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Ëó≤J
ي�صعى هذا الكتاب ،اÿام�ص يف �صل�صلة اأول�ص âاإن�صان kا ،اإىل التعري∞ باأبر RاملجاRر

الإ�رشاFيلية التي ارتكب âب ≥ëال�صع Öالفل�صطيني منذ بدايات الحتÓل الإ�رشاFيلي
لأرVص¬.

ّ
بد من ا◊دي åعنها ،كمجاRر 1948
ويركز الكتاب على بع�ص املجاRر التي ل ّ

وكفر قا�ص ºو�صبا و�صاتي Óوجن Úوغزة ،ل�صعوبة ا◊دي åعن كاaة املجاRر التي

امل�صتمرة منذ اأك Ìمن
ارتكبها ويرتكبها الإ�رشاFيليون ،بل ل�صعوبة ح�رشها ،وهي
ّ
�صت Úعام kا.
كما يت�صمن الكتاب العديد من ال�صواهد والأدلّة من اأقوال واأaعال تاريîية
ومعا�رشة ،تãب âمبا ل يد´ جما kل لل�صك اأن املجاRر هي لي�ص âحالة ال�صتãناء يف
متعمدة بل ومعتمدة تكاد تكون اأقرب لل�صيا�صة
املمار�صات الإ�رشاFيلية ،لكنها حالة ّ
(وقد كان âاملجاRر aع k
� Óصيا�صة معتمدة يف .)1948
ونو ّد لف âنظر ال≤ار Çالكر Ëاإىل اأن هذا الكتاب يëتوي بع�ص ال�صور التي قد

ل تنا�ص Öالأطفال ال�ص¨ار اأو املرVصى اأو اأ�صëاب امل�صاعر ا◊�صا�صة; وقد ارتاأى
املëرر الإب≤اء عليها لأن ن�رشها جزء من التوKي≥ الذي ل غنى عن¬; خا�صة يف مãل هذ√
املواVصيع ،عندما تكون ال�صورة aع k
 :Óباأل∞ كلمة.
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áeó≤e
ال�صم âي¨ ّل∞ امل�صهد ،وال≤اتل م�صرت�صل يف ا÷رية ،واملكان Kاب ;âاأما التاريخ
aمتفر êم�صى علي¬ اأك Ìمن �صت Úعام kا  ⁄تîتل∞ aيها اإل ت≤نيات ن≤ل امل�صاهد
ّ

وال�صور .م�صاهد انت�صال ا÷ åãتعرVص ل≤طات لنت�صال جãتي الأم والأب” .هذ√

يد√“� ،صëبها من – âالركام لتكتمل بهذا عاFلة عطا اˆ يف عداد ال�صهداء ،الأم
والأب والأولد ال�صتة� .1صوت ال≤ذا ∞Fل يتوق∞a ،ال�صماء يف Xل الحتÓل

�صماء اأخرى .ويف Rاوية اأخرى ا�صت�صهد اأحمد ّaياVص عندما حاول اإن≤اذ �ص≤ي≤¬

�صامي; ب≤ع الدماء على الأرVص وا÷دران ،وبع�ص من الأ�صÓء املتناKرة هنا وهنا∑

كان âيف انتظار �صكان املنط≤ة ،الذين هرعوا اإىل املنزل لي�صهدوا �aصول املاأ�صاة;2

وكل ما �صب≥ هو ن≤طة يف بëر ما جرى من جماRر واعتداءات على يد الحتÓل
يف حرب غزة الأخرية ( ،)2009-2008لكن¬ يكاد يتطاب≥ و�صف kا مع ما اأورد√
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اأحد موDرخي جي�ص الحتÓل يف ت≤رير رaع¬ اإىل رو�Dصا ¬Fبعيد ارتكاب جمزرة دير
يا�ص:)1948( Ú

انه�صوا الآن واذهبوا اإىل مدينة ال≤تل
و�صاهدوا الدماء املتناKرة
والأدم¨ة املبعÌة
والأع�صاء امل≤طعة لل≤تلى
على ا÷دران وا◊جارة والأ�صيجة والطÚ
ويف كل مكان

3

وكل الروايات� ،صواء روايات ال�صëاaة اأم ال�صهود اأم ال�صëايا اأم تفاخر

املجرم Úاأنف�صه ،ºت�صيع اأمام اإنكار امل�صوDول ،Úواإ�Óaص هيÄات الت≤ëي≥،
l
م�صل�صل
وال�صم âالدو‹ ،واملëاكمات التي تفت íوت¨ل≥ وكاأن �صيk Äا  ⁄يكن.
م�صتمر منذ ما قبل �صنة  1948حتى يومنا هذاّ ،
م�صك k
�a Óصيف�صاء الإجرام ال�صهيوÊ
بالتواطو Dمع املتنفذين يف املجتمع الدو‹.

وت�صعى هذ√ الدرا�صة اإىل ت�صلي§ ال�صوء على اأبر RاملجاRر ال�صهيونية التي
ارتكبها الحتÓل ب ≥ëال�صع Öالفل�صطيني ،منذ بدايات¬ وحتى يومنا هذا،

لعلها على الأقل –يي Vصمري العدالة جمددا ،kل≤�صية �صع Öما يزال يعا Êاأب�صع

النتهاكات – âالحتÓل الإ�رشاFيلي لأرVص¬ ،ول يزال اأك Ìمن ن�صف¬ م�رشداk

يف ال�صتات ينتظر ح≤¬ يف العودة; اأو لعلها اإن عجزت عن ذلك ،تعطي¬ ح≤¬
8

من الرواية اÿالية من الأكاذي Öوالإنكارات الر�صمية الإ�رشاFيلية ،لأن ما و≤Kت¬

ال�صور وال�صهادات اأ�صب íالآن اأكب من اأن يëو√ ت�رشي íر�صمي اأو ذريعة RاFفة
تدعي الدaا´ عن النف�ص.

 ïjQCÉJاQRÉéŸ
يîتل∞ التاأريخ للمجاRر عن التاأريخ لأي حد çاآخر ،لي�ص  §≤aلأن الباح åيف كل مرحلة
يكت�ص∞ ح≤ا ≥Fمعينة اأو تواجه¬ ع≤بات ﬁددة ،الأمر الذي يجعل¬ يبداأ مرحلة اأخرى من جديد،
بل لأن املجاRر عمليات تت�ص∞ عادة بال�رشية ،اإل يف النادر اأو ال≤ليل منها; ولأن املجاRر عادة بÓ
وKا ≥Fاأو م�صتندات ،اإل ح Úي�ص ّنفها مرتكبوها يف خانة ”ا◊روب العظيمة“ ل يف خانة املجاRر،
aين�رشون كل ما يتعل≥ بها حتى مع املبال¨ات ،وه ºمعتزون بذلك; وتلك حالت معدودة يف
التاريخ البعيد.
واملجاRر لها بدايات معلومة ،لكن لي�ص لها نهايات .قد يرتاءى ملعا�رشيها وللباح Úãعنها
اأن لها اأي�ص kا نهايات معلومة ،لكن الأيام تãب âاأن املجاRر ل نهايات لهاa ،الذين عا�صوا اأو ب≤وا
اأحياء من بعدها ل يعي�صون كما يعي�ص الأحياء .حياته ºدوم kا تتاأKر ،تت¨ري ،تتطور ،ل كما يريدون،
واإ‰ا كما Œتذبه ºدوم kا اإىل الوراء نëو تلك التجربة املاأ�صاوية ،بوعي اأو ب Óوعي ،الذكريات
املوجعة.
بت�رش ±عن بيان نويه�ص� ،صبا و�صاتي( Óبريوت :مو�Dص�صة الدرا�صات الفل�صطينية.)2003 ،
ّ
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ÊƒfÉb ó«¡“ :k’hCG
ل يوجد يف ال≤انون الدو‹ اأو يف الإر çالأكاديي تعري∞ واحد متف≥ علي¬
يعرaها على اأنها ال≤تل
لـ”املجزرة“ ،لكن التعري∞ الل¨وي الأك Ìانت�صارا kلها ّ
الوح�صي اأو الذي ل ييز يف ا�صتهدا .¬aوعلي¬a ،اإن هذا التعري∞ ل يëدد املجزرة
بعدد ال≤تلى اأو ال�صëايا ،ول ي�صتãني من املجاRر تلك التي ل ي≤تل aيها مدنيون،
بل اإن املجزرة هي الفعل الذي ينتهك قد�صية ا◊ياة الب�رشية ،بطري≤ة ال≤تل ،ب¨�ص
النظر عن هوية ال�صëية.
ومن التعريفات الأخرى ال�صاFعة اأي�ص kا ،تعري∞ املجزرة على اأنها ال≤تل املتعمد
وامل≤�صود لعدد معتب من الأaراد ،يف Xرو ±اعتداء وق�صوة ،اأو مبا يîال∞
املت�ëرشين“ ،وهو التعري∞ الوارد يف الـ ،Martens Clause
املعهود ب” Úالب�رش
ّ
اإحدى املرجعيات يف ا�صت≤ا ¥ال≤انون الدو‹ ا◊دي.å
11

وتعد اتفاقيات جني∞ الأربعة املرجع الرFي�صي aيما يتعل≥ ب≤واعد ا◊رب
ّ
وال≤تال ،مبا يف ذلك ا÷وان Öالإن�صانية ،اإل اأن العديد من التفاقيات واملواKي≥

الدولية الأخرى تتطر ¥اإىل هذ√ املمار�صات ،ومنها اإعÓن ح≤و ¥الإن�صان ،ومواKي≥
ا◊≤و ¥القت�صادية والجتماعية ،وال�صيا�صية وال≤ãاaية ،والتفاقيات املتعل≤ة ب≤ëو¥

الطفل وح≤و ¥املراأة ،ومواKي≥ ال�صëفي Úوالأط≤ ºالطبية ،وكذلك التفاقيات

اÿا�صة بالأ�صلëة امل�صموحة واملëظورة ،مãل اتفاقية جني∞ ب�îصو�ص الأ�صلëة

البيولوجية وا�صتîدام ال¨ا ،)1925( Rواتفاقية حظر اأنوا´ ﬁددة من الأ�صلëة

 ،Convention on Certain Weaponsوالتي وقع� âصنة  1980وبروتوكولتها
املل≤ëة وتعديÓتها.

و ⁄توقع ال�صلطات الإ�رشاFيلية على بع�ص هذ√ التفاقيات واملواKي≥ ،مãل

البوتوكول الVصايف الãا Êلتفاقية جني∞ ب�îصو�ص ÷ان الت≤ëي≥ الدولية

يف النتهاكات ،وكذلك الأمر بالن�صبة لتفاقية حظر الأ�صلëة البيولوجية

والبكرتيولوجية ( ،)1972واتفاقية حظر الأ�صلëة الكيمياFية ( ،)1993والبوتوكول
الإVصايف الãال åلتفاقية حظر اأنوا´ ﬁددة من الأ�صلëة ( ،)1980واKن Úمن

الإVصاaات التعديلية عليها ( 2001و .)2003كما اأن¬ حتى تلك التفاقيات التي
�صادق âعليها ال�صلطات الإ�رشاFيلية aاإنها ل تراعي الكãري ‡ا تن�ص علي¬ يف

بد هنا من التذكري الدا ºFبجرية ”الحتÓل“ ال≤اFمة
ارتكابها ÷راFمها .ول ّ
حتى يومنا هذا ،وهي بëد ذاتها ﬂالفة لل≤وان Úالدولية ولÓأعرا ±والأخ¥Ó
واملواKي≥.
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و قد انت�رش يف ال≤انون الدو‹ ا◊دي åم�صطل” íعاملية املëاكمة“ Universal

 ،Jurisdictionالذي ي≤وم على مبداأ اأن بع�ص ا÷را ºFالتي ترتك Öهي aظيعة

لدرجة توج Öاأل “ر بدون ﬁا�صبة اأو يظل مرتكبيها من دون ع≤اب ،وبالتا‹

aاإن ح≥ املëاكمة aيها عاملي ول ي≤ت�رش على الدولة التي ينتمي اإليها مرتكبو هذ√

ا÷رية ،ب ±Óîال≤انون ا÷ناFي العادي .وهذا امل�صطل ” íتب ّني¬ يف ميãا ¥النظام

الأ�صا�صي للمëكمة ا÷ناFية الدولية يف روما Rome Statue of the International

يعرaها:4
 ،Criminal Courtوجاء يف بند ا÷را ºFالدولية التي ّ

وتعر ±باأنها اأي aعل من اأaعال ال≤تل اأو اإ◊ا ¥ال�رشر
 .1الإبادة ا÷ماعيةّ ،

ا÷�صدي اأو الع≤لي ا÷�صي ºاأو الإخ�صا´ لأحوال معي�صية ي≤�صد بها

الإه ،∑Óاأو aرVص تدابري منع الإ‚اب اأو ن≤ل الأطفال عنوة اإىل جماعة
اأخرى ،املرتكبة ب≤�صد اإه ∑Óجماعة قومية اأو اإKنية اأو عرقية اأو دينية
ب�صفتها هذ√ ،اإهÓك kا كلي kا اأو جزFي kا.

Vصد الإن�صانية ،وت�صمل :ال≤تل العمد ،والإبادة ،وال�صرتقا ،¥واإبعاد
 .2ا÷راّ ºF
ال�صكان اأو ن≤له ºق�رشي kا ،وال�صجن اأو ا◊رمان ال�صديد على اأي نëو اآخر
من ا◊رية البدنية مبا يîال∞ ال≤واعد الأ�صا�صية لل≤انون الدو‹ ،والتعذي،Ö
والأaعال الÓاإن�صانية الأخرى ذات الطابع املماKل التي تت�صب Öعمدا kيف
معاناة �صديدة اأو يف اأذى خطري يل ≥ëبا÷�ص ºاأو بال�صëة الع≤لية اأو البدنية;

متى ارتكب âيف اإطار هجوم وا�صع النطا ¥اأو منهجي موج¬ Vصد اأية
جمموعة من ال�صكان املدني.Ú
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 .3جرا ºFا◊رب ،وت�صمل:
ا .Cالنتهاكات ا÷�صيمة لتفاقيات جني∞ املوDرخة بـ ،1949/8/12

واأبرRها‡ :ار�صة ال≤تل العمد ،اأو التعذي Öاأو املعاملة الÓاإن�صانية مبا

يف ذلك اإجراء Œارب بيولوجية ،اأو تعمد اإحدا çمعاناة �صديدة اأو
اإ◊ا ¥اأذى خطري با÷�ص ºاأو بال�صëة ،اأو اإ◊ا ¥تدمري وا�صع النطا¥

باملمتلكات وال�صتيÓء عليها دون اأن تكون هنا∑ Vرشورة ع�صكرية
تبر ذلك وباملîالفة لل≤انون وبطري≤ة عابãة ،اأو الإبعاد اأو الن≤ل غري

امل�رشوع ،Úاأو ا◊ب�ص غري امل�رشو´ ،اأو اأخذ رهاFن.

ا÷دية الأخرى لل≤وان Úوالأعرا ±ال�صارية على
ب .النتهاكات
ّ
املناRعات الدولية امل�صلëة يف النطا ¥الãاب âلل≤انون الدو‹ ،واأبرR

ما ي�صاa ±يها اإىل ما ذكر اأع :√Óمهاجمة اأو ق�ص∞ املدن اأو ال≤رى
اأو امل�صاكن اأو املبا Êالعزلء التي ل تكون اأهداk aا ع�صكرية باأية

Vصد املبا Êامل�îص�صة لÓأغراVص
و�صيلة كان âوتعمد توجي¬ هجمات ّ
الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اÿريية والآKار التاريîية

وامل�صت�صفيات واأماكن Œمع املرVصى وا÷رحى� ،رشيطة األ تكون
اأهداk aا ع�صكرية; واإعÓن اأن¬ لن يب≤ى اأحد على قيد ا◊ياة; وا�صتîدام
ال�صموم اأو الأ�صلëة امل�صممة; وا�صتîدام ال¨اRات اÿان≤ة اأو ال�صامة

اأو غريها من ال¨اRات وجميع ما يف حكمها من ال�صواFل اأو املواد

اأو الأجهزة; وا�صتîدام اأ�صلëة اأو قذا ∞Fاأو مواد اأو اأ�صالي Öحربية
14

كي∞ يف�رش ح≥ الدaا´ عن النف�ص باأن¬ اإرهاب ،والإرهاب دaا´ عن النف�ص!! اإÊ
اأ�صتطيع اأن اأعدد دو kل “ار�ص الإرهاب ،واإ�رشاFيل هي اإحدى هذ√ الدول .يج Öاأن نîرê
اأنف�صنا من الكلي�صهات ،واأل ن�صاوي ب Úال≤اتل وال�صëية ،ب Úال≤وة املëتلة وال�صعÖ
الذي ير â– ìRالحتÓل وي≤اوم¬ .ونëن ‡ãلو �صعوبنا غري املنتîب ،Úوعلينا اأن نن≤ل
باأمانة ما ت�صاهد√ اأعيننا ،و–�ص¬ قلوبنا.
خوان غويت�صولو (كات Öومفكر اإ�صبا)Ê
جريدة ال�رش ¥الأو�ص§ ،لندن.2002/4/27 ،

ت�صب Öبطبيعتها اأVرشاراR kاFدة اأو اآلم kا ل لزوم لها اأو تكون ع�صواFية
بطبيعتها باملîالفة لل≤انون الدو‹ للمناRعات امل�صلëة; وتعمد Œويع

املدني Úكاأ�صلوب من اأ�صالي Öا◊رب بëرمانه ºمن املواد التي ل غنى

عنها لب≤اFه ،ºمبا يف ذلك تعمد عرقلة الإمدادات ال¨وKية.

وب�صب” Öعاملية املëاكمة“ ملãل هذ√ ا÷را ،ºFالتي غالب kا ما يرتكبها الحتÓل

الإ�رشاFيلي بدم بارد ،ويبرها بـ”ال�رشورة الع�صكرية“ ،تر�aص �صلطات الحتÓل
التوقيع على ميãا ¥روما aيما ي�îص املëكمة ا÷ناFية الدولية ،لكن دو kل

اأوروبية عدة اأدخل âهذ√ ال≤اعدة يف قوانينها املëلية�a ،صار ي ≥ëلها ﬁاكمة
غري مواطنيها ‡ن ارتكبوا مãل هذ√ ا÷را ºFحال تواجده ºعلى اأرVصها; و”

ت�صجيل بع�ص ال�صواب≥ يف هذا املجال بالن�صبة لل≤ادة الإ�رشاFيلي Úمãل الدعاوى
التي رaع âيف اإ�صبانيا وبريطانيا Vصد قادة اإ�رشاFيلي Úع�صكري Úو�صيا�صي،Ú
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منه :ºاآيف ديîرت  ،Avi Dichterومايكل هريت�صو ،Michael Herzog ÆوبنيامÚ
بن اإليعاRر ،Binyamin Ben -Eliezerومو�صي¬ يعلون  ،Moshe Ya'alonودان
حالوت�ص .Dan Halutz

واإذ ّ
ت�صكل مãل هذ√ املëاولت بارقة اأمل يف جمال ﬁاكمة جمرمي ا◊رب
الإ�رشاFيلي ،Úوخا�صة اأن عددا kمن ال≤ادة الإ�رشاFيلي Úباتوا ي�îصون حالي kا ال�صفر

اإىل العديد من الدول الأوروبية; اإل اأنها ما تزال على ﬁك الختبارa ،مëاكمة
اأريل �صارون  Ariel Sharonمبجزرة �صبا و�صاتي Óيف املëاك ºالبلجيكية كانâ
نهايتها تعديل ال≤انون البلجيكي بد kل من اإدانة املجرم �صارون ،وكل¬ طبع kا بفعل
 •ƒ¨°†dGالإ�رشاFيلية والأمريكية التي –مي ا÷را ºFالإ�رشاFيلية ومرتكبيها من
املëاكمة اأمام ال≤انون الدو‹.
كما اأن قانون املëكمة ا÷ناFية الدولية لي�ص ذا مفعول رجعي بالن�صبة
للجرا .ºFوعلي¬a ،اإن كاaة ا÷را ºFالتي ارتكبها ال�صهاينة خÓل ال≤رن املاVصي
ل تدخل Vصمن اخت�صا�ص¬ ،وهي التي قتل aيها مÄات الآل ±من الفل�صطينيÚ
و�صلب‡ âتلكاته ºوطردوا من دياره.º
ت≤�صي
ويف اإطار هذ√ اÿلفية ال≤انونية اأي�ص kا ،نذكر ÷ان الت≤ëي≥ و÷ان ّ
ا◊≤ا ≥Fالدولية ،والتي ت�îصى ”اإ�رشاFيل“ من تاأKريها على �صورتها يف الراأي
العام العامليa ،تëاول منع دخولها ملكان ا◊د ،çواأحد çمãال على ذلك منع
÷نة ت≤�صي ا◊≤ا ≥Fيف جمزرة بي âحانون ) (2006ومنع امل≤رر اÿا�ص ◊≤و¥
الإن�صان ريت�صارد aولك  Richard Folkمن دخول الأراVصي الفل�صطيني
املëتلة )كانون الأول /دي�صمب  ،(2008ومنع الفر ¥الدولية التي اأر�صلâ
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�صورة لرFي�ص الوRراء الإ�رشاFيلي ال�صاب≥
مناحي ºبي¨نV ،صمن قاFمة �صلطات النتداب
البيطا Êيف aل�صط Úللمطلوب ال≤ب�ص عليهº
مبكاaاأة كبرية ب�صب ÖجراFمه ºالدموية حتى
Vصد الإنكليز.
ويف �صنة  1978ح�صل بي¨ن على جاFزة
نوبل ”لل�صÓم“!

