 
قُتل 10 من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية 
مايو   15 بتاريخ  استهدفت غرب غزة، 

.2021

الطفل  على  “ُعثر  فقد  التفاصيل  وفي 
ممسكاً بصدر أمه المتوفاة عندما أخرجه 
من  مبنى  أنقاض  تحت  من  المسعفون 

ثالثة طوابق في غزة”.

فرداً   11 أصبح  واحدة  ثانية  وخالل 
بعد  األنقاض  تحت  الحديدي  عائلة  من 
الغارة اإلسرائيلية، حيث كانوا مجتمعين 

بمناسبة عيد الفطر.

وكانت “فرانس برس” نقلت أن الضربة 
في  حطب  أبو  عائلة  منزل  استهدفت 
مخيم الشاطئ لالجئين. وبحسب صحيفة 
“إندبندنت”، فقد أسفرت عن مقتل ثمانية 

من األطفال ووالدتهم.
صرخة  ُسمعت  ما”  “بمعجزة  ولكن 
صوت  ذلك  وكان  األنقاض،  تحت  من 
الرضيع ُعمر، في شهره الخامس، وهو 
األصغر بين إخوته، وبقيَّ على قيد الحياة. 

كما نجا الوالدان عالء أبو حطب ومحمد 
الحديدي ألنهما كانا خارج المنزل.

وتساءل األب “المذهول” محمد الحديدي 
مستشفى  من  الصحيفة  مع  مقابلة  في 
فعلوا  “ماذا  ابنه:  نُقل  حيث  الشفاء 
لإلسرائيليين ليتم استهدافهم وهم يرتدون 
مالبس العيد الخاصة بهم، وهم يجلسون 

في منزل خالهم؟”.

يطلقوا  لم  فقط،  أطفال  “إنهم  وأضاف؛ 
فقدت  عمر،  وباستثناء  الصواريخ، 

عائلتي بأكملها في لحظة”.

وكانت زوجته مها )36 عاماً( اصطحبت 
أطفالها األربعة إلى منزل شقيقها بمناسبة 
عيد الفطر، وبعد العشاء مع زوجة شقيقها 
ياسمين حسن، قررت أن تنام هناك بسبب 
كان  الذي  القرار  وهو  العنيف،  القصف 

سبباً في إنهاء حياتهم.

وعقب الغارة قال محمد: “بيتي على بعد 
400 متر فقط، كنت أركض في الشارع 

وأنا أصرخ، لقد دُمر المبنى بالكامل”.

وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جلس 
ابنه عمر، وتساءل:  الحديدي إلى جانب 
“أين القانون الدولي؟ ألن يتدخل المجتمع 
حقوقنا؟،  أين  يحدث؟  ما  ليوقف  الدولي 
حدث  ما  للعالم  تظهروا  أن  منكم  نطلب 

لنا”.
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قال مركز فلسطيني متخصص في شؤون 
االســتيطان ومصــادرة األراضي: “إنه 
بعد 73 عاماً من النكبة الفلســطينية، ما 
زالت األرض الفلسطينية تُسلب والبيوت 

تُهدم والناس تُهجر”.

وأوضــح مركــز أبحــاث األراضي في 
تقريــره الســنوي بعنــوان “االنتهــاكات 
فــي  الفلســطينية  للحقــوق  اإلســرائيلية 
األرض والســكن في الضفــة الغربية بما 
فيها شرقي القدس خالل عام 2020”، أنه  
رغــم أن عام 2020 هو عام “كورونا”، 
إال أن هنــاك مــن كان أشــد ظلمــاً مــن 
الوباء، وهو وباء االحتالل الذي ضاعف 
انتهاكاته اإلســرائيلية بحق الفلســطينيين 

في أرضهم وسكنهم.

وأشــار المركــز إلــى أنه تم هــدم 883 
مســكناً ومنشأة  في األراضي الفلسطينية 
المحتلــة، حيث زادت بنســبة %27 عن 
العام 2019، منها 337 مســكناً أدى إلى 
تهجيــر داخلــي لـــ 1600 فــرداً نصفهم 

أطفال.

