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Ëó≤J

ي�صعى هذا الكتاب، اÿام�ص يف �صل�صلة اأول�صâ اإن�صاناk، اإىل التعري∞ باأبرR املجاRر 

الإ�رشاFيلية التي ارتكبâ بë≤ ال�صعÖ الفل�صطيني منذ بدايات الحتÓل الإ�رشاFيلي 

لأرVص¬.

ويرّكز الكتاب على بع�ص املجاRر التي ل بّد من ا◊ديå عنها، كمجاRر 1948 

التي  وكفر قا�صº و�صبا و�صاتيÓ وجنÚ وغزة، ل�صعوبة ا◊ديå عن كاaة املجاRر 

اأكÌ من  امل�صتمّرة منذ  الإ�رشاFيليون، بل ل�صعوبة ح�رشها، وهي  ارتكبها ويرتكبها 

 .kعاما Úصت�

تاريîية  واأaعال  اأقوال  من  والأدلّة  ال�صواهد  من  العديد  الكتاب  يت�صمن  كما 

ال�صتãناء يف  لي�صâ حالة  املجاRر هي  اأن  لل�صك   kيد´ جمال مبا ل   âبãت ومعا�رشة، 

املمار�صات الإ�رشاFيلية، لكنها حالة متعّمدة بل ومعتمدة تكاد تكون اأقرب لل�صيا�صة 

)وقد كانâ املجاRر aعkÓ �صيا�صة معتمدة  يف 1948(.

ونوّد لفâ نظر ال≥ارÇ الكرË اإىل اأن هذا الكتاب يëتوي بع�ص ال�صور التي قد 

ارتاأى  وقد  ا◊�صا�صة;  امل�صاعر  اأ�صëاب  اأو  املرVصى  اأو  ال�ص¨ار  الأطفال   Öتنا�ص ل 

املëرر الإب≥اء عليها لأن ن�رشها جزء من التوKي≤ الذي ل غنى عن¬; خا�صة يف مãل هذ√ 

املواVصيع، عندما تكون ال�صورة aعkÓ: باأل∞ كلمة.
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ال�صمâ ي¨ّل∞ امل�صهد، وال≥اتل م�صرت�صل يف ا÷رية، واملكان Kابâ; اأما التاريخ 

aمتفّرê م�صى علي¬ اأكÌ من �صتÚ عاماk ⁄ تîتل∞ aيها اإل ت≥نيات ن≥ل امل�صاهد 

وال�صور. م�صاهد انت�صال ا÷åã تعرVص ل≥طات لنت�صال جãتي الأم والأب. ”هذ√ 

يد√“، �صëبها من –â الركام لتكتمل بهذا عاFلة عطا اˆ يف عداد ال�صهداء، الأم 

1. �صوت ال≥ذاF∞ ل يتوق∞، aال�صماء يف Xل الحتÓل 
والأب والأولد ال�صتة

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

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

 ;2
كانâ يف انتظار �صكان املنط≥ة، الذين هرعوا اإىل املنزل لي�صهدوا a�صول املاأ�صاة

وكل ما �صب≤ هو ن≥طة يف بëر ما جرى من جماRر واعتداءات على يد الحتÓل 

يف حرب غزة الأخرية )2008-2009(، لكن¬ يكاد يتطاب≤ و�صفاk مع ما اأورد√ 
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اأحد موDرخي جي�ص الحتÓل يف ت≥رير رaع¬ اإىل روD�صاF¬ بعيد ارتكاب جمزرة دير 

:)1948( Úيا�ص

انه�صوا الآن واذهبوا اإىل مدينة ال≥تل

 و�صاهدوا الدماء املتناKرة 

 والأدم¨ة املبعÌة

 والأع�صاء امل≥طعة لل≥تلى 

Úعلى ا÷دران وا◊جارة والأ�صيجة والط

 ويف كل مكان3

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

التë≥ي≤،   هيÄات  واإÓa�ص   ،ÚولDامل�صو اإنكار  اأمام  ت�صيع   ،ºاأنف�صه  Úاملجرم

 lيكن. م�صل�صل ⁄ kاÄوت¨ل≤ وكاأن �صي íاكمات التي تفتëالدو›، وامل âوال�صم

 Êصيف�صاء الإجرام ال�صهيو�a kÓم�صتمر منذ ما قبل �صنة 1948 حتى يومنا هذا، م�صّك

بالتواطوD مع املتنفذين يف املجتمع الدو›.

التي  ال�صهيونية  املجاRر   Rاأبر على  ال�صوء  ت�صلي§  اإىل  الدرا�صة  هذ√  وت�صعى 

هذا،  يومنا  وحتى  بدايات¬  منذ  الفل�صطيني،   Öال�صع  ≥ëب الحتÓل  ارتكبها 

اأب�صع   Êيعا يزال  ما   Öصع� ل≥�صية   ،kجمددا العدالة  Vصمري  –يي  الأقل  على  لعلها 

 kمن ن�صف¬ م�رشدا Ìص¬، ول يزال اأكVيلي لأرFل الإ�رشاÓالحت â– النتهاكات

يف ال�صتات ينتظر ح≥¬ يف العودة; اأو لعلها اإن عجزت عن ذلك، تعطي¬ ح≥¬ 
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QRÉéŸا ïjQCÉJ

يîتل∞ التاأريخ للمجاRر عن التاأريخ لأي حدç اآخر، لي�ص a≥§ لأن الباحå يف كل مرحلة 

يكت�ص∞ ح≥اF≤ معينة اأو تواجه¬ ع≥بات fiددة، الأمر الذي يجعل¬ يبداأ مرحلة اأخرى من جديد، 

 Óر عادة بRر عمليات تت�ص∞ عادة بال�رشية، اإل يف النادر اأو ال≥ليل منها; ولأن املجاRبل لأن املجا

وKاF≤ اأو م�صتندات، اإل حÚ ي�صّنفها مرتكبوها يف خانة ”ا◊روب العظيمة“ ل يف خانة املجاRر، 

املبال¨ات، وهº معتزون بذلك; وتلك حالت معدودة يف  يتعل≤ بها حتى مع  aين�رشون كل ما 

التاريخ البعيد.

يرتاءى ملعا�رشيها وللباحÚã عنها  قد  نهايات.  لها  لي�ص  بدايات معلومة، لكن  لها  واملجاRر 

اأن لها اأي�صاk نهايات معلومة، لكن الأيام تãبâ اأن املجاRر ل نهايات لها، aالذين عا�صوا اأو ب≥وا 

اأحياء من بعدها ل يعي�صون كما يعي�ص الأحياء. حياتهº دوماk تتاأKر، تت¨ري، تتطور، ل كما يريدون، 

الذكريات  بÓ وعي،  اأو  بوعي  املاأ�صاوية،  التجربة  تلك  نëو  الوراء  اإىل   kدوما  ºتذبهŒ واإ‰ا كما

املوجعة.

بت�رّش± عن بيان نويه�ص، �صبا و�صاتيÓ )بريوت: موD�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، 2003(.

من الرواية اÿالية من الأكاذيÖ والإنكارات الر�صمية الإ�رشاFيلية، لأن ما وK≥ت¬ 

ال�صور وال�صهادات اأ�صبí الآن اأكب من اأن يëو√ ت�رشيí ر�صمي اأو ذريعة RاFفة 

تدعي الدaا´ عن النف�ص.
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ل يوجد يف ال≥انون الدو› اأو يف الإرç الأكاديي تعري∞ واحد متف≤ علي¬ 
ال≥تل  اأنها  على  يعّرaها  لها   kانت�صارا  Ìالأك الل¨وي  التعري∞  لكن  لـ”املجزرة“، 

الوح�صي اأو الذي ل ييز يف ا�صتهداa¬. وعلي¬، aاإن 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�صاk، تعري∞ املجزرة على اأنها ال≥تل املتعمد 

يîال∞  مبا  اأو  وق�صوة،  اعتداء  Xرو±  يف  الأaراد،  من  معتب  لعدد  وامل≥�صود 

 ،Martens Clause ين“، وهو التعري∞ الوارد يف الـ املعهود بÚ ”الب�رش املتë�رشّ

.åاإحدى املرجعيات يف ا�صت≥ا¥ ال≥انون الدو› ا◊دي



12

ا◊رب  ب≥واعد  يتعل≤  aيما  الرFي�صي  املرجع  الأربعة  جني∞  اتفاقيات  وتعّد 

وال≥تال، مبا يف ذلك ا÷وانÖ الإن�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 والã≥اaية، والتفاقيات املتعل≥ة بë≥و¥ 

الطفل وح≥و¥ املراأة، ومواKي≤ ال�صëفيÚ والأط≥º الطبية، وكذلك التفاقيات 

اÿا�صة بالأ�صلëة امل�صموحة واملëظورة، مãل اتفاقية جني∞ بî�صو�ص الأ�صلëة 

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

Convention on Certain  Weapons، والتي وقعâ �صنة 1980 وبروتوكولتها 

امللë≥ة وتعديÓتها. 

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

الدولية  التë≥ي≤  ÷ان  بî�صو�ص  جني∞  لتفاقية   Êاãال الVصايف  البوتوكول 

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

والبكرتيولوجية )1972(، واتفاقية حظر الأ�صلëة الكيمياFية )1993(، والبوتوكول 

من   ÚنK1980(، وا( الأ�صلëة  من  fiددة  اأنوا´  حظر  لتفاقية   åالãال الإVصايف 

الإVصاaات التعديلية عليها )2001 و2003(. كما اأن¬ حتى تلك التفاقيات التي 

يف  علي¬  تن�ص  ‡ا  الكãري  تراعي  ل  aاإنها  الإ�رشاFيلية  ال�صلطات  عليها   âصادق�

ال≥اFمة  ”الحتÓل“  بجرية   ºFالدا التذكري  من  هنا  بّد  ول  ÷راFمها.  ارتكابها 

 ¥Óأعرا± والأخÓالدولية ول Úالفة لل≥وانfl د ذاتهاëحتى يومنا هذا، وهي ب

واملواKي≤.
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 Universal “اكمةëعاملية امل” íم�صطل åو قد  انت�رش يف ال≥انون الدو› ا◊دي

aظيعة  هي   Öترتك التي   ºFا÷را بع�ص  اأن  مبداأ  على  ي≥وم  Jurisdiction، الذي 

لدرجة توجÖ األ “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، بÓî± ال≥انون ا÷ناFي العادي. وهذا امل�صطلí ” تبّني¬ يف ميãا¥ النظام 

 Rome Statue of the International ية الدولية يف روماFكمة ا÷ناëالأ�صا�صي للم

Criminal Court، وجاء يف بند ا÷راºF الدولية التي يعّرaها4:

1.  الإبادة ا÷ماعية، وتعّر± باأنها اأي aعل من اأaعال ال≥تل اأو اإ◊ا¥ ال�رشر 

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

الإهÓ∑، اأو aرVص تدابري منع الإ‚اب اأو ن≥ل الأطفال عنوة اإىل جماعة 

اأخرى، املرتكبة ب≥�صد اإهÓ∑ جماعة قومية اأو اإKنية اأو عرقية اأو دينية 

.kياFاأو جز kكليا kكاÓب�صفتها هذ√، اإه

2.  ا÷راV ºFصّد الإن�صانية، وت�صمل: ال≥تل العمد، والإبادة، وال�صرتقا¥، واإبعاد 
ال�صكان اأو ن≥لهº ق�رشياk،  وال�صجن اأو ا◊رمان ال�صديد على اأي نëو اآخر 

 ،Öال∞ ال≥واعد الأ�صا�صية لل≥انون الدو›، والتعذيîمن ا◊رية البدنية مبا ي

والأaعال الÓاإن�صانية الأخرى ذات الطابع املماKل التي تت�صبÖ عمداk يف 

معاناة �صديدة اأو يف اأذى خطري يلë≤ با÷�صº اأو بال�صëة الع≥لية اأو البدنية; 

اأية  Vصد  موج¬  منهجي  اأو  النطا¥  وا�صع  هجوم  اإطار  يف   âارتكب متى 

.Úجمموعة من ال�صكان املدني
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3.  جراºF ا◊رب، وت�صمل: 

 ،1949/8/12 بـ  املوDرخة  جني∞  لتفاقيات  ا÷�صيمة  النتهاكات   .Cا

مبا  الÓاإن�صانية  املعاملة  اأو   Öالتعذي اأو  العمد،  ال≥تل  واأبرRها: ‡ار�صة 

يف ذلك اإجراء Œارب بيولوجية، اأو تعمد اإحداç معاناة �صديدة اأو 

اإ◊ا¥ اأذى خطري با÷�صº اأو بال�صëة، اأو اإ◊ا¥ تدمري وا�صع النطا¥ 

اأن تكون هنا∑ Vرشورة ع�صكرية  باملمتلكات وال�صتيÓء عليها دون 

تبر ذلك وباملîالفة لل≥انون وبطري≥ة عابãة، اأو الإبعاد اأو الن≥ل غري 

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

على  ال�صارية  والأعرا±   Úلل≥وان الأخرى  ا÷ّدية  النتهاكات  ب.   

 Rلل≥انون الدو›، واأبر âابãة يف النطا¥ الëعات الدولية امل�صلRاملنا

ما ي�صا± aيها اإىل ما ذكر اأعÓ√: مهاجمة اأو ق�ص∞ املدن اأو ال≥رى 

باأية  ع�صكرية   kاaاأهدا تكون  ل  التي  العزلء   Êاملبا اأو  امل�صاكن  اأو 

و�صيلة كانâ وتعمد توجي¬ هجمات Vصّد املباÊ املî�ص�صة لÓأغراVص 

الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اÿريية والآKار التاريîية 

تكون  األ  �رشيطة  وا÷رحى،  املرVصى  Œمع  واأماكن  وامل�صت�صفيات 

اأهداaاk 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 قذاF∞ اأو مواد اأو اأ�صاليÖ حربية 
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 Êاإ النف�ص!!  اإرهاب، والإرهاب دaا´ عن  باأن¬  النف�ص  الدaا´ عن  كي∞ يف�رش ح≤ 

 êرîاأن ن Öيل هي اإحدى هذ√ الدول. يجFار�ص الإرهاب، واإ�رشا“ kاأ�صتطيع اأن اأعدد دول

 Öتلة وال�صعëال≥وة امل  Úية، بëال≥اتل وال�ص  Úالكلي�صهات، واأل ن�صاوي ب اأنف�صنا من 

الذي يرâ– ìR الحتÓل وي≥اوم¬. ونëن ‡ãلو �صعوبنا غري املنتîبÚ، وعلينا اأن نن≥ل 

باأمانة ما ت�صاهد√ اأعيننا، و–�ص¬ قلوبنا.

)Êومفكر اإ�صبا Öخوان غويت�صولو )كات      

    جريدة ال�رش¥ الأو�ص§، لندن، 2002/4/27.

ت�صبÖ بطبيعتها اأVرشاراR kاFدة اأو اآلماk ل لزوم لها اأو تكون ع�صواFية 

بطبيعتها باملîالفة لل≥انون الدو› للمناRعات امل�صلëة; وتعمد Œويع 

املدنيÚ كاأ�صلوب من اأ�صاليÖ ا◊رب بëرمانهº من املواد التي ل غنى 

عنها لب≥اFهº، مبا يف ذلك تعمد عرقلة الإمدادات ال¨وKية.