اإىل غزة من الدخول بعيد العتداء الإ�رشاFيلي )كانون الãا /Êيناير (2009
كي ل ترى حج ºا�ÿصاFر الب�رشية واملادية التي اأ◊≤تها اآلة ا◊رب الإ�رشاFيلية
بال≤طا´ ،والأ�صلëة امل�صتîدمة املëرمة دولي kا.
وباملواRاة مع ما �صب≥ تلجاأ �صلطات الحتÓل اإىل ت�صكيل ÷ان –≤ي≥ اإ�رشاFيلية
يف املجاRر التي –د çبع�ص ال�صجة ،كي تتجن Öالت≤ëي≥ الدو‹ من جهة
وتنز´ بالتا‹ عن نف�صها امل�صوDولية ال≤انونية وال�صيا�صية والإن�صانية .ومن جهة

اأخرى ،تتبج íبهذ√ املمار�صة ”الديوقراطية“ متنا�صية اأن نتا èFالت≤ëي≤ات داFم kا
ما تكون منëاRة اأو م¨لوطة .وقد اأن≤ذت هذ√ اللجان الكيان الإ�رشاFيلي من
تهمة ”اإرهاب الدولة“ اأك Ìمن مرة ،اأبرRها اإKر جمزرة �صبا و�صاتي،(1982) Ó
وجمزرة الأق�صى ) ،(1990وجمزرة ا◊رم الإبراهيمي يف اÿليل ) .(1994كما
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يدخل يف هذا الإطار نفي امل�صوDول Úالإ�رشاFيلي ÚلÓنتهاكات واملمار�صات

املîتلفة ،خا�صة aيما يتعل≥ با�صتîدام الأ�صلëة املëظورة دولي kا ،حتى حÚ
تãب âال�صور والت≤ارير الطبية والفëو�ص املîبية للمنظمات ا◊≤وقية الدولية
الكبى عك�ص ذلك; وﬁاكمات ا÷نود ،ال�صورية يف اأغلبها اإن “ّ ،âحيå
ذكرت منظمة هيومن رايت�ص وات�ص  Human Rights Watchاأن ال�صلطات

الإ�رشاFيلية � ≥≤– ⁄صوى يف ا ّ
أقل من  %5من حالت ال≤تل ،وتركزت الت≤ëي≤ات
على ما اإذا كان ا÷نود ي�صتîدمون ال≤وة ب�صكل غري قانو ،Êم�صيفة اأن تلك
الت≤ارير  ⁄تكن مطاب≤ة للمعايري الدولية.5
ولعل¬ من املو�Dص∞ بل املîجل ب ≥ëالب�رشية ،اأن العديد من املجاRر التي

يرتكبها الحتÓل ل ت�صن∞ حتى اليوم يف خانة املجاRر اأو ا÷راV ºFصد

الإن�صانية اأو جرا ºFالتطهري العرقي ،مبا يف ذلك ”ا “±Óÿحول جرا ºFحرب

 ،1948على الرغ ºمن كل ما ّ” توKي≤¬ عنها .كما اأن جمرمي الحتÓل يظلون
طل≤اء ،بل ه” ºقادة“ ي�صت≤بلون يف البلدان الأخرى ويعاملون بëفاوة ،يف
ح Úاأن قاد kة منتîب Úديوقراطي kا ،يعاملون كـ”اإرهابي “ÚويفرVص عليه ºا◊�صار
وامل≤اطعة ال�صيا�صية ملجرد كونه ºيار�صون ح≤ه ºيف امل≤اومة.
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بطاقة جمرم
الإ�ص :ºمناحي ºبي¨ن
امليÓد ،1913 :رو�صيا
الدرا�صة :ا◊≤و¥
اأبرﬁ Rطات¬ :و�صل اإىل aل�صط� Úصنة  ،1942وتراأ�ص �صنة  1943ع�صابة الأرجون ،التي
ارتكب âالعديد من املجاRر .انت Öîع�صوا kيف الكني�ص� âصنة  ،1949واأ�صب íرFي�ص kا للوRراء
�صنة  1977حتى  ،1983وقام خÓلها بتوقيع معاهدة �صÓم مع م�رش ،وVرشب املفاعل النووي
العراقي ،واجتيا ìلبنان.
اأبر Rا÷را :ºFجماRر  1948ومنها دير يا�ص� 254( Úصهيدا kمعظمه ºمن الن�صاء والأطفال
وال�صيو ،)ñن�ص∞ aند ¥امللك داود ،واغتيال الكون âبرنادوت.
مناحي ºبي¨ن ،املعرaة ،ا÷زيرة.ن ،âانظرhttp://www.aljazeera.net :

بطاقة Vصëية
الإ�صﬁ :ºمد نا�رش البعي ( 6اأ�صهر)
تاريخ ال�صت�صهاد :م�صاء الأربعاء 2008/2/27
مكان ال�صت�صهاد :ا�صت�صهد وهو نا ºFيف �رشير√ داخل بيت¬ ،بعد اأن
�ص≤§ �ص≤∞ املنزل وجدران¬ علي¬ نتيجة ق�ص∞ املنزل ب�صارو ñاإ�رشاFيلي.
اأداة ا÷رية� :صارو ñمن طاFرة اإ16-±
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»JÉeƒ∏©e ó«¡“ :kÉ«fÉK
عاد kة ما يرتب§ ا◊دي åعن جماRر الحتÓل الإ�رشاFيلي مبجاRر ﬁددة مãل
دير يا�ص Úاأو �صبا و�صاتي ;Óاأو بفرتات تاريîية ﬁددة مãل �صنة ;1948-1947
اأو اأحيان kا ب�ص�îصيات اأو جمموعات اإ�رشاFيلية ﬁددة قام âبالدور الأكب يف
هذ√ املجاRر .لكن تكفي نظرة �رشيعة على التاريخ ال≤ري Öلندر∑ اأن هذ√
املجاRر  ⁄تكن �ﬁصورة يف aرتة ﬁددة بل هي م�صتمرة; و ⁄ي≤ت�رش اقرتاaها
على تيار مع Úاأو �ص�îصيات ﬁددة بل جرية م�صرتكة يتواطاأ يف ارتكابها
الإ�رشاFيليون مبîتل∞ اأطياaه ºالفكرية وال�صيا�صية والجتماعية.
يعد قتل الفل�صطيني” Úجرية“ عند الإ�رشاFيلي ،Úلكن¬ جزء Vرشوري
ول ّ
من ≤Kاaة جمتمع قا ºFعلى مبداأ الحتÓل≤a .بول اإمكانية املجزرة وار lد لدى
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حد �صواء; بل اإن من اأبر Rالظواهر التي ي ّت�ص ºبها
اليم Úوالي�صار ال�صهيو Êعلى ّ
املجتمع الإ�رشاFيلي اأن¬ جمتمع حربي ،وذو ≤Kاaة حربية .ويëفل الفكر ال�صهيوÊ
والع≤يدة اليهودية ا◊ديãة باملفاهي ºالعن�رشية ،والتي ّ” التطر ¥اإىل الكãري منها
يف ا÷زء الأول من هذ√ ال�صل�صلة )عن�رشية ”اإ�رشاFيل“a :ل�صطينيو ‰ 48وذج kا(.6
كما اأن قادة الإرهاب ال�صهيو Êي�صبëون رو�Dصاء وRراء بالنتîاب ،منه :ºال≤اFد
الأعلى لع�صابة الأرغون  Irgunمناحي ºبي¨ن ) Menachem Beginجمزرة دير
يا�ص ،(Úواإ�ص� ≥ëصامري  Yitzhak ShamirقاFد ع�صابة �صترين )جمزرة دير يا�صÚ
وaند ¥امللك داود( ،ومنه ºمو�صي¬ ديان ) Moshe Dayanجمزرة الدواية(،
واإ�ص ≥ëراب) Yitzhak Rabin Úالرتان�صفري املاأ�صاوي من اللد والرملة( ،واأريل
�صارون )جمزرة قبية والبي èو�صبا و�صاتي Óوغريه.(º
ولطاملا كان ال�صيا�صيون الإ�رشاFيليون حري�ص Úكل ا◊ر�ص على الإب≤اء على

كل ما اعت≤دت اأنني اأملك¬ من معلومات عن الأوVصا´ يف aل�صط Úقد –ط،º
aاملعلومات وال�صور �صيء ،والواقع �صيء اآخر ،يج Öاأن ت�صع قدمك على الأرVص لتعر±
ح≤ kا ما الذي جرى هنا ...يج Öقر´ اأجرا�ص العا ⁄باأ�رش√ لكي يعل ...ºاأن ما يëد çهنا
جرية يج Öاأن تتوق∞ ...ل توجد اأaران غا Rهنا ،ولكن ال≤تل ل يت §≤a ºمن خÓل اأaران
ال¨ا .Rهنا∑ اأ�صياء ” aعلها من ا÷ان Öالإ�رشاFيلي –مل نف�ص اأعمال الناRي اأو�صفيت�ص.
اإنها اأمور ل ت¨تفر يتعرVص لها ال�صع Öالفل�صطيني.
خو�صي¬ �صاراماغو (كات Öبرت¨ا‹ ،وحاFز على جاFزة نوبل لÓآداب)
 IójôLالöûق ا’ ،§°ShCلندن.2002/4/27 ،
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ما ي�صمى ”حرب ال�صت≤Óل“ و”طهارة ال�ص ìÓالإ�رشاFيلي“ وحرب ”الأقلية
Vصد الأكÌية“ مفاهي� ºصاFدة يف املجتمع ال�صهيو Êوالراأي العام العاملي ،ولكن
ّ
Kبa âيما بعد اأنها اأ�صطورة ل ت≤ارب الواقع باأي حال ،وكان لزام kا على
الدواFر الفكرية ال�صهيونية العرتا ±بكذب هذ√ امل≤ولة عند الك�ص∞ عن
اأر�صي∞ النكبة ،والت≤ارير الر�صمية ◊روب الع�صابات ال�صهيونية التي �صكلâ
لح≤ kا نواة ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي .وان�ص Öëهذا الإرهاب ،البعيد -بطبيعة
ا◊ال -عن ”طهارة ال�ص ،“ìÓعلى القتëامات والجتياحات التي نفذتها
Vصد Œمعات املدني Úيف املناط≥ الفل�صطينية ،ويف
الفر ¥ا◊ربية ال�صهيونية ّ
Œمعات وﬂيمات ال�صتات .وهو نف�ص¬ ما نرا√ اليوم يتكرر بذراFع ﬂتلفة ل
ي�صدقها منط≥ اأو ع≤ل ،مãل ”الدaا´ عن النف�ص“ و”ال�رشورة الع�صكرية“.
ّ
لكن هد ±املجاRر الإ�رشاFيلية كان منذ البدايات ك�رش اإرادة ال�صعÖ
الفل�صطيني ،واإرهاب¬ وترويع¬ ،وتنفيذ عملية تطهري عرقي توDدي اإىل طرد
الفل�صطيني Úمن اأرVصه ،ºوŒبهa ºيما بعد على ال�صت�صÓم وال≤بول بالت�صويات
املجëفة بعدها.7

ول ّ
يركز هذا العمل التوKي≤ي على ح�رش كاaة املجاRر الإ�رشاFيلية اأو اإىل
الإحاطة باأد ¥تفا�صيلها وحيãياتها ،ب≤در ما ّ
يركز على ت≤د� Ëصورة متكاملة
تعرVص
ويتعرVص ل¬ ال�صع Öالفل�صطيني منذ اأك Ìمن  60عام kاa .اأمام
لل≤ارّ Ç
ّ
عما ّ
الك ºمن ”aنون ال≤تل والإجرام“،
مãل هذا العدد الهاFل من املجاRر ،ومãل هذا ّ
بد للباح åمن عملية اختيار ملا �صي ّت�صع املجال لذكر√ .وŒدر الإ�صارة هنا اإىل
ل ّ
اأن هذا العمل يركز على املجاRر ب ≥ëالفل�صطيني ،Úيف ح Úاأن هنا∑ العديد من
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املجاRر التي ارتكبها الإ�رشاFيليون ب ≥ëالعرب وامل�صلم Úمن غري الفل�صطيني،Ú
والذين ي≤در عدد ال�صهداء بينه ºبëوا‹ ن�ص∞ مليون �صهيد ما ب� Úصنتي 1948
و.82006

بطاقة جمرم
الإ�ص :ºرaاFيل اإيتان
امليÓدa ،1929 :ل�صطÚ
الدرا�صة :تاريخ ال�رش ¥الأو�ص§  /العلوم ال�صيا�صية
اأبر Rالتوجهات الفكرية :ير�aص التناRل عن اأراVصي aل�صط Úاملëتلة �صنة ،1967
وير�aص عودة الÓج ،ÚÄوير�aص اإقامة دولية aل�صطينيةa ،بالن�صبة ل¬ اإ�رشاFيل هي ”دولة
بëدود ل ﬁدودة“ .ول≤د دعا اإىل الرد على كل حجر يرمي¬ الفل�صطينييون باإقامة ع�رش
املîدرة“.
ي�صون كال�رشا�صري املîدرة
م�صتوطنات Œعل الفل�صطيني” Úي�صون
اأبرﬁ Rطات¬ :الت ≥ëاإيتان بالباملا ،ñاللواء الع�صكري لع�صابة الهاجانا√� ،صنة ،1946
ومعها اإىل جي�ص الحتÓل �صنة  ،1948لينهي خدمت¬ �صنة •É°ûædG ¤EG ¬Lƒàjh 1982
ال�صيا�صي� .ص¨ل من�ص ÖوRير الزراعة اأك Ìمن مرة.
ي≤در
اأبر Rا÷را :ºFت�صفية الأ�رشى يف حرب ( 1956عدد غري معلوم حتى اليومّ ،
باملÄات) ،وجمزرة �صبا و�صاتي( Óحوا‹ KÓKة اآل� ±صهيد معظمه ºمن الن�صاء والأطفال
والعجزة) ح Úكان رFي�ص الأركان العامة ÷ي�ص الحتÓل.
رaاFيل اإيتان املعرaة ،ا÷زيرة.ن ،âانظرhttp://www.aljazeera.net :
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 .1الف:1948-1937 IÎ
على الرغ ºمن اأن معظ ºاملجاRر الإ�رشاFيلية املو≤Kة يف التاريخ ا◊دي åما قبل

تاأ�صي�ص دولة الحتÓل ارتكب âخÓل �صنتي  1947و ،1948اإل اأن هنا∑ بع�ص
ّ ،Ó
املجاRر املو ّ≤Kة قب k
لعل اأولها تفجري قنبلة يف �صو ¥مدينة حيفا يف .1937/3/6

واأغل Öالظن اأن جماRر اأخرى قد ارتكب âقب k
 ،Óولكن �صعوبة التوKي≥ يف تلك
الفرتة والaت≤اد لÓأرقام والإح�صاFيات الدقي≤ة وحيãيات املمار�صات ال�صهيونية

ي≤در عدد املجاRر التي ارتكبتها
تت�صب Öيف قلة ما نعر ¬aعن تلك الفرتة ،حيّ å

الع�صابات ال�صهيونية يف الفرتة  1948-1937باأك Ìمن  75جمزرة ،ذهV Öصëيتها
اأك Ìمن خم�صة اآل� ±صهيد aل�صطيني واآل ±ا÷رحى.9

وكانa âرتة a 1948-1947رتة الذروة يف ارتكاب هذ√ املجاRر ،وهي الفرتة

التي تعر ±عند العرب بـ”النكبة“ ،وعند الإ�رشاFيلي Úبـ”حرب ال�صت≤Óل“;

وقد اأXهرت املراجعات التاريîية ملا ح�صل خÓل هات Úال�صنت Úالداميت Úاأن
ما جرى كان اأ�صب¬ بتطهري عرقي اأو اإبادة جماعية .وو ّ� ≥Kصلمان اأبو �صتة تدمري

 531قرية aل�صطينية وطرد �صكانها ،بينها  270قرية هجرها �صكانها ب�صبÖ
هجوم ع�صكري مبا�رش ،و 122قرية طرد �صكانها على يد قوات الحتÓل،

ليãب âكذب الرواية الإ�رشاFيلية التي تدعي اأن الفل�صطيني Úالعرب ه ºمن اأخلوا
اأرVصه .ºكما و ّ ≥Kاأبو �صتة اأك Ìمن  200جرية حرب و 34جمزرة ارتكبV âصد

مدني Úاأو اأ�رشى خÓل �صنتي  1947و ،1948منها  17جمزرة ارتكب âاأKناء

الوجود البيطا Êو 17بعد ا÷Óء البيطا Êعن aل�صط.10Ú
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وقد كان ا◊دي åعن هذ√ املجاRر �ﬁصورا kلدى العرب ويف الروايات ال�صفهية،
أ�رش الإ�رشاFيليون على
يف ح Úكان ي�صهد تعتيم kا اإعÓمي kا كبريا kيف ال¨رب .وقد ا ّ
اإنكار هذ√ املجاRر لأك Ìمن  30عام kا ،اإل اأن �صلطات الحتÓل عادت واأaرجâ

عن بع�ص الوKا ≥Fاملتعل≤ة بتلك الفرتة ،وقام عدد من املوDرخ Úالإ�رشاFيليÚ

بدرا�صتها ،حي åاأكدوا اأن الع�صابات ال�صهيونية ارتكب âبالفعل املجاRر خÓل
ما ت�صمي¬ ”حرب ال�صت≤Óل“ .وقد مُع pر n
 ±هوDلء املوDرخون بـ”املوDرخ Úا÷دد“،

ي≤دم اإVصاaة معلوماتية ملا و ¬≤Kالفل�صطينيون ،ب≤در ما كان اإVصاaة
لكن ما كتبو√ ّ ⁄
نوعية مبãابة دليل اإدانة لÓحتÓل ،خا�صة اأن كتاباته ºاأKبت âمبا ل يد´ جما kل
ّ
لل�صك اأن هذ√ املجاRر كان âمدبرة ومنظمة ومدارة من قبل كبار ال�ص�îصيات

يف ا◊ركة ال�صهيوينة العاملية والوكالة اليهودية.

وقد حاول بع�ص هوDلء املوDرخ Úتبير ما جرى ،واأبرRه ºبني موري�ص

� Benny Morrisصاح Öعبارة ”يف ا◊رب Œري الأمور كما يف ا◊رب“،

‡ا ي�صري اإىل اأن¬ حتى الأكادييا الإ�رشاFيلية  ⁄ت�صل ºمن ≤Kاaة ال≤تل والعتداء التي
�رش ìبني موري�ص:
ت�صيطر على املجتمع الإ�رشاFيلي; وقد ّ

”..كما اأن طرد مÄات الآل ±من الفل�صطيني� Úصنة  ⁄ 1948يكن خطاأ اأو

جرية حرب ،بل اإن اÿطاأ الذي �صتدaع ”اإ�رشاFيل“ Kمن¬ هو عدم اإكمال ديفيد
بن جوريون] [David Ben-Gurionمهمة ”تنظي∞“ aل�صط Úالنتدابية من

العرب .ورغ ºذلك aاإن الظرو ±امل≤بلة يكن اأن Œعل عملية طرد العرب من

بد منها“!.11
aل�صطV Úرشورة ل ّ
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يف Xل الحتفالت املÄوية للم�رشو´ ال�صهيو ،Êواليوبيل اÿم�صÚ
ي�رش اأحدا≤a .kبل
لإقامة ”دولة اإ�رشاFيل“ ،تظهر لنا اللوحة تاريk îا من�صي kا لن ّ
 60عام kا ،وعلى وج¬ التëديد يف  ،1937/11/14نفذت اأكب عملية اإرهابية
يهودية Vصد العرب ،وكان ح�صاد ذلك اليوم الذي اأطل≥ علي¬ ”يوم الأحد
الأ�صود“ �صبعة قتلى من العرب ،وكان âهذ√ العملية مو�Dرش البداية ◊ملة
اإرهاب يهودية ا�صتمرت حتى �صنة  1948واإقامة ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي ،وقامâ
املنظمات اليهودية خÓلها بتنفيذ مÄات العمليات الإرهابية Vصد العرب
واأ�صفرت عن م≤تل املÄات ( )...اإن الإرهابي Úاليهود كانوا اأول من ا�صتîدم
تكتيك تنفيذ عدة عمليات اإرهابية يف وق âواحد واأماكن ﬂتلفة ( )...اإن
الإرهاب اليهودي كان اأول من وVصع عبوات نا�صفة يف اأماكن عامة ت¨�ص
با◊ياة مãل الأ�صوا ¥وﬁطات املوا�صÓت ،وكان اأول من ا�صتîدم قطع
ا◊ديد مل�صاعفة الفتك ،واأول من ا�صتîدم ال�صيارات املتفجرة...
عن املل ≥ëالأ�صبوعي ÷ريدة هاآرت�ص
(عمان :دار
نوا ±الزرو ،مو�صوعة الهولوكو�ص âالفل�صطيني املفتوّ ì
جمدلوي للن�رش� ،)2008 ،ص.71

وو�صل ا◊د بالإ�رشاFيلي ،Úباأن قاموا منذ �صنة 1951

بالعتداءات /التفجريات Vصد الكن�ص اليهودية يف العرا ،¥من
اأجل اإجبار اليهود على الرحيل اإىل ”اإ�رشاFيل“.
ال�صëايف واملوDر ñالإ�رشاFيلي توم �صي¨∞ بتاريخ
2006/10/4
نوا ±الزرو ،مو�صوعة الهولوكو�ص âالفل�صطيني
املفتو� ،ìص.71
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اأما اأبر Rاأعمال ”املوDرخ Úا÷دد“ aهو كتاب اإيÓن باب¬ ” Ilan Pappeالتطهري

العرقي يف aل�صط ،“Úحي åيوVص íاأن ما حد� çصنة  1948كان ”تطهريا kعرقي kا“
ومعدة بعناية .12وقد اأKار الكتاب Vصجة كبى عند �صدور√
و ≥aخطة مدرو�صة
ّ

تل≥ اهتمام kا
يف �صنة  .2006لكن ‡ا يو ⁄Dاإن�صانية الفل�صطيني ،اأن هذ√ املجاRرn ⁄
وا�صع kا اإل بعد الإaرا êعن الوKاt ،≥F
و“كن باب¬ واأقران¬ من القرتاب اإىل الرواية
الفل�صطينية لأحدا çالنكبة �صنة  ;1948يف ح Úكان الكãري من الك ّتاب
والباح Úãالأوروبي Úوالأمريكي� ÚصاكنŒ Úا√ الرواية الفل�صطينية ،وكاأن رواية

ال�صëية غري جديرة اأن توDخذ كوKي≤ة ،مãلما هو ا◊ال مع رواية ا÷Óد .مع
العل ºاأن �صلطات الحتÓل  ⁄تفر êحتى اليوم ) (2009عن العديد من الوKا≥F
ال�رشية واملهمة املتعل≤ة بتلك الفرتة.
واإذا ما اأردنا تلîي�ص ال�صمات الأ�صا�صية للمجاRر التي ارتكب âخÓل
هات Úال�صنت ،Úن�صري اإىل كونها ّ
تركز على ترويع ال�صكان ،وقتله ºاأو طرده،º
وكان ماألوk aا aيها اإىل حد بعيد ت�صوي¬ ا÷ åãوتركها يف العراء ،وقطع اأيادي واآذان

م�صاغهن ،وتفجري املناRل على روDو�ص �صاكنيها ،واغت�صاب الن�صاء
الن�صاء و�رش¥
ّ
والفتيات ،وال≤تل ا÷ماعي والع�صواFي ،واإط ¥Óالنار على املدني ÚالهاربÚ
بëياته .ºوما ح�صل يف دير يا�ص ⁄ Úيكن ﬂتلف kا يف وح�صيت¬ وب�صاعت¬ عما ح�صل

يف املجاRر الأخرى ،بل كان اإىل حد بعيد ب�ëص� Öصهادة املوDر ñوالباح åيف
ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي اأريي¬ يت�صëاقي ” Aryeh yitzhakiطابع kا ماألوk aا لحتÓل

قرية عربية“.13
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 .2الف:1967-1949 IÎ
تذرع� âصلطاتها باأن املجاRر التي
بعد اإعÓن دولة الحتÓلّ ،
حد âKخÓل العام Úال�صاب≤) ÚجماRر النكبة والطرد( كانâ
–د çمن قبل aر ¥ع�صكرية من�ص≤ة يف Rحمة املعار∑ وان�ص¨الت
ا◊رب ،وعدم ال�صيطرة على امل�صاعر .اإل اأن ما �صهدت¬ aرتة
اÿم�صينيات من جماRر داخل ا §ÿالأخ�رش وخارج¬ ،ا ّأكدت مبا
ل يد´ جما kل لل�صك اأننا اأمام تاأ�صي�ص دولة من الإرهابي ،Úل
يîتل∞ جي�صها عن الع�صابات ،وهو الذي تاأ�ص�ص اأ�ص k
 Óعليها.
وعلى الرغ ºمن اأن املجاRر التي �صهدتها هذ√ الفرتة كان âاأقل
وقدر عددها بـ 19
من �صاب≤تها ،اإل اأنها  ⁄تكن اأقل همجيةّ ،
جمزرة ،ارتكب âجميعها يف مناط≥ ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة،
وذهV Öصëيتها اأك Ìمن a 1,500ل�صطيني .14واعتمدت جماRر
هذ√ الفرتة مبعظمها على عن�رش املفاجاأة ،وكان اآخرها املجاRر
التي ارتكب âخÓل حرب  1967يف ال≤د�ص ور.ía
ويف العا�رش من اآذار /مار�ص �a ،1998ص âëجمزرة جديدة
عن�رشية الحتÓل وهمجيت¬ ،عندما قام جندي يرتدي �صرتة
كت Öعليها ”ولدت كي اأقتل“ ( ،)Born to Killقام باإط¥Ó
النار على با�ص ي≤ل عما kل aل�صطيني Úيف طري≤ه ºاإىل عمله،º
aا�صت�صهد KÓKة عمال وجر ìت�صعة اآخرون.
(عمان:
نوا ±الزرو ،الهولوكو�ص âالفل�صطيني املفتوّ ،ì
دار جمدلوي للن�رش� ،1 ê ،)2008 ،ص .171
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 .3الف:1967 ó©H Ée IÎ
ّ
�صكل� âصنة a 1967ا�ص k
- Óواإن كان ه�ص kا -ب Úمرحلت ;Úمرحلة كانâ
حد كبري ،بهد±
املجاRر ترتكa Öيها بدون ح�صاب ،وكان التعتي‡ ºكن kا اإىل ّ
طرد اأكب قدر ‡كن من العرب لإقامة دولة الحتÓل اليهودية .ومرحلة Kانية