ومن هــذه المســاكن هنــاك 94 مســكناً 
أجبرت بلديــة االحتــالل أصحابها على 
هدمها  بأنفســهم، فيما تــم  تهديد 1460 
مســكناً ومنشأة بنســبة زادت %70 عن 

العام 2019 منها 545 مسكناً.

ونفــذ المســتوطنون 162 اعتــداًء بحق 
المنشــآت والمساكن الفلسطينية، أدى إلى 

تضرر مباشر 374 مسكناً ومنشأة.

األراضــي،  مصــادرة  وبخصــوص 
أشــار التقريــر إلى أن االحتــالل صادر 
مــا  مســاحته “34,390” دونمــاً، كمــا 
تــم تجريــف وتدميــر 3830 دونمــاً من 
األراضــي الزراعيــة والرعوية، إضافة 
إلى االعتداء على 21,965 شــجرة منها 

15,005 شجرة تم إعدامها بالكامل.

باإلضافــة إلــى ذلك، تــم هــدم 78 بئراً 
وخزاناً للميــاه وتهديد 53 بئراً آخراً، أما 

االحتالل هدم 883 مبنى فلسطينيًّا خالل عام 2020
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االحتــالل والمســتوطنون مــن هجماتهم 
االســتيطانية علــى القريــة المحاذية لما 
تســمى مســتوطنة “بني حيفــر” وقرى 

شرق يطا، ومسافرها.

ويهــدف االحتالل من عمليــات التصعيد 
المتواصلــة بحق مســافر يطــا، إلجبار 
مواطنيهــا علــى الرحيــل، بغية ســرقة 
أراضيهم، لتوســعة رقعة االستيطان في 

قرى وخرب جنوب الخليل.

ومؤخراً، أقام المســتوطنون بؤرة جديدة 
سميت “جفعات ماعون” وهي األخطر؛ 
علــى  الهجمــات  منهــا  تنطلــق  حيــث 
المزارعيــن، وخاصةً في موســم قطف 

الزيتون والعنب.

مستوطنون يمددون خطوط 
مياه في أراضي باألغوار 

لالستيالء عليها 

شــرع مســتوطنون، بتاريــخ 31 مايــو 
2021، بتمديد خطوط مياه نحو أراضي 
الفــاو  وادي  منطقــة  فــي  المواطنيــن 

المياه العادمة فكان لها نصيب في تلويث 
األرض الفلســطينية، حيث هناك 2000 
دونم يتم تلوثها بشــكل دائــم أو غير دائم 
علــى مدار العــام، مما يــؤدي إلى تلوث 
وتلف 6110 شجرة منها 1200 تم تلوثها 

وإتالفها في العام 2020.

ونفذ المســتوطنون المتطرفون من خالل 
والعصابــات  االســتعمارية  جمعياتهــم 
تلــك  أدت  اعتــداًء   ”987“ المتطرفــة 
االعتداءات إلى تضرر 17,070 شجرة، 
واالعتداء علــى 713 مواطناً مباشــرة، 
وتضــرر 282 مركبة فلســطينية و100 
رأس من المواشــي تم قتلها، و29 مسجداً 
إســالمياً ومقامــاً دينياً ومقبرة إســالمية 
وموقعــاً أثريــاً وتاريخيــاً وكنيســة تــم 
االعتــداء عليهــا، كذلك جــرى 75 حالة 
توســع لمســتعمرات و57 حالــة إغالق 

لطرق ومداخل قرى فلسطينية.

أمــا بخصــوص الحواجز التــي تعد من 
أقسى أنواع العقوبات والعذابات الجماعية 
القهرية ضد الفلسطينيين خاصة بعد تقسيم 
الضفة الغربيــة إلى أربعة كانتونات، فقد 
بلغت الحواجز مع نهاية عام 2020 نحو 

907 حاجزاً تشمل بوابات الجدار.

وتم تكثيف االعتداءات اإلســرائيلية بحق 
األماكــن الدينية اإلســالمية والمســيحية 
حيث تــم االعتداء على 32 موقعــاً دينياً 
توزعــت بيــن مســاجد ومقامــات دينية 
ومقابــر، وتم منع رفــع اآلذان 627 مرة 

في الحرم اإلبراهيمي.