وب�صبÖ ”عاملية املëاكمة“ ملãل هذ√ ا÷راºF،  التي غالباk ما يرتكبها الحتÓل 

الإ�رشاFيلي بدم بارد، ويبرها بـ”ال�رشورة الع�صكرية“، ترa�ص �صلطات الحتÓل 

 kدول لكن  الدولية،  ا÷ناFية  املëكمة  يî�ص  aيما  روما  ميãا¥  على  التوقيع 

اأوروبية عدة اأدخلâ هذ√ ال≥اعدة يف قوانينها املëلية، a�صار يë≤ لها fiاكمة 

غري مواطنيها ‡ن ارتكبوا مãل هذ√ ا÷راºF حال تواجدهº على اأرVصها; و” 

ت�صجيل بع�ص ال�صواب≤ يف هذا املجال بالن�صبة لل≥ادة الإ�رشاFيليÚ مãل الدعاوى 

  ،Úو�صيا�صي  Úع�صكري  ÚيليFاإ�رشا قادة  Vصد  وبريطانيا  اإ�صبانيا  يف   âعaر التي 



16

 Úوبنيام ،Michael Herzog Æومايكل هريت�صو ،Avi Dichter رتîاآيف دي :ºمنه

بن اإليعاRرBinyamin Ben -Eliezer، ومو�صي¬ يعلون Moshe Ya'alon، ودان 

.Dan Halutz حالوت�ص

واإذ ت�صّكل مãل هذ√ املëاولت بارقة اأمل يف جمال fiاكمة جمرمي ا◊رب 

الإ�رشاFيليÚ، وخا�صة اأن عدداk من ال≥ادة الإ�رشاFيليÚ باتوا يî�صون حالياk ال�صفر 

اإىل العديد من الدول الأوروبية; اإل اأنها ما تزال على fiك الختبار، aمëاكمة 

 âالبلجيكية كان ºاكëيف امل Óمبجزرة �صبا و�صاتي  Ariel Sharon اأريل �صارون

نهايتها تعديل ال≥انون البلجيكي بدلk من اإدانة املجرم �صارون، وكل¬ طبعاk بفعل 

من  ومرتكبيها  الإ�رشاFيلية   ºFا÷را –مي  التي  والأمريكية  الإ�رشاFيلية   •ƒ¨°†dG

املëاكمة اأمام ال≥انون الدو›.

بالن�صبة  رجعي  مفعول  ذا  لي�ص  الدولية  ا÷ناFية  املëكمة  قانون  اأن  كما 

للجراºF. وعلي¬، aاإن كاaة ا÷راºF التي ارتكبها ال�صهاينة خÓل ال≥رن املاVصي 

 Úات الآل± من الفل�صطينيÄيها مa صمن اخت�صا�ص¬، وهي التي قتلV ل تدخل

.ºوطردوا من دياره ºتلكاته‡ âو�صلب

ي  ت≥�صّ و÷ان  التë≥ي≤  ÷ان  نذكر   ،kاأي�صا ال≥انونية  اÿلفية  هذ√  اإطار  ويف 

الراأي  يف  �صورتها  على  تاأKريها  من  ”اإ�رشاFيل“  تî�صى  والتي  الدولية،   ≥Fا◊≥ا

العام العاملي، aتëاول منع دخولها ملكان ا◊دç، واأحدç مãال على ذلك منع 

÷نة ت≥�صي ا◊≥اF≤ يف جمزرة بيâ حانون (2006) ومنع امل≥رر اÿا�ص ◊≥و¥ 

الفل�صطيني  الأراVصي  دخول  من   Richard Folk aولك  ريت�صارد  الإن�صان 

 âاأر�صل التي  الدولية  الفر¥  ومنع   ،(2008 دي�صمب  الأول/  (كانون  املëتلة 
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ال�صاب≤  الإ�رشاFيلي  الوRراء  لرFي�ص  �صورة 

النتداب  �صلطات  قاFمة  Vصمن  بي¨ن،   ºمناحي

 ºال≥ب�ص عليه للمطلوب   Úل�صطa البيطاÊ يف 

حتى  الدموية   ºمهFجرا  Öب�صب كبرية  مبكاaاأة 

Vصد الإنكليز.

جاFزة  على  بي¨ن  ح�صل   1978 �صنة   ويف 

نوبل ”لل�صÓم“!

 (2009 يناير   /Êاãال (كانون  الإ�رشاFيلي  العتداء  بعيد  الدخول  من  غزة  اإىل 

كي ل ترى حجº اÿ�صاFر الب�رشية واملادية التي اأ◊≥تها اآلة ا◊رب الإ�رشاFيلية 

 .kرمة دولياëدمة املîة امل�صتëبال≥طا´، والأ�صل

وباملواRاة مع ما �صب≤ تلجاأ �صلطات الحتÓل اإىل ت�صكيل ÷ان –≥ي≤ اإ�رشاFيلية 

جهة  من  الدو›  التë≥ي≤   Öتتجن كي  ال�صجة،  بع�ص   çد– التي  املجاRر  يف 

وتنز´ بالتا› عن نف�صها امل�صوDولية ال≥انونية وال�صيا�صية والإن�صانية. ومن جهة 

 kماFي≥ات دا≤ëالت èFبهذ√ املمار�صة ”الديوقراطية“ متنا�صية اأن نتا íاأخرى، تتبج

ما تكون منëاRة اأو م¨لوطة. وقد اأن≥ذت هذ√ اللجان الكيان الإ�رشاFيلي من 

  ،(1982) Óر جمزرة �صبا و�صاتيKها اإRمن مرة، اأبر Ìتهمة ”اإرهاب الدولة“ اأك

وجمزرة الأق�صى (1990)، وجمزرة ا◊رم الإبراهيمي يف اÿليل (1994). كما 
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واملمار�صات  لÓنتهاكات   ÚيليFالإ�رشا  ÚولDامل�صو نفي  الإطار  هذا  يف  يدخل 

 Úح حتى   ،kدوليا املëظورة  الأ�صلëة  با�صتîدام  يتعل≤  aيما  خا�صة  املîتلفة، 

تãبâ ال�صور والت≥ارير الطبية والفëو�ص املîبية للمنظمات ا◊≥وقية الدولية 

 åحي  ،âّ“ اإن  اأغلبها  يف  ال�صورية  ا÷نود،  وfiاكمات  ذلك;  عك�ص  الكبى 

ال�صلطات  اأن   Human Rights Watch وات�ص  رايت�ص  هيومن  منظمة  ذكرت 

الإ�رشاFيلية ⁄ –≥≤ �صوى يف اأقّل من 5% من حالت ال≥تل، وتركزت التë≥ي≥ات 

على ما اإذا كان ا÷نود ي�صتîدمون ال≥وة ب�صكل غري قانوÊ، م�صيفة اأن تلك 

الت≥ارير ⁄ تكن مطاب≥ة للمعايري الدولية5. 

التي  املجاRر  من  العديد  اأن  الب�رشية،   ≥ëب املîجل  بل  املوD�ص∞  من  ولعل¬ 

Vصد   ºFا÷را اأو  املجاRر  خانة  يف  اليوم  حتى  ت�صن∞  ل  الحتÓل  يرتكبها 

الإن�صانية اأو جراºF التطهري العرقي، مبا يف ذلك ”اÓÿ±“ حول جراºF حرب 

1948، على الرغº من كل ما ّ” توKي≥¬ عنها. كما اأن جمرمي الحتÓل يظلون 

يف  بëفاوة،  ويعاملون  الأخرى  البلدان  يف  ي�صت≥بلون  ”قادة“   ºه بل  طل≥اء، 

حÚ اأن قادةk منتîبÚ ديوقراطياk، يعاملون كـ”اإرهابيÚ“ ويفرVص عليهº ا◊�صار 

وامل≥اطعة ال�صيا�صية ملجرد كونهº يار�صون ح≥هº يف امل≥اومة.
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بطاقة جمرم

الإ�صº: مناحيº بي¨ن

امليÓد: 1913، رو�صيا

الدرا�صة: ا◊≥و¥

التي  1943 ع�صابة الأرجون،  1942، وتراأ�ص �صنة  اإىل aل�صطÚ �صنة  اأبرfi Rطات¬: و�صل 

ارتكبâ العديد من املجاRر. انتÖî ع�صواk يف الكني�صâ �صنة 1949، واأ�صبí رFي�صاk للوRراء 

�صنة 1977 حتى 1983، وقام خÓلها بتوقيع معاهدة �صÓم مع م�رش،  وVرشب املفاعل النووي 

العراقي، واجتياì لبنان.

اأبرR ا÷راºF: جماRر 1948 ومنها دير يا�صÚ )254 �صهيداk معظمهº من الن�صاء والأطفال 

وال�صيوñ(، ن�ص∞ aند¥ امللك داود، واغتيال الكونâ برنادوت.
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http://www.aljazeera.net :انظر ،âة، ا÷زيرة.نaبي¨ن، املعر ºمناحي   
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»JÉeƒ∏©e ó«¡“ :k É«fÉK

عادةk ما يرتب§ ا◊ديå عن جماRر الحتÓل الإ�رشاFيلي مبجاRر fiددة مãل 

دير يا�صÚ اأو �صبا و�صاتيÓ; اأو بفرتات تاريîية fiددة مãل �صنة 1948-1947; 

يف  الأكب  بالدور   âقام fiددة  اإ�رشاFيلية  جمموعات  اأو  ب�صî�صيات   kاأحيانا اأو 

هذ√  اأن  لندر∑   Öال≥ري التاريخ  على  �رشيعة  نظرة  تكفي  لكن  املجاRر.  هذ√ 

اقرتاaها  ي≥ت�رش  املجاRر ⁄ تكن fi�صورة يف aرتة fiددة بل هي م�صتمرة; و⁄ 

ارتكابها  يف  يتواطاأ  م�صرتكة  جرية  بل  fiددة  �صî�صيات  اأو   Úمع تيار  على 

الفكرية وال�صيا�صية والجتماعية.   ºهaاأطيا الإ�رشاFيليون مبîتل∞ 

ول يعّد قتل الفل�صطينيÚ ”جرية“ عند الإ�رشاFيليÚ، لكن¬ جزء Vرشوري 

من K≥اaة جمتمع قاºF على مبداأ الحتÓل. a≥بول اإمكانية املجزرة واردl لدى 
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اليمÚ والي�صار ال�صهيوÊ على حّد �صواء; بل اإن من اأبرR الظواهر التي يّت�صº بها 

 Êفل الفكر ال�صهيوëة حربية. ويaا≤K يلي اأن¬ جمتمع حربي، وذوFاملجتمع الإ�رشا

والع≥يدة اليهودية ا◊ديãة باملفاهيº العن�رشية، والتي ّ” التطر¥ اإىل الكãري منها 

 .6( kل�صطينيو 48 ‰وذجاa :“يلFيف ا÷زء الأول من هذ√ ال�صل�صلة (عن�رشية ”اإ�رشا
كما اأن قادة الإرهاب ال�صهيوÊ ي�صبëون روD�صاء وRراء بالنتîاب، منهº: ال≥اFد 

الأعلى لع�صابة الأرغون Irgun مناحيº بي¨ن Menachem Begin (جمزرة دير 

 Úد ع�صابة �صترين (جمزرة دير يا�صFقا Yitzhak Shamir صامري� ≥ëواإ�ص ،(Úيا�ص

الدواية)،  ديان Moshe Dayan (جمزرة  مو�صي¬   ºومنه داود)،  امللك  وaند¥ 

واإ�صë≤ رابYitzhak Rabin Ú (الرتان�صفري املاأ�صاوي من اللد والرملة)، واأريل 

 .(ºوغريه Óو�صبا و�صاتي èجمزرة قبية والبي) صارون�

ولطاملا كان ال�صيا�صيون الإ�رشاFيليون حري�صÚ كل ا◊ر�ص على الإب≥اء على 

 ،ºط– قد   Úل�صطa يف  الأوVصا´  عن  معلومات  من  اأملك¬  اأنني  اعت≥دت  ما  كل 

aاملعلومات وال�صور �صيء، والواقع �صيء اآخر، يجÖ اأن ت�صع قدمك على الأرVص لتعر± 

ح≥اk ما الذي جرى هنا... يجÖ قر´ اأجرا�ص العا⁄ باأ�رش√ لكي يعلº... اأن ما يëدç هنا 

جرية يجÖ اأن تتوق∞... ل توجد اأaران غاR هنا، ولكن ال≥تل ل يتa º≥§ من خÓل اأaران 

اأو�صفيت�ص.  اأعمال الناRي  اأ�صياء ” aعلها من ا÷انÖ الإ�رشاFيلي –مل نف�ص  ال¨اR. هنا∑ 

اإنها اأمور ل ت¨تفر يتعرVص لها ال�صعÖ الفل�صطيني.

خو�صي¬ �صاراماغو )كاتÖ برت¨ا›، وحاFز على جاFزة نوبل لÓآداب(

  IójôL الöûق ا’ShC°§، لندن، 2002/4/27.
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ما ي�صمى ”حرب ال�صت≥Óل“ و”طهارة ال�صìÓ الإ�رشاFيلي“ وحرب ”الأقلية 

Vصّد الأكÌية“ مفاهيº �صاFدة يف املجتمع ال�صهيوÊ والراأي العام العاملي، ولكن 

على   kلزاما وكان  حال،  باأي  الواقع  ت≥ارب  ل  اأ�صطورة  اأنها  بعد  aيما   âبK

عن  الك�ص∞  عند  امل≥ولة  هذ√  بكذب  العرتا±  ال�صهيونية  الفكرية  الدواFر 

 âصكل� التي  ال�صهيونية  الع�صابات  ◊روب  الر�صمية  والت≥ارير  النكبة،  اأر�صي∞ 

-بطبيعة  البعيد  الإرهاب،  هذا   Öëوان�ص الإ�رشاFيلي.  ا÷ي�ص  نواة   kلح≥ا

نفذتها  التي  والجتياحات  القتëامات  على   ،“ìÓال�ص ”طهارة  عن  ا◊ال- 

ويف  الفل�صطينية،  املناط≤  يف   Úاملدني Œمعات  Vصّد  ال�صهيونية  ا◊ربية  الفر¥ 

ل  flتلفة  بذراFع  يتكرر  اليوم  نرا√  ما  نف�ص¬  وهو  ال�صتات.  وflيمات  Œمعات 

ي�صّدقها منط≤ اأو ع≥ل، مãل ”الدaا´ عن النف�ص“ و”ال�رشورة الع�صكرية“.

 Öال�صع اإرادة  ك�رش  البدايات  منذ  كان  الإ�رشاFيلية  املجاRر  هد±  لكن 

طرد  اإىل  توDدي  عرقي  تطهري  عملية  وتنفيذ  وترويع¬،  واإرهاب¬  الفل�صطيني، 

الفل�صطينيÚ من اأرVصهº، وŒبهa ºيما بعد على ال�صت�صÓم وال≥بول بالت�صويات 

املجëفة بعدها7.