باتa âيها ‡ار�صات الحتÓل يف متناول و�صاFل الإعÓم ،وت�صكل بالتا‹
تهديدا kلـ”�صورة“ الكيان اأمام الراأي العام العاملي.
لكن هذا  ⁄يëل دون متابعة الحتÓل لعتداءات¬ ،وقد ارتك Öب� Úصنتي
 1967و 2000عددا kمن املجاRر التي ا�صتهد âaمبعظمها الÓج ÚÄالفل�صطينيÚ

خار êالأراVصي الفل�صطينية املëتلة ºK ،يف داخلها مع بدء النتفاVصة الأوىل
(النتفاVصة املباركة) �صنة  .1987و قد عر âaهذ√ املجاRر بارتفا´ عدد ال�صهداء

aيها ،خا�صة مع تطور الأ�صلëة امل�صتîدمة .ومع جمزرة �صبا و�صاتي(1982) Ó
 ºKجمزرة الأق�صى ) (1990وا◊رم الإبراهيمي )� ،(1994صارت املادة الإعÓمية

املنت�رشة عامل Vص¨§ كبري على �صلطات الحتÓل� ،صكل âب�صببها ÷ان –≤ي≥  -واإن

�صورية  -يف هذ√ املجاRر.
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HطbÉة «ë°Vة
�صعاد (�صبعة اأعوام) و�صمر (اأربعة اأعوام) واأمل (عام ون�ص∞) خالد عبد رب¬
مكان ال�صت�صهاد :عزبة عبد رب¬ �رش ¥بلدة جباليا �صمال قطا´ غزة
اأداة ا÷رية :ر�صا�ص جنود الحتÓل ال�رشاFيلي”اإم“16
m
ب�صـوت حمـل âنبـرات¬ تع Öالأ�صابيع
يروي الأب خالد عبد رب¬
املاVصية ووج¬  mاخت�رشت تفا�صيل¬ �رشا�صة العدوان الإ�رشاFيلي ما جرى:
Rاد انت�صـار الدبابات وaجاأة ارتفع âاأ�صوات ا÷نود تاأمرنا مب¨ادرة
املنزل .خرج âاأنا وRوجتـي وبناتي الãـKÓة .م�صينـا ÿطـوات ق�صيـرة.
ملëنـا جنديـان aـوX ¥هر الدبابـة يلتـهمان �رشا íFالبطاط�ص وال�صوكول،
�صـر´ اأحـده ºباإطـ ¥Óالنـار من بندقيـت¬ مبا�صـرة �صـوب بناتي
وaجـاأة ّ
وب�صكل جنـو...Ê
m
اأكãـر من ع�صـرين ر�صـا�صة اختـرق� âصـدر �صعاد ومزق âج�صـدها
ال¨�ص aلفظ âاأنفا�صـها عـلى الفـور .اأما اأمـل aنز âaدمـ kا كãيـرا kوغـزيراk
و”تفتX “âهـرها وبطنـها .طارت دميـتها التي –مـلها ووقع âاأرVص kا
دو‰ا راأ�ص اإىل جان� Öصاحبتها امل�رشجـة باللون الأحمـر.
�صمــر  ⁄ت≤تـلها الر�صا�صات املنهمـرة على ج�صـدها كما املطـر§≤a ،
أجل�صـ rتها على �صـرير يف بلجيكـا بعـد اأن ا�صتكمل âعÓج kا اأولي kا يف م�صـر.
ا n
Œل�ص وKمـة لaتـة حـزينة –وم aو ¥راأ�صـها” :اإن ب≤ي âحيـة �aصتعي�ص
اأيامها و�صنـواتها وهي مُم�صتل≤يـة على Xهـرها ...ولـن يكون باإمكـانها اأن
تتëر∑ اأبدا.“k
مت ∞ëهولوكو�صa âل�صط ،Úموقع اإ�صÓم اأون لين ،انظر:
h t t p : / / w w w. i s l a m o n l i n e . n e t / A r a b i c / i n _ d e p t h /
GazaHolocaustMuseum/#
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á«∏«FGô°SE’G QRÉéŸG RôHCG :kÉãdÉK
)(2009-1948
óæa ∞°ùf .1ق اO ∂∏Ÿا:Oh
مُد ّ�صن aند ¥امللك داود �صنة  ،1930وكان حينها اأVصa ºîند ¥يف ال�رش¥
الأدنى .واإبان ا◊رب العاملية الãانية ،خ�ص�ص ا÷نا ìا÷نوبي للفند ¥لإ�صكان
املو�Dص�صات املركزية يف نظام ا◊ك ºالبيطا .Êوبعد ت�صاعد الأحدا çيف
aل�صط– ،Úول aند ¥امللك داود اإىل قلعة بريطانية ،و�ص§ مدينة ال≤د�ص،
aاأ�صب íم≤را kلل�رشطة الع�صكرية واملدنية ،مبا aيها مكت Öالت≤ëي≤ات اÿا�صة
البيطا.15Ê
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ي≤ول مناحي ºبي¨ن ،قاFد منظمة الأرغون الإرهابية :ل≤د نفذنا العملية ال�صاقة،

بناء على طل Öمنظمة الهاغانا√  ،Haganahوكان اأه ºهد ±بالن�صبة ملنظمة

الهاغانا√ اآنذا∑ هو اإت ±ÓالوKا ≥Fالتي �صورت من مبنى الوكالة اليهودية ،والتي
اأكدت معرaة الوكالة اليهودية بن�صاطات الهاغانا√ ،ومن Vصمن هذ√ الوKا ≥Fت≤رير

ب≤ل ºمو�صي¬ �صاري ،Moshe Sharett âرFي�ص الداFرة ال�صيا�صية التابعة للوكالة

اليهودية اآنذا∑ ،واأكد هذا الت≤رير باأن¬ كان يعل ºبالعمل التîريبي الذي وقع
يف ا §ÿا◊ديدي .وخ�صي اأع�صاء الوكالة اليهودية ومنظمة الهاغانا√ ،اأن تعلن
بريطانيا عن عدم �رشعية الوكالة اليهودية.

وكان âا◊كومة البيطانية ،وبالتëديد املندوب ال�صامي البيطا Êكانين¨هام

 Cunninghamقد اأمر ،يف اأع≤اب توتر العÓقات ب Úحكومة النتداب
البيطانية والوكالة اليهودية ،ا÷ي�ص البيطا ÊباحتÓل مبنى الوكالة اليهودية.

مهمة عن ن�صاطات املنظمات
واأخذ البيطانيون من مبنى الوكالة ت≤ارير ووKاّ ≥F
الإرهابية ال�صهيونية يف aل�صط Úوخارجها ،كما حملوا معه ºجزءا kمكتوب kا على

الآلة الكاتبة ،طب≥ الأ�صل ،من ت≤رير عن خطاب مو�صي¬ �صاري ،âالذي األ≤ا√ يف

املجل�ص ال�صهيو Êالعام ،وقد امتدa ìي¬ ن�ص∞ ا÷�صور  •ƒ£ÿGhا◊ديدية.16

FÉbhع ال©«∏ªة
اتف≤ âاملنظمات ال�صهيونية الKÓãة; الهاغانا√ والأرجون و�صترين  ،Sternعلى

تكلي∞ الإرهابي بي¨ن بتنفيذ عملية ن�ص∞ الفند .¥ويف  ،1946/7/22انفجرت

�صبع عل Öحلي– ،Öتوي على  350ك≠ من املتفجرات يف الفند ،¥ودمرت ا÷ناì
34

الأين ،الذي كان âتوجد aي¬ مكاتÖ
حكومة النتداب وا÷ي�ص البيطا.Ê

وعن ال≤�صة الكاملة لعملية ن�ص∞

aند ¥امللك داود ،ن�رشت جريدة يديعوت

اأحرونوت بتاريخ  1979/7/6ما يلي :بداأت

منظمة الأرجون العمل يف ال�صاعة 5:30

�صباح kا .وب Úال�صاعة 12:20و،12:25

انفجرت قنبلة �ص¨رية ،كان âقد وVصعتها
جمموعة اأخرى تابعة للمنظمة يف عربة

باFع عربي متجول على بعد اأمتار معدودة

aند ¥امللك داود بعد تفجري√ على يد
الع�صابات ال�صهيونية يف .1946/7/22

وقد حول النفجار ا÷نا ìا÷نوبي

ويف �صنة  ،2006اأقام مركز مناحي ºبي¨ن
للدرا�صات والأبëا çمو“Dرا kيف ”الذكرى
ال�صت Úلتفجري الفند ،“¥ونظم âعلى
هام�ص¬ Rيارة للفند .¥ويف كلمة لبنيامÚ
نتنياهو يف املنا�صبة ،اأ�صاد بالعمل قاk F
 Óاإن
”منفذي¬ –لوا بالأخ ¥Óالواجبة عندما
ات�صلوا بامل�صوDول Úالبيطاني Úيف الفند¥
وحذروه ºمن وجود قنبلة �صتنفجر“،
‡ا اأKار ا�صتياء بريطانيا ملا و�صفت¬ ”اإحياء
ذكرى عمل اإرهابي ل يîتل∞ اKنان على
طبيعت¬“.

من الفند.¥

ال¨ربي من الفند ¥اإىل كومة من الركام

وال¨بار ،وانهارت الطواب≥ ال�صتة املوDلفة
من  28غرaة ،وبدت كاأنها قطع“ âام kا
من جناحها ا÷نوبي ال¨ربي.

ل≤د اأدى النفجار اإىل م≤تل � 91ص�îص kا،
بينه 41 ºعربي kا و 28بريطاني kا و 17يهودي kا

وخم�صة اآخرين .وجاء يف ت≤رير ال�رشطة:
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اإن عدد ال≤تلى ارتفع ب�صب Öالنفجار الأول ،الذي جعل الكãري من نزلء الفند¥

يتجهون اإىل نواaذ ا÷نا ìا÷نوبي ال¨ربي ،لروDية ما حد çيف ال�صار´.17

:Ú°SÉj ôjO IQõ› .2
قرية دير يا�ص ،Úقرية �ص¨رية هادFة ،ت≤ع غربي ال≤د�ص ،وترتفع  2,570قدم kا
(اأي  770مرتا )kعن �صط íالبëر.
ويف �صنة  ،1922كان عدد �صكان ال≤رية  252ن�صمة ،وارتفع العدد اإىل 429

ن�صمة يف �صنة  ،181931لي�صل �صنة  1948اإىل حوا‹  750ن�صمة ي≤طنون يف
 144منز kل.19

 ⁄تدخل قرية دير يا�ص Úالتاريخ قبل املذبëة الوح�صية التي �صهدتها ،و⁄
وتفر Æال≤رية يف يوم
تدمر
n
يب≥ اأه مُلها aيها بعد النكبة .اإنها مفارق lة عجيبة ...اأن s
s

دخولها التاريخ!!.

 ⁄تكن جمزرة دير يا�ص Úهي الأوىل من �صل�صلة املجاRر التي ارتكبتها

الع�صابات ال�صهيونية≤a ،د �صب≤تها جرا ºFعديدة وجماRر وح�صية اأكب .اإل

اأن هذ√ املجزرة “يزت بكونها حد âKيف قرية قريبة من ال≤د�ص ،ودخلها

مندوبو ال�صلي Öالأحمر ون≤لوا �صهاداته ºللعا ⁄قبل اإخفاء معا ⁄ا÷رية .وقد
ن≤ل املعتدون ال�صهاينة م�صاء ذلك اليوم )ا÷معة  150 (1948/4/9اأ�صريا kمن
ال�صيو ñوالأطفال والن�صاء يف �صاحنات ،وطاaوا به ºيف ”موك Öن�رش“ يف

الأحياء اليهودية ºK ،األ≤وا به ºعلى ا◊دود مع العرب .كما ع≤د املجرمون
مو“Dرا� kصëفي kا دعوا اإلي¬ ‡ãلي ال�ص ∞ëوالإذاعات الأمريكية ،وتباهوا aي¬
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بن�رشه” ºالع�صكري“ .وقد Xهر الإحرا êعلى قادة العدو ،واVصطروا اإىل
تكذي Öا�صرتا∑ قواته ºيف الهجوم.

دمرت مÄات ال≤رى دون اأن تعلن ذلك اأو
غري اأن الع�صابات ال�صهيونية ّ
تفîر ب¬; وكانوا يفهمون اللعبة الإعÓمية و�صبكة العÓقات العامة وقنوات

ال�صخ للراأي العام.

ولهذ√ الأ�صباب بات âجمزرة دير يا�ص Úرمزا kمك ّãف kا ÷رية النكبة ،وباتâ

–مل رمز ”Vصëية“ النكبة الأوىل ،كونها املجزرة الأكب .غري اأن ا◊≤ي≤ة

لي�ص âكذلكa ،دير يا�ص ⁄ Úتكن املجزرة الأكب ،بل كان âاملجزرة الأعلى
�صوت kا وVصجيج kا ،لأن من ارتكبها كان يرغ ÖبالإعÓن عنها لأ�صباب �صعبية
ولب åالهلع يف نفو�ص العرب الباق Úيف قراه ،ºوقد حد çذلك.
داخلية،
ّ

FÉbhع اIQõéŸ
يف اليوم التا‹ ل�صت�صهاد عبد ال≤ادر ا◊�صيني يف  ،1949/4/8ويف ال�صاعة
الواحدة ت≤ريب kا من �صبا ìيوم ا÷معة– ،رك âال≤وات ال�صهيونية املهاجمة
من قواعدها ،كي تكون يف مواقعها املëددة لها يف اأطرا ±ال≤رية و ≥aخطة
الهجوم عند �صاعة ال�صفر; اأي اÿام�صة والدقي≤ة الa ÚKÓãجرا) kبداأ الهجوم
قبل �صاعة من موعد√ ب�صب Öاأخطاء ت≤نية(.

كان âاÿطة اأن ل يبا�رش املهاجمون اإط ¥Óالنار قبل اإحكام الطو¥

على ال≤رية من ال�صمال وال�رش ¥وا÷نوب وال¨رب ،على اأن تكون اإ�صارة
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البدء �صلية VصوFية من مدaع ر�صا�ص .20

و�صهدت اأطرا ±ال≤رية معار∑ عنيفة

تن≤ل âمن بي âاإىل بي ،âوداaع اأهل
ال≤رية دaاع kا م�صهودا ،kوبداأ املهاجمون
يتكبدون ا�ÿصاFر
من الأرجون و�صترين ّ
ا÷�صيمة ويرتاجعون.

بيد اأن املعركة –ول âمل�صلëة

تدخل البلماPalmach ñ
املهاجم Úمع t

)ا÷نا ìالع�صكري للهاغانا√( ،وتزامن

�ص íمتزايد يف الذخرية لدى
ذلك مع ّ
حد النفاد  .21وكان للن�صاء
املداaع Úبل≠ ّ
دور aاعل يف الدaا´ عن ال≤رية ،ويف

م≤دمته ºال�صهيدة حياة �صا ⁄البلبي�صي

معلمة مدر�صة البنات .22
منظر عام ل≤رية دير يا�ص Úاليوم،
وقد حولتها �صلطات الحتÓل اإىل
م�صëة نف�صية ،وينع اأي كان من
القرتاب من البيوت وال�صاحات.

ويروي بي¨ن يف حدي ¬ãعن املذبëة،

اأن العرب داaعوا عن بيوته ºون�صاFهº

واأطفاله ºب≤وةa ،كان ال≤تال يدور من
منزل اإىل منزل ،وكلما احتل اليهود منز kل
aجرو√ مبن aي¬ من �صكان باملتفجرات
ّ
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ال≤وية ) (TNTالتي اأح�رشوها لهذا ال¨رVص .23وي≤ول موردخاي رعنان يف

�صهادت¬ لإيÓن كفري من جريدة يديعوت اأحرونوت العبية يف :24 1972/4/4
ن�صفنا املنزل الأول ،وبعد كل ربع �صاعة كنا نن�ص∞ منز kل اآخر ،و ⁄يكن لدينا
بëد ذات¬ ،وو�صلنا
اأي aكرة عمن داخل املناRل ،واعتبنا كل منزل ح�صن kا قاFم kا ّ

بهذ√ الطري≤ة اإىل املنزل الذي اأ�صيa Öي¬ ”يفتا “ìقاFد قوة اإيت�صل الأمامية
املهاجمةa ،تب Úلنا اأن¬ تويف ،و“ركز اأحد امل≤اتل Úال�صباب حام k
 Óمدaع kا ر�صا�ص kا،
واأنذرنا �صكان املنزل بال�صت�صÓمîa ،رجوا راaعي الأيدي ،بعد اأن �صاهدوا ما
ح�صل للمناRل الأخرى�a ،ص¨§ ال�صاب على Rناد املدaع≤a ،تله ºجميع kا ب�صلية
واحدة �صارخ kا ”من اأجلك يا يفتا “ìوكانوا ت�صعة بينه ºامراأة وطفل.

يف يوم الهجوم ،انطل≤ âجمموعة من ع�صابة �صترين تت≤دمه� ºصيارة م�صفëة
–مل مكبا kلل�صوت ،و كان هدaه ºالو�صول اإىل قل Öال≤رية .وكان املذيا´

مهاجمون ب≤وى اأكب منك .ºاإن املîر êال¨ربي لدير
ي≤ول للعرب” :اإنكº
n
يا�ص Úالذي يوDدي اإىل ع Úكارم مفتو ìاأمامكa ،ºاهربوا من¬ �رشيع kا واأن≤ذوا
اأرواحك .“ºلكن �صكان ال≤رية الذين �صدقوا النداء وخرجوا من بيوتهº

هارب ،Úا�صطيدوا بر�صا�ص الإرهابي Úال�صهيوني .Úاأما الذين ب≤وا يف بيوتهº

بد من الإجها Rعليه.º
ومعظمه ºمن الن�صاء والأطفال وال�صيوa ،ñكان ل ّ
aاأخذ اليهود يل≤ون ال≤نابل داخل البيوت aيدمرونها على من aيها.25
الروايات التي يرويها ال�صهود ،يف كتاب اÿالدي ،تظهر بالتفا�صيل كي∞

كانوا يرمون ال≤نابل على من ل يîرجون من البيوت ،ويبت ّزون من يîر êلي�صلº
مال¬ له ºK ºي≤تلون¬ ،و‡ا تروي¬ عزيزة اإ�صماعيل عطية:26
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هرب âاإىل دار املîتار aراأي âا◊اجة �aصية ( 60عام kا) Rوجة املîتار ،واإىل
�صمور خليل ( 12عام kا) وح�ص Úاإ�صماعيل ( 15عام kا)،
جانبها جãتا اب nن rي ابنيها; ّ

واأخذت اأ�رش ñواأبكي ،وحاول âاأن اأهرب اإل اأنه ºاأم�صكوا بي ،قل âاأريد
اأن اأذه Öاإىل داري حتى اأرى اأولدي ال�ص¨ار .قالوا اأين دار∑?a ...اأخذوا

ي�رشبو Êباأع≤اب البناد ¥وي≤ولون ”ام�صي“ .وتابع âال�صري حتى و�صلâ
بال≤رب من دار ا◊ا êعاي�ص خليل واإذ ب¬ قتي k
 55( Óعام kا) ،وبجانب¬ جãتا Rوجت¬
حلوة Rيدان ( 50عام kا) وابنهما ﬁمد ( 23عام kا) ...و�صاهدت يف الطري≥ اإىل

بي âم�صطفى عيد وعند منزل ﬁمد عيد جãة والد Rوجي ا◊ا êاأ�صعد رVصوان
�صاهدت جãة
و�صاهدت اKن Úمن اليهود يركÓن طربو�ص¬ ،كما
( 85عام kا)،
مُ
مُ
�صمور ( 48عام kا) بجان Öدار√ م≤طوعة اليدين.
مو�صى ّ

�صمور اأن اأختها الأ�صرية راأت خالها وRوجت¬ وRوجة ابن¬
وتروي Rينّ Ö
واأطفال العاFلة جميع kا قتلى ي�صبëون يف بركة من الدماء ،ووجدت طفلة رVصيعة

�صوب الر�صا�ص على الطفلة
‡�صكة بãدي اأمها باكيةa ،ما كان من ا◊ار�ص اإل اأن ّ

وقتلها ...وتروي aاطمة (اأم �صفية) اأن¬ عندما اأ�رشوا ال�صيخ يو�ص∞ اأحمد حميدة
( 70عام kا) ،جذبو√ من ◊يت¬ و�صتمو√ قبل اإعدام¬.27
اأما الأ�صريات ≤aد ّ” تفتي�صهن باأ�صلوب علني مه ،Úتناول الألب�صة الداخلية

وهن
بهن الوح�صية اإىل ّ
حد “زي≥ الآذان ّ
من قبل يهوديات م�صلëات ،وو�صلّ â
تفر Æاملهاجمون للنه�a ،Öرشقوا
ينتزعن  .•GôbC’Gوبعد ال≤تل والت�رشيد والأ�رشّ ،
دب ا ±Óÿب Úال≤ادة
كميات كبرية من املال ونب�صوا البيوت واÿزاFن ،بل وقد ّ

والعنا�رش ،وا�صتاء اأع�صاء �صترين من ح�صة اإيت�صل الكبرية من ال¨نا.ºF
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OÉ¡°Tا«HôY ÒZ äة
لن نكون مبال¨ ،Úملن يظن اأن الرواية العربية مبال≠ aيها ،اإذا ن≤لنا ا◊≤ي≤ة عن

اأطرا ±حيادية اأجنبية ،اأو اأطرا� ±صهيونية.

‡ãل ال�صلي Öالأحمر جا∑ دو ريني¬  ،Jacques de Reynierر�aص âالوكالة

اليهودية وقوات الهاغانا√ اأن “نëا√ اأي حماية اإذا ما قرر الذهاب اإىل مكان
املجزرة .وعلى الرغ ºمن موق∞ ال�صلطات ال�صيا�صية والع�صكريةa ،اإن¬ “كن من

دخول ال≤رية ب�صيارة اإ�صعا ،±وب�صëبت¬ طبي Öيهودي .لكن ذلك  ⁄يت ºاإل يف

 11ني�صان /اأبريل.28

وبينما دو ريني¬ يëاول دخول اأحد املناRل •ÉMCG ،ب¬ م�صلëون �صهاينة،

أ�رش ودخل املنزل
وحاولوا منع¬ من ذلك قاFل Úاإنه� ºصياأتون اإلي¬ با÷ ،åãلكن¬ ا ّ
من دون اإذن منه .ºوب�ëص Öما يروي¬” :كان كل ما aي¬ م≤لوب kا راأ�ص kا على ع≤،Ö

وaي¬ ج åãباردة ،والواVص íلكل ع Úترى اأن التطهري جرى باملداaع الر�صا�صة
وال≤نابل اليدوية واأمُكمل بال�صكاك ...Úكان امل�صهد املريع ذات¬ يف كل منزل
دخلت¬ .و ⁄اأجد حي kا غري امراأت Úاأخري ،Úاإحداهما جدة طاعنة يف ال�صن Xلâ

ﬂتبÄة خل∞ كومة من ا◊ط Öطوال اليوم Úالأخريين“.29

وي≤ول الطبي Öاليهودي األفرد اإ‚ل  ،Alfred Engelالذي را ≥aدو ريني¬ اإىل
دير يا�ص” :Úكان واVصk ëا اأن املهاجم Úانت≤لوا من منزل اإىل اآخر ،واأطل≤وا النار
على الأ�صîا�ص عن ك .Öãول≤د خدم âخم�ص �صنوات طبيب kا يف ا÷ي�ص الأملاÊ
يف ا◊رب العاملية الأوىل ،و ⁄ا nأر م�صهدا kمفزع kا كهذا“.30
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eوë°U ô“Dف» ل∏Áôéة
ويف îaر مذهل با÷رية ،ع≤د املجرمون يف م�صتوطنة جفعات �صاوDول Givat

–دa çي¬ موردخاي رعنان ،Mordechai Raanan
 Shaulمو“Dرا� kصëفي kاّ ،

الذي كان ﬁاط kا باأعوان¬ وه ºيëملون باأيديه ºاملداaع الر�صا�صة اÿفيفة .ون≤ل من
املو“Dر مرا�صل الأ�صو�صييتد بر�ص  Associated Pressعن رعنان قول الأخري:
”ي�صوو ÊDاأن اأمُعلمك ºاأننا قمنا بëملة تاأديبية على قرية دير يا�ص Úالعربية
ال≤ريبة من هناp ،ملا كان �صبابها ي≤ومون ب¬ من –ر�ص وا�صتفزا Rبالأهل Úاليهود،

aاأبدناه ºعن بكرة اأبيه ºودمرنا قريته ºعبة ل¨ريه .ºوي�صووDنا اأن نعلمكº
اأننا نعرت ±بت≤تيل عدد من الن�صاء والأطفال تعرVصوا  •ƒ£ÿنريان بنادقنا
ومدaعيتنا الر�صا�صة“.31

وي≤ول املوDر ñالإ�رشاFيلي ميل�صتاين  Milsteinاأن رعنان اأجاب عن اأ�صÄلة
ال�صëفي Úب≤ول¬ اإن عدد ال≤تلى العرب  ;245ويف الليلة نف�صها )ا÷معة( ،اأذاعâ
هيÄة الإذاعة البيطانية (بي بي �صي) ) (BBCهذا الرق ،ºم�صيف kة اأن معظمهº

من الن�صاء والأطفال .32و�صا´ اأن عدد ال≤تلى بل≠  250عربي kا ،منه 25 ºامراأة

بطونهن وهن على قيد ا◊ياة بروDو�ص ا◊راب ،و 52طف k
 Óقطعâ
حبلى ب≤رت
ّ
اأو�صاله ºاأمام اأمهاته ،ºو 60امراأة وaتاة اأخرى.33

وتتف≥ معظ ºامل�صادر العربية والدولية وال�صهيونية على اأن عدد �صهداء دير

وت�ص ºال≤اFمة التي اأعدها اÿالدي ماFة �صهيد ،وتظهر
يا�ص Úهو � 254صهيدا.k
ّ
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املتعمدة والهمجية يف قتل الن�صاء والأطفال وال�صيو ñاأKناء املجزرة.
aيها ال≤�صوة
ّ
تب Úاأن ن�صبة الأطفال والن�صاء والكهول ( 60-46عام kا) وال�صيو90-61) ñ
كما ّ

عام kا) ّ
ت�صكل  %75من جممو´ ال�صهداء.34

وح Úيتîذ ا◊د� çصفة املجزرة املتعمدةa ،اإن اÿطورة ل تكمن  §≤aيف

عدد ال≤تلى ،واإ‰ا تظهر اأي�ص kا يف تكري�ص مبداأ الإجرام وال≤تل املتعمد للمدني،Ú
aا÷رية هي ا÷رية ،والذب íهو الذب ،íوالتاريخ لن يرح ºال≤اتل املتعمد �صواء
ّ
قل قت √Óاأم كÌوا.