هــذه  “إن  الفلســطيني:  المركــز  وقــال 
التوســع  بهــدف  تأتــي  االنتهــاكات 
عــدد  أصبــح  حيــث  االســتعماري، 
االســتعمارية  والبــؤر  المســتعمرات 
نحــو 527 مســتعمرة منهــا 304 بؤرة 
استعمارية، وتم إضافة 17 بؤرة منها في 
العام 2020، وشق 34 طريقاً استعمارياً 
بأطوال 38 كم بين المستعمرات والبؤر، 
وجرى بناء 592 وحدة اســتعمارية و38 

منشأة مختلفة في 53 مستعمرة وبؤرة.

االحتالل ُيشّرد عائلة مكونة 
من 15 فردًا جنوب الخليل

فككت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بتاريخ 
31 مايــو 2021، أربع خيام في مناطق 
متفرقة جنوبي الخليــل وصادرتها، مما 
تسبب بتشريد عائلة مكونة من 15 فرداً 

منهم أطفال.

وأفــاد منســق اللجنــة الوطنيــة لمقاومة 
الجدار واالســتيطان جنوب الخليل راتب 
الجبور، في تصريــح صحفي، أن قوات 
االحتــالل اقتحمــت قرية البويب شــمال 

شرق يطا، وفككت 4 خيام.

وأوضــح الجبــور أن خيمتيــن تقطنهمــا 
عائلة المواطــن ابراهيم جبرين المهانية، 
المكونــة من 15 فــرداً، والتي باتت دون 
مأوى وتســتخدم اثنتان من الخيام حظيرة 

للماشية وتؤوي 100 رأس من األغنام.

وفي سياق متصل، فككت قوات االحتالل 
كرفانــاً زراعيــاً فــي منطقــة زعطــوط 
شــمال شــرق يطا، يملكه المواطن ياسر 
أبو فنار، وصادرتهــا وقد صعّدت قوات 
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باألغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلــس قروي المالح مهدي 
دراغمة، بأن المستوطنين شرعوا بتمديد 
خطــوط مياه بالســتيكية من مســتوطنة 
“مســكيوت” باتجاه أراضــي المواطنين 
في منطقة وادي الفاو جنوب عين الحلوة، 

بهدف االستيالء عليها.

يُذكر أن المستوطنين يستولون على آالف 
الدونمات الرعوية في األغوار الشمالية، 
ما يحرم الفلسطينيين من االستفادة منها.

االحتالل يخطر بهدم عيادة 
صحية شرق يطا

أخطرت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 
بتاريــخ 30 مايــو 2021، بهــدم عيادة 
صحيــة فــي منطقــة بيرين شــرق يطا، 

جنوب الخليل.

وأفاد منســق اللجــان الشــعبية والوطنية 
شــرق  واالســتيطان  الجــدار  لمقاومــة 
يطا وجنــوب الخليل راتــب الجبور، أن 
االحتــالل أخطر بهــدم العيــادة بدعوى 
البناء دون ترخيص في المناطق المسماة 

“ج”.
المقــدرات  هــدم  االحتــالل  ويتعمــد 
والمنازل الفلسطينية في الضفة المحتلة؛ 
لدفــع الفلســطينيين لمغــادرة أراضيهــم 
وممتلكاتهم؛ تمهيداً الستيالء المستوطنين 

عليها، وتوسيع مشاريعهم االستيطانية.

مستوطنون يعيدون تجريف 
أراٍض جنوب الخليل للتوسع 

االستيطاني

أعــاد مســتوطنون، بتاريــخ 30 مايــو 

العيــن  فــي  أراٍض  تجريــف   ،2021
البيضــاء وبيريــن شــرق يطــا، لصالح 

التوسع االستيطاني.

وحذر منســق اللجان الشــعبية والوطنية 
راتــب  واالســتيطان  الجــدار  لمقاومــة 
الجبور في تصريحات صحفية، من نوايا 
مبيتة إلنشــاء بــؤرة اســتيطانية جديدة، 
قرب نصب تذكاري أقامه المســتوطنون 

في المكان.