اإىل  اأو  الإ�رشاFيلية  املجاRر  كاaة  ح�رش  على  التوKي≥ي  العمل  هذا  يرّكز  ول 

متكاملة  �صورة   Ëت≥د على  يرّكز  ما  ب≥در  وحيãياتها،  تفا�صيلها  باأد¥  الإحاطة 

لل≥ارÇ عّما تعّرVص ويتعّرVص ل¬ ال�صعÖ الفل�صطيني منذ اأكÌ من 60 عاماa .kاأمام 

مãل هذا العدد الهاFل من املجاRر، ومãل هذا الكºّ من ”aنون ال≥تل والإجرام“، 

ل بّد للباحå من عملية اختيار ملا �صيّت�صع املجال لذكر√. وŒدر الإ�صارة هنا اإىل 

اأن هذا العمل يركز على املجاRر بë≤ الفل�صطينيÚ، يف حÚ اأن هنا∑ العديد من 
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 ،Úمن غري الفل�صطيني Úالعرب وامل�صلم ≥ëيليون بFر التي ارتكبها الإ�رشاRاملجا

والذين ي≥در عدد ال�صهداء بينهº بëوا› ن�ص∞ مليون �صهيد ما بÚ �صنتي 1948 

و82006.

بطاقة جمرم

الإ�صº: رaاFيل اإيتان

Úل�صطa ،1929 :دÓاملي

الدرا�صة: تاريخ ال�رش¥ الأو�ص§ / العلوم ال�صيا�صية

 ،1967 �صنة  املëتلة   Úل�صطa اأراVصي  عن  التناRل  يرa�ص  الفكرية:  التوجهات   Rاأبر

”دولة  اإ�رشاFيل هي  ل¬  aبالن�صبة  aل�صطينية،  دولية  اإقامة  ويرa�ص   ،ÚÄجÓال ويرa�ص عودة 

باإقامة ع�رش  الفل�صطينييون  الرد على كل حجر يرمي¬  اإىل  بëدود ل fiدودة“. ول≥د دعا 

م�صتوطنات Œعل الفل�صطينيÚ ”ي�صون كال�رشا�صري املîدرة“.

 ،1946 �صنة  الهاجانا√،  الع�صكري لع�صابة  اللواء   ،ñبالباملا اإيتان   ≥ëالت اأبرfi Rطات¬: 

 •É°ûædG  ¤EG  ¬Lƒàjh  1982 �صنة  خدمت¬  لينهي   ،1948 �صنة  الحتÓل  جي�ص  اإىل  ومعها 

ال�صيا�صي. �ص¨ل من�صÖ وRير الزراعة اأكÌ من مرة.

ي≥ّدر  اليوم،  حتى  معلوم  غري  )عدد   1956 حرب  يف  الأ�رشى  ت�صفية   :ºFا÷را  Rاأبر

باملÄات(، وجمزرة �صبا و�صاتيÓ )حوا› KÓKة اآل± �صهيد معظمهº من الن�صاء والأطفال 

والعجزة( حÚ كان رFي�ص الأركان العامة ÷ي�ص الحتÓل.

http://www.aljazeera.net :انظر ،âة، ا÷زيرة.نaيل اإيتان املعرFاaر  

بطاقة جمرم

الإ�صº: رaاFيل اإيتان

Úل�صطa ،1929 :دÓاملي

الدرا�صة: تاريخ ال�رش¥ الأو�ص§ / العلوم ال�صيا�صية

 ،1967 �صنة  املëتلة   Úل�صطa اأراVصي  عن  التناRل  يرa�ص  الفكرية:  التوجهات   Rاأبر

”دولة  اإ�رشاFيل هي  ل¬  aبالن�صبة  aل�صطينية،  دولية  اإقامة  ويرa�ص   ،ÚÄجÓال ويرa�ص عودة 

باإقامة ع�رش  الفل�صطينييون  الرد على كل حجر يرمي¬  اإىل  بëدود ل fiدودة“. ول≥د دعا 

ي�صون كال�رشا�صري املîدرة”ي�صون كال�رشا�صري املîدرة”ي�صون كال�رشا�صري املîدرة“.  Úعل الفل�صطينيŒ م�صتوطنات

 ،1946 �صنة  الهاجانا√،  الع�صكري لع�صابة  اللواء   ،ñبالباملا اإيتان   ≥ëالت اأبرfi Rطات¬: 

 •É°ûædG  ¤EG  ¬Lƒàjh  1982 �صنة  خدمت¬  لينهي   ،1948 �صنة  الحتÓل  جي�ص  اإىل  ومعها 

ال�صيا�صي. �ص¨ل من�صÖ وRير الزراعة اأكÌ من مرة.

ي≥ّدر  اليوم،  حتى  معلوم  غري  )عدد   1956 حرب  يف  الأ�رشى  ت�صفية   :ºFا÷را  Rاأبر

باملÄات(، وجمزرة �صبا و�صاتيÓ )حوا› KÓKة اآل± �صهيد معظمهº من الن�صاء والأطفال 

والعجزة( حÚ كان رFي�ص الأركان العامة ÷ي�ص الحتÓل.
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 :1948-1937 IÎ1. الف

على الرغº من اأن معظº املجاRر الإ�رشاFيلية املوK≥ة يف التاريخ ا◊ديå ما قبل 

تاأ�صي�ص دولة الحتÓل ارتكبâ خÓل �صنتي 1947 و1948، اإل اأن هنا∑ بع�ص 

املجاRر املوKّ≥ة قبkÓ، لعّل اأولها تفجري قنبلة يف �صو¥ مدينة حيفا يف 1937/3/6. 

واأغلÖ الظن اأن جماRر اأخرى قد ارتكبâ قبkÓ، ولكن �صعوبة التوKي≤ يف تلك 

الفرتة والaت≥اد لÓأرقام والإح�صاFيات الدقي≥ة وحيãيات املمار�صات ال�صهيونية 

تت�صبÖ يف قلة ما نعرa¬ عن تلك الفرتة، حيå ي≥ّدر عدد املجاRر التي ارتكبتها 

الع�صابات ال�صهيونية يف الفرتة 1937-1948 باأكÌ من 75 جمزرة، ذهV Öصëيتها  

اأكÌ من خم�صة اآل± �صهيد aل�صطيني واآل± ا÷رحى9. 

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

ال�صت≥Óل“;  بـ”حرب   ÚيليFالإ�رشا وعند  بـ”النكبة“،  العرب  عند  تعر±  التي 

وقد اأXهرت املراجعات التاريîية ملا ح�صل خÓل هاتÚ ال�صنتÚ الداميتÚ اأن 

ما جرى كان اأ�صب¬ بتطهري عرقي اأو اإبادة جماعية. ووKّ≤ �صلمان اأبو �صتة تدمري 

 Öب�صب �صكانها  هجرها  قرية   270 بينها  �صكانها،  وطرد  aل�صطينية  قرية   531

الحتÓل،  قوات  يد  على  �صكانها  طرد  قرية  و122  مبا�رش،  ع�صكري  هجوم 

ليãبâ كذب الرواية الإ�رشاFيلية التي تدعي اأن الفل�صطينيÚ العرب هº من اأخلوا 

اأرVصهº. كما وKّ≤ اأبو �صتة اأكÌ من 200 جرية حرب و34 جمزرة ارتكبV âصد 

اأKناء   âارتكب جمزرة   17 منها  و1948،   1947 �صنتي  خÓل  اأ�رشى  اأو   Úمدني

.10Úل�صطa عن Êء البيطاÓ÷و17 بعد ا Êالوجود البيطا



26

وقد كان ا◊ديå عن هذ√ املجاRر fi�صوراk لدى العرب ويف الروايات ال�صفهية، 

يف حÚ كان ي�صهد تعتيماk اإعÓمياk كبرياk يف ال¨رب. وقد اأ�رّش الإ�رشاFيليون على 

 âرجaل عادت واأÓاإل اأن �صلطات الحت ،kمن 30 عاما Ìر لأكRاإنكار هذ√ املجا

 ÚيليFالإ�رشا  ÚرخDاملو من  عدد  وقام  الفرتة،  بتلك  املتعل≥ة   ≥FاKالو بع�ص  عن 

بدرا�صتها، حيå اأكدوا اأن الع�صابات ال�صهيونية ارتكبâ بالفعل املجاRر خÓل 

±n هوDلء املوDرخون بـ”املوDرخÚ ا÷دد“،  pر ما ت�صمي¬ ”حرب ال�صت≥Óل“. وقد عمُ

لكن ما كتبو√ ⁄ ي≥ّدم اإVصاaة معلوماتية ملا وK≥¬ الفل�صطينيون، ب≥در ما كان اإVصاaة 

 kجمال يد´  ل  مبا   âبتKاأ  ºكتاباته اأن  خا�صة  لÓحتÓل،  اإدانة  دليل  مبãابة  نوعّية 

لل�صك اأن هذ√ املجاRر كانâ مدبرة ومنظمة ومدارة من قبل كبار ال�صî�صيات 

يف ا◊ركة ال�صهيوينة العاملية والوكالة اليهودية.

موري�ص  بني   ºهRواأبر جرى،  ما  تبير   ÚرخDاملو هوDلء  بع�ص  حاول  وقد 

ا◊رب“،  يف  كما  الأمور  Œري  ا◊رب  ”يف  �صاحÖ عبارة   Benny Morris

‡ا ي�صري اإىل اأن¬ حتى الأكادييا الإ�رشاFيلية ⁄ ت�صلº من K≥اaة ال≥تل والعتداء التي 

ت�صيطر على املجتمع الإ�رشاFيلي; وقد �رّشì بني موري�ص: 

”..كما اأن طرد مÄات الآل± من الفل�صطينيÚ �صنة  1948 ⁄ يكن خطاأ اأو 
جرية حرب، بل اإن اÿطاأ الذي �صتدaع ”اإ�رشاFيل“ Kمن¬ هو عدم اإكمال ديفيد 

بن جوريون[David Ben-Gurion] مهمة ”تنظي∞“ aل�صطÚ النتدابية من 

العرب. ورغº ذلك aاإن الظرو± امل≥بلة يكن اأن Œعل عملية طرد العرب من 

aل�صطV Úرشورة ل بّد منها“!11.
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 1951 �صنة  منذ  قاموا  باأن   ،ÚيليFبالإ�رشا ا◊د  وو�صل 

اليهودية يف العرا¥، من  بالعتداءات/ التفجريات Vصد الكن�ص 

اأجل اإجبار اليهود على الرحيل اإىل ”اإ�رشاFيل“.

بتاريخ   �صي¨∞  توم  الإ�رشاFيلي   ñرDواملو ال�صëايف 

2006/10/4

  نوا± الزرو، مو�صوعة  الهولوكو�صâ الفل�صطيني 

املفتوì، �ص71.

 Úم�صÿا واليوبيل   ،Êال�صهيو للم�رشو´  املÄوية  الحتفالت  Xل  يف 

لإقامة ”دولة اإ�رشاFيل“، تظهر لنا اللوحة تاريîاk من�صياk لن ي�رّش اأحداa .k≥بل 

60 عاماk، وعلى وج¬ التëديد يف 1937/11/14، نفذت اأكب عملية اإرهابية 

يهودية Vصد العرب، وكان ح�صاد ذلك اليوم الذي اأطل≤ علي¬ ”يوم الأحد 

هذ√ العملية موD�رش البداية ◊ملة   âوكان العرب،  من  قتلى  الأ�صود“ �صبعة 

 âيلي، وقامFاإرهاب يهودية ا�صتمرت حتى �صنة 1948 واإقامة ا÷ي�ص الإ�رشا

العرب  Vصد  الإرهابية  العمليات  مÄات  بتنفيذ  خÓلها  اليهودية  املنظمات 

واأ�صفرت عن م≥تل املÄات )...( اإن الإرهابيÚ اليهود كانوا اأول من ا�صتîدم  

تكتيك تنفيذ عدة عمليات اإرهابية يف وقâ واحد واأماكن flتلفة )...( اإن 

الإرهاب اليهودي كان اأول من وVصع عبوات نا�صفة يف اأماكن عامة ت¨�ص 

قطع  ا�صتîدم  من  اأول  وكان  املوا�صÓت،  الأ�صوا¥ وfiطات  مãل  با◊ياة 

ا◊ديد مل�صاعفة الفتك، واأول من ا�صتîدم ال�صيارات املتفجرة...

   عن امللë≤ الأ�صبوعي ÷ريدة هاآرت�ص

   نوا± الزرو، مو�صوعة  الهولوكو�صâ الفل�صطيني املفتوì )عّمان: دار  

       جمدلوي للن�رش، 2008(، �ص71.
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اأما اأبرR اأعمال ”املوDرخÚ ا÷دد“ aهو كتاب اإيÓن باب¬ Ilan Pappe  ”التطهري 

 “ kعرقيا kصنة 1948 كان ”تطهريا� çاأن ما حد íصVيو åحي ،“Úل�صطa العرقي يف

وa≤ خطة مدرو�صة ومعّدة بعناية12. وقد اأKار الكتاب Vصجة كبى عند �صدور√ 

 kاهتماما n≥ر⁄ تلRاإن�صانية الفل�صطيني، اأن هذ√ املجا ⁄Dيف �صنة 2006. لكن ‡ا يو

ن باب¬ واأقران¬ من القرتاب اإىل الرواية  tو“ك ،≥FاKعن الو êراaاإل بعد الإ kوا�صعا

الكّتاب  من  الكãري  كان   Úح يف   ;1948 �صنة  النكبة   çلأحدا الفل�صطينية 

والباحÚã الأوروبيÚ والأمريكيÚ �صاكنŒ Úا√ الرواية الفل�صطينية، وكاأن رواية 

مع  ا÷Óد.  رواية  مع  ا◊ال  هو  مãلما  كوKي≥ة،  توDخذ  اأن  جديرة  غري  ال�صëية 

 ≥FاKحتى اليوم (2009) عن العديد من الو êل ⁄ تفرÓاأن �صلطات الحت ºالعل

ال�رشية واملهمة املتعل≥ة بتلك الفرتة. 

خÓل   âارتكب التي  للمجاRر  الأ�صا�صية  ال�صمات  تلîي�ص  اأردنا  ما  واإذا   

 ،ºطرده اأو   ºوقتله ال�صكان،  ترويع  على  ترّكز  كونها  اإىل  ن�صري   ،Úال�صنت  Úهات

وكان ماألوaاa kيها اإىل حد بعيد ت�صوي¬ ا÷åã وتركها يف العراء، وقطع اأيادي واآذان 

الن�صاء  �صاكنيها، واغت�صاب  املناRل على روDو�ص  الن�صاء و�رش¥ م�صاغهّن، وتفجري 

 Úالهارب  Úاملدني على  النار   ¥Óواإط والع�صواFي،  ا÷ماعي  وال≥تل  والفتيات، 

بëياتهº. وما ح�صل يف دير يا�صÚ ⁄ يكن flتلفاk يف وح�صيت¬ وب�صاعت¬ عما ح�صل 

والباحå يف   ñرDاملو �صهادة   Öص�ëبعيد ب اإىل حد  بل كان  الأخرى،  املجاRر  يف 

لحتÓل   kاaماألو  kطابعا”  Aryeh yitzhaki يت�صëاقي  اأريي¬  الإ�رشاFيلي  ا÷ي�ص 

قرية عربية“13.
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:1967-1949 IÎ2. الف
التي  املجاRر  باأن  �صلطاتها   âتذّرع الحتÓل،  دولة  اإعÓن  بعد 

 âكان والطرد)  النكبة  (جماRر   Ú≤ال�صاب  Úالعام خÓل   âKحد

–دç من قبل aر¥ ع�صكرية من�ص≥ة يف Rحمة املعار∑ وان�ص¨الت 

aرتة  �صهدت¬  ما  اأن  اإل  امل�صاعر.  على  ال�صيطرة  وعدم  ا◊رب، 

اÿم�صينيات من جماRر داخل اÿ§ الأخ�رش وخارج¬، اأّكدت مبا 

ل   ،Úالإرهابي من  دولة  تاأ�صي�ص  اأمام  اأننا  لل�صك   kجمال يد´  ل 
يîتل∞ جي�صها عن الع�صابات، وهو الذي تاأ�ص�ص اأ�صkÓ عليها. 