كان ّ
جل اأaراد الع�صابة� ،صواء الرجال منه ºاأو الن�صاء،
من الأحدا ،çوبع�صه ºيف �صن املراه≤ة .كانوا جميع kا
مدجج Úبال�ص ،ìÓيëملون امل�صد�صات والر�صا�صات
وال≤نابل وال�صكاك Úالطويلة .وكان معظ ºال�صكاكÚ
ملطk îا بالدماء .واقرتب âمني �صابة و�صيمة ذات عينÚ
جمرمت Úواأرتني ،بتبا√� ،mصكينتها التي كان âما Rال âت≤طر
دم kا .وكان واVصk ëا اأن هذا هو aري≥ التطهري (اأي الإجهاR
على ا÷رحى) ،واأن¬ كان ي≤وم مبهمت¬ خري قيام.
هكذا و�ص∞ مندوب ال�صلي Öالأحمر الدو‹ يف
ال≤د�ص جا∑ دو رينيي¬ ما �صاهد√ بعد يوم Úمن جمزرة دير
يا�ص.Ú
وليد اÿالدي Ú°SÉj ôjO ،ا÷©ªة 1948/4/9
(بريوت :مو�Dص�صة الدرا�صات الفل�صطينية� ،)1999 ،ص .96
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 QRÉ› .3ال∏ h óqال∏eôة:
�صهدت مدينتا اللد والرملة اأكب عمليات الرتحيل وال≤تل ا÷ماعيa ،في

خري ال�صهاينة اأها‹ مدينة الرملة ب Úالنزو ìاأو ال�صجن
حزيران /يونيو ّ ،1948
يب≥ aيها
ا÷ماعي ،كîدعة قاموا من خÓلها ب≤تل الكãري من اأها‹ املدينة التي n ⁄

)قدر عدد ال≤تلى باملÄات( .واأل≤ي âجåã
بعد هذ√ املجزرة �صوى  25عاFلة عربية ّ

ال�صهداء على الطري≥ العام ”الرملة  -اللد“.35

ويف  ،1948/7/11وبعد اأن قام âالكتيبة ال�صهيونية رق 89 ºب≤يادة مو�صي¬

ديان باحتÓل اللد ،نادى الإ�رشاFيليون مبكبات ال�صوت على العرب باأن كل من

دخل م�صجد دهم�ص aهو اآمن .لكن بعد اأن “ âمهاجمة جنود ال�صهاينة ب≤نبلة
يدوية دaاع kا عن ال≤رية ،قام ا÷نود باقتëام امل�صجد ،وارتكبوا بداخل¬ مذبëة ما

تزال دماوDها عÓمة يف امل�صجد حتى اليوم .وتر∑ الإ�رشاFيليون ا÷100-80) åã

aل�صطيني( يف امل�صجد تتëلل ملدة ع�رشة اأيام يف حر ال�صي∞ ،36يف ح Úقدرت
م�صادر عربية عدد ال�صهداء داخل امل�صجد بـ � 176صهيد.37

وكان ديان اأمر خÓل القتëام باإط ¥Óالنار على اأي �ص�îص يف ال�صار´ ،بل

ويف كل بي .âكما ّ” اإط ¥Óالنار على الهارب Úالذين اأجبوا على الرحيل �صرياk

على الأقدام .وكان âا◊�صيلة النهاFية لهذا اليوم الدامي � 426صهيدا kمن اأها‹

املدينة.38

وا�صت¨ل الإ�رشاFيليون الرع Öالذي �صاد يف  •É°ShCGال≤رى العربية املجاورة

بعيد ارتكاب املجزرةa ،اأجبوا جميع ال�صكان على الرحيل من اللد والرملة
44

وجردوه ºمن جميع ‡تلكاته .ºوقد كان اإ�صëا ¥راب Úاأي�ص kا
) 70-60األ∞(،
ّ
من قادة الكتيبة التي ارتكب âهذ√ الفظاعات ،وقد قال ⁄” :يكن من املمكن
باأية حال Œن Öا�صتîدام ال≤وة اإذا اأردنا اأن ‚ب ال�صكان على الرحيل �صريا kعلى
الأقدام مل�صاaة ت≤ارب  15-10اأميال“ .وقد تويف على الطري≥ ب�صب Öا◊ر ال�صديد
والعط�ص ،قرابة a 350ل�صطيني ،والكãري ‡ن Xل حي kا و“كن من الو�صول اإىل رام
اˆ اVصطر اإىل الرتواء من بول¬.39
ﬁملة بالأغراVص
كما نهب âالع�صابات ال�صهيونية املدينة ،ون≤ل� 1,800 âصاحنة ّ
امل�رشوقة.40

 IQõ› .4الطæطو:IQ
حالة قرية الطنطورة aريدة من نوعهاa ،هي مãل الدواية; جمزرة معروaة

املت�صدق Úبـ”طهارة ال�ص “ìÓاأخفوا معا ⁄ا÷رية .حتى
للجميع ،لكن اأولÄك
ّ

الوKا ≥Fالإ�رشاFيلية التي اطلع عليها ”املوDرخون ا÷دد“  ⁄ت≤ارب ا◊≤ي≤ة.
ولأن هذ√ الوKا( ≥Fمع �صهادات يهودية) كان- âت≤ريب kا -هي امل�صدر الوحيد

للموDرخa ،Úاإنه ⁄ ºياأتوا على ذكر جمزرة الطنطورة .وهو ما لف âاإلي¬ املوDرñ

الإ�رشاFيلي تيد كات�ص  Ted Katzب≤ول¬” :يبدو اأن بني موري�ص ،الذي ي�ص∞
بتو�صع ن�صبي املعركة الأخرية على الطنطورة ،يف ليل  23-22اأيار  ،1948ي�صتمد

معظ ºمعلومات¬ يف هذ√ ا◊الة من كتاب غر�صون ريفل Úو�صفي �صيناي ”لواء

الك�صندرو Êيف حرب التëرير“ ،ومن ت�صجيÓت ع�صكرية ر�صمية ك�صفâ

اأمام¬“.41

45

ت≤ع الطنطورة على �صاط Åالبëر ،على بعد  24ك ºاإىل ا÷نوب من حيفا.
ارتفع عدد �صكانها �صنة  1944اإىل 1,490عربي kا .يف اأيار /مايو كان âقرية

الطنطورة من اأواخر ال≤رى العربية الباقية يف �رشي§ ال�صهل ال�صاحلي .وبعد
احتÓلها ،طردت الهاغانا√ nم rن ب≤ي حي kا من �صكانها بداي kة اإىل قرية الفريدي�ص،
 ºKاإىل خار êالرقعة التي كان” âاإ�رشاFيل“ –تلها يف �صي∞ �صنة .421948

ان≤�ص ”مFÓكة املوت“ من الكتيبة الãالãة
يف ليلة  23-22اأيار /مايو ،1948
ّ

من لواء الك�صندرو Êالتابع للهاغانا√ ،على قرية الطنطورة ،وارتكبوا جمزرة
بالع ّزل من اأبناFها ،تناقل âروايتها الأجيال الفل�صطينية �صفوي kا ،اإل اأنها ⁄
n
–ظ بالنت�صار الذي حظي âب¬ باقي املجاRر .وXل âهذ√ املجزرة دaينة حتى �صنة
 ،2000ح Úت≤دم الطال Öيف جامعة حيفا تيد كات�ص بر�صالت¬ لنيل املاج�صتري يف
جامعة حيفا ،توDكد وقو´ املجزرة يف الطنطورة ،والتي راV ìصëيتها نëو 200
�ص�îص من ﬂتل∞ الأعمار والأجنا�ص .ول≤د اأKار ن�رش الدرا�صة Rوبعة اإعÓمية ما
لب âãاأن هداأت.43

FÉbhع اIQõéŸ
اقت ºëا÷نود ال≤رية ،واقتادوا ال�صباب اإىل بي� âصبي Öالد�صوقي على �صاطÅ

البëر ،ودعوا مبكبات ال�صوت ا÷ميع ،مبن aيه ºالأطفال والن�صاء ،مل¨ادرة
بيوته .ºوكان âيف حوRة ا÷نود قاFمة باأ�صماء الفل�صطيني Úالذين عملوا يف
ال�رشطة البيطانية ،كما اختاروا �صباب kا ب�صكل ع�صواFي .وكانوا ي≤تادون كل

جمموعة على حدة اإىل امل≤بة.
46

مكومة مãل اأ�صجار
عندما حملونا يف �صيارات �صëن ،كان âج åãال≤تلى – âاأنظارنا ّ
ّ
م≤طعة� .صاهدت امراأة جãة ابن اأخيها ب Úال≤تلى ،وهو ﬁمد عوVص اأبو اإدري�ص ،و ⁄تكن
تعر ±ح� Úرشخ âاأمل kا علي¬ اأن اأولدها الKÓãة قتلوا اأي�ص kا .وهذا ما عرaنا√ aيما بعد ،وهº
خليل وم�صطفى واأحمد �صليمان ال�صلبود .وعندما علم âاأ�صيب âباختÓل ع≤لي ،لكنها
ب≤ي âت≤ول اإنه ºاأحياء ويعي�صون يف م�رش ،و�صو ±يعودون .مات âوهي تنتظره.º
ﬁمد اإبراهي ºاأبو عمرو ،مواليد  ،1935م≤ي ºمبîي ºالريمو∑
(دم�ص≥� ،صوريا)
اأKناء ن≤ل ا÷� ،åãصمع âجندي kا ي�صاأل �صاب kا يبكي وهو ين≤ل ا÷ ،åãملاذا تبكي? قال:
قتل اKنان من اإخوتي .وهو نف�ص¬ قتل aيما بعد بر�صا�ص جندي يهودي بعد النتهاء من
جمع ا÷ ،åãوتو�صل اإلي¬ قبل موت¬ قاk F
 Óل¬ :هذ√ جãة اأخي خليل ،وتلك جãة اأخي اأحمد،
و ⁄يب≥ لأمي �صوايa ،رد علي¬ ال≤اتل :وملاذا حياتك? واأطل≥ علي¬ النار .وا�صم¬ :م�صطفى
ال�صلبود.
عند امل≤بة ،كان� âصيارة aيها مدنيون يهود ،بع�صه ºي�صف≥ وي¨ني ،واآخرون ي�صمتون “ام kا.
�صهادة ﬁمد كامل الد�صوقي ،مواليد  ،1953م≤ي ºمبîي ºالرمل
(الÓذقية� ،صوريا)
م�صطفى الو‹�” ،صهود عيان يروون اأحدا çجمزرة الطنطورة “،جملة الدرا�صات الفل�صطينية،
بريوت ،العدد � ،43صي∞ .2000
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وذكرت �صهادات اإ�رشاFيلية اأن ا÷نود قادوا الأ�رشى الفل�صطيني Úيف جمموعات

اإىل م�صاaة ل ت≤ل عن 200م واأطل≤وا عليه ºالر�صا�ص .وجاء اإىل هنا∑ �ص�îص

يهودي وقال :ابن عمي قتل يف معركة قل≤يلية  -كفار �صابا�a ،صمع ذلك قاFد√،
aاأمر باأخذ جمموعة من الفل�صطيني )7-5( Úجانب kا ،واأعدموه ºرمي kا بالر�صا�ص.
بعد ذلك جاء يهودي اآخر وقال” :اأخي قمُتل يف اإحدى املعار∑“ .عندها اأمر√

ال≤اFد باأخذ جمموعة اأكب واأعدموه .ºوعلى هذا النëو ا�صتمرت عملية ال≤تل;

يف م≤ابل كل يهودي يزع ºاأحد ا÷نود اأن¬ قتل ،كان ال�صاب§ ياأمر ب≤تل 10-5

aل�صطيني.44Ú

ومن ال�صهود ،يروي ﬁمد اأبو هنا...” :وتكفل âجمندات بتفتي�ص الن�صاء،

�aصادرن منهن الأموال وا◊لي ووVصعنها يف خوذة ع�صكرية و ⁄يرجعنها اإىل
اأ�صëابها �صاعة طردونا اإىل الفريدي�ص .كان ا÷نود ]ياأخذون[ من التجمع

جمموعات من الرجال ،وكن âاأ�صمع �صوت Rخات ر�صا�ص بعد م¨ادرة كل
جمموعة“.45

ويروي aتëي الطنجي ”اأمرونا با◊فرëa ،فرنا حفرة وا�صعة بطول اأربعÚ
مرتا kوعرVص مرتين .وعندما انتهينا اأمرونا بدaن ا÷ .åãوكان ذلك �صعب kا علينا.

≤aاموا ه ºباملهمة ،اإذ راحوا يرمون ا÷ åãدون اأدنى احرتام“ .46اأما من ب≤ي بعد
اإط ¥Óالنار حي kاa ،ي�صري الطنجي يف �صهادت¬ اإىل دaنه ºاأحياء ،اإذ ي≤ول” :واأكÌ
امل�صاهد ق�صوة كان عند دaن بع�ص ال�صبان الذين كان âاأع�صاوDه ºتتëر∑ ،وكان
واVصk ëا للجميع اأنه ºما Rالوا اأحياء“.47
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 IQõ› .5الhóاÁة:
يف  ،1948/10/29ارتك Öجنود الحتÓل جمزرة الدواية (ق�صاء اÿليل)

ب≤تله ºاأك Ìمن � 500ص�îص ،بينه� 300 ºص�îص من اأها‹ ال≤رية ،والباقون

من اأبناء ال≤رى الأخرى الذين ÷اأوا اإىل الدواية ،بعد  •ƒ≤°Sقراه ºيف aرتات

�صاب≤ة.

”الدواية! لي�ص âاكت�صاk aا جديدا ،kاإنها ق�صة معروaة!“ هكذا قال البو�aصور

جÔال مناحي ºميل�صون  Menachem Milsonملرا�صلة جريدة ”حدا�صوت“

الإ�رشاFيلية ،التي كان âاأول و�صيلة اإعÓم اإ�رشاFيلية تك�ص∞ عن املجزرة بعد 36

عام kا على حدوKهاa .رتد ال�صëفية ⁄” :اأ�صمع عنها حتى الآن“a ،يجي” :ÖحÚ

�صمع âبالأمر ،لأول مرة ،اأجب âمãلك ،ولكن ح Úبداأت بالهتمام ،ات�ص‹ í
اأن الأمور معروaة ،ولكن ال≤�صية اأخفي âوا�صتمر ال�صم âعنها“.48

يف الدواية ،مُق pت nل يف الهجوم الأول ما ب 80 Úاإىل � 100ص�îص من الرجال

�صي،
والن�صاء والأطفال العرب ”ّ .قتل الأطفال بتك�صري جماجمه ºبوا�صطة p
الع ّ

و ⁄مُي�صتãنى اأي بي âمن ا÷ .åãو ّ” حب�ص الرجال والن�صاء يف بيوت ،دون ماء
اأو طعام ºK ،49ال≤يام بتفجري هذ√ املناRل على من aيها.

يفîر اأحد ا÷نود الإ�رشاFيلي Úباأن¬ اغت�ص Öامراأة عربية قبل اأن ي≤تلها رمي kا
بالر�صا�صa ،يما اأجبت امراأة اأخرى كان âقد وVصع âمولودا kمن aرتة قريبة
باأن ت≤وم بتنظي∞ املكان لعدة اأيام قبل اأن ت≤تل هي ووليدها .50ول يبدو اأن هنا∑
أقر بع�ص من �صهد املجزرة منه ºاأنها
aرق kا ب Úامل≤ãف Úوغريه ºمن ا÷نود ،حي åا ّ

49

ارتمُكب âعلى يد ”قادة ع�صكري Úم≤ãف Úمن ذوي املناقبية ،و‡ن كانوا يعتبون
اأنا�ص kا طيبي ال�صمعة ،وقد –ول هوDلء اإىل قتلة لي�ص يف اأتون املعار∑ ،بل يف اإطار
عملية طرد واإبادة“.51

وقد جرت املذبëة على عدة دaعات ،اأبرRها مذبëة ا÷امع ومذبëة

الكه∞ ،اإذ اأخذ ا÷نود يطاردون الأها‹ بعد اقتëامه ºال≤رية ،وملا و�صلوا
اإىل م�صجد الزاوية ،وجدوا aي¬ اأك Ìمن  50كه k
a ،Óاأجهزوا عليه ºجميع kا .و⁄

يرا´ الإرهابيون حرمة امل�صجد≤a ،تلوا امل�صلa Úي¬ من ال�صيو ñوالدراوي�ص يف
p
م�صجد الزاوية ،وي�صي∞ اإمام امل�صجد ال�صيخ ﬁمد �رشبل” :قاموا باإط ¥Óالنار

على كل من كان aي¬ ،و ⁄يكتفوا بذلك≤a ،د كان ﬁفور ]كان هنا∑ حفر[

اأ�صا�صات يف الزاوية من اأجل تو�صيع البناء ،وجاءت جراaة واأل≤ âبا÷ åãداخل

هذ√ ا◊فر“.52

وعندما احتمى عدد من الأها‹ باأحد الكهو ±الكبرية جنوب ال≤رية،

ويدعى ”طور الزا ،“Æك�ص∞ ا÷نود مكانهa ºم�صوا اإليه ºوه ºيطل≤ون النار،

حتى و�صلوا مدخل الطورa ،اأخرجوا نëو ماFة �ص�îص من الكه∞ وقتلوهº
جميع kا .53
و�صمع امل�صت�صار الأمريكي يف ال≤د�ص وليام بردت William Burdett

بزيارة aري≥ الأ· املتëدة للدواية ،وبعد اإجراء ال�صت≤�صاءات الRÓمة ،اأر�صل
ت≤ريرا kاإىل وا�صنطن يف  16ت�رشين الãا /Êنوaمب قال aي¬” :اأ�صارت –≤ي≤ات

الأ· املتëدة اإىل وجود جمزرة ،ولكن ت≤ديرات املراقب Úيف –ديد عدد ال�صëايا
50

اختلف âمن �ص�îص اإىل اآخر .واملرج íاأن ما ي≤ارب الKÓãماFة مد Êعربي
ذبëوا يف ال≤رية“.54

املو ⁄Dاأن املجزرة  ⁄تكن معروaة ل¨ري الفل�صطيني Úحتى ن�رشت ا÷ريدة
العبية حدا�صوت  Hadashotيف ≤– 1984/8/24ي≤ kا ت�صمن م≤ابلة مع ﬂتار

ال≤رية ،الذي قال اإن¬ اأجرى اإح�صاFيات لعدد ال≤تلى يف جماRر الدوايةa ،وجد
اأن عدده ºو�صل اإىل � 580صهيداa .kيما اختلف âمع¬ املرا�صلة ،وخفف âالعدد
اإىل � 332ص�îص kا.55

أحياء
باخت�صار ،ل≤د قتل جنود الحتÓل Vصëايا املجزرة; وقتل الإع Óمُم ال n
حركتها ال�صëاaة العبية.
الباق Úمن املجزرة ،اإذ اأهمل ق�صيته ºوم�صابه ºحتى ّ

b IQõ› .6ب«ة:
تعرVص âقرية pق rبية ،الواقعة على م�صاaة  22ك� ºصمال �رشقي مدينة
ال≤د�ص و 44ك ºغربي رام اˆ ،لهجوم ليلي بداأ يف ال�صاعة  7:30من م�صاء
.1953/10/14
وقد ا ّأكد ت≤رير ا÷Ôال الدا‰اركي aان بينيك¬  ،Van Bennikeكبري املراقبÚ
الدولي Úاإىل اجتما´ جمل�ص الأمن يوم  ،1953/10/27اأن الهجوم الإ�رشاFيلي على
مبيت kا ،واأن قوات نظامية ترتدي الب ّزات الع�صكرية هي التي قام âب¬،
قبية كان ّ
واأن ل �صëة للمزاع ºالإ�رشاFيلية ال≤اFلة باأن �صكان م�صتعمرة طرية يهودا هº
الذين قاموا بهذا الهجوم ،انت≤ام kا مل≤تل اKن Úمن �صكان امل�صتعمرة على يد عدد
من املت�صلل Úالعرب يف  ،1953/10/11اأي قبل يوم Úمن املجزرة.56
51

وقد اأكدت جريدة ال–اد ال�صادرة يف حيفا عدد  ،1984/2/29اأن ديفيد
بن جوريون هو الذي اأعطى الأوامر لتنفيذ العملية Vصد قرية قبية ،وقادها اأريل
�صارون ،وقتل خÓلها  69مواطن kا عربي kا بينه ºالن�صاء وال�صيو ñوالأطفال.57

FÉbhع اIQõéŸ
خر êلتنفيذ العملية �رشية مظلي Úمكونة من  103جنود ،وحوا‹  20جندي kا
من الوحدة الإرهابية  .101وبداأ الهجوم ب≤�ص∞ مدaعي ّ
مركز وكãي∞ على

م�صاكن ال≤رية دون “ييز ،وا�صتمر حتى و�صول ال≤وة الرFي�صية اإىل تîوم ال≤رية.