مــن جهته، قــال منســق لجــان الحماية 
والصمود فؤاد العمور: “إن مســتوطني 
“حافــات ماعــون” و“كرمئيــل” أقدموا 
أراضــي  فــي  التجريــف  إعــادة  علــى 
المواطنين في عين البيضاء شــرق يطا، 
بعــد أن انتــزع المواطنــون قــراراً من 
المحكمــة اإلســرائيلية بوقــف العمل في 
المنطقــة قبل شــهرين، وهــذه األراضي 
التي تقدر مســاحتها 150 دونماً لعائالت 

أبو زهرة، وبحيص، وادعيس”.

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم 
الخير بمسافر يطا

تشــهد منطقــة أم الخيــر جنــوب الخليل 
توســعًا استيطانيًّا متواصاًل تديره حكومة 
االحتالل، إلى جانب اعتداءات مســتمرة 
للمســتوطنين بهدف تهجيــر أهالي البلدة 
عــن أرضهم، من خالل االســتيالء على 
مســاحات كبيرة من أراضــي المواطنين 
لمصلحــة توســعة مســتوطنة كرمائيــل 

الجاثمة على أرضهم.

فقــد أسســت حكومة االحتالل عشــرات 
 15 مــن  بأكثــر  لتحيــط  المســتوطنات 
تجمعًا ســكنيًّا في مسافر يطا هدفها األول 
واألساســي وضع اليد على أكبر مساحة 
مــن أراضي المواطنين وحرمان ســكان 
هذه التجمعات من أبســط مقومات الحياة 
ومالحقتهم في مهنتّي الرعي والزراعة.

اعتداءات ممنهجة

وأكد منســق هيئة مقاومة االستيطان في 
جنــوب الضفــة راتــب الجبــور أنَّ بلدة 
أم الخيــر التــي أُقيمت عليها مســتوطنة 
كرمائيــل، تتعــرض دائًمــا وباســتمرار 
العتــداءات قــوات االحتــالل وقطعــان 
المســتوطنين مــن خالل االعتــداء على 
أصحاب البيوت من جهة وإصدار أوامر 

بهدمها من جهة أخرى.

وأشــار الجبور إلــى أن هناك عشــرات 
البيوت والخيم التــي هدمها االحتالل في 
بلــدة أم الخير ومناطق أخرى مثل منطقة 
التوانــي والمفقّرة وخلف الضبع وشــاب 

البطم.

وأوضح أن تهجير ســكان هــذه المنطقة 
يجرى على قدم وســاق، مشــدداً على أن 
الســكان صامــدون ولن يبرحــوا منطقة 
خربــة أم الخيــر لتكــون لقمــة ســائغة 

لالستيطان.

صمود وثبات

ورغم سياســة االحتالل إال أن المواطنين 
ســّطروا أســمى آيات الصبــر والصمود 
أمام سياسات االحتالل الرامية لتهجيرهم 
متجاهلــة إثباتهــم ملكيتهم لــألرض عبر 

أوراق قانونية.

 وأكد سليمان الهذالين -أحد سكان منطقة 
أم الخير- أن األهالي يعانون األمّرين من 

قوات االحتالل وقطعان المستوطنين.

وأوضــح أن قــوات االحتــالل تحــاول 
انتــزاع األراضي وترك أهالي المســافر 

في العراء بال مأوى.

 واشتكى من عدم اطالع المسؤولين على 
معانــاة أهالي منطقة أم الخيــر، واهتمام 
المؤسســات الرســمية والحقوقية تجاه ما 

االستيطان والجدار 
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المســتوطنين معركتها المســتعرة التي 
تــدور رحاها فــي خاصرة جبــل صبيح 
جنــوب نابلــس مــن خــالل زرع بــؤره 
االســتيطانية فيــه، ومحاولة الســيطرة 

على أرضه.

فقد أنشــأ نشطاء االستيطان مؤخراً مدينة 
مــالٍه مصغرة وأبنيــة إســمنتية بعد لقاء 
جماعــي جمــع أعــدادًا مــن المتطرفين 
المســتوطنين لبحــث الخطــوات القادمة 
وتشــكيل لجان العمل واالبتالع. ويخشى 
أهالــي جبــل صبيح مــن فــرض البؤرة 
كمستوطنة تتمدد لتحاصر بلدة بيتا وعديدًا 
من القرى المجاورة، مشــككين باألخبار 
الــواردة من جانب االحتــالل بأن البؤرة 
ســتزول خالل المدّة القادمة، مؤكدين أن 
أنيــاب الجرافات ال تــزال تنهب األرض 

وتغير جغرافيتها إلنشاء مستوطنة.