وعلى الرغº من اأن املجاRر التي �صهدتها هذ√ الفرتة كانâ اأقل 

 19 بـ  عددها  وقّدر  همجية،  اأقل  تكن   ⁄ اأنها  اإل  �صاب≥تها،  من 

غزة،  وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة  مناط≤  يف  جميعها   âارتكب جمزرة، 

جماRر  واعتمدت  aل�صطيني14.  من 1,500   Ìاأك Vصëيتها   Öوذه

املجاRر  اآخرها  وكان  املفاجاأة،  عن�رش  على  مبعظمها  الفرتة  هذ√ 

.íaل حرب 1967 يف ال≥د�ص ورÓخ âالتي ارتكب

ويف العا�رش من اآذار/ مار�ص a ،1998�صâë جمزرة جديدة 

�صرتة  يرتدي  جندي  قام  عندما  وهمجيت¬،  الحتÓل  عن�رشية 

 ¥Óقام باإط ،)Born to Kill( “عليها ”ولدت كي اأقتل Öكت

 ،ºاإىل عمله ºيف طري≥ه Úل�صطينيa kالنار على با�ص ي≥ل عمال

aا�صت�صهد KÓKة عمال وجرì ت�صعة اآخرون. 

   نوا± الزرو، الهولوكو�صâ الفل�صطيني املفتوì، )عّمان:        

                                                                     دار  جمدلوي للن�رش، ê ،)2008 1، �ص 171.
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:1967 ó©H Ée IÎالف  .3

 âمرحلة كان ;Úمرحلت Úب -kواإن كان ه�صا- kÓا�صa 1967 صنة� âصّكل�

املجاRر ترتكa Öيها بدون ح�صاب، وكان التعتيº ‡كناk اإىل حّد كبري، بهد± 

طرد اأكب قدر ‡كن من العرب لإقامة دولة الحتÓل اليهودية. ومرحلة Kانية 

بالتا›  وت�صكل  الإعÓم،  و�صاFل  متناول  يف  الحتÓل  ‡ار�صات  aيها   âبات

تهديداk لـ”�صورة“ الكيان اأمام الراأي العام العاملي. 

لكن هذا ⁄ يëل دون متابعة الحتÓل لعتداءات¬، وقد ارتكÖ بÚ �صنتي 

 Úالفل�صطيني ÚÄجÓمبعظمها ال âaر التي ا�صتهدRمن املجا k1967 و2000 عددا

الأوىل  النتفاVصة  بدء  مع  داخلها  يف   ºK املëتلة،  الفل�صطينية  الأراVصي   êخار

)النتفاVصة املباركة( �صنة 1987. و قد عرâa هذ√ املجاRر بارتفا´ عدد ال�صهداء 

 (1982) Óدمة. ومع جمزرة �صبا و�صاتيîة امل�صتëيها، خا�صة مع تطور الأ�صلa

ºK جمزرة الأق�صى (1990) وا◊رم الإبراهيمي (1994)، �صارت املادة الإعÓمية 

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

�صورية - يف هذ√ املجاRر.
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HطbÉة ë°V»ة

�صعاد )�صبعة  اأعوام( و�صمر )اأربعة  اأعوام( واأمل )عام ون�ص∞( خالد عبد رب¬

غزة قطا´  �صمال  جباليا  بلدة  �رش¥  رب¬  عبد  عزبة  ال�صت�صهاد:  مكان 

اأداة ا÷رية: ر�صا�ص جنود الحتÓل ال�رشاFيلي”اإم16“

الأ�صابيع   Öتع نبـرات¬   âحمـل ب�صـوت  رب¬  عبد  خالد  الأب  يروي 

املاVصية ووج¬ اخت�رشت تفا�صيل¬ �رشا�صة العدوان الإ�رشاFيلي ما جرى:

مب¨ادرة  تاأمرنا  ا÷نود  اأ�صوات   âارتفع وaجاأة  الدبابات  انت�صـار  Rاد 

ق�صيـرة.  الãـKÓة. م�صينـا ÿطـوات  اأنا وRوجتـي وبناتي   âاملنزل. خرج

ملëنـا جنديـان aـو¥ Xهر الدبابـة يلتـهمان �رشاíF البطاط�ص وال�صوكول، 

بناتي  بندقيـت¬ مبا�صـرة �صـوب  النـار من   ¥Óباإطـ  ºاأحـده �صـّر´  وaجـاأة 

...Êجنـو mوب�صكل

اأكãـر من ع�صـرين ر�صـا�صة اختـرقâ �صـدر �صعاد ومزقâ ج�صـدها 

 kوغـزيرا kيـراãك kدمـا âaنزa اأنفا�صـها عـلى الفـور. اأما اأمـل âلفظa ال¨�ص

 kصاVاأر  âووقع –مـلها  التي  دميـتها  طارت  وبطنـها.  Xهـرها   “âو”تفت

دو‰ا راأ�ص اإىل جانÖ �صاحبتها امل�رشجـة باللون الأحمـر.

 §≤a ،صمــر ⁄ ت≥تـلها الر�صا�صات املنهمـرة على ج�صـدها كما املطـر�

ـتrها على �صـرير يف بلجيكـا بعـد اأن ا�صتكملâ عÓجاk اأولياk يف م�صـر.  nاأجل�ص

a�صتعي�ص  حيـة   âب≥ي ”اإن  راأ�صـها:  aو¥  حـزينة –وم  لaتـة  وKمـة  Œل�ص 

�صتل≥يـة على Xهـرها... ولـن يكون باإمكـانها اأن  اأيامها و�صنـواتها وهي ممُ

.“kر∑ اأبداëتت

   متë∞ هولوكو�صa âل�صطÚ، موقع اإ�صÓم اأون لين، انظر:

ht tp : / /www.is lamonl ine .net /Arabic / in_depth/

GazaHolocaustMuseum/#

m

m
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    á«∏«FGô°SE’G QRÉéŸG RôHCG :k ÉãdÉK

(2009-1948)     

:OhاO ∂∏Ÿق اóæa ∞°ùf .1

�ّصن aند¥ امللك داود �صنة 1930، وكان حينها اأVصa ºîند¥ يف ال�رش¥  دمُ

الأدنى. واإبان ا◊رب العاملية الãانية، خ�ص�ص ا÷ناì ا÷نوبي للفند¥ لإ�صكان 

يف   çالأحدا ت�صاعد  وبعد   .Êالبيطا  ºا◊ك نظام  يف  املركزية  املوD�ص�صات 

ال≥د�ص،  مدينة  و�ص§  بريطانية،  قلعة  اإىل  داود  امللك  aند¥  –ول   ،Úل�صطa

aاأ�صبí م≥راk لل�رشطة الع�صكرية واملدنية، مبا aيها مكتÖ التë≥ي≥ات اÿا�صة 

.15Êالبيطا
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ي≥ول مناحيº بي¨ن، قاFد منظمة الأرغون الإرهابية: ل≥د نفذنا العملية ال�صاقة، 

ملنظمة  بالن�صبة  هد±   ºاأه وكان   ،Haganah √الهاغانا منظمة   Öطل على  بناء 

الهاغانا√ اآنذا∑ هو اإتÓ± الوKاF≤ التي �صورت من مبنى الوكالة اليهودية، والتي 

اأكدت معرaة الوكالة اليهودية بن�صاطات الهاغانا√، ومن Vصمن هذ√ الوKاF≤ ت≥رير 

للوكالة  التابعة  ال�صيا�صية  الداFرة  رFي�ص   ،Moshe Sharett âصاري� مو�صي¬   ºب≥ل

وقع  الذي  التîريبي  بالعمل   ºيعل كان  باأن¬  الت≥رير  هذا  واأكد  اآنذا∑،  اليهودية 

يف اÿ§ ا◊ديدي. وخ�صي اأع�صاء الوكالة اليهودية ومنظمة الهاغانا√، اأن تعلن 

بريطانيا عن عدم �رشعية الوكالة اليهودية.

وكانâ ا◊كومة البيطانية، وبالتëديد املندوب ال�صامي البيطاÊ كانين¨هام 

النتداب  حكومة   Úب العÓقات  توتر  اأع≥اب  يف  اأمر،  قد   Cunningham

اليهودية.  الوكالة  مبنى  باحتÓل   Êالبيطا ا÷ي�ص  اليهودية،  والوكالة  البيطانية 

واأخذ البيطانيون من مبنى الوكالة ت≥ارير ووKاF≤ مهّمة عن ن�صاطات املنظمات 

الإرهابية ال�صهيونية يف aل�صطÚ وخارجها، كما حملوا معهº جزءاk مكتوباk على 

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

املجل�ص ال�صهيوÊ العام، وقد امتدa ìي¬ ن�ص∞ ا÷�صور ƒ£ÿGh• ا◊ديدية16.

FÉbhع ال©ª∏»ة

اتف≥â املنظمات ال�صهيونية الKÓãة; الهاغانا√ والأرجون و�صترين Stern، على 

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

 ìتوي على 350 ك≠ من املتفجرات يف الفند¥، ودمرت ا÷نا– ،Öحلي Öصبع عل�
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يد  على  تفجري√  بعد  داود  امللك  aند¥ 

الع�صابات ال�صهيونية يف 1946/7/22.

2006، اأقام مركز مناحيº بي¨ن  ويف �صنة 

”الذكرى  يف   kرا“Dمو  çاëوالأب للدرا�صات 

على   âونظم الفند¥“،  لتفجري   Úال�صت

 Úلبنيام كلمة  ويف  للفند¥.  Rيارة  هام�ص¬ 

اإن   kÓFقا بالعمل  اأ�صاد  املنا�صبة،  يف  نتنياهو 

عندما  الواجبة   ¥Óبالأخ –لوا  ”منفذي¬ 
الفند¥  يف   Úالبيطاني  ÚولDبامل�صو ات�صلوا 

�صتنفجر“،  قنبلة  وجود  من   ºوحذروه

”اإحياء  و�صفت¬  ملا  بريطانيا  ا�صتياء  اأKار  ‡ا 

على  اKنان  يîتل∞  ل  اإرهابي  عمل  ذكرى 

طبيعت¬“.

 Öمكات aي¬  توجد   âكان الذي  الأين، 

.Êحكومة النتداب وا÷ي�ص البيطا

ن�ص∞  لعملية  الكاملة  ال≥�صة  وعن 

aند¥ امللك داود، ن�رشت جريدة يديعوت 

اأحرونوت بتاريخ 1979/7/6 ما يلي: بداأت 

منظمة الأرجون العمل يف ال�صاعة 5:30 

12:20و12:25،  ال�صاعة   Úوب  .kصباحا�

انفجرت قنبلة �ص¨رية، كانâ قد وVصعتها 

عربة  يف  للمنظمة  تابعة  اأخرى  جمموعة 

باFع عربي متجول على بعد اأمتار معدودة 

من الفند¥.

ا÷نوبي   ìا÷نا النفجار  حول  وقد 

الركام  من  كومة  اإىل  الفند¥  من  ال¨ربي 

املوDلفة  ال�صتة  الطواب≤  وانهارت  وال¨بار، 

 kاما“  âقطع كاأنها  وبدت  غرaة،  من 28 

من جناحها ا÷نوبي ال¨ربي.

 ،kصا�îل≥د اأدى النفجار اإىل م≥تل 91 �ص

 kو17 يهوديا kو28 بريطانيا k41 عربيا ºبينه

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

يتجهون اإىل نواaذ ا÷ناì ا÷نوبي ال¨ربي، لروDية ما حدç يف ال�صار´17.

:Ú°SÉj ôjO IQõ› .2

 kة، ت≥ع غربي ال≥د�ص، وترتفع 2,570 قدماFقرية �ص¨رية هاد ،Úقرية دير يا�ص

)اأي 770 مرتاk( عن �صطí البëر. 

ويف �صنة 1922، كان عدد �صكان ال≥رية 252 ن�صمة، وارتفع العدد اإىل 429 

يف  ي≥طنون  ن�صمة  حوا› 750  اإىل  �صنة 1948  لي�صل  �صنة 181931،  يف  ن�صمة 

.19 k144 منزل

و⁄  �صهدتها،  التي  الوح�صية  املذبëة  قبل  التاريخ   Úيا�ص دير  قرية  تدخل   ⁄

Æ ال≥رية يف يوم  sر وتفر sعجيبة... اأن تدم lيها بعد النكبة. اإنها مفارقةa اأهلمُها n≥يب

دخولها التاريخ!!.

ارتكبتها  التي  املجاRر  �صل�صلة  من  الأوىل  هي   Úيا�ص دير  جمزرة  تكن   ⁄

اإل  اأكب.  وح�صية  وجماRر  عديدة   ºFجرا �صب≥تها  a≥د  ال�صهيونية،  الع�صابات 

ودخلها  ال≥د�ص،  من  قريبة  قرية  يف   âKحد بكونها  “يزت  املجزرة  هذ√  اأن 

مندوبو ال�صليÖ الأحمر ون≥لوا �صهاداتهº للعا⁄ قبل اإخفاء معا⁄ ا÷رية. وقد 

من   kاأ�صريا  150 (1948/4/9 اليوم (ا÷معة  ذلك  م�صاء  ال�صهاينة  املعتدون  ن≥ل 

يف  ن�رش“   Öموك” يف   ºبه وطاaوا  �صاحنات،  يف  والن�صاء  والأطفال   ñال�صيو

املجرمون  ع≥د  كما  العرب.  مع  ا◊دود  على   ºبه األ≥وا   ºK اليهودية،  الأحياء 

aي¬  وتباهوا  الأمريكية،  والإذاعات   ∞ëال�ص ‡ãلي  اإلي¬  دعوا   kفياëص�  kرا“Dمو
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اإىل  واVصطروا  العدو،  قادة  على   êالإحرا Xهر  وقد  ”الع�صكري“.   ºبن�رشه

تكذيÖ ا�صرتا∑ قواتهº يف الهجوم.

اأو  ذلك  تعلن  اأن  دون  ال≥رى  مÄات  دّمرت  ال�صهيونية  الع�صابات  اأن  غري 

وقنوات  العامة  العÓقات  و�صبكة  الإعÓمية  اللعبة  يفهمون  وكانوا  ب¬;  تفîر 

ال�صخ للراأي العام. 

 âوبات النكبة،  ÷رية   kفاãّمك  kرمزا  Úيا�ص دير  جمزرة   âبات الأ�صباب  ولهذ√ 

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

لي�صâ كذلك، aدير يا�صÚ ⁄ تكن املجزرة الأكب، بل كانâ املجزرة الأعلى 

�صعبية  لأ�صباب  عنها  بالإعÓن   Öيرغ كان  ارتكبها  من  لأن   ،kصجيجاVو  kصوتا�

داخلية، ولبåّ الهلع يف نفو�ص العرب الباقÚ يف قراهº، وقد حدç ذلك.