ويف الوق âالذي كان âوحدات امل�صاة الإ�رشاFيلية تهاج ºال�صكان وت≤تله،º
كان âوحدات املهند�ص Úالع�صكري Úالإ�رشاFيلي Úت�صع �صëنات متفجرة حول

وتفجرها ب�صكانها â– ،حماية امل�صاة الذين كانوا يطل≤ون
بع�ص مناRل ال≤رية
ّ
املعدة للتفجري .وقد ا�صتمرت هذ√
النار على كل من يëاول الفرار من املناRل ّ

الأعمال الوح�صية حتى الرابعة من �صبا ،1953/10/15 ìواأدت اإىل تدمري 56

منز kل وم�صجد ال≤رية ومدر�صتها وخ ّزان امليا√ الذي ي¨ذيها باملاء.58

ي≤ول اأريل �صارون يف مذكرات¬ ،ح Úن�ص ¬ëمو�صي¬ ديان بالرتاجع يف حال

واج¬ �صعوبات” :ك !Óاإننا نëمل معنا  600ك≠ من املتفجرات .و�صننفذ الأوامر
التي اأمُعطيناها“ .كان âهذ√ الأوامر واVصëة “ام kا لدى �صارون ،اإذ ي≤ول” :يجÖ
أaجر بنايات ال≤رية وهي قرابة
علي اأن ا ّ
اأن تكون قبية اأمãولة ومãا kل .وكان ّ
اÿم�ص .Úكان ذلك قرارا� kصيا�صي kا م sتîذا kعلى اأعلى امل�صتويات“.59
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“ âعملية ن�ص∞ بيوت ال≤رية بالأ�صلوب التا‹ :بعد ال�صيطرة على ال≤رية
وعلى الطر ¥املوDدية اإليها ،اaرتVص جنود الحتÓل اأن جميع �صكان ال≤رية aروا
من بيوتهa ;ºوVصعوا املتفجرات يف الأدوار الأرVصية للبيوت .وقد اعرت±
امل�صاركون يف العملية aيما بعد باأن تفتي�ص املناRل كان �صطëي kا ،حي åيدخل
اأحد ا÷نود ويطل≥ النار يف البي ،âوي�صاأل :هل يوجد اأحد? وعندما ل ي�صمع
اإجابة ي�صعل aتيل املتفجرات.60
وقد nح ّمل �صارونمُ ال�صëايا اأنف�صه ºم�صوDولية هذا العدد الكبري من ال≤تلى،
مدعي kا اأن¬ ”aوج “ÅبكÌته ºعند �صماع¬ اأخبار الإذاعة الأردنية” :ا ّأكد املذيع
م≤تل � 69ص�îص kا ،ج ّله ºمن املدني ،Úوخ�صو�ص kا الن�صاء والأولد .وهوDلء ⁄

يك�صفوا عن وجوده ºعندما دخل املظليون و�رشخوا ينذرونه .ºوهكذا ⁄
ت�صتطع كل احتياطاتنا ّ Œن Öهذ√ النتيجة املاأ�صاوية!“.61

ونظرا kلعدم اإمكانية اإخفاء هذ√ املجزرة ،اتîذ الإعÓم الإ�رشاFيلي موقف kا
هجومي kا ،وداaع عن املجزرة ب≤وة ،و ⁄ي�صهد تاريخ ”اإ�رشاFيل“ ت�صامن kا اإعÓمي kا اإىل

هذا ا◊د .وقد لحظ املراقبون الأجان Öذلك ،ومنه ºال�صفري البيطاa Êران�صي�ص
اإيفان�ص  ،Francis Evansالذي قالn ⁄” :
–ظ حكومة اإ�رشاFيل يف اأحيان مت≤اربة

مبãل هذا املدى من وحدة التاأييد من طر ±ال�صëاaة الإ�رشاFيلية مãلما حظي âيف
هذ√ املنا�صبة“.62

Vصد ”اإ�رشاFيل“ aاكتفى
كل ذلك  ⁄يدaع جمل�ص الأمن اإىل اتîاذ قرار حاRم ّ

ب≤رار√ رق 101 ºتاريخ  ،1953/11/24والذي جاء aي¬ اأن ”العمل النت≤امي على
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قبية الذي قام âب¬ قوات اإ�رشاFيل امل�صلëة يف  1953/10/15-14وجميع الأعمال
امل�صابهة ّ
ت�صكل انتهاك kا لن�صو�ص وق∞ اإط ¥Óالنار ال�صادر ب≤رار جمل�ص الأمن
رق.63“)1948( 54 º

c IQõ› .7ف:º°SÉb ô
ترتفع قرية كفر قا�ص 125 ºمرتا kعن �صط íالبëر ،وت≤ع على بعد  23كº
جنوب بلدة طولكرم .وقد بل≠ عدد �صكان ال≤رية � 622ص�îص kا �صنة ،1922

وقدر بـ � 1,460ص�îص kا يف .641945/4/1
وارتفع اإىل � 989ص�îص kا �صنة ّ ،1931

و“كن الإ�صارة اإىل اأربعة عنا�رش اأ�صا�صية ملجزرة كفر قا�ص ،ºتوDكد اأننا اأمام

جرية منظمة واإرهاب دولة:65

 .1جمموعة الأوامر التي �صدرت قبل املجزرة والتي مهدت لتنفيذها.
 .2املجزرة واأحداKها وب�صاعة اأعمال ال≤تل التي “ âبدم بارد.
 .3املëاكمة ال�صورية التي انته âباأحكام مُخف �unص a ârيما بعد ،وانته âبعفو
عام اأ�صدر√ رFي�ص الدولة ،ليت�صل ºبعدها املجرمون منا�ص Öرaيعة يف

الدولة.

Vصد ال�صëايا واأ�رشه،º
 .4امل�صا◊ة التي كان ،âوبكل املعايري ،مذبëة اأخÓقية ّ
وVصد كفر قا�ص ºب�صكل عام.
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FÉbhع اIQõéŸ
ع�صية العدوان الKÓãي على م�رش ،راأت قيادة ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي اأن تفرVص حظر
التجول على عدد من ال≤رى العربية .ويف  ،1956/10/29ا�صتدعى قاFد كتيبة حر�ص
ّ
ا◊دود ي�صîار �صدمي  ،Issachar ShadmiالراFد �صموFيل ملينكي Shmuel
 Malinkiاإىل م≤ر قيادت¬ ،واأبل¨¬ املهمات املوكلة اإىل وحدت¬ والتعليمات املتعل≤ة
التجول حاRم kا ،لي�ص
بطري≤ة تنفيذها .وطل� Öصدمي من ملينكي اأن يكون منع
ّ
باعت≤ال املîالف Úواإ‰ا باإط ¥Óالنار عليه ،ºم�صيف kا” :من الأ�aصل قتيل واحد ]ويف
�صهادة اأخرى عدة قتلى[ بد kل من تع≤يدات العت≤الت“ .وح� Úصاأل ملينكي عن
التجول،
م�صري املواطن الذي يعود من عمل¬ خار êال≤رية دون اأن يعل ºباأمر منع
ّ
قال �صدمي” :ل اأريد عواط∞“ ،واأVصا ±بالعربية ”اˆ يرحم¬“.66
توج¬ ملينكي اإىل م≤ر قيادت¬ وع≤د اجتماع kا ح�رش√  •ÉÑ°Vالوحدة ،واأبل¨هº
ّ
بتنفيذ حظر التجول على عدد من ال≤رى ،م�صددا kعلى ا◊زم بدون اعت≤الت،
وقال ”من املرغوب اأن ي�ص≤§ ب�صعة قتلى“.67
توRع âال≤وات على ال≤رى العربية يف املãل ،åواŒه âجمموعة ب≤يادة املRÓم
جبFيل دهان  Gabriel Dahanاإىل قرية كفر قا�ص .ºويف ال�صاعة  4:30من م�صاء
اليوم نف�ص¬ ،ا�صتدعى رقي Öمن حر�ص ا◊دود ﬂتار ال≤رية قا�ص� ºرش�صور واأبل¨¬
اأن¬ aرVص منع التجول ،وطل Öمن¬ اإعÓم اأها‹ ال≤رية بذلك≤a .ال املîتار اإن
هنا∑  400من الأها‹ يف العمل خار êال≤رية ولن تكون مدة ن�ص∞ �صاعة كاaية
لإبÓغهa .ºوعد الرقي Öاأن يد´ جميع العاFدين من العمل ”يروا على م�صوDوليت¬
وم�صوDولية ا◊كومة“.68
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وهكذا ،بداأ ”ا◊�صاد“ ،قبل �رشيان منع التجولa ،في �صهادة �صال íخليل

عي�صى ،الذي كان Vصمن الدaعة الأوىل من �صا≤Fي الدراجات الهواFية العاFدين

اإىل ال≤رية:69

كن âاأ�صت¨ل يف البيارات يف Vصواحي بيت íتكفا (م�صتوطنة) ،اأنا واأبناء عمي

الإKن ..ÚوبانتهاFنا من عملنا رجعنا على دراجاتنا اإىل البي âيف ال�صاعة الرابعة.
وعندما و�صلنا ا÷هة ال¨ربية من ال≤رية حوا‹ ال�صاعة الرابعة والدقي≤ة اÿم�صÚ

�صادaتنا خلية من KÓKة جنود .اأ�صاروا اإلينا بالوقوa ±وقفنا ومددنا اأيدينا اإىل
جيوبنا لإخرا êبطاقات الهوية ،وذلك لأننا اaتكرنا باأنه ºيريدون �ëaصها ،واإذ

باأحده ºي�صدر اأمر√ باإط ¥Óالنار علينا aاأطل≤وا النار التي من جراFها قتل املرحوم
عبد �صلي ºعي�صى ،وجرح âاأنا وابن عمي الãا Êاأ�صعد �صلي ºعي�صى �aص≤طنا على

الأرVص .وaجاأة �صاهد ا÷نود دراجات اأخرى ت≤رتب واأمره ºا÷نود بالوقو±
وراأي âباأنه ºيبل¨ون اأحد ع�رش �ص�îص kا ويف اإمكا Êاإعطاء اأ�صماء البع�ص منه ºاإذا

ما طولب âبذلك .واأ�صدر اأحده ºاأمر√ بهذا الل�صان ”اأح�صدوه�a “ºرشبوهº
و�ص≤طوا aوقنا.

واأVصا� âaصهادة اأخرى:70
ويف كل جمموعة من العمال العاFدين قتل ق�ص ºوجر ìق�ص ºاآخر ،وقليلون

ë‚ §≤aوا بالهرب دون اأن ي�صابوا .ول≤د راح âن�صبة ال≤تلى ب ÚالعاFدين
ترتفعa .في املجموعة الأخرية التي كان âمكونة من  14امراأة وولد و 4رجال،
قمُتل ا÷ميع �صوى aتاة واحدة اأ�صيب âبجرو ìبال¨ة.

بل≠ عدد ال�صهداء � 49صهيدا ،kيف قرية  ⁄يتجاو Rعدد �صكانها الألفي ن�صمة

حينها;  43قتلوا عند مدخل ال≤رية ال¨ربي ،بينه� ºصبعة من الأولد والبنات،
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وت�صع من الن�صاء وال�صابات ،و مُم�ص ّنتان
اإحداهما عمرها  66عام kا .اأما الKÓãة الذين

�ص≤طوا يف الطر ±ال�صما‹ لل≤رية aكان
بينه ºولدان عمرهما  9و 15عام kا .ويف

و�ص§ ال≤رية �ص≤§ �صهيدان اأحدهما طفل
عمر√ � 8صنوات.71

كان واVصk ëا اأن ”اإ�رشاFيل“ �صت�صت¨ل

من �صور �صهداء جمزرة كفرقا�صº

Vصجي” èالعدوان الKÓãي“ و–ت èبالعمليات
معدة م�صب≤ kا للرتحيل ،اأرادوا لها �صيناريو �صبيه kا مبجزرة دير
امليدانية لتنفيذ خطة ّ
يا�ص Úوما بعدها .وقد جاءت �صهادات مرتكبي املجزرة يف هذا ال�صيا.¥

�صهد قاFد ال�رشية الãانية يف كتيبة ملينكي ،يهودا aرينكنتل بوجود ﬂط§ م�صب≥
لطرد عرب املãل ،åاأما بنيام Úكول والذي كان Vصابط kا – âاإمرة ملينكي،

≤aد �صهد باأن¬ ”�صعر ‡ا جاء يف املن�صور اأن ا◊رب �صتكون على ا÷بهة ال�رشقية
Vصد الأردن ،ويج Öت�صديد لكمة لعرب املãل åحتى يهربوا اإىل ا÷ان Öالآخر
ّ

للëدود ،وليعملوا ما �صاوDوا“.

املRÓم جبFيل دهان ،والعري∞ �صالوم عوaر  ،Shalom Oferاأدليا اأي�ص knا

ب�صهادة مفادها اأن الأوامر التي اأ�صدرها ملينكي له ºبا�ص ºال≤يادة الع�صكرية
وال�صيا�صية العليا ،قد aمُه ºمنها اأن ”اإ�رشاFيل“ معنية من وراء تنفيذ املجزرة بدaع

العرب على الهرب اإىل الأردن ب�ص¨§ اÿو ±والرع.72Ö
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وقد حاول âا◊كومة الإ�رشاFيلية طم�ص معا ⁄املجزرة ،وخر êبن جوريون يف

البداية ليتëد çعن ”حد “çوقع يف قرية عربية حدودية .حي ⁄ åمُي pر rد اأحد اأن

يتëد ،çو ⁄ت≤بل ا◊كومة اأن تعرت ±بوقو´ املجزرة ،اإل بعدما aرVص âبع�ص
و�صاFل الإعÓم ،وبع�ص ال≤يادات ال�صيا�صية العربية واليهودية ،منه ºتوaي≥ طوبي
ولطي∞ دوري واأوري اأaنريي ،على ا◊كومة الك�ص∞ عن ح≤ي≤ة ما حد.73ç

و ⁄يت ºذلك اإل بعد  ;1956/11/20اأي بعد مرور KÓKة اأ�صابيع على املجزرة ،حيå

ت�صلل ع�صوا الكني�ص âتوaي≥ طوبي وماير aل Ôاإىل البلدة ل�صت≤�صاء ا◊≤ا ≥Fمبا�رشة

من �صهود املجزرة وامل�صاب.Ú

ول≤د قام توaي≥ طوبي بتدوين �صهادة الناج‡ّ Úن �صهدوا املجزرة و‚وا;

و�صجل âا◊≤ا ≥Fيف مذكرة مف�صلة ،وRع âيف  1956/11/23باملÄات ،بالبيد

وباليد ،بالعربية والعبية والإنكليزية.74

اªcÉëŸة
مُحك ºعلى الراFد �صموFيل ملينكي بال�صجن  17عام kا ،وعلى جبFيل دهان
و�صالوم عوaر بال�صجن  15عام kا بتهمة ال�صرتا∑ ب≤تل  43عربي kا .اأما ا÷نود

الآخرون ëaكموا بال�صجن ملدة Kما� Êصنوات بتهمة قتل  22عربي kا.

لكن ما اإن �صدر ال≤رار حتى جرى ا�صتÄنا ¬aاأمام ﬁكمة ال�صتÄنا ±الع�صكرية

العليا ،وقررت هذ√ املëكمة اأن الع≤وبات التي aرVص� âصديدةa ،ت ºتîفي�ص
ا◊ك ºعلى ملينكي اإىل  14عام kا ،وعلى دهان اإىل ع�رشة اأعوام وعوaر اإىل ت�صعة
58

يكت∞ بهذا التîفي�ص حتى اأ�صبí
اأعوام .ولكن ال≤اFد العام اآنذا∑ ،مو�صي¬ ديان⁄ ،
p

ا◊ك ºعلى مالينكي ع�رشة اأعوام ،ودهان Kمانية اأعوام والباقي اأربعة اأعوام.75

وجاء دور رFي�ص الدولة الذي خف�ص الأحكام اإىل خم�صة اأعوام لكل من
ملينكي وعوaر ودهان .واأخريا kجاء دور ÷نة اإط� ¥Óرشا ìامل�صجون�a Úصاهمâ

بن�صيبها واأمرت بتîفي�ص الãل åمن مدة �صجن كل واحد من املëكوم عليه.º

وهكذا اأطل≥ �رشا ìاآخره ºيف مطلع �صنة .761960

مهمة ،حي åت�صل ºملينكي
واأخريا ،kت�صل ºعدد كبري من هوDلء املجرم Úمنا�صّ Ö

وXيفة Vصاب§ الأمن يف مفاعل ديونة النووي ،وت�صل ºجبFيل دهان من�ص Öمدير
الداFرة العربية يف بلدية الرملة .77اأما ي�صîار �صدمي الذي كان �صاح Öالأمر الأول

يف هذ√ املذبëة≤a ،د ق ّمُدم اإىل املëاكمة يف مطلع �صنة  ،1959وكان âع≤وبت¬

التوبيخ ودaع غرامة م≤دارها قر�ص اإ�رشاFيلي واحد!.78

j ¿ÉN IQõ› .8و¢ùf
كان ﬂي ºخان يون�ص ب ÚاأواFل ت�رشين الãا /Êنوaمب  1956واآذار /مار�ص 1957

 §ﬁاعتداءات اإ�رشاFيلية مت≤طعة ،اأبرRها جمزرتان  ⁄تف�صلهما اإل ت�صعة اأيام .الأوىل

كان âيف  1956/11/3يف هجوم نفذت¬ قوات الحتÓل راV ìصëيت¬ اأك Ìمن 250

قتي k
قدر عدد ال�صهداء بëوا‹  ;)80500والãانية يف
( 79Óب�ëص Öم�صادر اأخرىّ ،

 ،1956/11/12وا�صت�صهد aيها حوا‹  275اآخرين.81

وقد aرVص âقوات الحتÓل حظر التجول بعد ارتكابها املجزرة‡ ،ا تر∑ ا÷åã
59

مل≤اة على الطري≥ ويف العراء .وبعد ان�صëاب قوات الحتÓل ب�ص¨§ اأمريكي ،يف
وVص ºهذا ال≤ب جåã
�صهر اآذار /مار�ص  ”ّ ،1957حفر قب جماعي كبري لل�صëايا;
ّ
اأربع Úعربي kا قتلوا جميعه ºبر�صا�ص يف الراأ�ص واأياديه ºما تزال مكبلة.82

È°U IQõ› .9ا Ó«JÉ°Th
ي≤ع ﬂي� ºصاتي ÓلÓج ÚÄالفل�صطيني Úيف الأطرا ±ا÷نوبية للعا�صمة

اللبنانية بريوت ،بجوار حي ”�صبا“ ال�صعبي والف≤ري اأي�ص kا ،وبجانبهما عدة
اأحياء اأخرى �صعبية ومت�Óص≤ة ،لكن املنط≤ة تعر ±كلها مبنط≤ة �صبا و�صاتي،Ó
وي�صكنها العديد من الÓج ÚÄالفل�صطيني .Úمعظ ºمن ي�صكن املîي ºه ºمن
لجÄي �صنة  ،1948واأغلبه ºمن �صكان ا÷ليل الأعلى �صمال aل�صط.Ú
اأكب املجاRر كان âهذ√ املجزرة ،يف Xر ±ي�صب¬ Xر ±النكبة ...انت�صار
ع�صكري �صهيو ،Êوع�صابات ينفي الحتÓل ارتباطها ب¬ .وقد حد âKخÓل
الجتيا ìالإ�رشاFيلي للبنان �صنة  ،1982بعد اأن حا�رش جنود الحتÓل الإ�رشاFيلي

املîي .ºوعلى الرغ ºمن اأن من نفذ املجزرة هa ºع k
 Óمن امليلي�صيات اللبنانية ،اإل
اأن ا◊را�صة الإ�رشاFيلية هي التي �صهرت على حمايته ºو�صهل âمهمته ;ºحيå
كان جنود الحتÓل على اأطرا ±املîي ،ºينعون الفارين بëياته ºويهددونهº
بال≤تل‡ ،ا ي�صطره ºللرجو´ اإىل م�صريه ºذات¬ .وكان âال≤نابل امل�صيÄة
الإ�رشاFيلية ”تنري“ لل≤تلة دروبه ºيف اأRقة املîي ،ºيف عملية اأجمع املراقبون
وامل�صورون والأجان Öالعاملون يف الهÓل الأحمر واملو�Dص�صات الدولية على
60

و�ص∞ ال�صëفي ال�صهيو Êاأمنون كابيلو∑  Amnon Kapelioukلها ”بداأت
�رشيع kا ،وتوا�صل âدون توق∞ ملدة اأربع� Úصاعة“.

اليوم� ،صار من املعلوم اأن هذ√ املجزرة كان âجزءا kمن خطة مدبرة اأعدها
باإحكام وRير الدaا´ ال�صهيو Êاآنذا∑ اأريل �صارون ورaاFيل اإيتان ،Rafael Eitan
رFي�ص الأركان ال�صهيو ،Êوجهات ميلي�صيات لبنانية اأخرى ،واأن¬ كان Kمة
اجتما´ منع≤د يف م≤ر ال≤وات اللبنانية يف الكرنتينا ح�رش√ �صارون واأقر
aي¬ الإ�رشا´ باإدخال جمموعات من اأaراد الأمن اإىل ﬂي� ºصاتي .Óوبالفعل
بداأت هذ√ املجموعات يف Œميع اأaرادها ومعداتها يف مطار بريوت الدو‹
ل�Óصتعداد ،ومع ليل  16من اأيلول� /صبتمب ،بداأت املجزرة:83
اأطل≤وا النار على كل من يتëر∑ يف الأRقة .ل≤د اأجهزوا على عاÓFت بكاملها
أ�رشتهº
خÓل تناولها طعام الع�صاء بعد –طي ºاأبواب مناRلها ،كما قتل كãري يف ا ّ
وه ºنيام ،وقد وجد aيما بعد يف �ص≤≥ عديدة اأطفال  ⁄يتجاوRا الãالãة والرابعة
من عمره ºوه ºغارقون يف Kياب النوم واأغطيته ºم�صبوغة بدماFه .ºويف
حالت كãرية كان املهاجمون ي≤طعون اأع�صاء Vصëاياه ºقبل ال≤�صاء عليه.º
حطموا روDو�ص بع�ص الأطفال الرVصع على ا÷دران .ن�صاء اغت�ص Íقبل قتلهن.

مُ�ص p
 Öëالرجال من مناRله ºواأعدموا يف ال�صار´.

وعلى مدى الأيام الKÓãة التي ارتكبa âيها املجزرة ،كان ‡نوع kا على اأي من

ال�صëفي Úاأو امل�صورين الدخول; وعندما دخلوا� ،صارت ال�صور –كي تفا�صيل
املجزرة الب�صعة:84
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توقف âاملجزرة ال�صب âيف  18اأيلول .مÄات ا÷ åãيف ال�صوار´ والأRقة ترقد
– âاأطنان من الذباب .اأطفال مرميون على الطرقات .ن�صاء وaتيات تعرVصن
أ�رشتهن
لÓغت�صاب منهن من ب≤ Úعلى قيد ا◊ياة ،ومنهن من ق�ص Úعاريات يف ا ّ

اأو على الطرقات اأو مربوطات اإىل اأعمدة الكهرباء!! رجال قطع âاأع�صاوDهº
ا÷ن�صية ووVصع âيف اأaواهه .ºم�صنون  ⁄تراأ ±به� ºصيîوخته .ºحوامل ب≤رت
بطونهن وانتهك âاأرحامهن واأطفال ولدوا ق�رشا kقبل الأوان وذبëوا قبل اأن ترى
عيونه ºالنور.

وب�صب Öالكãري من ال�صعوبات التي واجهa âر ¥الإن≤اذ ،اختلف âاأرقام
ال�صëاياa ،ذكرت معلومات �صëفية اأنهV 1,400 ºصëية ،وقال م�صوDولو الدaا´
املد Êيف اآخر اأيام عمليات انت�صال ا÷ åãاإنهa ،1,500 ºيما �رش ìاأبو عمار
اأنه ºما ب 6 - 5 ÚاآلV ±صëية .وح�ص Öم�صادر ال�صلي Öالأحمر الدو‹ ،يبل≠
عدد ال�صëايا V 2,750صëية ،دون احت�صاب ا÷ åãالتي دaن âقبل و�صول n apر pق¬.

وتراوح âاأرقام ال�صلي Öالأحمر اللبنا Êما بV 4,500 - 4,000 Úصëية.85

ويف ا�Óÿصة تراوح âالروايات ب Úالأرقام الأوىل (V 1,500صëية) والأرقام
الÓح≤ة (و�صل âاإىل  6اآلV ±صëية كëد اأق�صى) .غري اأن املتعار ±علي¬ بÚ
املهتم Úاأن عدد Vصëايا املجزرة يرتاو ìما ب 3-2 ÚاآلV ±صëية.