هجمة استيطانية

مــن جهتــه، أكــد عضــو لجنة التنســيق 
الفصائلــي فــي بلدة بيتــا الناشــط محمد 
دويكات أن بلدة بيتا تتعرض منذ أكثر من 
عام لهجمة اســتيطانية واســعة تستهدف 

أراضيها.
وأوضح دويــكات أن أولــى المحاوالت 
كانــت فــي جبل صبيــح وجبــل العرمة 
بالتزامــن، عندمــا حاول المســتوطنون 
مدعومين بقوات االحتالل تنظيم زيارات 
دينيــة لهــذه المنطقــة التــي تعــد أثرية، 
فتصــدى لهم أهالي بيتا، واستشــهد على 
إثرهــا المواطنان محمد حمايل وإســالم 

دويكات.

ولفــت دويــكات إلــى أن هــذه المنطقــة 
استراتيجية تقع بالقرب من حاجز زعترة 
العســكري الــذي يربــط شــمال الضفــة 
بجنوبها، محذراً من أن وجود هذه البؤرة 
سيكون اســتكماالً لسلسلة بؤر استيطانية 
تبــدأ من الغــور وتنتهي بجنــوب الضفة 
الغربيــة، وهذا جزء من مشــروع الضم 
)الســلب والنهب( الذي يســعى االحتالل 
لترجمته على أرض الواقع. وعدّ دويكات 

يحدث من تمدد اســتيطاني يكاد ال يذكر، 
مردفا: “ليس لنا إال هللا”.

وشدد على ضرورة تعزيز صمود أهالي 
منطقة المســافر، مؤكــداً أنهم صامدون، 
ولن يرحلــوا ويتركــوا األرض لقطعان 
المســتوطنين، وختم بقوله: “إما أن نحيا 
عليها بكرامة أو نلقى هللا عليها شهداء”.

ويســعى االحتالل ومستوطنوه من خالل 
انتهاكاتهــم المتواصلــة لتضييــق الخناق 
على أهالي الخليل ومســافر يطا، إلجبار 
الســكان والمزارعين على ترك منازلهم 
وأراضيهــم، التــي تعد مطمعــاً لحكومة 
االحتــالل التــي تســعى للســيطرة عليها 

لمصلحة االستيطان.

بيت لحم.. مستوطنون يستولون 
على مبنى ويحولوه لنواة 

استيطانية

 26 بتاريــخ  مســتوطنون،  اســتولى 
مايــو 2021، على مبنــى قديم في قرية 
الرشايدة شرق بيت لحم، وحولوه لنواة 

استيطانية.

وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز 
الرشــايدة في تصريحــات صحفية، بأن 
مجموعة من المســتوطنين استولوا على 
مبنى قديم بمســاحة إجماليــة تبلغ )400 
متــر مربــع(، كان يســتخدم ســابقاً مقراً 
لجيش البادية األردني يقع في منطقة رجم 
الناقة، حيث تم تنظيفه ووصله بالكهرباء 
وكشــافات،  إنــارة  وتركيــب  والميــاه، 

باإلضافة إلى وضع أسرة للنوم. 

وأشــار الرشــايدة إلــى أن هــذه المنطقة 
حيوية ورعوية وقريبة جــدًّا من القرية، 
وأن  طبيعيــة،  محميــة  أنهــا  ومصنفــة 
االحتــالل يمنع المواطنيــن من الوصول 
إليهــا، قائالً: “ما يجري اآلن في المنطقة 

هو االســتيالء على مســاحة واســعة من 
األرضي تقــدر بمئــات مــن الدونمات، 

وإنشاء بؤرة استيطانية عليها”.

االحتالل يصّدق على إنشاء 
560 وحدة استيطانية شرق 

بيت لحم

صّدقــت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، 
بتاريخ 27 مايو 2021، على بناء مئات 
الوحدات االســتيطانية جنوب شرق بيت 

لحم.