IQõéŸع اFÉbh

يف اليوم التا› ل�صت�صهاد عبد ال≥ادر ا◊�صيني يف 1949/4/8، ويف ال�صاعة 

املهاجمة  ال�صهيونية  ال≥وات   âرك– ا÷معة،  يوم   ìصبا� من   kت≥ريبا الواحدة 

من قواعدها، كي تكون يف مواقعها املëددة لها يف اأطرا± ال≥رية وa≤ خطة 

الهجوم عند �صاعة ال�صفر; اأي اÿام�صة والدقي≥ة الa ÚKÓãجراk (بداأ الهجوم 

ت≥نية). اأخطاء   Öب�صب موعد√  من  �صاعة  قبل 

الطو¥  اإحكام  قبل  النار   ¥Óاإط املهاجمون  يبا�رش  ل  اأن  اÿطة   âكان

اإ�صارة  تكون  اأن  على  وال¨رب،  وا÷نوب  وال�رش¥  ال�صمال  من  ال≥رية  على 
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ر�صا�ص20.  مدaع  من  VصوFية  �صلية  البدء 

عنيفة  معار∑  ال≥رية  اأطرا±  و�صهدت 

اأهل  وداaع   ،âبي اإىل   âبي من   âتن≥ل

املهاجمون  وبداأ   ،kم�صهودا  kاعاaد ال≥رية 

اÿ�صاFر  يتكّبدون  و�صترين  الأرجون  من 

ويرتاجعون. ا÷�صيمة 

مل�صلëة   âول– املعركة  اأن  بيد 

 Palmach ñل البلما tمع تدخ Úاملهاجم

وتزامن  للهاغانا√)،  الع�صكري   ìا÷نا)

لدى  الذخرية  يف  متزايد   íّص� مع  ذلك 

املداaعÚ بل≠ حّد النفاد21. وكان للن�صاء 

ويف  ال≥رية،  عن  الدaا´  يف  aاعل  دور 

البلبي�صي  �صا⁄  حياة  ال�صهيدة   ºم≥دمته

البنات22.  مدر�صة  معلمة 

املذبëة،  عن   ¬ãحدي يف  بي¨ن  ويروي 

 ºهFون�صا  ºبيوته عن  داaعوا  العرب  اأن 

من  يدور  ال≥تال  aكان  ب≥وة،   ºواأطفاله

 kمنزل اإىل منزل، وكلما احتل اليهود منزل

باملتفجرات  �صكان  من  aي¬  مبن  aّجرو√ 

اليوم،   Úيا�ص دير  ل≥رية  عام  منظر 

اإىل  الحتÓل  �صلطات  حولتها  وقد 

من  كان  اأي  وينع  نف�صية،  م�صëة 

القرتاب من البيوت وال�صاحات.
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يف  رعنان  موردخاي  وي≥ول  ال¨رVص23.  لهذا  اأح�رشوها  التي   (TNT) ال≥وية 

 :24
�صهادت¬ لإيÓن كفري من جريدة يديعوت اأحرونوت العبية يف 1972/4/4 

ن�صفنا املنزل الأول، وبعد كل ربع �صاعة كنا نن�ص∞ منزلk اآخر، و⁄ يكن لدينا 

اأي aكرة عمن داخل املناRل، واعتبنا كل منزل ح�صناk قاFماk بëّد ذات¬، وو�صلنا 

الأمامية  اإيت�صل  قوة  قاFد   “ìيفتا” aي¬   Öاأ�صي الذي  املنزل  اإىل  الطري≥ة  بهذ√ 

 ،kر�صا�صا kعاaمد kÓال�صباب حام Úلنا اأن¬ تويف، و“ركز اأحد امل≥اتل Úتبa ،املهاجمة

واأنذرنا �صكان املنزل بال�صت�صÓم، îaرجوا راaعي الأيدي، بعد اأن �صاهدوا ما 

ح�صل للمناRل الأخرى، a�ص¨§ ال�صاب على Rناد املدaع، a≥تلهº جميعاk ب�صلية 

واحدة �صارخاk ”من اأجلك يا يفتاì“ وكانوا ت�صعة بينهº امراأة وطفل.

يف يوم الهجوم، انطل≥â جمموعة من ع�صابة �صترين تت≥دمهº �صيارة م�صفëة 

–مل مكباk لل�صوت، و كان هدaهº الو�صول اإىل قلÖ ال≥رية. وكان املذيا´ 

لدير  ال¨ربي   êرîامل اإن   .ºمنك اأكب  ب≥وى  مون  nمهاج  ºاإنك” للعرب:  ي≥ول 

يا�صÚ الذي يوDدي اإىل عÚ كارم مفتوì اأمامكa ،ºاهربوا من¬ �رشيعاk واأن≥ذوا 

 ºبيوته من  وخرجوا  النداء  �صدقوا  الذين  ال≥رية  �صكان  لكن   .“ºاأرواحك

 ºاأما الذين ب≥وا يف بيوته .Úال�صهيوني Úا�صطيدوا بر�صا�ص الإرهابي ،Úهارب

 .ºعليه  Rالإجها من  بّد  ل  aكان   ،ñوال�صيو والأطفال  الن�صاء  من   ºومعظمه

aاأخذ اليهود يل≥ون ال≥نابل داخل البيوت aيدمرونها على من aيها25.

كي∞  بالتفا�صيل  تظهر  اÿالدي،  كتاب  يف  ال�صهود،  يرويها  التي  الروايات 

 ºلي�صل êرîرجون من البيوت، ويبتّزون من يîكانوا يرمون ال≥نابل على من ل ي

مال¬ لهºK º ي≥تلون¬، و‡ا تروي¬ عزيزة اإ�صماعيل عطية26:
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واإىل  املîتار،  Rوجة   )kعاما  60( a�صية  ا◊اجة   âراأيa املîتار  دار  اإىل   âهرب

 ،)k15 عاما( اإ�صماعيل Úوح�ص )kابنيها; �صّمور خليل )12 عاما 
r
جانبها جãتا ابنnي

اأريد   âاأم�صكوا بي، قل  ºاأنه اإل  اأهرب  اأن   âواأبكي، وحاول ñاأ�رش واأخذت 

aاأخذوا  دار∑?...  اأين  قالوا  ال�ص¨ار.  اأولدي  اأرى  حتى  داري  اإىل   Öاأذه اأن 

 âو�صل حتى  ال�صري   âوتابع ”ام�صي“.  وي≥ولون  البناد¥  باأع≥اب   Êي�رشبو

بال≥رب من دار ا◊اê عاي�ص خليل واإذ ب¬ قتيkÓ )55 عاماk(، وبجانب¬ جãتا Rوجت¬ 

حلوة Rيدان )50 عاماk( وابنهما fiمد )23 عاماk(... و�صاهدت يف الطري≤ اإىل 

بيâ م�صطفى عيد وعند منزل fiمد عيد جãة والد Rوجي ا◊اê اأ�صعد رVصوان 

جãة  �صاهدتمُ  كما  طربو�ص¬،  يركÓن  اليهود  من   ÚنKا و�صاهدتمُ   ،)kعاما  85(

مو�صى �صّمور )48 عاماk( بجانÖ دار√ م≥طوعة اليدين.

ابن¬  وRوجة  وRوجت¬  خالها  راأت  الأ�صرية  اأختها  اأن  �صّمور   ÖينR وتروي 

واأطفال العاFلة جميعاk قتلى ي�صبëون يف بركة من الدماء، ووجدت طفلة رVصيعة 

‡�صكة بãدي اأمها باكية، aما كان من ا◊ار�ص اإل اأن �صّوب الر�صا�ص على الطفلة 

وقتلها... وتروي aاطمة )اأم �صفية( اأن¬ عندما اأ�رشوا ال�صيخ يو�ص∞ اأحمد حميدة 

)70 عاماk(، جذبو√ من ◊يت¬ و�صتمو√ قبل اإعدام¬27.

اأما الأ�صريات a≥د ّ” تفتي�صهن باأ�صلوب علني مهÚ، تناول الألب�صة الداخلية 

من قبل يهوديات م�صلëات، وو�صلâ بهّن الوح�صية اإىل حّد “زي≤ الآذان وهّن 

ينتزعن GôbC’G•. وبعد ال≥تل والت�رشيد والأ�رش، تفّرÆ املهاجمون للنهa ،Ö�رشقوا 

كميات كبرية من املال ونب�صوا البيوت واÿزاFن، بل وقد دّب اÓÿ± بÚ ال≥ادة 

.ºFوالعنا�رش، وا�صتاء اأع�صاء �صترين من ح�صة اإيت�صل الكبرية من ال¨نا
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OÉ¡°TاHôY ÒZ ä»ة

لن نكون مبال¨Ú، ملن يظن اأن الرواية العربية مبال≠ aيها، اإذا ن≥لنا ا◊≥ي≥ة عن 

اأطرا± حيادية اأجنبية، اأو اأطرا± �صهيونية. 

‡ãل ال�صليÖ الأحمر جا∑ دو ريني¬ Jacques de Reynier، رa�صâ الوكالة 

مكان  اإىل  الذهاب  قرر  ما  اإذا  حماية  اأي  “نëا√  اأن  الهاغانا√  وقوات  اليهودية 

املجزرة. وعلى الرغº من موق∞ ال�صلطات ال�صيا�صية والع�صكرية، aاإن¬ “كن من 

دخول ال≥رية ب�صيارة اإ�صعا±، وب�صëبت¬ طبيÖ يهودي. لكن ذلك ⁄ يتº اإل يف 

11 ني�صان/ اأبريل28.

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

وحاولوا منع¬ من ذلك قاFلÚ اإنهº �صياأتون اإلي¬ با÷åã، لكن¬ اأ�رّش ودخل املنزل 

 ،Ö≤على ع kراأ�صا kي¬ م≥لوباa ما يروي¬: ”كان كل ما Öص�ëوب .ºمن دون اإذن منه

وaي¬ جåã باردة، والواVصí لكل عÚ ترى اأن التطهري جرى باملداaع الر�صا�صة 

منزل  كل  يف  ذات¬  املريع  امل�صهد  كان   ...Úبال�صكاك واأمُكمل  اليدوية  وال≥نابل 

 âلX اإحداهما جدة طاعنة يف ال�صن ،Úاأخري Úغري امراأت kدخلت¬. و⁄ اأجد حيا

flتبÄة خل∞ كومة من ا◊طÖ طوال اليومÚ الأخريين“29.

وي≥ول الطبيÖ اليهودي األفرد اإ‚ل Alfred Engel، الذي راa≤ دو ريني¬ اإىل 

دير يا�صÚ: ”كان واVصëاk اأن املهاجمÚ انت≥لوا من منزل اإىل اآخر، واأطل≥وا النار 

 Êيف ا÷ي�ص الأملا kخم�ص �صنوات طبيبا âول≥د خدم .Öãا�ص عن كîعلى الأ�ص

يف ا◊رب العاملية الأوىل، و⁄ اأرn م�صهداk مفزعاk كهذا“30.
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eوë°U ô“Dف« ل∏Áôéة

 Givat ولDر مذهل با÷رية، ع≥د املجرمون يف م�صتوطنة جفعات �صاوîa ويف

 ،Mordechai Raanan رعنان  موردخاي  aي¬   çّد–  ،kفياëص�  kرا“Dمو  Shaul

الذي كان fiاطاk باأعوان¬ وهº يëملون باأيديهº املداaع الر�صا�صة اÿفيفة. ون≥ل من 

املوD“ر مرا�صل الأ�صو�صييتد بر�ص Associated Press عن رعنان قول الأخري:

العربية   Úيا�ص دير  قرية  على  تاأديبية  بëملة  قمنا  اأننا   ºاأمُعلمك اأن   ÊDي�صوو”  

ا كان �صبابها ي≥ومون ب¬ من –ر�ص وا�صتفزاR بالأهلÚ اليهود،  pال≥ريبة من هنا، مل

 ºنا اأن نعلمكDوي�صوو .ºعبة ل¨ريه ºودمرنا قريته ºعن بكرة اأبيه ºاأبدناهa

بنادقنا  نريان   •ƒ£ÿ تعرVصوا  والأطفال  الن�صاء  من  عدد  بت≥تيل  نعرت±  اأننا 

ومدaعيتنا الر�صا�صة“31.

اأ�صÄلة  عن  اأجاب  رعنان  اأن   Milstein ميل�صتاين  الإ�رشاFيلي   ñرDاملو وي≥ول 

 âب≥ول¬ اإن عدد ال≥تلى العرب 245; ويف الليلة نف�صها (ا÷معة)، اأذاع Úفيëال�ص

 ºمعظمه اأن   kم�صيفة  ،ºالرق هذا   (BBC) )صي� بي  )بي  البيطانية  الإذاعة  هيÄة 

من الن�صاء والأطفال32. و�صا´ اأن عدد ال≥تلى بل≠ 250 عربياk، منهº 25 امراأة 

 âقطع kÓو�ص ا◊راب، و52 طفDحبلى ب≥رت بطونهّن وهن على قيد ا◊ياة برو

اأو�صالهº اأمام اأمهاتهº، و60 امراأة وaتاة اأخرى33.

دير  �صهداء  عدد  اأن  على  وال�صهيونية  والدولية  العربية  امل�صادر   ºمعظ وتتف≤ 

يا�صÚ هو 254 �صهيداk. وت�صºّ ال≥اFمة التي اأعدها اÿالدي ماFة �صهيد، وتظهر 
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aيها ال≥�صوة املتعّمدة والهمجية يف قتل الن�صاء والأطفال وال�صيوñ اأKناء املجزرة. 

 90-61) ñوال�صيو )kاأن ن�صبة الأطفال والن�صاء والكهول )46-60 عاما Úّكما تب

عاماk( ت�صّكل 75% من جممو´ ال�صهداء34. 

وحÚ يتîذ ا◊دç �صفة املجزرة املتعمدة، aاإن اÿطورة ل تكمن a≥§ يف 

 ،Úيف تكري�ص مبداأ الإجرام وال≥تل املتعمد للمدني kعدد ال≥تلى، واإ‰ا تظهر اأي�صا

aا÷رية هي ا÷رية، والذبí هو الذبí، والتاريخ لن يرحº ال≥اتل املتعمد �صواء 

قّل قتÓ√ اأم كÌوا.

كان جّل اأaراد الع�صابة، �صواء الرجال منهº اأو الن�صاء، 

 kجميعا كانوا  املراه≥ة.  �صن  يف   ºوبع�صه  ،çالأحدا من 

والر�صا�صات  امل�صد�صات  يëملون   ،ìÓبال�ص  Úمدجج

 Úال�صكاك  ºمعظ وكان  الطويلة.   Úوال�صكاك وال≥نابل 

 Úعين ذات  و�صيمة  �صابة  مني   âواقرتب بالدماء.   kاîملط

، �صكينتها التي كانâ ما Rالâ ت≥طر  m√واأرتني، بتبا Úجمرمت

 Rري≤ التطهري )اأي الإجهاa اأن هذا هو kاëصVوكان وا .kدما

على ا÷رحى(، واأن¬ كان ي≥وم مبهمت¬ خري قيام.