الëàق«≥ hاªcÉëŸة
اأKارت جمزرة �صبا و�صاتي ،Óاأول ”جمزرة متلفزة“ ،غ�ص Öالراأي العام
العاملي والإ�رشاFيلي‡ ،ا دaع ا◊كومة الإ�رشاFيلية لت�صكيل ÷نة كاهان Kahan
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للت≤ëي≥ ،وذلك يف ت�رشين الãا /Êنوaمب  ،1982بعد اأن Xل âتنفي يف الأيام
ال≤ليلة الأوىل م�صوDوليتهاa ،تارة تنفي علمها مبا ح�صل ،وتارة ت�صميها ”معركة“
�صبا و�صاتي .Óول≤د خل�ص –≤ي≥ ÷نة كاهان اإىل اإRالة التهمة عن ا÷ي�ص
الإ�رشاFيلي ،كون¬ ل يتëمل ”امل�صوDولية املبا�رشة“ عن املجزرة .وكان âالع≤وبة
و�صëب âمن¬ ح≤يبة وRارة
ال≤�صوى هي –ميل �صارون جزءا kمن امل�صوDولية ،مُ
الدaا´ ،86وعاد وRيرا kلÓإ�صكان ºK ،اأ�صب íرFي�ص kا للوRراء لح≤ kا.
بيوت بكاملها هدمتها البولدوRرات وحولتها اإىل غبار ،ج åãمكد�صة aو¥
بع�صها اأ�صب¬ بالدمى ،وaو ¥ا÷ åãت�صري ال≤ãوب التي تظهر يف ا÷دران اإىل اأنهº
اأعدموا رمي kا بالر�صا�ص .ويف �صار´ م�صدود �ص¨ري ،عÌنا على aتات ،Úالأوىل عمرها
حوا‹  11عام kا والãانية عدة اأ�صهر!!! كانتا ترقدان على الأرVص و�صي≤انهما م�صدودة،
ويف راأ�ص كل منهما � Ö≤Kص¨ري ،وعلى بعد خطوات من هنا∑ وعلى حا §Fبيâ
يëمل رقم 422 Úو 424اأطل≤وا النار على  8رجال .كل �صار´ مهما كان �ص¨رياk
يîب عن ق�صت¬ ،يف اأحد ال�صوار´ ترتاك 16 ºجãة aو ¥بع�صها بع�ص kا يف اأوVصا´
غريبة ،وبال≤رب منها تتمدد امراأة يف الأربع Úمن عمرها ب Úنهديها ر�صا�صة،
وبال≤رب من دكان �ص¨ري �ص≤§ رجل عجو Rيبل≠ ال�صبع Úمن العمر ويد√ ‡دودة يف
حركة ا�صتعطا ،±وراأ�ص¬ املعفر بالرتاب يتطلع ناحية امراأة Xل â– âالركام.
من ت≤رير مرا�صل جريدة وا�صنطن بو�ص Washington Post âحول جمزرة �صبا
و�صاتي.Ó
جواد ا◊مد ،املجاRر ال�صهيونية Vصد ال�صع Öالفل�صطيني ،الطبعة
(عمان :مركز درا�صات ال�رش ¥الأو�ص§� ،)2000 ،ص .43
الãالãة ّ
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وت�صكل âمبواRاة ÷نة الت≤ëي≥ الإ�رشاFيلية÷ ،نة –≤ي≥ دولية م�صت≤لة برFا�صة
الإيرلندي �صون ما∑ برايد � Sean MacBrideصنة  ،1982للت≤ëي≥ يف خروقات

”اإ�رشاFيل“ لل≤انون الدو‹ اأKناء غزوها للبنان .واعتبت �صبا و�صاتي Óجزءا kمن
وVص�a ºص k
يعد
–≤ي≤ها .وقد �صدر ت≤رير هذ√ اللجنة �صنة ،1983
 Óعن املجزرة ّ
ّ

وحمل الت≤ëي≥ ”اإ�رشاFيل“ ا÷زء
من اأبر Rالت≤ëي≤ات الدولية aيها حتى اليوم.
ّ

الأكب من امل�صوDولية ال≤انونية ،واعتبت اأغلبية اأع�صاء اللجنة ،وه ºمن كبار
ال≤انوني Úالدولي ،Úاأن ما ّ” يف �صبا و�صاتي Óجرية اإبادة وتطهري عرقي.
ويف �صنة  ،2001قام âجمموعة من املëام Úوا÷معيات ا◊≤وقية برaع دعوى

Vصد اأريل �صارون ،على خلفية ا÷را ºFالتي اأ�رش ±على
يف املëاك ºالبلجيكية ّ
تنفيذها �ص�îصي kا يف �صبا و�صاتي ،Óو–ديدا kجرية ”الإبادة“.87
وعلى الرغ ºمن وجود قانون بلجيكي ي�صم” íلأي كان ويف اأي مكان
Vصد اأي كان ويف اأي مكان
كان من هذا العا ⁄برaع دعوى ق�صاFية يف بلجيكا ّ
Vصد الن�صانية اأو جرا ºFحرب اأو تعرVص¬
كان ،اإذا ما اأKب âتعرVص¬ اإىل جراّ ºF

لإبادة عرقية اأو دينية“; تعامل âبلجيكا مع ق�صية �صارون ب�صكل ﬂتل∞ ،واأعلنâ
و�رشبâ
حكومتها عن ”ﬂاوaها من النعكا�صات الدبلوما�صية ال�صلبية املëتملة“ّ .

م�صادر ر�صمية بلجيكية اأن ما حد çكان بفعل ال�ص¨§ الإ�رشاFيلي ،واأن ﬁاولة
Œري لتعديل هذا ال≤انون ل�صتãناء ”ال�ص�îصيات العاملية“ ،واأن ا◊كومة ”ت�صع
كل ≤Kلها لإجراء التعديل اإن  ⁄يكن �صط Öذلك ال≤انون “ام kا“.88
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 º«ﬂ IQõ› .10ال êÈال:‹Éª°û
هذ√ املجزرة  ⁄تت ºبال�ص ìÓالأبي�ص ،ول مبواجهة مبا�رشة ،بل بالطاFرات،

بطري≤ة ت�صب¬ وقاFع جمزرة قانا �صنة  ،1996لذلك قد ل يعتبها البع�ص ‡ا
يندر â– êت�صني∞ املجاRر الذي اعتمدنا√ ،كون¬ ّ” يف اأKناء العمليات ا◊ربية

وبالطاFرات .غري اأن¬  ⁄يكن يîفى -بالتاأكيد -على الطاFرات ال�صهيونية ،اأن

مÓج Åوم¨ارات ﬂي ºالب êال�صما‹ مليÄة بال�صكان الذين ،ل ي�صتطيعون الب≤اء
املëمية ،خا�صة اأن املîي ºتعرVص �صاب≤ kا لأك Ìمن غارة جوية.
يف بيوته ºغري
ّ
وقد تعرVص âهذ√ املÓج Åوامل¨ارات ل≤�ص∞ مبا�رش اأدى يف امل�ëصلة اإىل
ا�صت�صهاد a 125ل�صطيني kا يف ◊ظات; �aص≤§ � 94صهيدا kيف ملجاأ نادي ا◊ولة،

الرمي�ص ،و�صبعة �صهداء يف ملجاأ روVصة النجدة
و� 21صهيدا kيف م¨ارة علي
ّ
الجتماعية ،وKÓKة �صهداء يف م¨ارة حي امل¨اربة.

وقد جرت املجزرة يف يوم الإKن ،1982/6/7 Úوكان ذلك على ما يبدو
ت�صدي �صباب املîي ºملëاولة احتÓل¬ ،واأ�رشه ºلأربعة جنود
انت≤ام kا من
ّ
اإ�رشاFيلي ،Úبينه ºجريëان .وقد نفذ الطريان الإ�رشاFيلي ال¨ارات ب Úاÿام�صة
ع�رشا kوالãامنة م�صاء ،حي åقام بتدمري مÓج Åاملîي ،ºم�صتîدم kا ال≤نابل
الفو�صفورية ا◊ارقة‡ ،ا اأدى اإىل Rيادة عدد ال≤تلى.89
وŒ ⁄د هذ√ املجزرة من يو ّ≤Kها اأو ين�رشها ،و ⁄ي�رش ìاأي م�صدر دو‹ اأو
عربي اأو حتى اإعÓمي عنهاa ،و ّ≤Kها اأبناء ﬂي ºبر êال�صما‹ بن�ص Öتذكاري
عند ملجاأ ا◊ولة ي�ص ºاأ�صماء ال�صهداء.
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«Y .11و¿ :IQÉb
�صبا ،1990/5/20 ìقام جندي اإ�رشاFيلي يبل≠ من العمر  21عام kا ،باإ�صدار
اأوامر√ اإىل العمال الفل�صطيني Úاملنتظرين على اإحدى  •É≤fالتفتي�ص ،بالوقو ±يف

طابور ،مدعي kا التãب âمن هوياته ،ºيف �صاحة ليت�صيون (عيون قارة) ،اإل اأن¬ ما
لب åاأن قام باإط ¥Óالنار عليه ºمن بندقيت¬‡ ،ا اأدى اإىل ا�صت�صهاد Kمانية عمال
aر ب�صيارة اأخذها بعد اأن
وجر 16 ìاآخرين بجرا ìخطرية ،ما لب åبعدها اأن ّ

قتل �صا≤Fها العربي.

وذكر �صهود العيان اأن ا÷ندي الإ�رشاFيلي اأمر العمال ،الذين قارب عددهº
مر على جمموعة ،و�صاهد اأن جميعهº
املاFة ،بالركو´ واإبرا Rهوياته ،ºوعندما ّ

عرب ،قام باإط ¥Óالنار عليه ºب�صكل ع�صواFي ومك ºK ∞ãهرب .واأVصاaوا اأن

�صيارة اإ�صعا ±واحدة و�صل âبعد ن�ص∞ �صاعة ،وبد kل من م�صاعدة ا÷رحى
ّ” Vرشب العمال بالهراوات ºK ،اأدخلوه ºيف با�صات ون≤لوه .ºوقد كانâ

ا◊�صيلة النهاFية للمجزرة � 20صهيدا.90k

 IQõ› .12ا’:≈°übC
ه Öاملواطنون الفل�صطينيون ملب Úنداء اأFمة امل�صجد الأق�صى
يف ّ ،1990/10/8

Vصد ﬁاولت ”جماعة اأمناء الهيكل“ وVصع حجر الأ�صا�ص للهيكل
للدaا´ عن¬ّ ،

املزعوم مكان امل�صجد الأق�صى.
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ول≤د تعرVص امل�ص ّلون امل�صاركون يف بداية

هذ√ املجزرة لإط ¥Óقنابل ال¨ا Rمن pقبل جنود
الحتÓل الذين ما لبãوا اأن ا�صتîدموا الر�صا�ص

املطاطي وا◊ي ،وانهمر الر�صا�ص من كل

حدب و�صوب عليه ،ºوت�صاق§ ال�صبان بÚ
قتيل وجري .íوما هي اإل دقا ≥Fحتى اقتëمâ

امل�صجد قوات كبرية من ا÷ي�ص وحر�ص ا◊دود،
وه ºيطل≤ون الر�صا�ص ب�صورة ع�صواFية على

كل من ي�صاهدون¬ اأمامه .ºوكذلك تعرVصâ
�صيارات الإ�صعا ±للر�صا�ص ا◊ي اأي�ص kا،
واأ�صفرت املجزرة عن ا�صت�صهاد a 17ل�صطيني kا
وجر 364 ìاآخرين.91

 IQõ› .13ا◊ Ωôا’ôHEا) »ª«gا:(π«∏ÿ

جدارية –مل اأ�صماء �صهداء جمزرة
الأق�صى

يف الركعة الأوىل من �صÓة الفجر ،من يوم ا÷معة الواقع يف ،1994/2/25

املوا 15 ≥aرم�صان ،ويف اأKناء �صجود التÓوة ،اأطل≥ الن≤ي Öيف جي�ص الحتÓل
بارو ñغولد�صتاين ( Baruch Goldsteinطبي )!!Öالر�صا�ص ب�صكل كãي∞
على روDو�ص امل�صل ÚوXهوره≤a ،ºتل a 30ل�صطيني kا ،وجر ìاأك Ìمن 300
اآخرين .ا�صتمر ال≤اتل باإط ¥Óالنار حتى و�صل اإلي¬ امل�صلون ،واأحاطوا ب¬
وقتلو√ مبطا Åaا◊ري≥ املوجودة يف امل�صجد .92لكن بارو ñغولد�صتاين  ⁄يكن
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وحد√ م�صوDو kل عن ارتكاب املجزرة ،بل املنظومة الأخÓقية لهذا الحتÓل،

الذي اأ�صه ºبرت�صيخ املفاهي ºال�صهيونية العن�رشية ،التي ت�صم íب≤تل غري اليهود
دون رحمة اأو تاأKر.

وقد ارتكب âاملجزرة بتواطو Dوم�صاركة جنود الحتÓل الذين اأغل≤وا

مداخل ا◊رم ملنع امل�صل Úمن الهرب ،ومنع اإن≤اذ ا÷رحى .وقد اأطل≥ ا÷نود

النار على العديد من امل�صل Úالناج Úبëياته ،ºوكذلك على امل�صل Úالذين

كانوا يëملون بع�ص ا÷رحى ﬁاول Úاإخراجه ºلإ�صعاaه ،ºبل واأطل≤وا النار

يف الت�صييع والدaن .ويعر ±منهﬁ ºمد عطية ال�صÓية الذي ا�صت�صهد بينما
كان يëاول دaن اأحد ال�صهداء�a ،ص≤§ aوق¬ �صهيدا kبر�صا�صة اأطل≤ها علي¬

قنا�ص �صهيو Êليدaن ال�صهيدان يف ال≤ب ذات¬ .93ول≤د روى ﬁمد ا÷عبي
للجنة الت≤ëي≥ اأن¬ وا ≥Kمن اأن¬ كان هنا∑ اأك Ìمن م�صدر لإط ¥Óالنار ،لأن

الر�صا�صات Xل âتتطاير ،حتى ح Úكان ال≤اتل ي≤وم بت¨يري ﬂزن الذخرية.94
وقال اأحد ال�صهود وهو طÓل اأبو �صنينة اأن¬ �صاهد م�صتوطن kا ي�صترت خل∞
الأعمدة وهو يطل≥ النار ،واآخر بجانب¬ ي�ëصو ل¬ البندقية.95

واإىل جان Öغولد�صتاين ،عر ±من ب Úامل�صارك Úيف ارتكاب املجزرة،

الع≤يد رون Úرaي∞ قاFد ا÷نود امل�صوDول Úعن”حرا�صة“ ا◊رم ،و”بن بنيام“Ú

م�صوDول ا◊را�صة عند املدخل الرFي�صي للëرم ،و”كوبي بن يو�ص∞“ و”aي∞

دوري“ م�صوDول ا◊را�صة وا◊ار�ص للمدخل ال�رشقي للëرم ،اللذان �صاركا
باإط ¥Óالر�صا�ص على امل�صل ،ÚوالراFد ”دوب �صتلمان“ قاFد منط≤ة ا◊رم
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الإبراهيمي ،و”الكولونيل ماFيل كلي¨ي“ قاFد جي�ص الحتÓل يف اÿليل

اآنذا∑.96

واإKر ال�صجة التي قام� ،âصكل� âصلطات الحتÓل ÷نة –≤ي≥ يراأ�صها ماFري
�صماغار  ،Meir Shamgarعر âaبلجنة �صماغار .وقد ح�رشت اللجنة التهمة
ببارو ñغولد�صتاين وحركة كا ،Kach ñمت¨اVصية بذلك عن الت�صهيÓت
وامل�صاركة التي “ âمن قبل ا◊ر�ص وا÷ي�ص.97

 .14اàfف°VÉة ا’:≈°übC
بتاريخ  2000/9/28دخل رFي�ص الوRراء الإ�رشاFيلي اأريل �صارون باحة امل�صجد
الأق�صى ،يف Rيارة ا�صتفزاRية ،بر≤aة �صتة برملاني Úوبا�صتنفار قوة من جي�ص
و�رشطة الحتÓل الإ�رشاFيلي قوامها حوا‹ KÓKة اآل ±عن�رش‡ ،ا اأKار م�صاعر
وغ�ص Öامل�ص ّل Úالذين ت�صدوا ل¬ ،وقد جرح âهراوات ال�رشطة الإ�رشاFيلية 12
aل�صطيني kا .
ويف اليوم التا‹ ،الذي �صاد ±يوم جمعة ،ارتكب âقوات الحتÓل جمزرة
ب ≥ëامل�ص ّل Úيف امل�صجد ،حي åاأطل≤وا عليه ºالنار قبيل انتهاء ال�صÓة aا�صت�صهد
 13وجر 475 ìمن امل�ص ّل ،Úبينه� ºصبعة اأ�صيبوا بالر�صا�ص املطاطي يف عيونهº
aف≤دوا ب�رشه ºعلى الفور.
وقد كان âهذ√ املجزرة ال�صعلة التي اأطل≤ âالنتفاVصة الãانية ،وعرâa
لذلك بانتفاVصة الأق�صى .حي� åصادت يف املناط≥ الفل�صطينية حالة من ال¨�صÖ
والحتجا ،êو�صارت التظاهرات وم�صريات الحتجا êاليومية الرا�aصة لÓحتÓل
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ولكن اإذا اأ�رشر” على اأن تعرaوا ماذا اأ�صعر عندما اأقوم
باط ¥Óقذيفة على الفل�صطيني .Úح�صن kا هاك ºمبت¨اك:º
اأ�صعر بهزة لطيفة يف ج�ص ºالطاFرة كنتيجة لإط ¥Óال≤ذيفة.
تدوم لãانية واحدة  ºK §≤aتîتفي .ينتهي الأمر .هذا كل
ما اأ�صعر ب¬.
قاFد ال≤وات ا÷وية يف جي�ص الأركان
الإ�رشاFيلي �صاب≤ا ،kدان حالوت�ص ،يف م≤ابلة مع
جريدة هاآرت�ص  Haaretzيف .2002/8/21

ويف ال�صورة الأوىل يبدو حالوت�ص ،يف ح Úيبدو يف
ال�صورة الãانية :اأب aل�صطيني يëمل طفلت¬ ابنة الKÓãة
اأعوام ،التي قتلتها غارة اإ�رشاFيلية على غزة يف اآب /اأغ�صط�ص
.2006
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يف ﬂتل∞ املناط≥ وكان ي�ص≤§ يومي kا ع�رشات ال�صهداء وا÷رحى يف ﬁاولت

الحتÓل ل≤مع املتظاهرين ،حيR åج âقوات الحتÓل مبعظ ºوحدات جي�صها
النظامية يف ال�صفة وال≤طا´ واملناط≥ العربية داخل ا §ÿالأخ�رش ،مدعمة
باملروحيات والدبابات والآليات امل�صفëة.98

وب�ëص Öاإح�صاFيات املركز الفل�صطيني ◊≤و ¥الإن�صان ،كان âح�صيلة

ال�صهداء وا÷رحى ب 2000/9/29 Úحتى  2008/9/20كالتا‹ :99ال�صهداء املدنيÚ

الفل�صطيني Úالذين �ص≤طوا على اأيدي قوات الحتÓل يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´
غزة عدده ،3,730 ºهذا الرق ºل ي�صمل ال≤تلى من الفل�صطيني Úيف ا�صتباكات

م�صلëة يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة .اأما ال�صهداء الفل�صطينيون الذين �ص≤طوا

على اأيدي قوات الحتÓل يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة يف ا�صتباكات م�صلëة
يبل≠ عددهa 1,114 ºل�صطيني kا ،اأي اأن جممو´ ال�صهداء � 4,844صهيدا ،kبينهº

 928طف k
 ،Óوبالتا‹ aاإن حوا‹  %19من ال�صهداء ه ºمن الأطفال .وبل≠ جمموعة
ا÷رحى وامل�صاب Úيف قطا´ غزة  §≤aعلى اأيدي الحتÓل الإ�رشاFيلي12,261 ،

جريk ëا ،يف ح ⁄ Úتتوaر اأرقام ب�îصو�ص ا÷رحى يف ال�صفة ال¨ربية.

واإذا ما اأVصفنا اإىل ما �صب≥ من اأعداد ال≤تلى ،عدد ال�صهداء الذين �ص≤طوا

خÓل ا◊رب الإ�رشاFيلية على غزة يف  ،2009-2008يتîطى جممو´ ال�صهداء

� 6,200صهيد ،على الرغ ºمن اأننا بهذا نكون قد ا�صتãنينا اأعداد ال�صهداء يف ال�صفة

ال¨ربية خÓل الفرتة ما ب Úاأيلول� /صبتمب  2008وحتى كانون الãا /Êيناير ،2009
وكاaة ال�صهداء وا÷رحى بa /•ÉÑ°T Úباير وحزيران /يونيو .2009
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لكن املجال ي�صي≥ عن ذكر كاaة املجاRر التي ارتكبها الحتÓل منذ بداية
انتفاVصة الأق�صى وحتى اليوم ،ب�صب ÖكÌتها اأو kل ،وKاني kا ب�صب Öكمية املعلومات
التي �صارت متاحة بفعل ت≤نيات الإعÓم والتوا�صل ا◊ديãة.
تت ºخÓل اقتëام قوات الحتÓل لÓأحياء ال�صكنية
ومعظ ºهذ√ املجاRر ّ
بëجة الب åëعن امل≤اوم Úومطاردته ;ºاأو خÓل عمليات الغتيال وال≤تل
ّ
خار êاإطار ال≤انون; ويف ا◊الت Úكان يت ºا�صتهدا ±املدني Úمن دون “ييز.
وقد بل¨ âن�صبة الأطفال من بV Úصëايا عمليات الغتيال  78) %12طف k
،(Ó
ون�صبة ال�صهداء املدني.100%31 Ú
ومع اأن عمليات الغتيال بëد ذاتها جرية كونها من عمليات ال≤تل خارê
يعد جرية حرب.
اإطار ال≤انونa ،اإن ما ي�ëصل من عدم التمييز خÓل اإجراFهاّ ،
وتعتب حادKة اغتيال ال≤يادي يف حما�ص� ،ص� ìÓصëادة ،اإحدى اأبر Rا◊وادç
يف هذا الإطار ،حي åرaع âعلى اإKرها ق�صايا قانونية Vصد عدد من قادة ووRراء
الحتÓل يف الدول الأوروبية ،جعل âالأخريين ي�îصون Rيارة هذ√ الدول.
aبتاريخ  ،2002/7/22اأطل≤ âطاFرة اإ�رشاFيلية حربية من طرا Rاإ،16 -±
قذيفة �صاروخية تزن قرابة األفي رطل باŒا√ عدد من املبا Êال�صكنية يف حي
الدر êيف مدينة غزة ،وا�صت�صهد على الفور  16مدني kا ،وجر ìاأك Ìمن 77
اآخرين ،ودمر  11منز kل ب�صكل كامل ،وت�رشر  32منز kل اآخر .101وبررت قوات
الحتÓل ما ح�صل باأن¬ يف اإطار اغتيال ال≤يادي يف حركة حما�ص �صìÓ
�صëادة ،والذي ا�صت�صهد يف ال≤�ص∞ ،وا�صت�صهدت مع¬ Rوجت¬ وطفلت¬
ومرا ¬≤aال�ص�îصي ،وKمانية اأطفال يبل≠ اأ�ص¨ره ºمن العمر �صهرين ،وامراأتان،
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وعجوRان .واأVصا âaقوات الحتÓل علمها بوجود Rوجت¬ وطفلت¬ ،ولكن
راأوا اأن ”ل مفر من تنفيذ العملية حتى بوجودهما“ .102يف ح Úاعتب رFي�ص
الوRراء الإ�رشاFيلي حينها اأريل �صارون ما جرى ”اإحدى النجاحات الكبى يف
تاريخ ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي“.103
ويف جرية اأخرى م�صابهة ،ا�صت�صهد
نبيل اأبو �صلمية وRوجت¬ و�صبعة من اأطفالهما
يف  ،2006/7/12عندما ا�صتهد âaطاFرات
الحتÓل منزلهما بëجة ا�صتهدا ±ال≤يادي
يف حركة حما�ص ”ﬁمد ال�صي∞“،
والذي ”على ما يبدو“ ⁄يكن متواجداk
يف املكان! .وجر ìيف هذ√ العملية 34
مدني kا ،بينه ºخم�صة اأطفال و�ص âن�صاء،
وت�رشر  15منز kل جماورا kب�صكل بال≠.104

ج�صد الطفل ال�صهيدﬁ ،مد البعي (6

اأعوام) ،م�صجى داخل امل�صجد يف غزة ،قبيل
ال�صÓة علي¬ ودaن¬.