وقــال مديــر مكتب هيئة مقاومــة الجدار 
واالســتيطان في بيت لحم حسن بريجية، 
في بيان صحفي: “إن ســلطات االحتالل 
وحــدة   )560( إنشــاء  علــى  صدّقــت 
استيطانية في مستوطنة “متساد” المقامة 
على أراضي المواطنين في قرى كيسان 

والرشايدة”.
وأضــاف بريجية أن هذه القرار يأتي بعد 
التصديق قبل أيام على إنشاء )90( وحدة 
استيطانية في مســتوطنة “ايبي هناحل” 

المقامة على أراضي قرية كيسان.

وذكــر أنَّ هــذا التســارع فــي التوســع 
االستيطاني يعد استهدافاً واضحاً للسيطرة 
على المنطقة الجنوبية الشرقية، وبالتالي 
ربط المستوطنات ببعضها. يشار إلى أن 
المســتوطنين اســتولوا، بتاريخ 26 مايو 
2021، على مبنى قديم في “رجم الناقة” 

ببرية الرشايدة شرق بيت لحم.

االحتالل ُيواصل غرس بؤره 
االستيطانية في خاصرة جبل 

صبيح

تُواصــل قــوات االحتــالل ومجموعــات 
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أن بقاء هذه البؤرة موجودة سيؤدي لقطع 
تواصــل األراضــي بيــن شــمال الضفة 
وجنوبها، ما يســهل تنفيذ مشروع الضم 

)السلب والنهب(.

وأشــار دويكات إلى أن هناك اجتماعات 
دوريــة للفصائل تهدف لتنظيــم فعاليات 
لمواجهة االستيطان في المنطقة، للضغط 
على االحتالل لوقف التوسع االستيطاني، 
مطالباً بضرورة مواصلة العمل الدؤوب 

لمنع التوسع االستيطاني.

ووّجــه دويــكات التحية ألهالــي بلدة بيتا 
الذيــن ينجحون في كل مــرة في مواجهة 
التمــدد االســتيطاني من خــالل فعاليات 
تصاعدية شعبية وجماهيرية، مردفاً: “ال 
يمكــن لالحتالل أن يرحــل إال من خالل 
الضغــط والمواجهة الواســعة مــن أبناء 
البلدة إلفشال المخططات االستعمارية”.

ودعا دويكات لضــرورة أن يكون هناك 
دور فاعل على المســتوى الرسمي يتمثل 
بخطــوات عمليــة تناســب حجــم التمدد 
االســتيطاني، مطالبــاً بتحــرك سياســي 

دبلوماســي يقــوم علــى أســاس ســحب 
ووقــف  االحتــالل،  بدولــة  االعتــراف 
التنســيق األمني، ووقف العمــل باتفاقية 

باريس االقتصادية.

االحتــالل  يجبــر  كلــه  “ذلــك  وتابــع: 
والمســتوطنين علــى الرحيــل، ويُوصل 
رســالة للعالم أن الفلسطيني ال يقبل ببقاء 
الوضع على ما هو عليه، وسيستخدم كل 

وسائل المقاومة في سبيل ذلك”.

ويتوســط جبل صبيح قــرى بيتا وقبالن 
ويتما متخذاً إطاللة جميلة واســتراتيجية 
تســجل كل حركــة خاصةً في بلــدة بيتا؛ 
نظراً لخصوصية جينات االنتماء الوطني 
الصادق ألهالي بيتا وســيرتها الذاتية في 

مواجهة االحتالل ومستوطنيه.

تهويد مستمر

المجلــس  فــي  النائــب  يــرى  بــدوره، 
التشريعي عن حركة حماس في طولكرم 
محــاوالت  أن  زيــدان  الرحمــن  عبــد 
المســتوطنين إلقامة بؤر اســتيطانية هي 

جزء من سياسة الكيان الدائمة والمتجددة 
في الســيطرة على األراضي الفلسطينية 

وتهويد الضفة الغربية.

وأوضح زيدان أن السيطرة على األرض 
تتــم عبر عــدة محــاوالت متواصلة منذ 
شــهور، الفتاً إلــى أن منطقة جبل صبيح 
شــهدت مواجهات عديــدة، وارتقى فيها 

الشهداء والجرحى.