يف  الدو›  الأحمر   Öال�صلي مندوب  و�ص∞  هكذا 

ال≥د�ص جا∑ دو رينيي¬ ما �صاهد√ بعد يومÚ من جمزرة دير 

 .Úيا�ص

  وليد اÿالدي، Ú°SÉj ôjO ا÷ª©ة 1948/4/9 

       )بريوت: موD�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، 1999(، �ص 96.
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QRÉ› .3 ال∏h qóالeô∏ة:

aفي  ا÷ماعي،  وال≥تل  الرتحيل  عمليات  اأكب  والرملة  اللد  مدينتا  �صهدت 

حزيران/ يونيو 1948، خرّي ال�صهاينة اأها› مدينة الرملة بÚ النزوì اأو ال�صجن 

ا÷ماعي، كîدعة قاموا من خÓلها ب≥تل الكãري من اأها› املدينة التي ⁄ يب≤a nيها 

 åãج âواأل≥ي .(اتÄقّدر عدد ال≥تلى بامل) لة عربيةFبعد هذ√ املجزرة �صوى 25 عا

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

ويف 1948/7/11، وبعد اأن قامâ الكتيبة ال�صهيونية رقº 89 ب≥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 “â مهاجمة جنود ال�صهاينة ب≥نبلة 

يدوية دaاعاk عن ال≥رية، قام ا÷نود باقتëام امل�صجد، وارتكبوا بداخل¬ مذبëة ما 

 100-80) åã÷يليون اFمة يف امل�صجد حتى اليوم. وتر∑ الإ�رشاÓها عDتزال دماو

aل�صطيني) يف امل�صجد تتëلل ملدة ع�رشة اأيام يف حر ال�صي∞36، يف حÚ قدرت 

م�صادر عربية عدد ال�صهداء داخل امل�صجد بـ 176 �صهيد37.

وكان ديان اأمر خÓل القتëام باإطÓ¥ النار على اأي �صî�ص يف ال�صار´، بل 

 kالذين اأجبوا على الرحيل �صريا Úالنار على الهارب ¥Óكما ّ” اإط .âويف كل بي

على الأقدام. وكانâ ا◊�صيلة النهاFية لهذا اليوم الدامي 426 �صهيداk من اأها› 

املدينة38.

املجاورة  العربية  ال≥رى   •É°ShCG يف  �صاد  الذي   Öالرع الإ�رشاFيليون  وا�صت¨ل 

والرملة  اللد  من  الرحيل  على  ال�صكان  جميع  aاأجبوا  املجزرة،  ارتكاب  بعيد 
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 kاأي�صا Úا¥ رابëوقد كان اإ�ص .ºمن جميع ‡تلكاته º(60-70 األ∞)، وجّردوه
من قادة الكتيبة التي ارتكبâ هذ√ الفظاعات، وقد قال: ”⁄ يكن من املمكن 

باأية حال ŒنÖ ا�صتîدام ال≥وة اإذا اأردنا اأن ‚ب ال�صكان على الرحيل �صرياk على 

الأقدام مل�صاaة ت≥ارب 10-15 اأميال“. وقد تويف على الطري≤ ب�صبÖ ا◊ر ال�صديد 

والعط�ص، قرابة a 350ل�صطيني، والكãري ‡ن Xل حياk و“كن من الو�صول اإىل رام 

اˆ اVصطر اإىل الرتواء من بول¬39.

كما نهبâ الع�صابات ال�صهيونية املدينة، ون≥لâ 1,800 �صاحنة fiّملة بالأغراVص 

امل�رشوقة40.

:IQطوæالط IQõ› .4

معروaة  جمزرة  الدواية;  مãل  aهي  نوعها،  من  aريدة  الطنطورة  قرية  حالة 

للجميع، لكن اأولÄك املت�صّدقÚ بـ”طهارة ال�صìÓ“ اأخفوا معا⁄ ا÷رية. حتى 

ا◊≥ي≥ة.  ت≥ارب   ⁄ ا÷دد“  ”املوDرخون  عليها  اطلع  التي  الإ�رشاFيلية   ≥FاKالو

ولأن هذ√ الوKاF≤ )مع �صهادات يهودية( كانâ -ت≥ريباk- هي امل�صدر الوحيد 

 ñرDاإلي¬ املو âياأتوا على ذكر جمزرة الطنطورة. وهو ما لف ⁄ ºاإنهa ،ÚرخDللمو

الإ�رشاFيلي تيد كات�ص Ted Katz ب≥ول¬: ”يبدو اأن بني موري�ص، الذي ي�ص∞ 

بتو�صع ن�صبي املعركة الأخرية على الطنطورة، يف ليل 22-23 اأيار 1948، ي�صتمد 

معظº معلومات¬ يف هذ√ ا◊الة من كتاب غر�صون ريفلÚ و�صفي �صيناي ”لواء 

 âك�صف ر�صمية  ع�صكرية  ت�صجيÓت  ومن  التëرير“،  حرب  يف   Êالك�صندرو

اأمام¬“41. 
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ت≥ع الطنطورة على �صاطÅ البëر، على بعد 24 كº اإىل ا÷نوب من حيفا. 

قرية   âكان مايو  اأيار/  يف   .k1,490عربيا اإىل   1944 �صنة  �صكانها  عدد  ارتفع 

وبعد  ال�صاحلي.  ال�صهل  �رشي§  يف  الباقية  العربية  ال≥رى  اأواخر  من  الطنطورة 

نr ب≥ي حياk من �صكانها بدايةk اإىل قرية الفريدي�ص،  nلها، طردت الهاغانا√ مÓاحت

ºK اإىل خارê الرقعة التي كانâ ”اإ�رشاFيل“ –تلها يف �صي∞ �صنة 421948.

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

جمزرة  وارتكبوا  الطنطورة،  قرية  على  للهاغانا√،  التابع   Êالك�صندرو لواء  من 

 ⁄ اأنها  اإل   ،kصفويا� الفل�صطينية  الأجيال  روايتها   âتناقل اأبناFها،  من  بالعّزل 

–ظn بالنت�صار الذي حظيâ ب¬ باقي املجاRر. وXلâ هذ√ املجزرة دaينة حتى �صنة 

2000، حÚ ت≥دم الطالÖ يف جامعة حيفا تيد كات�ص بر�صالت¬ لنيل املاج�صتري يف 

جامعة حيفا، توDكد وقو´ املجزرة يف الطنطورة، والتي راV ìصëيتها نëو 200 

�صî�ص من flتل∞ الأعمار والأجنا�ص. ول≥د اأKار ن�رش الدرا�صة Rوبعة اإعÓمية ما 

لبâã اأن هداأت43.

IQõéŸع اFÉbh

 Åالد�صوقي على �صاط Öصبي� âا÷نود ال≥رية، واقتادوا ال�صباب اإىل بي ºëاقت

مل¨ادرة  والن�صاء،  الأطفال   ºيهa مبن  ا÷ميع،  ال�صوت  مبكبات  ودعوا  البëر، 

يف  عملوا  الذين   Úالفل�صطيني باأ�صماء  قاFمة  ا÷نود  حوRة  يف   âوكان  .ºبيوته

كل  ي≥تادون  وكانوا  ع�صواFي.  ب�صكل   kصبابا� اختاروا  كما  البيطانية،  ال�رشطة 

جمموعة على حدة اإىل امل≥بة.
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عندما حملونا يف �صيارات �صëن، كانâ جåã ال≥تلى –â اأنظارنا مكّومة مãل اأ�صجار 

م≥ّطعة. �صاهدت امراأة جãة ابن اأخيها بÚ ال≥تلى، وهو fiمد عوVص اأبو اإدري�ص، و⁄ تكن 

 ºيما بعد، وهa √ناaوهذا ما عر .kة قتلوا اأي�صاKÓãعلي¬ اأن اأولدها ال kاأملا âرشخ� Úتعر± ح

خليل وم�صطفى واأحمد �صليمان ال�صلبود. وعندما علمâ اأ�صيبâ باختÓل ع≥لي، لكنها 

.ºوهي تنتظره âاأحياء ويعي�صون يف م�رش، و�صو± يعودون. مات ºت≥ول اإنه âب≥ي

fiمد اإبراهيº اأبو عمرو، مواليد 1935، م≥يº مبîيº الريمو∑           

)دم�ص≤، �صوريا(

اأKناء ن≥ل ا÷åã، �صمعâ جندياk ي�صاأل �صاباk يبكي وهو ين≥ل ا÷åã، ملاذا تبكي? قال: 

من  النتهاء  بعد  يهودي  بر�صا�ص جندي  بعد  aيما  قتل  نف�ص¬  اإخوتي. وهو  اKنان من  قتل 

جمع ا÷åã، وتو�صل اإلي¬ قبل موت¬ قاkÓF ل¬: هذ√ جãة اأخي خليل، وتلك جãة اأخي اأحمد، 

و⁄ يب≤ لأمي �صواي، aرد علي¬ ال≥اتل: وملاذا حياتك? واأطل≤ علي¬ النار. وا�صم¬: م�صطفى 

ال�صلبود.

.kي�صف≤ وي¨ني، واآخرون ي�صمتون “اما ºيها مدنيون يهود، بع�صهa صيارة� âعند امل≥بة، كان

   �صهادة fiمد كامل الد�صوقي، مواليد 1953، م≥يº مبîيº الرمل 

   )الÓذقية، �صوريا(

         م�صطفى الو›، ”�صهود عيان يروون اأحداç جمزرة الطنطورة،“ جملة الدرا�صات الفل�صطينية،

       بريوت، العدد 43، �صي∞ 2000.
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وذكرت �صهادات اإ�رشاFيلية اأن ا÷نود قادوا الأ�رشى الفل�صطينيÚ يف جمموعات 

اإىل م�صاaة ل ت≥ل عن 200م واأطل≥وا عليهº الر�صا�ص. وجاء اإىل هنا∑ �صî�ص 

يهودي وقال: ابن عمي قتل يف معركة قل≥يلية - كفار �صابا، a�صمع ذلك قاFد√،  

aاأمر باأخذ جمموعة من الفل�صطينيÚ )5-7( جانباk، واأعدموهº رمياk بالر�صا�ص. 

بعد ذلك جاء يهودي اآخر وقال: ”اأخي قمُتل يف اإحدى املعار∑“. عندها اأمر√ 

ال≥اFد باأخذ جمموعة اأكب واأعدموهº. وعلى هذا النëو ا�صتمرت عملية ال≥تل; 

يف م≥ابل كل يهودي يزعº اأحد ا÷نود اأن¬ قتل، كان ال�صاب§ ياأمر ب≥تل 10-5 

.44Úل�صطينيa

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

اإىل  يرجعنها  و⁄  ع�صكرية  خوذة  يف  ووVصعنها  وا◊لي  الأموال  منهن  a�صادرن 

التجمع  من  [ياأخذون]  ا÷نود  كان  الفريدي�ص.  اإىل  طردونا  �صاعة  اأ�صëابها 

كل  م¨ادرة  بعد  ر�صا�ص  Rخات  �صوت  اأ�صمع   âوكن الرجال،  من  جمموعات 

جمموعة“45.

 Úفرنا حفرة وا�صعة بطول اأربعëa ويروي aتëي الطنجي ”اأمرونا با◊فر، 

مرتاk وعرVص مرتين. وعندما انتهينا اأمرونا بدaن ا÷åã. وكان ذلك �صعباk علينا. 

a≥اموا هº باملهمة، اإذ راحوا يرمون ا÷åã دون اأدنى احرتام“46. اأما من ب≥ي بعد 

 Ìاأحياء، اإذ ي≥ول: ”واأك ºنهaي�صري الطنجي يف �صهادت¬ اإىل دa ،kالنار حيا ¥Óاإط

امل�صاهد ق�صوة كان عند دaن بع�ص ال�صبان الذين كانâ اأع�صاوDهº تتëر∑، وكان 

واVصëاk للجميع اأنهº ما Rالوا اأحياء“47.
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IQõ› .5 الhóاÁة:

اÿليل(  )ق�صاء  الدواية  جمزرة  الحتÓل  جنود   Öارتك  ،1948/10/29 يف 

والباقون  ال≥رية،  اأها›  من  �صî�ص   300  ºبينه �صî�ص،   500 من   Ìاأك  ºب≥تله

من اأبناء ال≥رى الأخرى الذين ÷اأوا اإىل الدواية، بعد ƒ≤°S• قراهº يف aرتات 

�صاب≥ة. 

”الدواية! لي�صâ اكت�صاaاk جديداk، اإنها ق�صة معروaة!“ هكذا قال البوa�صور 
”حدا�صوت“  جريدة  ملرا�صلة   Menachem Milson ميل�صون   ºمناحي جÔال 

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

 Úح” :Öيجيa ،“فية: ”⁄ اأ�صمع عنها حتى الآنëرتد ال�صa .هاKعلى حدو kعاما

 ‹ íبداأت بالهتمام، ات�ص Úلك، ولكن حãم âبالأمر، لأول مرة، اأجب âصمع�

اأن الأمور معروaة، ولكن ال≥�صية اأخفيâ وا�صتمر ال�صمâ عنها“48.

لn يف الهجوم الأول ما بÚ 80 اإىل 100 �صî�ص من الرجال  pت يف الدواية، قمُ

 ،
ّ
�صي pبوا�صطة الع ºوالن�صاء والأطفال العرب. ّ” قتل الأطفال بتك�صري جماجمه

و⁄ يمُ�صتãنى اأي بيâ من ا÷åã. وّ” حب�ص الرجال والن�صاء يف بيوت، دون ماء 

اأو طعامºK ،49 ال≥يام بتفجري هذ√ املناRل على من aيها.

 kرميا ي≥تلها  اأن  قبل  عربية  امراأة   Öاغت�ص باأن¬   ÚيليFالإ�رشا ا÷نود  اأحد  يفîر 

بالر�صا�ص، aيما اأجبت امراأة اأخرى كانâ قد وVصعâ مولوداk من aرتة قريبة 

باأن ت≥وم بتنظي∞ املكان لعدة اأيام قبل اأن ت≥تل هي ووليدها50. ول يبدو اأن هنا∑ 

aرقاk بÚ املã≥فÚ وغريهº من ا÷نود، حيå اأقّر بع�ص من �صهد املجزرة منهº اأنها 
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ارتمُكبâ على يد ”قادة ع�صكريÚ مã≥فÚ من ذوي املناقبية، و‡ن كانوا يعتبون 

اأنا�صاk طيبي ال�صمعة، وقد –ول هوDلء اإىل قتلة لي�ص يف اأتون املعار∑، بل يف اإطار 

عملية طرد واإبادة“51.

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

و�صلوا  وملا  ال≥رية،   ºامهëاقت بعد  الأها›  يطاردون  ا÷نود  اأخذ  اإذ  الكه∞، 

اإىل م�صجد الزاوية، وجدوا aي¬ اأكÌ من 50 كهa ،kÓاأجهزوا عليهº جميعاk. و⁄ 

ṕ الإرهابيون حرمة امل�صجد، a≥تلوا امل�صلa Úي¬ من ال�صيوñ والدراوي�ص يف  يرا

م�صجد الزاوية، وي�صي∞ اإمام امل�صجد ال�صيخ fiمد �رشبل: ”قاموا باإطÓ¥ النار 

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

اأ�صا�صات يف الزاوية من اأجل تو�صيع البناء، وجاءت جراaة واأل≥â با÷åã داخل 

هذ√ ا◊فر“52.