اأما الأمãلة عن التوغÓت aكãرية ،اأبرRها
ما ارتكبت¬ قوات الحتÓل يف قرية بي âريا ق�صاء رام اˆ يف  ،2001/10/24حÚ
ا�صتباح âال≤رية منذ الãانية aجرا ،kودمرت املناRل و�ص â≤ëالأ�صجار م�صتîدمة
الدبابات والأ�صلëة ال≤ãيلة وطاFرات الأبات�صي .وقد ا�صت�صهد a 16ل�صطيني kا
وجر ìالع�رشات ،لكن قوات الحتÓل aرVص âحظر التجول ومنع� âصيارات
الإ�صعا ±وال�صلي Öالأحمر من الدخول ،ومنع âكذلك KÓKة اأطباء من اأها‹
ال≤رية من ت≤د Ëالإ�صعاaات للجرحى .واأVصا ±الأها‹ اأن جنود الحتÓل وVصعوا
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 çÓKج åãل�صهداء aو ¥املجنزرات وطاaوا بها يف �صوار´ ال≤رية لإرهابه ،ºكما
اعت≤لوا  50مواطن kا اختريوا ع�صواFي kا ،وتركوا مكبل Úعند مدخل ال≤رية.105
وا�صت�صهد a 14ل�صطيني kا وجر 147 ìاآخرين يف  ،2002/10/7عندما توغلâ
قوات الحتÓل aجرا kيف خان يون�ص جنوبي قطا´ غزة ،مب�صاندة اأك Ìمن

 60دبابة واآلية وب¨طاء جوي من الطاFرات .واقت ºëجنود الحتÓل املناRل

وا�صتهدaوا م�صت�صفى نا�رش بالدبابات والر�صا�صات ال≤ãيلة .وكان من ب� Úصهداء
هذ√ املجزرة طفÓن ⁄ ،يع Ìاإل على ا÷زء ال�صفلي لأحدهما ،حي åحولت¬ �صظايا

ال�صواريخ اإىل اأ�صÓء.106

وقد طال âالتوغÓت وا÷را ºFاملماKلة معظ ºمناط≥ قطا´ غزة; aفي 2003/3/6

ا�صت�صهد a 11ل�صطيني kا وجر 140 ìاآخرين ،عندما اجتاح âقوات الحتÓل ﬂيº

جباليا ،وق�صف âاملناRل ب�صكل عني∞ بال�صواريخ وال≤ذا ∞Fوالر�صا�صات ال≤ãيلة.
وكان من Vصمن امل�صتهد Úaح�صد من املواطن Úوال�صëفي Úورجال الإطفاء قرب
املîي ºا�صت�صهد Kمانية منه ،ºوجر .90 ìوقد عادت قوات الحتÓل اإىل املîي ºيف

 2004/10/1 - 9/30واجتاحت¬‡ ،ا اأدى اإىل ا�صت�صهاد  69من اأها‹ املîي ºوجرì
الع�رشات.107

ويف  2004/3/7ا�صت�صهد a 15ل�صطيني kا بينهKÓK ºة اأطفال ،وجر ìاأك Ìمن

 180اآخرين يف توغل اإ�رشاFيلي داخل ﬂيمي البي èوالن�صريات و�ص§ ال≤طا´.

وكان âمروحيات الأبات�صي تطل≥ النار على كل �صيء يتëر∑ ،يف ح Úا�صتîدم
ت ∞îوترية هذ√
جنود الحتÓل عددا kمن املواطن Úكدرو´ ب�رشية .108و⁄
ّ
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اأطفال aل�صطينيون يرون بجانÖ
ب≤ع من الدماء على اأرVص ﬂي ºجن،Ú
بعد اأن قام âقوات الحتÓل باغتيال
اKن Úمن امل≤اوم Úيف حركة ا÷هاد
الإ�صÓمي ،يف .2007 ôjGÈa /•ÉÑ°T 28
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املجاRر والنتهاكات مع الن�صëاب الإ�رشاFيلي من ال≤طا´ اأواخر �صنة  ،2005بل
ت�صاعدت ،خا�صة يف  ،2006يف Xل التطورات ال�صيا�صية التي تلa âو Rحما�ص يف
النتîابات الت�رشيعية الفل�صطينية (انظر جماRر غزة(.
كما  ⁄تكت∞ اآلة ال≤تل الإ�رشاFيلية بكل ما �صب≥ من و�صاFل ،ل�صتباحة الدم
الفل�صطيني ،بل ات�صع نطاقها لت�صمل ح≤ول الأل¨ام الع�صكرية التي تزرعها يف
الب�صات ÚوالأراVصي الفل�صطينية ،والتي غالب kا ما يكون Vصëاياها من الأطفال.
و�ص≤§ Vصëية لهذ√ الأل¨ام ب� Úصنة  1967ومنت�ص∞ �صنة  ،2001اأك Ìمن 2,500
مدa Êل�صطيني %34 ،منه ºه ºمن الأطفال ،ب�ëص Öما ذكر من�ص≥ ا◊ملة
الفل�صطينية ◊ظر األ¨ام ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي.109
و�صمل âو�صاFل ال≤تل الإ�رشاFيلية موDخرا ،kطاFرات التج�ص�ص ال�ص¨رية ،والتي
تعر ±ب Úالفل�صطيني Úبا�ص” ºالزنانة“  .dronesوهذ√ الطاFرات هي من دون
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طيار ،وهي عبارة عن كامريات �Œص�ص مزودة ب≤ذا ∞Fمعدنية �ص¨رية وحادة،
وقد دعا بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية يف  2009/2/1اإىل الت≤ëي≥ اأكÌ
يف ماهية ما ت≤وم ب¬ هذ√ الطاFرات ،اإذ اأنها ا�صتهد âaيف العديد من الأحيان
املدني ،Úخا�صة يف قطا´ غزة .وذكر البيان على �صبيل املãال ،ا�صتهدا ±طفلة
تبل≠ من العمر  13عام kا بينما كان âناFمة يف غرaتها; وا�صتهداKÓK ±ة اأطفال
يف ال�صفو ±البتداFية (املرحلة الأوىل) بينما كانوا يëملون ال�صكاكر; وكذلك
طفل يف الãالãة ع�رش من عمر√ على دراجت¬; بالإVصاaة اإىل Kمانية اأطفال يف الãانوية
بينما كانوا ينتظرون حاaلته ºاملدر�صية لت≤له ;ºوا�صتهدا ±عاFلة باأكملها كانâ
Œل�ص بجان Öمنزلها يف اÿار.110ê

:(2002/4/15-3) ÚæL IQõ› .15
يف جن ،Úدا�ص âالدبابة الإ�رشاFيلية – âجناRيرها املعت≤ل جمال ال�صباÆ
الذي ا�صت�صهد على الفور ،بينما ق�صف âاملعاقة ي�رشى اأبو خر êداخل منزلها
وتعفن âجãتها .ويف جن Úاأي�ص kا ،ما تزال اأ lم حتى اليوم تب åëعن جãة ابنها،
على الرغ ºمن بناء منزلها ”ا÷ديد“ على اأن≤اVص ال≤د ،Ëوكذلك �صاهد عطا
اأبو ارميلة جãة اأخي¬ تتعفن اأمام¬ وهو عاجز عن دaنها .ل≤د و�ص∞ خاaيري
Rوني¨ا  Javier Zunigaمدير ال�صرتاتيجية الإقليمية يف منظمة العفو الدولية
 Amnesty Internationalامل�صهد خÓل Rيارت¬ ملîي ºجن Úع≤ Öان�صëاب
قوات الحتÓل من¬:111
ذهب âاإىل مدن جرى aيها قتال من منـزل اإىل منـزل  :يف رواندا ونيكاراغوا
وال�صلفادور وكولومبيا ،ومدينة Vرشبها Rلزال هاFل هي مدينة مك�صيكو .وقد
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ت�صمن الدمار الذي �صاهدت¬ يف ﬂي ºجن Úاأ�صواأ العنا�رش يف ك ÓالوVصع،Ú
aل ºيت ºتدمري املناRل با÷راaات اأو بالدينامي âوح�ص ،Öبل جرى –ويلها
اإىل تراب ت≤ريب kا ،جراء مرور ا÷راaات والدبابات عليها جيÄة وذهاب kا ب�صورة
متكررة ومتعمدة .وجرى اخرتا ¥املناRل من جدار اإىل اآخر بنريان الدبابات اأو
و�صطرت املناRل ن�صف Úكما لو اأن¬ ّ” بفعل م≤�ص عم.¥Ó
املروحيات ا◊ربية .مُ
ويف داخلها منظر موح�ص ل¨رaة طعام اأو غرaة نوم ب≤ي âت≤ريب kا �صليمة .و⁄
توجد دلFل على الإط ¥Óعلى اأن غرaة النوم اأو الطعام اأو حتى املنـزل قد
ا�صتîدم¬ م≤اتلون .وهذا دمار ل مبر ل¬ ومتعمد وغري Vرشوري .وقد تناKرت
أ�رشته ºيف كل مكان.
عربات الأطفال واألعابه ºوا s

�صجل âح�صيلة ال�صهداء يف جن� 63 Úصهيدا ،kلكن¬ رق ºل يعب عما ارتكÖ
من ‡ار�صاتa .املîي ºالذي  ⁄تكن م�صاحت¬ تتعدى  372دوk ‰ا ،والذي يعي�ص
حوا‹  %85من �صكان¬ –ّ â
خ§ الف≤ر ،تعرVص لل�ëصار قبل اأن ت≤تëم¬ 450
اآلية ع�صكرية اإ�رشاFيلية .وعندما عجزت قوات الحتÓل عن اإي≤ا ±م≤اومة اأها‹
املîي ”ّ ،ºا�صتدعاء ا÷راaات ”التي كان âتت�صاب≥ على التهام جميع اأحياء املîيº
وعلى راأ�صها حي ا◊وا�ص Úوحارة الدنك والبيوت التي اعرتVص âطري≤ه...“º
 ºKجمع âقوات الحتÓل الرجال وال�صبان يف ال�صاحات ،واأرغمته ºعلى
خلع مÓب�صه ºاأمام الن�صاء والأطفال ،واقتادته ºعراة ملراكز العت≤ال .اأما الن�صاء
aطردوهن من املîي” :ºع�صنا رحلة الت�رشد الãانية بعد النكبة و�رشدنا الحتÓل من
ّ
مناRلنا بعد هدمها لأك Ìمن �صهر“ .وت�صري الإح�صاءات اإىل اأن قوات الحتÓل
دمرت يف جن 455 Úمنز kل ب�صكل كامل ،و 800منزل ب�صكل جزFي ،بينما
جرح âواعت≤ل âاملÄات.112
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KÓKة اÚæL ‘ ΩÉjC
اأتعرaون كي∞ �صمدت � 75صاعة?  ⁄اأنزل من ا÷راaة ⁄ .تكن عندي م�صكلة تع ،ÖلأÊ
كن âاأ�رشب الوي�صكي طوال الوق ⁄ ...âاأ�صعر ب�صف≤ة على اأحد .كن âم�صتعدا kلأن اأﬁو
با÷راaة اأي �ص�îص من الوجود ...وقد هدم âالكãري .يف النهاية ،اأن�صاأت ملع Öكرة قدم
هنا∑.
•ÉÑ°†dG äƒLQ .A»°T πc ÒeóJ äOQCG .ìõ“ ∂fCG óH ’ .Ék bÓWEG Óc ?Ö©°U Gòg πg
أ�صوي¬ بالأرVص.
بوا�صطة ال�Óصلكي اأن ي�صمëوا ‹ بهدم املîي ºكل¬ ،من اأول¬ اإىل اآخر√ .اأن ا ّ
ل تتîيلوا اأنني كن âاأريد ال≤تل  .املناRل  .§≤aاأم�صيKÓK âة اأيام واأنا اأهدم واأهدم ”ّ ...§≤a
أع§ aر�صة ⁄ .اأنتظر ⁄ .اأكن
–ذيره ºعب مكب ال�صوت باأن ي¨ادروا املنزل قبل جميÄي ،لكنني  ⁄ا p
أوج¬ اإىل املنزل �صدمة واحدة واأمهله ºليîرجوا .كن âاأ�صدم¬ باأق�صى قوة كي اأهدم¬ يف اأ�رش´
ا ّ
وق‡ âكن .كن âاأريد اأن اأ�صل اإىل مناRل اأخرى ،اأن اأ�صل اإىل اأكب عدد ‡كن.
 ...كãريون من النا�ص كانوا داخل املناRل التي بداأنا بتدمريها .كانوا يîرجون من املناRل
بعيني اأنا�ص kا يوتون –� âصكة ا÷راaة ،و ⁄ا nأر منز kل ي�ص≤§
بينما نëن نعمل على تدمريها ⁄ .ا nأر
ّ
على اأنا�ص يف قيد ا◊ياة ،لكن لو كان هنا∑ اأحد ملا اكرت âKلذلك البتة .اأنا على ي≤ Úمن اأن اأنا�ص kا
ماتوا داخل تلك املناRل ...كل بي âكن âاأهدم¬ كان يبع åال�رشور يف نف�صي ،لأ Êكن âاأعلº
اأن املوت ل يهمه ºلكن بيوته ºتهمه .ºعندما تدمر منز k
ل aمعنى ذلك اأنك تدaن  40اأو 50
�ص�îص kا لأجيال ،واإذا كن âاآ�صف kا على �صيء aاأ�صفي هو على عدم هدم املîي ºباأكمل¬.
 ...كن âيف غاية الرVصى يف جن ،Úا�صتمتع âكãريا.k
م≤طع من وKي≤ة ن�رشتها جريدة يديعوت اأحرونوت يف عددها ال�صادر بتاريخ
 ،2002/5/31وهي عبارة عن �صهادة �صا ≥Fاإحدى ا÷راaات التي �صارك âيف
هدم ﬂي ºجن.Ú
جملة الدرا�صات الفل�صطينية ،بريوت ،عدد � ،51صي∞ .2002
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و�ص ّن∞ ت≤رير ملنظمة العفو الدولية ‡ار�صات قوات الحتÓل يف جن Úعلى

اأنها جرا ºFحرب وانتهاكات ج�صيمة لتفاقية جني∞ ،بنا kء على عدة روايات
يوردها ل�صهود واأطباء وخباء دولي .Úومن اأبر Rالنتهاكات التي عا÷ها الت≤رير
م�صاألة عدم التمييز يف ال≤تل وا�صتهدا ±املدني ،Úوا�صتîدام الأها‹ كدرو´
ب�رشية يف القتëامات ،وتفجري اأو هدم املناRل على روDو�ص �صاكنيها ،ومنع
الأط≤ ºالطبية وعمال الإغاKة من التëر∑ و‡ار�صة مهامه ،ºوكذلك منع الطعام

واملاء والدواء ،وم�صاألة العت≤ال التي ذكرت اأع ،√Óم�صيف kا اأن¬ بعد اعت≤ال الرجال
واإبعاده ”ّ ،ºالت≤ëي≥ معه ºK ،ºاأخلي �صبيله ºيف قرى ناFية ،واأجبوا على ال�صري
عراة عدة كيلومرتات ،دون اأن يعرaوا �صيk Äا عن م�صري عاÓFته.113º

ويف  15من ني�صان /اأبريل� ،صم âëقوات الحتÓل ل�صيارات الإ�صعا±
بدخول املîي ºلأول مرة ،لكن ا◊�صار  ⁄يرaع اإل يف  17من ال�صهر عين¬،
‡ا �صم íلأها‹ املîي ºاملبعدين واملتفرق Úبالعودة اإلي¬ .وي�ص∞ الت≤رير كي∞
راق Öمندوبو منظمة العفو الدولية ”الفل�صطيني Úاملذهول Úوه ºيëدقون غري
م�صدق Úيف اأن≤اVص املناRل ،ويëفرون على عجلة باأيديهﬁ §≤a ºاول Úاإن≤اذ
اأي �ص�îص مُدaن – âالأن≤اVص وما Rال حي kا “،وكي∞ ”�صاهدوا حي ا◊وا�صÚ

الذين كان يوم kا يوDوي اأك Ìمن  800عاFلة ،وقد –ول الآن اإىل اأن≤اVص .وكان
رجل عجو Rي≤∞ بال≤رب من اأن≤اVص منـزل ينادي وي≤ول اإن ابنت¬ مُدaنâ– â
الأن≤اVص“.114
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ج åãلأم واأطفالها الKÓãة،
من �صهداء مذبëة وﬁرقة ﬂيº
جن Úني�صان /اأبريل  ،2002وقد
تفëم âاأج�صاده ºبفعل ا◊ري≥
وذاب âيف بع�صها البع�ص.

جãمان �صهيد aل�صطيني –â
اأن≤اVص منزل يف ﬂي ºجن( Úعن
قناة ا÷زيرة).
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ومع دخول ال�صëفي ،Úومندوبي املنظمات ا◊≤وقية والإن�صانية ،انت�رشت يف

ت�رش قوات الحتÓل حتى
اأرجاء العا ⁄اأنباء و�صور عما جرى يف جن ،Úوهو الذي ّ
اليوم على و�صف¬ بـ ”املعركة“ ل ”املجزرة“ .وعلى اإKر ال�ص¨وطات ،ت�صكلâ

مبوج Öقرار جمل�ص الأمن الدو‹ رق 1405 ºبتاريخ  2002/4/19بعãة لت≤�صي

ا◊≤ا ،≥Fلكن ا◊كومة الإ�رشاFيلية تن�صل âمن موا≤aتها املبدFية على البعãة ،بëجة
اأن¬  ⁄يت ºا�صت�صارتها يف اأمور تتعل≥ بالأع�صاء وال�صÓحيات ،كما منعتها من دخول

الأراVصي املëتلة ،وXل“ âار�ص ال�ص¨وطات عليها ◊ Úحلها يف .1152002/5/3
�صوت قوات
�صبيان aل�صطينيان يجولن يف ب≤ايا الدمار و�ص§ ﬂي ºجن ،Úبعدما ّ
الحتÓل اأجزاء كبرية من¬ بالأرVص خÓل اجتياحها ل¬.

رويرت2002/7/31 R
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لكن مهما حاول� âصلطات الحتÓل اإخفاء ما جرى يف جنa ،Úاإن Vصمري
العا ⁄اأجمع قد و ّ ≥Kا◊≤ي≤ة .ل≤د اأKبت âجن Úاأن¬ ما عاد �صه k
 Óعلى اآلة الدمار وال≤تل

الإ�رشاFيلية اإخفاء جراFمها كما كان ي�ëصل قب k
.Ó
:(2009-2006) IõZ QRÉ› .16

يعد قطا´ غزة اأحد اأك Ìاملناط≥ ال�صكنية كãاaة يف العا ،⁄اإذ ي�صكن aي¬ حوا‹
ّ
مليون ون�ص∞ املليون ن�صمة ،يف م�صاحة تبل≠  360ك .2ºوب�صب Öاملمار�صات
الإ�رشاFيلية ،وعلى راأ�صها ا◊�صار امل�صتمر والتدمري ،يعي�ص اأك Ìمن  %80من
�صكان ال≤طا´ دون ّ
خ§ الف≤ر الر�صمي ،كما اأن  %70من قوة العمل املëتملة
يف ال≤طا´ عاطلة عن العمل.116
وعلى الرغ ºمن الن�صëاب الإ�رشاFيلي من ال≤طا´ ،اإل اأن ال≤وات الإ�رشاFيلية
تابع âعمليات الغتيال والتوغل والجتيا .ìوت�صاعدت هذ√ العمليات بعد اأن
اأ�رشت �aصاFل امل≤اومة ا÷ندي الإ�رشاFيلي جلعاد �صالي§ يف  ،2006/6/25يف ﬁاولة
لÓإ aرا êعن حوا‹  11األ∞ اأ�صري aل�صطيني ﬁتجزين يف �صجون الحتÓل .كما
Rادت حدة العمليات بعد �صيطرة حركة امل≤اومة الإ�صÓمية ”حما�ص“ على ال≤طا´
يف حزيران /يونيو  .2007و �صيت ºاإل≤اء ال�صوء على اأبرRها aيما يلي:

ا” .CاeCط QÉال«Z”h “∞«°üو Ωا:(2006) “∞jôÿ

بداأت عملية ”اأمطار ال�صي∞“ بعيد اأ�رش �صالي§ ،يف اأواخر حزيران /يونيو ،2006
و ⁄تتوق∞ اإل مع بدء ا◊رب الإ�رشاFيلية على لبنان يف “و /Rيوليو  ;2006ويف
 2006/10/31ا�صتاأنف âال≤وات الإ�رشاFيلية عدوانها على ال≤طا´ يف عملية
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اأ�صمتها ”غيوم اÿري∞“ وانته âيف  .2006/11/7لكن aعلي kا ،كان âالفرتة
ب Úاأ�رش �صالي§ وتوقيع اتفا ¥للتهدFة ب ÚالحتÓل و�aصاFل امل≤اومة يف
a ،2006/11/26رتة انتهاكات وجرا ºFحرب م�صتمرة من قبل الحتÓل
الإ�رشاFيلي ب ≥ëاأها‹ قطا´ غزة .وترا â≤aهذ√ النتهاكات مع توغÓت برية
وق�ص∞ جوي ،و”خن≥“ لل≤طا´ من خÓل منع املواد ال¨ذاFية والطبية من
الو�صول اإلي¬ ،ومن خÓل ا�صتهدا ±مرا ¬≤aا◊يوية الأ�صا�صية من ميا√ وكهرباء
وطر ¥موا�صÓت.
وذكر ت≤رير اأعد√ امل≤رر اÿا�ص ◊≤و ¥الإن�صان يف الأ· املتëدة ،جون
دوغارد  ،John Dugardعن النتهاكات الإ�رشاFيلية خÓل الفرتة ما ب6/25 Ú
وحتى  ;2006/11/30اأن عدد ال≤تلى الفل�صطينيa Úا 400 ¥قتيل واأن عدد
ا÷رحى قارب  1,500جري ،íنتيجة  364عملية توغل ع�صكري جرت خÓل
الفرتة ذاتها ،ورا≤aتها عمليات ق�ص∞ متوا�صل باملدaعية وهجمات ب�صواريخ
جو-اأرVص ،وا�صتîدام للجراaات; ا�صتهد âaاملناRل واملدار�ص وامل�صت�صفيات
وامل�صاجد والأراVصي الزراعية واملبا Êالعامة وا÷�صور واأنابي Öامليا√ و�صبكات
املجارير .كما ت�رشد الآل ±من مناRله ºوكان ب Úال≤تلى قرابة  90طف k
 ،ÓوبÚ
ا÷رحى اأك Ìمن  300طفل.117
وقد تناول الت≤رير ب�صفة خا�صة قرية بي âحانون �صمال ال≤طا´ ،التي ي≤ارب
عدد �صكانها  40األ∞ ن�صمة ،حي åارتكب âقوات الحتÓل aيها جمزرة خÓل
الأ�صبو´ الأول من ت�رشين الãا /Êنوaمب ≤a ،2006تل âيف �صتة اأيام  82مواطن kا من
البلدة ،بينه 21 ºطف k
 ،Óوجرح âاأك Ìمن � 260ص�îص kا بينه 60 ºطف k
 ،Óواعت≤لâ
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املÄات من الذكور وaرVص âحظر Œول �صامل .كما اقتëم âالبلدة با÷راaات
ودمرت  297منز kل وم�صجدا kاأKري kا عمر√ اأك Ìمن  850عام kا ،وجر âaالب�صات،Ú
وحفرت الطرقات ،ودمرت ال�صبكات ،و ⁄ترح ºاملدار�ص وامل�صت�صفيات ...اإلخ.
وaجر  ،2006/11/8ق�صف âقوات الحتÓل يف اأقل من  30دقي≤ية ،جمموعة
مناRل متجاورة‡ ،ا اأدى اإىل ا�صت�صهاد � 19ص�îص kا واإ�صابة  55اآخرين 16 ،من
ال�صهداء ه ºمن اأ�رشة واحدة هي اآل العãامنة .وكان ب Úال�صهداء �صبعة اأطفال
وKما Êن�صاء .118وبررت �صلطات الحتÓل ما جرى باأن¬ ”خطاأ ت≤ني“ ،ور�aصâ
ال�صما ìلبعãة ت≤�صي ا◊≤ا ≥Fالدولية التي ت�صكل âمبوج Öقرار ا÷معية العامة
لÓأ· املتëدة ،بدخول الأراVصي املëتلة .كما ا�صتîدم âالوليات املتëدة
الأمريكية ح≥ الن≤�ص )الفيتو( يف جمل�ص الأمن ،ملنع “رير قرار ت�صكيل هذ√
البعãة من خÓل¬ ،بëي åي�صب íاإلزامي kا على �صلطات الحتÓل اإدخالها وت�صهيل
عملها.