وعــدَّ زيــدان أن لالحتالل أهدافــاً خفية 
تدفعــه للتركيــز على اختيــار نقطة جبل 
صبيح لالنطالق ببؤرة استيطانية كبرى.
وبيّن زيــدان أن الصراع في منطقة جبل 
صبيح فرض أمر واقع، وهو ليس مجرد 

نزاع قانوني.

ويشــهد جبل صبيح مواجهات يومية مع 
المســتوطنين وقوات االحتــالل، وارتقى 
خــالل مواجهــات نصرة القــدس وغزة 
الدكتــور عيســى برهم شــهيدًا، في حين 
شــرع األهالي في إخراج مســجد الشهيد 
عيســى برهم للنور قبل أن يمر األسبوع 

األول على استشهاده.
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على مدار األعوام الماضية، حافظت “جمعية 
المرسم الجوال” في مدينة الزرقاء )20 كلم 
معرضها  تنظيم  على  عّمان(  شرق  شمال 
السنوي تحت عنوان “فلسطين حكاية ولون”، 
وعالمية،  عربية  عواصم  عدّة  جاب  والذي 
وهو يضّم أعماالً لعشرات الفنانين األردنيين 
بمشاركات  يتّوسع  أن  قبل  والفلسطينيين 

عربية.

للتظاهرة:  تقديمهم  في  المنّظمون  ويقول 
التشكيلي من  للفن  لما  “نرسم لها )فلسطين( 
والمعلومة  الفكرة  إيصال  في  بالغة  أهمية 
بأسلوب بسيط، ولما له من حضور وتواجد 
إنساني في العالم أجمع، ولكونه أداة من أدوات 
بأسلوب  الحقائق  وتوضيح  بالحق  التعريف 
ولغة يتعارف عليها كل سكان األرض بكافة 

لغاتهم”.

بالتزامن مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، 
الذي  المعرض  من  العاشرة  الدورة  انطلقت 
يقام هذه المرة افتراضياً بسبب إغالق المراكز 
الثقافية في عّمان مع انتشار فيروس “كوفيد 
19-”، ويشارك فيه حوالي ستّة وثمانين فناناً 

وفنانة من مختلف أنحاء العالم العربي.

الفلسطينية تمام  الفنانة  المعرض  تشارك في 
األكحل التي ارتبطت تجربتها بزوجها الفنان 

الراحل إسماعيل شموط )1930  الفلسطيني 
- 2006(، حيث ترّكز في أعمالها على واقع 
نحو  تنزع  تسجيلية  واقعية  ضمن  اللجوء 
التعبيرات  توّظف  كما  والرمزية،  التعبيرية 
الشعبية من طقوس وأزياء وعادات ومعمار 

لم يغب عن لوحتها.

الفلسطيني  والناقد  الفنّان  أعمال  تحضر  كما 
السوري عبد هللا أبو راشد )1951 - 2019(، 
تصّور  باألحبار  طباعة  فيها  استخدم  والتي 
مجموعة من الفلسطينين خلف جدار الفصل 
العنصري، مع التذكير بدوره في توثيق الفن 
التشكيلي الفلسطيني في مجموعة مؤلفاّت منها 
“فّن التصوير الفلسطينّي: حواريات األرض، 
االنتفاضة”  المقاومة،  القدس،  التراث، 

.)2007(

منحوتة  القليبي  سامي  التونسي  الفنان  ويقدّم 
بعنوان “من األنقاض نعرج” والتي يعيد فيها 
تدوير مواد من الحديد، والفنان الجزائري عبد 
الغني ظافري بعمٍل يجسد رجالً برفقة ابنه من 
دون أن تظهر مالمحهما وسط فضاء يحيل 
إلى االنتظار تعكسه كثافة اللون وعمق المشهد 
خلفهما، إلى جانب عمل للفنانة العراقية كفاح 
فاضل آل شبيب يبرز امرأة تمدّ ذراعها التي 
تستقر عليها بيوت القدس وقبة الصخرة، فيما 
تقبض راحة يدها على غصن زيتون أخضر.

“فلسطين حكاية ولون”: في تذّكر النكبة