ال≥رية،  جنوب  الكبرية  الكهو±  باأحد  الأها›  من  عدد  احتمى  وعندما 

ويدعى ”طور الزاÆ“، ك�ص∞ ا÷نود مكانهa ºم�صوا اإليهº وهº يطل≥ون النار، 

 ºص من الكه∞ وقتلوه�îة �صFو ماëاأخرجوا نa ،حتى و�صلوا مدخل الطور

.53 kجميعا

 William Burdett بردت  وليام  ال≥د�ص  يف  الأمريكي  امل�صت�صار  و�صمع 

اأر�صل  الRÓمة،  ال�صت≥�صاءات  اإجراء  وبعد  للدواية،  املتëدة  الأ·  aري≤  بزيارة 

–≥ي≥ات  ”اأ�صارت  aي¬:  قال  نوaمب   /Êاãال ت�رشين   16 يف  وا�صنطن  اإىل   kت≥ريرا

الأ· املتëدة اإىل وجود جمزرة، ولكن ت≥ديرات املراقبÚ يف –ديد عدد ال�صëايا 
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عربي   Êمد الKÓãماFة  ي≥ارب  ما  اأن   íواملرج اآخر.  اإىل  �صî�ص  من   âاختلف

ذبëوا يف ال≥رية“54.

ا÷ريدة  ن�رشت  حتى   Úالفل�صطيني ل¨ري  معروaة  تكن   ⁄ املجزرة  اأن   ⁄Dاملو

flتار  مع  م≥ابلة  ت�صمن   kي≥ا≤–  1984/8/24 يف   Hadashot العبية حدا�صوت 

ال≥رية، الذي قال اإن¬ اأجرى اإح�صاFيات لعدد ال≥تلى يف جماRر الدواية، aوجد 

اأن عددهº و�صل اإىل 580 �صهيداa .kيما اختلفâ مع¬ املرا�صلة، وخففâ العدد 

.55 kصا�îاإىل 332 �ص

 nالأحياء الإعÓممُ  وقتل  املجزرة;  Vصëايا  الحتÓل  جنود  قتل  ل≥د  باخت�صار، 

الباقÚ من املجزرة، اإذ اأهمل ق�صيتهº وم�صابهº حتى حّركتها ال�صëاaة العبية. 

b IQõ› .6ب»ة:

مدينة  �رشقي  �صمال   ºك  22 م�صاaة  على  الواقعة  بrية،  pق قرية   âصVتعر

م�صاء   من   7:30 ال�صاعة  يف  بداأ  ليلي  لهجوم  اˆ،  رام  غربي   ºك و44  ال≥د�ص 

.1953/10/14

 Úكبري املراقب ،Van Bennike ¬ان بينيكa ال الدا‰اركيÔ÷وقد اأّكد ت≥رير ا

الدوليÚ اإىل اجتما´ جمل�ص الأمن يوم 1953/10/27، اأن الهجوم الإ�رشاFيلي على 

قبية كان مبّيتاk، واأن قوات نظامية ترتدي البّزات الع�صكرية هي التي قامâ ب¬، 

 ºه يهودا  طرية  م�صتعمرة  �صكان  باأن  ال≥اFلة  الإ�رشاFيلية   ºللمزاع �صëة  ل  واأن 

الذين قاموا بهذا الهجوم، انت≥اماk مل≥تل اKنÚ من �صكان امل�صتعمرة على يد عدد 

من املت�صللÚ العرب يف 1953/10/11، اأي قبل يومÚ من املجزرة56.
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ديفيد  اأن   ،1984/2/29 عدد  حيفا  يف  ال�صادرة  ال–اد  جريدة  اأكدت  وقد 

بن جوريون هو الذي اأعطى الأوامر لتنفيذ العملية Vصد قرية قبية، وقادها اأريل 

�صارون، وقتل خÓلها 69 مواطناk عربياk بينهº الن�صاء وال�صيوñ والأطفال57.

IQõéŸع اFÉbh

 kمكونة من 103 جنود، وحوا› 20 جنديا Úلتنفيذ العملية �رشية مظلي êخر

على  وكãي∞  مرّكز  مدaعي  ب≥�ص∞  الهجوم  وبداأ   .101 الإرهابية  الوحدة  من 

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

 ،ºوت≥تله ال�صكان   ºتهاج الإ�رشاFيلية  امل�صاة  وحدات   âكان الذي   âالوق ويف 

كانâ وحدات املهند�صÚ الع�صكريÚ الإ�رشاFيليÚ ت�صع �صëنات متفجرة حول 

بع�ص مناRل ال≥رية وتفّجرها ب�صكانها، –â حماية امل�صاة الذين كانوا يطل≥ون 

النار على كل من يëاول الفرار من املناRل املعّدة للتفجري. وقد ا�صتمرت هذ√ 

الأعمال الوح�صية حتى الرابعة من �صباì 1953/10/15، واأدت اإىل تدمري 56 

منزلk وم�صجد ال≥رية ومدر�صتها وخّزان امليا√ الذي ي¨ذيها باملاء58.

ي≥ول اأريل �صارون يف مذكرات¬، حÚ ن�صë¬ مو�صي¬ ديان بالرتاجع يف حال 

واج¬ �صعوبات: ”كÓ! اإننا نëمل معنا 600 ك≠ من املتفجرات. و�صننفذ الأوامر 

 Öلدى �صارون، اإذ ي≥ول: ”يج kة “اماëصVهذ√ الأوامر وا âالتي اأمُعطيناها“. كان

قرابة  وهي  ال≥رية  بنايات  اأaّجر  اأن   
ّ
علي وكان   .kالãوم اأمãولة  قبية  تكون  اأن 

اÿم�صÚ. كان ذلك قراراk �صيا�صياk متîsذاk على اأعلى امل�صتويات“59.
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ال≥رية  على  ال�صيطرة  بعد  التا›:  بالأ�صلوب  ال≥رية  بيوت  ن�ص∞  عملية   â“

وعلى الطر¥ املوDدية اإليها، اaرتVص جنود الحتÓل اأن جميع �صكان ال≥رية aروا 

اعرت±  وقد  للبيوت.  الأرVصية  الأدوار  يف  املتفجرات  aوVصعوا   ;ºبيوته من 

يدخل   åحي  ،kياëصط� كان  املناRل  تفتي�ص  باأن  بعد  aيما  العملية  يف  امل�صاركون 

اأحد ا÷نود ويطل≤ النار يف البيâ، وي�صاأل: هل يوجد اأحد? وعندما ل ي�صمع 

اإجابة ي�صعل aتيل املتفجرات60.

ّمل �صارونمُ ال�صëايا اأنف�صهº م�صوDولية هذا العدد الكبري من ال≥تلى،  nوقد ح

املذيع  ”اأّكد  الأردنية:  الإذاعة  اأخبار  �صماع¬  عند   ºتهÌبك  “Åوجa” اأن¬   kمدعيا

 ⁄ وهوDلء  والأولد.  الن�صاء   kوخ�صو�صا  ،Úاملدني من   ºجّله  ،kصا�îص� م≥تل 69 

 ⁄ وهكذا   .ºينذرونه و�رشخوا  املظليون  دخل  عندما   ºوجوده عن  يك�صفوا 

ت�صتطع كل احتياطاتنا ŒّنÖ هذ√ النتيجة املاأ�صاوية!“61.

 kموقفا الإ�رشاFيلي  الإعÓم  اتîذ  املجزرة،  هذ√  اإخفاء  اإمكانية  لعدم   kونظرا

هجومياk، وداaع عن املجزرة ب≥وة، و⁄ ي�صهد تاريخ ”اإ�رشاFيل“ ت�صامناk اإعÓمياk اإىل 

هذا ا◊د. وقد لحظ املراقبون الأجانÖ ذلك، ومنهº ال�صفري البيطاa Êران�صي�ص 

اإيفان�ص Francis Evans، الذي قال: ”⁄ –ظn حكومة اإ�رشاFيل يف اأحيان مت≥اربة 

مبãل هذا املدى من وحدة التاأييد من طر± ال�صëاaة الإ�رشاFيلية مãلما حظيâ يف 

هذ√ املنا�صبة“62.

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

ب≥رار√ رقº 101 تاريخ 1953/11/24، والذي جاء aي¬ اأن ”العمل النت≥امي على 
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قبية الذي قامâ ب¬ قوات اإ�رشاFيل امل�صلëة يف 14-1953/10/15 وجميع الأعمال 

امل�صابهة ت�صّكل انتهاكاk لن�صو�ص وق∞ اإطÓ¥ النار ال�صادر ب≥رار جمل�ص الأمن 

.63“)1948( 54 ºرق

:º°SÉb ôفc IQõ› .7

 ºك بعد 23  على  وت≥ع  البëر،   íصط� عن   kمرتا  125 ºقا�ص كفر  قرية  ترتفع 

 ،1922 �صنة   kصا�îص�  622 ال≥رية  �صكان  عدد  بل≠  وقد  طولكرم.  بلدة  جنوب 

وارتفع اإىل 989 �صî�صاk �صنة 1931، وقّدر بـ 1,460  �صî�صاk يف 641945/4/1.

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

جرية منظمة واإرهاب دولة65: 

1. جمموعة الأوامر التي �صدرت قبل املجزرة والتي مهدت لتنفيذها.

2. املجزرة واأحداKها وب�صاعة اأعمال ال≥تل التي “â بدم بارد. 

a râيما بعد، وانتهâ بعفو  nص� uف 3. املëاكمة ال�صورية التي انتهâ باأحكام خمُ

يف  رaيعة   Öمنا�ص املجرمون  بعدها   ºليت�صل الدولة،  رFي�ص  اأ�صدر√  عام 

الدولة. 

 ،ºايا واأ�رشهëصّد ال�صV قيةÓة اأخëوبكل املعايري، مذب ،â4. امل�صا◊ة التي كان

وVصد كفر قا�صº ب�صكل عام.
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IQõéŸع اFÉbh

ع�صية العدوان الKÓãي على م�رش، راأت قيادة ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي اأن تفرVص حظر 

التجّول على عدد من ال≥رى العربية. ويف 1956/10/29، ا�صتدعى قاFد كتيبة حر�ص 

 Shmuel ملينكي  �صموFيل  الراFد   ،Issachar Shadmi �صدمي  ي�صîار  ا◊دود 

Malinki اإىل م≥ر قيادت¬، واأبل¨¬ املهمات املوكلة اإىل وحدت¬ والتعليمات املتعل≥ة 

بطري≥ة تنفيذها. وطلÖ �صدمي من ملينكي اأن يكون منع التجّول حاRماk، لي�ص 

باعت≥ال املîالفÚ واإ‰ا باإطÓ¥ النار عليهº، م�صيفاk: ”من الأa�صل قتيل واحد [ويف 

�صهادة اأخرى عدة قتلى] بدلk من تع≥يدات العت≥الت“. وحÚ �صاأل ملينكي عن 

م�صري املواطن الذي يعود من عمل¬ خارê ال≥رية دون اأن يعلº باأمر منع التجّول، 

قال �صدمي: ”ل اأريد عواط∞“، واأVصا± بالعربية ”اˆ يرحم¬“66.

 ºالوحدة، واأبل¨ه •ÉÑ°V √ح�رش kتوّج¬ ملينكي اإىل م≥ر قيادت¬ وع≥د اجتماعا

بتنفيذ حظر التجول على عدد من ال≥رى، م�صدداk على ا◊زم بدون اعت≥الت، 

وقال ”من املرغوب اأن ي�ص≥§ ب�صعة قتلى“67. 

توRعâ ال≥وات على ال≥رى العربية يف املãلå، واŒهâ جمموعة ب≥يادة املRÓم 

جبFيل دهان Gabriel Dahan اإىل قرية كفر قا�صº. ويف ال�صاعة 4:30 من م�صاء 

اليوم نف�ص¬، ا�صتدعى رقيÖ من حر�ص ا◊دود flتار ال≥رية قا�صº �رش�صور واأبل¨¬ 

اأن¬ aرVص منع التجول، وطلÖ من¬ اإعÓم اأها› ال≥رية بذلك. a≥ال املîتار اإن 

هنا∑ 400 من الأها› يف العمل خارê ال≥رية ولن تكون مدة ن�ص∞ �صاعة كاaية 

لإبÓغهa .ºوعد الرقيÖ اأن يد´ جميع العاFدين من العمل ”يروا على م�صوDوليت¬ 

وم�صوDولية ا◊كومة“68.
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خليل   íصال� �صهادة  aفي  التجول،  منع  �رشيان  قبل  ”ا◊�صاد“،  بداأ  وهكذا، 

عي�صى، الذي كان Vصمن الدaعة الأوىل من �صاF≥ي الدراجات الهواFية العاFدين 

اإىل ال≥رية69: 

واأبناء عمي  اأنا  )م�صتوطنة(،  تكفا   íبيت البيارات يف Vصواحي  اأ�صت¨ل يف   âكن

الإKنÚ.. وبانتهاFنا من عملنا رجعنا على دراجاتنا اإىل البيâ يف ال�صاعة الرابعة. 

 Úم�صÿوعندما و�صلنا ا÷هة ال¨ربية من ال≥رية حوا› ال�صاعة الرابعة والدقي≥ة ا

اإىل  اأيدينا  aوقفنا ومددنا  بالوقو±  اإلينا  اأ�صاروا  KÓKة جنود.  �صادaتنا خلية من 

جيوبنا لإخراê بطاقات الهوية، وذلك لأننا اaتكرنا باأنهº يريدون ëa�صها، واإذ 

باأحدهº ي�صدر اأمر√ باإطÓ¥ النار علينا aاأطل≥وا النار التي من جراFها قتل املرحوم 

عبد �صليº عي�صى، وجرحâ اأنا وابن عمي الãاÊ اأ�صعد �صليº عي�صى a�ص≥طنا على 

الأرVص. وaجاأة �صاهد ا÷نود دراجات اأخرى ت≥رتب واأمرهº ا÷نود بالوقو± 

وراأيâ باأنهº يبل¨ون اأحد ع�رش �صî�صاk ويف اإمكاÊ اإعطاء اأ�صماء البع�ص منهº اإذا 

 ºرشبوه�a “ºاأمر√ بهذا الل�صان ”اأح�صدوه ºبذلك. واأ�صدر اأحده âما طولب

و�ص≥طوا aوقنا.

واأVصاâa �صهادة اأخرى70: 

ويف كل جمموعة من العمال العاFدين قتل ق�صº وجرì ق�صº اآخر، وقليلون 

العاFدين   Úب ال≥تلى  ن�صبة   âراح ول≥د  ي�صابوا.  اأن  دون  بالهرب  ‚ëوا   §≤a

ترتفع. aفي املجموعة الأخرية التي كانâ مكونة من 14 امراأة وولد و4 رجال، 

قمُتل ا÷ميع �صوى aتاة واحدة اأ�صيبâ بجروì بال¨ة. 

بل≠ عدد ال�صهداء 49 �صهيداk، يف قرية ⁄ يتجاوR عدد �صكانها الألفي ن�صمة 

حينها; 43 قتلوا عند مدخل ال≥رية ال¨ربي، بينهº �صبعة من الأولد والبنات، 
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ºمن �صور �صهداء جمزرة كفرقا�ص

�صّنتان  وممُ وال�صابات،  الن�صاء  من  وت�صع 

اإحداهما عمرها 66 عاماk. اأما الKÓãة الذين 

aكان  لل≥رية  ال�صما›  الطر±  يف  �ص≥طوا 

ويف   .kعاما و15   9 عمرهما  ولدان   ºبينه

طفل  اأحدهما  �صهيدان  �ص≥§  ال≥رية  و�ص§ 

عمر√ 8 �صنوات71. 