” .Üال AÉà°ûال:(2008) “øNÉ°ù
مع بداية �صنة  ،2008ت�صاعد العدوان الإ�رشاFيلي جمددا ،kو�صن âقوات الحتÓل
عملية ”ال�صتاء ال�صاخن“ من  2008/2/27اإىل  .2008/3/3وتركزت النتهاكات
خ�صو�ص kا �صمال ال≤طا´ يف جباليا وبي âحانون .وبل¨ âح�صيلة ال≤تلى يف هذا
الأ�صبو´ الدامي � 107صهداء ،بينه 27 ºطف k
 Óو�ص âن�صاء; يف ح Úكان عدد ا÷رحى
 166جريk ëا ،بينه 46 ºطف k
 Óو�صبع ن�صاء .و ⁄ي�صل ºمن العتداءات ال�صهيونية
�صيء ،ل املناRل ول الطرقات ول امل�صاجد ول املدار�ص ،ول اأaراد الطواق ºالطبية،
وكان âالنتيجة ككل مرة ،ج åãترت∑ – âالأن≤اVص اأو يف الطرقات ،وجرحى
ينزaون حتى املوت ،وVصمري عاملي عاجز عن التëر∑.
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بال�صور :ا�صتهدا ±قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي ملدر�صة
تابعة لوكالة الأونروا (الأ· املتëدة) يف بي âلهيا �صما‹
قطا´ غزة
وكان املÄات من الناRح Úالتجاأوا اإىل املدر�صة Xن kا
منه ºاأن قوات الحتÓل لن ت≤�صفها.
وق�صف âقوات الحتÓل خÓل حربها على غزة
( )2009-2008اأربع مدار�ص تابعة لÓأونروا ،توDوي
اآل ±الÓج ،ÚÄحي åالتجاأ باملجمل حوا‹  50األ∞
نا ìRاإىل مدار�ص ومراكز الأونروا خÓل ا◊رب.
كما تظهر ال�صور ا�صتîدام الفو�صفور الأبي�ص ا◊ار¥
املëرم دولي kا.
ّ
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وبهذا كان âبداية �صنة  2008ت�صري اإىل اأنها الأ�صواأ على ال≤طا´ من حيå

النتهاكات الإ�رشاFيليةa ،في الربع الأول منها قارب عدد ال�صهداء جممل عدد �صهداء
�صنة  2007باأكملها ،حي åقدر الأخريون بـ � 281صهيدا kبينه 31 ºطف k
a ،Óيما كنâ
ح�صيلة الربع الأول  §≤aمن �صنة � 247 ،2008صهيدا kبينه 42 ºطف k
 Óو 15امراأة.

�Œصد هذا الت�صعيد يف املمار�صات الأخرىa ،عدد املناRل التي دمرت يف
وقد ّ
الربع الأول من �صنة  2008بل≠  298منز kل ،ي≤يa ºيها a 1,837ردا 1,303 ،kمنهº

اأطفال; و ⁄تكن قد �صجل âاأية عملية هدم ملنزل يف الربع الأول من �صنة ،2007
و�صجل âخم�ص عمليات  §≤aيف الربع الأول من �صنة  ،2006و 15يف الربع الأول
من �صنة  ،2005ح Úكان ال≤طا´ ما يزال – âالحتÓل املبا�رش.119

” .êال ¢UÉ°Uôا°üŸبو:(2009-2008) “Ü
 ⁄تكن نهاية �صنة  2008باأكa Ìاأ kل ،بل �صهدت اأك Ìالأيام دموية منذ حرب

a .1967في �صبا ،2008/12/27 ìبداأت قوات الحتÓل عملية جديدة على

ال≤طا´ اأ�صمتها ”الر�صا�ص امل�صبوب“ ،اأ�صد Vرشاوة ووح�صية من �صاب≤اتها حيå
ا�صت�صهد يف يومها الأول � 230 §≤aصهيدا ،kلتتواىل املجاRر بعدها ،ويتجاو Rعدد
ال�صهداء خÓل الأيام اÿم�صة الأخرية من �صنة  2008الـ � 400صهيد.

وب 2008/12/27 Úو ،2009/1/17كان قطا´ غزة باأكمل¬ عرVصة ل≤�ص∞
اإ�رشاFيلي كãي∞ ومتوا�صل ،ليل نهار ،جوا kوبëرا ºK kبرا kحي åبداأ التوغل البي
يف  .2009/1/3وّ Œلى يف هذا العدوان التواطو Dالدو‹ الر�صمي مع الإ�رشاFيلي،Ú
وال�صم âعن ا÷را ºFالتي ترتك ،Öيف ح Úقام âحول العا ⁄مظاهرات �صعبية

89

تندد بالعدوان وت�ص¨§ لوقف¬ ،نتيجة ما انت�رش عب و�صاFل العÓم والإنرتن âمن

م�صاهد ومعلومات عن املمار�صات الدموية ،واملجاRر التي ارتكب âخÓل¬.

قدر عدد ال�صهداء باأك Ìمن 1,305
ومع انتهاء العدوان م�صاء ّ ،2009/1/17

�صهداء ،بينه ºحوا‹  410اأطفال و 104ن�صاء; يف حa Úا ¥عدد ا÷رحى 5,400

جري ،íاأك Ìمن  400منه ºاإ�صابت¬ خطرية ،وقارب âن�صبة الأطفال والن�صاء من
ب Úا÷رحى الن�ص∞ .وبل≠ عدد من ا�صت�صهد من الطواق ºالطبية � 14صهيدا،k

ومن ال�صëفي Úاأربعة �صهداء .وبل≠ عدد امل�صاكن املدمرة ب�صكل كامل 4,100

م�صكن ،وتلك املت�رشرة جزFي kا  17األ∞ م�صكن; وب�îصو�ص املن�صاآت ≤aد دمر
 20م�صجدا ،kو 25مو�Dص�صة )مدر�صة اأو جامعة اأو م�صت�صفى( ،و  31م≤را kاأمني kا

تابع kا لوRارة الداخلية ،ومبنى جممع الوRارات ،و  16مبنى حكومي kا اآخرين،
خم�صة مبان م�صنفة على اأنها م≤رات بلدية اأو هيÄات ﬁلية اأو مÓع .Öكما

دمرت ﬁ 10طات كهرباء و � 20صيارة اإ�صعا ±اأو دaا´ مد ،Êو /•ƒ£N 10

جماري ميا√ ،وكذلك �صبكات الت�صالت والطرقات وا÷�صور وغريها من

املرا ≥aا◊يوية.120

كان âغزة طيلة هذ√ ا◊رب ،معزولة عن العا ،⁄وعاجزة عن ّ ⁄جرحها،

ﻭعن اإ�صعا ±جرحاها اأو حتى عن دaن موتاها .وكان âو�صاFل الإعÓم تن≤ل

وت�صور ق�ص�ص املوت والدمار ،وا÷ åãاملرتوكة على الطرقات ،والأ�صÓء

التي تنت�صل من ب Úالأن≤اVص ،والأطفال الذين ي≤تلون يف اأح�صان اأمهاته،º

والعاÓFت التي تباد باأكملها ،واملدار�ص وامل�صاجد وامل�صت�صفيات التي ت�صتهد،±
90

HطbÉة ›Ωô
الإ�ص :ºاأريل �صموFيل مردخاي �رشايب (اأريل �صارون)
امليÓدa ،1928 :ل�صطÚ
الدرا�صة :التاريخ ،ال�صت�رشا ،¥الزراعة ،ال≤انون ،العلوم الع�صكرية
اأبر Rالتوجهات الفكرية :من اأ�صد ال≤ادة تطرk aا ،ير�aص ت≤�صي ºال≤د�ص اأو عودة الÓج ÚÄاأو امل�صا�ص
بامل�صتوطنات ،ول مانع عند√ ،بل يدعو ،ل�صتîدام العن∞ Vصد الفل�صطيني Úلإخ�صاعه.º
اأبرﬁ Rطات¬ :الت ≥ëبع�صابة الهاغانا√ منذ اأن كان يف  14من عمر√� ،صار∑ يف جماRر  .1948و�صنة

”ت�îص�ص “âيف الإغارة على ﬂيمات
 1953تراأ�ص وحدة العمليات اÿا�صة ”الوحدة  “101والتي ”ت�îص�ص“â
الÓج ÚÄالفل�صطيني .Úرقي اإىل رتبة جÔال �صنة  .1967تن≤ل ب Úعدة ح≤ا ÖFوRارية ،وانتÖî
�صنة  2001رFي�ص kا للوRراء.

اأبر Rا÷را :ºFارتب§ ا�ص ºرFي�ص الوRراء الإ�رشاFيلي اأرييل �صارون بكل ا◊روب التي اندلع âبÚ
العرب و”اإ�رشاFيل“ بدءا kمن عام  1948حتى عام  ،1982اإVصاaة اإىل م�صوDوليت¬ عن جمزرتي قبية
(� 69صهيدا )kو�صبا و�صاتي( Óحوا‹  3اآل� ±صهيد) وﬁاولت قمع انتفاVصة الأق�صى التي كان �صبب kا
يف اندل´ �رشارتها الأوىل عام  ،2000والتي ا�صت�صهد aيها الآل ±وجر ìع�رشات الآل.±

اأريل �صارون  ،املعرaة ،ا÷زيرة.ن ،âانظرhttp://www.aljazeera.net :
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والأ�صلëة املëرمة دولي kا التي ا�صتîدمها الحتÓل ،واأبرRها الف�صفور الأبي�ص
الذي ي�صب Öحروق kا وت�صوهات ل يîط Åيف “يزها خبري اأو ت≤رير طبي ،على
الرغ ºمن املëاولت الإ�رشاFيلية الر�صمية الأوىل لإنكار ا�صتîدام هذا ال�ص.ìÓ

وقد منع âقوات الحتÓل اأغل Öمندوبي منظمات ح≤و ¥الإن�صان واÿباء
الدولي Úوال≤انوني Úمن دخول غزة.

عما ارتكبت¬
العر بع�ص kا ‡ا ّ” توKي≤¬ عب و�صاFل الإعÓم ّ
ّ
و�Œصد ق�صة اأم اإبراهيّ º

قوات الحتÓل من جرا ºFعلى مراأى وم�صمع من العا ،⁄يف ال≤رن الواحد

والع�رشين .وتبداأ ال≤�صة باللëظة التي وقع aيها ال�صارو ،ñو ⁄يعد اأحد يعل ºعن
:ºK
اأحد �صيk Äا .نادت كل الأ�صماء وŒ ⁄د جواب kا◊ .ظات م�صّ ،â

HطbÉة «ë°Vة
هيا ( 11عام kا) وملى ( 4اأعوام) حمدان
تاريخ ال�صت�صهاد2008/12/31 :

مكان ال�صت�صهاد :بي âحانون� ،صمال
قطا´ غزة
اأداة ا÷رية :ق�ص∞ جوي اإ�رشاFيلي
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أعوام من الدخان الأ�صود ،اأ sن n ” ârم nل rك“ ]طفلتها الرVصيعة[ وقد
على مُبعد ا m

ن nز n
أ�صب âيا عمتي“
 ±راأ�صها .ومن البعيد نادى ناه�ص ]ابن Rوجها[” :ل≤د ا مُ
 ºKم�صى ي≤طر دم kا نëو ال�صار´ العام ينادي ”اإ�صعاk aا“ ..والطاFرات ”من
م�صاm aة قريبة“ تطل≥ نريان ر�صا�صاتها.

ويكمل الت≤رير ب�ëص Öما تروي اأم اإبراهي:º
–�ص�ص âج ّk ãة
خ” âهلع kا“ حينما
�رش مُ
”يا اللـ¬ من هذا?“ ..بهذ√ الكلمة n n
ّ
أغم�ص âعيو Êعن معرaت¬ّ ،
ب âقلبي الذي كان
اأخفى مﬁÓها الدخان .ا
وكذ مُ
t
متي≤ن kا اأن¬ هو!! ..اإبراهي ºحبيبي ]ابنها 12 ،عام kا] ..اأين وج¬ ال≤مر?? اإبراهيº
اأجبني ،عان≤ مُت¬ وبكي ..âبكيa âهذا بكري ]اأكب اأولدها]  ...اإ�صعا ±يا اˆ..
كن âاأعل ºاأن جميب kا لن يجي Öنداءاتي اإل ال�صدىa ،و�صول
اإ�صعا ±يا عا ...⁄مُ
�صيارات الإ�صعا ±اإىل املنط≤ة كان اأخطر من جمرد ”موت“ وح�ص ... .Öوتتابع
◊ظات  ،§≤aو�صمعâ
الزح∞ بجرحها ،هذ√ املرة ﬁت�صن kة ”حبيبها“ اإبراهي.º
l
�صوت نداء ]ابنتها الكبى]” :يا اإ◊≤ينا ،راكان مات“..

ت≤طر حزن kا وتكمل:

نادي âب� Óصوتي:
اأغم�ص âعين kا من بكاء وقلبي ينز ±من ا◊زن؛
مُ
مررت علي¬ .راأي مُت مُ¬ ّ
”ا�صمتي يا نداء .اأعر .±اأ�صÓو √Dكان âج�رشاk
بâ
مُ
aكذ مُ
m
همم âللîروê
�صماء قد تنز ±ليلتها ،وبينما
علي¬ من
عيو .Êا
أ�صف≤p â
مُ
مُ
معهن،
متو�صل kة اإياي اأن اأب≤ى
وقبلتهما
أم�ص nك  ârنداء
ّ
ّ
ل مُ
أملل ºج�صد√“ ،ا n
ب�صاقي ّ
ّ
aالطاFرات  ⁄تهداأ واأي –ر∑� mصيعني ق�صف kا جديدا ،kوقال ‹ âوقد اأ rي n ≤nن âr
أ�صبع من اأ�صابع
اأنني بدا مُأت ا مُ
أ≤aد ع≤لي” :ماذا �صتلملم Úيا اأمي?? كل ا m
راكان يف جهة“ ..ووعدتني اأنها �صبا ìال¨د �صت�ëرش√ ‹ ”كام k
 ..“Óجاء
امل¨رب ..وذه Öامل¨رب ..و”aداء“ ]ابنتها الãانية[ التي ا�صت�صهدت ”طهورة“k

]متوVصÄة[ ّ ⁄
ت�صل امل¨رب..
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مرت خم�صة اأيام على اأم اإبراهي ºوابنتها ينتظرن �صيارة اإ�صعا ±ل تاأتي،
ّ
 ºKبداأ الجتيا ìالبي:
اكت�صفa âيها اأي�ص kا ا�صت�صهاد Rوجهاّ .
ت�صوب aوهات مداaعها
aوجÄنا �صبا ìالãامن من يناير ،بدبابات الحتÓل ّ

Œر ±الأرVص مكان
نëو البي âالذي نëن aي¬.
l
وجراaات اأخرى كانّ â
Rوجي ﬁمد وطفلي راكان .يف تلك اللëظة طلب âمنا ا÷ارة �صاحبة البيâ
اأن نîر êللجي�ص برايات بي�صاء� ،صيما واأن كل من كان موجودا kاآنذا∑ هº
ن�صو lة واأطفالK .وان واإذا با÷ندي ي�صري اإىل �صا ≥Fا÷راaة التي حمل‚ âمة
يجرaنا نëن والبي� âصوي kا.
ال�صهيونية كي ّ

وتكمل بعيون ناaRة:
Œر ?±هل جنن ?âكله ºاأطفال“ .قال
n
�رش nخ âالعجو Rبوجه¬ ”ماذا ّ
لها” :اإذا kابتعدوا قلي k
�صنجر ±البي ،“§≤a âر ّدت علي¬ بانفعال” :ل .يف
Ó
ّ
قرب وجه¬ من وجهها ووVصع
Œرّ ...“±
البي� âصهداء .يف البي� âصهداء .ل ّ

بعن∞ واأجابها” :ه�ص�ص�ص�ص ..ل ت≤و‹ �صهداء .ما يف �صهداء
اإ�صبع¬ على aم¬ m

هون� .صتتاأكدين من كÓمي بعد قليل“.

وبعد انتهاء العدوان ،عادت اأم اإبراهي ºاإىل ما تب≤ى من منزلها ،لتجد اأن ”عناية
اˆ �صمل âالKÓãة امللفو Úaباأغطية ال�صوa ،±ب≤وا على حاله ºكما nتر nك rت مُه  .ºrاأما
وعدت rnها نداء بلملمتها يوم kا
راكان ≤aد –لل ◊م¬ و�صارت اأ�صÓو √Dواأ�صابع¬ التي n
أيام من دaن
عظام kا  .§≤aاأما Rوجها ﬁمد ،اأبو ناه�صa ،ل ºيجدو√ اإل بعد اأربعة ا m

اأبنا ...¬Fوقد وجدوا ”ن�ص∞ ﬁمد“!!.121
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بال�صور:
ا ∫É°ûàfا AÓ°TCالطف∏ة ال ≈ë°V Ió«¡°ûالóاjة øe
– âاfCقõæe ¢VÉل¡ Éال°üb …òفb ¬àوا äا’ح∫Óà
‘ bطIõZ ´É
يëكي امل�صور aادي عدوان ،م�صور وكالة
الأنباء الأمريكية اأ�صو�صيتد بر�ص ،اأن اأك Ìامل�صاهد
دموية التي راآها خÓل ا◊رب على غزة كان ذلك
الذي �صاد ¬aعندما توج¬ وRميل¬ ﬁمد البابا ،م�صور
وكالة الأنباء الفرن�صية ،اإىل منط≤ة حي الزيتون
لت�صوير بي âعاFلة الداية املكون من اأربعة طواب≥،
� 22 •ƒ≤°ùH á©LÉØdG âfÉc ∑Éæ¡aصهيدا kمن عاFلة
واحدة– ،ول âاأج�صاد بع�صه ºاأ�صÓء – âاأن≤اVص
منزل ق�ص∞ ودمر على روDو�ص �صكان¬ ،و–ديداk
م�صهد انت�صال امل�صعف Úللطفلة ال�صهيدة Vصëى
الداية التي طل âبراأ�صها امل�صاب من ب Úالرتاب
والركام.
موقع ا÷زيرة.ن ،âت≤ارير وحوارات :العدوان
التوKي≥ بالعد�صة.
على غزة.
مُ
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(2009 - 2008) IõZ ≈∏Y ¿اhó© الQRÉ› :Qو°üلÉH
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(2009 - 2008) IõZ ≈∏Y ¿اhó© الQRÉ› :Qو°üلÉH
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á“ÉN
املجزرة ،كما اأ�صلفنا الذكر ،هي لي�ص âجمرد تلك ا◊واد çالتي ي≤تل aيها

”عدد كبري“ من ال�صëايا ،لكن ا÷رية ا◊≤ي≤ية هي يف طري≤ة ال≤تل ،ويف
هد ±ال≤تل ،ويف الوح�صية التي ترتك Öبها مãل هذ√ ا÷را ºFعلى مراأى العا⁄
اأجمع ،من دون اأن ّ
ير ±لل≤تلة جفن اأو يوDرقهV ºصمري .هذ√ هي ع≤يدة الإجرام

والإرهاب التي ت≤وم على اأ�صا�صها دولة الحتÓل ،التي ل –رتم ح≤ kا ل¨ريها يف

ا◊ياة ،ول تتور´ عن aعل اأي �صيء .دولة ترتك ÖاملجاRر ب�صكل �صعبي ،اأو
ب�صكل ر�صمي ،وaرادى وجماعات; ت≤تل الفرد الواحد وت≤تل الع�رشات بل
املÄات والآل.±
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اإن ال�صاعات التي ق�صيتها يف aل�صط Úحتى الآن
حفرت يف ذاكرتي م�صاهد لن اأن�صاها اأبدا ...kعندما
اجتزنا ا◊اجز اأح�ص�ص âباأن الباب اأغل≥ خلفي
واأ Êيف �صجن .اإن جميع اأع�صاء الوaد متاأكدون
اأن¬ �صيت ºاتهامه ºبـ (ال�Óصامية) ،خ�صو�ص kا يف
الوليات املتëدة .لكن هذا ل يîيفنا ،يج Öاأن
نر�aص هذا النو´ من (الإرهاب ال≤ãايف) ،الذي
يدعي اأن توجي¬ النت≤ادات للجرا ºFالإ�رشاFيلية
Vصد الفل�صطيني Úهو نو´ من معاداة ال�صامية.

ودولة ”اإ�رشاFيل“ اليوم ل تîتل∞
كãريا kعن تلك الدولة التي ارتكبâ
جماRر  .1948وقادتها اليوم كما
اأ�صaÓه ،ºجمرمون يتëركون بëرية
يف العا ⁄اأجمع ،وي�صت≤بلون بëفاوة
يف عوا�ص ºالعا ،⁄بل وينال بع�صهº
جاFزة نوبل لل�صÓم.

واإذ حاول âال�صلطات الإ�رشاFيلية
اأحيان kا ت�صكيل ”÷ان –≤ي≥“ لرتقّع
بع�ص kا ‡ا خ�رشت¬ ولتب Çنف�صها
را�صل بانك�ص (كات Öاأمريكي،
رFي�ص البملان العاملي للكتاب).
من امل�صوDولية ال≤انونية ،اإل اأن دماء
الأطفال ،من اأمãال اإيان حجو وﬁمد
جريدة ال�رش ¥الأو�ص§ ،لندن.2002/4/27 ،
الدرة وهدى غالية وﬁمد البعي،
و�صور ما جرى يف جن Úوجباليا وغزة; �صارت و�صمات عار يف تاريخ
الحتÓل ي�صع Öاأن “ëوها ذريعة اأو تبير.

Vصëايا جماRر الحتÓل ل ي≤تلون مرة واحدة a ;§≤aيوم مُي≤تلون هي املرة
الأوىل ،وه ºمُي≤تلون قتلة اأخرى يف كل مرة تعجز aيها الأ�صوات ا◊رة عن ا÷هر
بد من ا�Óÿصة ب�صيءa ،هو اأن ما
با◊≤ي≤ة ،وعن اإدانة ال n ≤nت nلة .122واإن كان ل ّ

” الك�ص∞ عن¬ حتى اليوم وتوKي≤¬ من جرا ºFالحتÓل ،يج Öاأن يك�رش حاجز

ال�صم .âمن دير يا�ص Úوالدواية ،اإىل قبية وكفر قا�ص ،ºاإىل �صبا و�صاتي ،Óاإىل
100

بد من دعوة املجتمع الدو‹ للوقو ±مب�صوDولية اإRاء التزامات¬ وقرارات¬
غزة; ل ّ
و�رشعة ح≤و ¥الإن�صان ،والتوق∞ عن الكيل مبكيالa Úيما ي�îص ح≤و ¥ال�صعÖ
Vصد ال�صëية.
الفل�صطيني ،وعدم النëيا Rاإىل جان Öا÷Óد ّ

يرمون ببتÓت الأRهار على جãة اأحد ال�صهداء،
ﬁمد نزال ،الذي اغتالت¬ قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي يف
مدينة جن Úيف .2007/7/9
رويرت2007/7/9 R
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 Óعن :الحتÓل  ⁄يرح ºرVصيعة عمرها
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