�صت�صت¨ل  ”اإ�رشاFيل“  اأن   kاëصVوا كان 

Vصجيè ”العدوان الKÓãي“ و–تè بالعمليات 

امليدانية لتنفيذ خطة معّدة م�صب≥اk للرتحيل، اأرادوا لها �صيناريو �صبيهاk مبجزرة دير 

يا�صÚ وما بعدها. وقد جاءت �صهادات مرتكبي املجزرة يف هذا ال�صيا¥. 

�صهد قاFد ال�رشية الãانية يف كتيبة ملينكي، يهودا aرينكنتل بوجود flط§ م�صب≤ 

ملينكي،  اإمرة   â–  kصابطاV كان  والذي  كول   Úبنيام اأما   ،åلãامل عرب  لطرد 

a≥د �صهد باأن¬ ”�صعر ‡ا جاء يف املن�صور اأن ا◊رب �صتكون على ا÷بهة ال�رشقية 

Vصّد الأردن، ويجÖ ت�صديد لكمة لعرب املãلå حتى يهربوا اإىل ا÷انÖ الآخر 

للëدود، وليعملوا ما �صاوDوا“. 

 nkاأي�صا اأدليا   ،Shalom Ofer عوaر  �صالوم  والعري∞  دهان،  جبFيل  املRÓم 

الع�صكرية  ال≥يادة   ºبا�ص  ºله ملينكي  اأ�صدرها  التي  الأوامر  اأن  مفادها  ب�صهادة 

وال�صيا�صية العليا، قد aمُهº منها اأن ”اإ�رشاFيل“ معنية من وراء تنفيذ املجزرة بدaع 

 .72Öو± والرعÿالعرب على الهرب اإىل الأردن ب�ص¨§ ا

ºمن �صور �صهداء جمزرة كفرقا�ص

�صّنتان وممُ

الذين

aكان

ويف

طفل

�صت�صت¨ل
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وقد حاولâ ا◊كومة الإ�رشاFيلية طم�ص معا⁄ املجزرة، وخرê بن جوريون يف 

دr اأحد اأن  pيمُر ⁄ åوقع يف قرية عربية حدودية. حي “çعن ”حد çدëالبداية ليت

يتëدç، و⁄ ت≥بل ا◊كومة اأن تعرت± بوقو´ املجزرة، اإل بعدما aرVصâ بع�ص 

و�صاFل الإعÓم، وبع�ص ال≥يادات ال�صيا�صية العربية واليهودية، منهº توaي≤ طوبي 

.73çنريي، على ا◊كومة الك�ص∞ عن ح≥ي≥ة ما حدaولطي∞ دوري واأوري اأ

 åة اأ�صابيع على املجزرة، حيKÓK ذلك اإل بعد 1956/11/20; اأي بعد مرور ºو⁄ يت

ت�صلل ع�صوا الكني�صâ توaي≤ طوبي وماير aلÔ اإىل البلدة ل�صت≥�صاء ا◊≥اF≤ مبا�رشة 

.Úمن �صهود املجزرة وامل�صاب

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

و�صجلâ ا◊≥اF≤ يف مذكرة مف�صلة، وRعâ يف 1956/11/23 باملÄات، بالبيد 

وباليد، بالعربية والعبية والإنكليزية74.

اªcÉëŸة

كº على الراFد �صموFيل ملينكي بال�صجن 17 عاماk، وعلى جبFيل دهان  حمُ

ا÷نود  اأما   .kعربيا  43 ب≥تل  ال�صرتا∑  بتهمة   kعاما  15 بال�صجن  عوaر  و�صالوم 

.kصنوات بتهمة قتل 22 عربيا� ÊماK كموا بال�صجن ملدةëa الآخرون

لكن ما اإن �صدر ال≥رار حتى جرى ا�صتÄناa¬ اأمام fiكمة ال�صتÄنا± الع�صكرية 

تîفي�ص   ºتa �صديدة،   âصVرa التي  الع≥وبات  اأن  املëكمة  هذ√  وقررت  العليا، 

ا◊كº على ملينكي اإىل 14 عاماk، وعلى دهان اإىل ع�رشة اأعوام وعوaر اإىل ت�صعة 
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 íفي�ص حتى اأ�صبîبهذا الت p∞د العام اآنذا∑، مو�صي¬ ديان، ⁄ يكتFاأعوام. ولكن ال≥ا

ا◊كº على مالينكي ع�رشة اأعوام، ودهان Kمانية اأعوام والباقي اأربعة اأعوام75.

من  لكل  اأعوام  خم�صة  اإىل  الأحكام  خف�ص  الذي  الدولة  رFي�ص  دور  وجاء 

 âصاهم�a Úامل�صجون ìرشا� ¥Óجاء دور ÷نة اإط kر ودهان. واأخرياaملينكي وعو

 .ºكوم عليهëمن مدة �صجن كل واحد من امل åلãفي�ص الîبن�صيبها واأمرت بت

وهكذا اأطل≤ �رشاì اآخرهº يف مطلع �صنة 761960.

واأخرياk، ت�صلº عدد كبري من هوDلء املجرمÚ منا�صÖ مهّمة، حيå ت�صلº ملينكي 

وXيفة Vصاب§ الأمن يف مفاعل ديونة النووي، وت�صلº جبFيل دهان من�صÖ مدير 

الداFرة العربية يف بلدية الرملة77. اأما ي�صîار �صدمي الذي كان �صاحÖ الأمر الأول 

ع≥وبت¬   âوكان �صنة 1959،  مطلع  يف  املëاكمة  اإىل  قمُّدم  a≥د  املذبëة،  هذ√  يف 

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

¢ùfوj ¿ÉN IQõ› .8

كان flيº خان يون�ص بÚ اأواFل ت�رشين الãاÊ/ نوaمب 1956 واآذار/ مار�ص 1957 

fi§ اعتداءات اإ�رشاFيلية مت≥طعة، اأبرRها جمزرتان ⁄ تف�صلهما اإل ت�صعة اأيام. الأوىل 

كانâ يف 1956/11/3 يف هجوم نفذت¬ قوات الحتÓل راV ìصëيت¬ اأكÌ من 250 

79 )بë�صÖ م�صادر اأخرى، قّدر عدد ال�صهداء بëوا› 80500(; والãانية يف  kÓقتي

1956/11/12، وا�صت�صهد aيها حوا› 275 اآخرين81.

 åã÷ل حظر التجول بعد ارتكابها املجزرة، ‡ا تر∑ اÓقوات الحت âصVرa وقد
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مل≥اة على الطري≤ ويف العراء. وبعد ان�صëاب قوات الحتÓل ب�ص¨§ اأمريكي، يف 

 åãهذا ال≥ب ج ºّصVايا; وëصهر اآذار/ مار�ص 1957، ّ” حفر قب جماعي كبري لل�ص�

اأربعÚ عربياk قتلوا جميعهº بر�صا�ص يف الراأ�ص واأياديهº ما تزال مكبلة82.

Ó«JÉ°Th اÈ°U IQõ› .9

للعا�صمة  ا÷نوبية  الأطرا±  يف   Úالفل�صطيني  ÚÄجÓل  Óصاتي�  ºيfl ي≥ع 

عدة  وبجانبهما   ،kاأي�صا والف≥ري  ال�صعبي  ”�صبا“  حي  بجوار  بريوت،  اللبنانية 

 ،Óص≥ة، لكن املنط≥ة تعر± كلها مبنط≥ة �صبا و�صاتي�Óاأحياء اأخرى �صعبية ومت

من   ºه  ºيîامل ي�صكن  من   ºمعظ  .Úالفل�صطيني  ÚÄجÓال من  العديد  وي�صكنها 

.Úل�صطa من �صكان ا÷ليل الأعلى �صمال ºي �صنة 1948، واأغلبهÄلج

اأكب املجاRر كانâ هذ√ املجزرة، يف Xر± ي�صب¬ Xر± النكبة... انت�صار 

ع�صكري �صهيوÊ، وع�صابات ينفي الحتÓل ارتباطها ب¬. وقد حدâK خÓل 

الجتياì الإ�رشاFيلي للبنان �صنة 1982، بعد اأن حا�رش جنود الحتÓل الإ�رشاFيلي 

املîيº. وعلى الرغº من اأن من نفذ املجزرة هa ºعkÓ من امليلي�صيات اللبنانية، اإل 

 åحي ;ºمهمته âو�صهل ºيلية هي التي �صهرت على حمايتهFاأن ا◊را�صة الإ�رشا

 ºويهددونه ºياتهëينعون الفارين ب ،ºيîل على اأطرا± املÓكان جنود الحت

امل�صيÄة  ال≥نابل   âوكان ذات¬.   ºم�صريه اإىل  للرجو´   ºي�صطره ‡ا  بال≥تل، 

املراقبون  اأجمع  عملية  يف   ،ºيîامل اأRقة  يف   ºدروبه لل≥تلة  ”تنري“  الإ�رشاFيلية 

على  الدولية  واملوD�ص�صات  الأحمر  الهÓل  يف  العاملون   Öوالأجان وامل�صورون 
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”بداأت  لها   Amnon Kapeliouk ∑كابيلو اأمنون   Êال�صهيو ال�صëفي  و�ص∞ 

�رشيعاk، وتوا�صلâ دون توق∞ ملدة اأربعÚ �صاعة“.

اليوم، �صار من املعلوم اأن هذ√ املجزرة كانâ جزءاk من خطة مدبرة اأعدها 

 ،Rafael Eitan يل اإيتانFاaاآنذا∑ اأريل �صارون ور Êا´ ال�صهيوaير الدRباإحكام و

Kمة  كان  واأن¬  اأخرى،  لبنانية  ميلي�صيات  وجهات   ،Êال�صهيو الأركان  رFي�ص 

واأقر  �صارون  ح�رش√  الكرنتينا  يف  اللبنانية  ال≥وات  م≥ر  يف  منع≥د  اجتما´ 

وبالفعل   .Óصاتي�  ºيfl اإىل  الأمن  اأaراد  من  جمموعات  باإدخال  الإ�رشا´  aي¬ 

بداأت هذ√ املجموعات يف Œميع اأaرادها ومعداتها يف مطار بريوت الدو› 

لÓ�صتعداد، ومع ليل 16 من اأيلول/ �صبتمب، بداأت املجزرة83:

اأطل≥وا النار على كل من يتëر∑ يف الأRقة. ل≥د اأجهزوا على عاÓFت بكاملها 

 ºري يف اأ�رّشتهãلها، كما قتل كRاأبواب منا ºل تناولها طعام الع�صاء بعد –طيÓخ

وهº نيام، وقد وجد aيما بعد يف �ص≥≤ عديدة اأطفال ⁄ يتجاوRا الãالãة والرابعة 

ويف   .ºهFبدما م�صبوغة   ºواأغطيته النوم  Kياب  يف  غارقون   ºوه  ºعمره من 

 .ºعليه ال≥�صاء  قبل   ºاياهëصV اأع�صاء ي≥طعون  املهاجمون  كان  كãرية  حالت 

حطموا روDو�ص بع�ص الأطفال الرVصع على ا÷دران. ن�صاء اغت�صÍ قبل قتلهن. 

Öë الرجال من مناRلهº واأعدموا يف ال�صار´. �صمُ

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

ال�صëفيÚ اأو امل�صورين الدخول; وعندما دخلوا، �صارت ال�صور –كي تفا�صيل 

املجزرة الب�صعة84:

p
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اأيلول. مÄات ا÷åã يف ال�صوار´ والأRقة ترقد  توقفâ املجزرة ال�صبâ يف 18 

تعرVصن  ن�صاء وaتيات  الطرقات.  اأطفال مرميون على  الذباب.  اأطنان من   â–

لÓغت�صاب منهن من ب≥Ú على قيد ا◊ياة، ومنهن من ق�صÚ عاريات يف اأ�رّشتهن 

 ºهDاأع�صاو  âاأعمدة الكهرباء!! رجال قطع اإىل  اأو مربوطات  الطرقات  اأو على 

ا÷ن�صية ووVصعâ يف اأaواههº. م�صنون ⁄ تراأ± بهº �صيîوختهº. حوامل ب≥رت 

بطونهن وانتهكâ اأرحامهن واأطفال ولدوا ق�رشاk قبل الأوان وذبëوا قبل اأن ترى 

عيونهº النور.

اأرقام   âاختلف الإن≥اذ،  aر¥   âواجه التي  ال�صعوبات  من  الكãري   Öوب�صب

ال�صëايا، aذكرت معلومات �صëفية اأنهV 1,400 ºصëية، وقال م�صوDولو الدaا´ 

املدÊ يف اآخر اأيام عمليات انت�صال ا÷åã اإنهa ،1,500 ºيما �رشì اأبو عمار 

اأنهº ما بÚ 5 - 6 اآل± Vصëية. وح�صÖ م�صادر ال�صليÖ الأحمر الدو›، يبل≠ 

 .¬ pق nر pa قبل و�صول âنaالتي د åã÷ية، دون احت�صاب اëصV 2,750 اياëعدد ال�ص

وتراوحâ اأرقام ال�صليÖ الأحمر اللبناÊ ما بV 4,500 - 4,000 Úصëية85.

ويف اÓÿ�صة تراوحâ الروايات بÚ الأرقام الأوىل )V 1,500صëية( والأرقام 

 Úد اأق�صى(. غري اأن املتعار± علي¬ بëية كëصV ±اإىل 6 اآل âح≥ة )و�صلÓال

املهتمÚ اأن عدد Vصëايا املجزرة يرتاوì ما بÚ 2-3 اآل± Vصëية.

الëàق»≤ hاªcÉëŸة

العام  الراأي   Öغ�ص متلفزة“،  ”جمزرة  اأول   ،Óو�صاتي �صبا  جمزرة  اأKارت 

 Kahan يلية لت�صكيل ÷نة كاهانFع ا◊كومة الإ�رشاaيلي، ‡ا دFالعاملي والإ�رشا
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للتë≥ي≤، وذلك يف ت�رشين الãاÊ/ نوaمب 1982، بعد اأن Xلâ تنفي يف الأيام 

ال≥ليلة الأوىل م�صوDوليتها، aتارة تنفي علمها مبا ح�صل، وتارة ت�صميها ”معركة“ 

ا÷ي�ص  عن  التهمة  اإRالة  اإىل  كاهان  ÷نة  –≥ي≤  خل�ص  ول≥د   .Óو�صاتي �صبا 

الإ�رشاFيلي، كون¬ ل يتëمل ”امل�صوDولية املبا�رشة“ عن املجزرة. وكانâ الع≥وبة 

وRارة  ح≥يبة  من¬   âبë و�صمُ امل�صوDولية،  من   kجزءا �صارون  –ميل  هي  ال≥�صوى 

.kراء لح≥اRللو kي�صاFر íاأ�صب ºK ،إ�صكانÓل kيراRا´86، وعاد وaالد

aو¥  مكد�صة   åãج غبار،  اإىل  وحولتها  البولدوRرات  هدمتها  بكاملها  بيوت 

 ºاأنه اإىل  ا÷دران  يف  تظهر  التي  الã≥وب  ت�صري   åã÷ا وaو¥  بالدمى،  اأ�صب¬  بع�صها 

اأعدموا رمياk بالر�صا�ص. ويف �صار´ م�صدود �ص¨ري، عÌنا على aتاتÚ، الأوىل عمرها 

حوا› 11 عاماk والãانية عدة اأ�صهر!!! كانتا ترقدان على الأرVص و�صي≥انهما م�صدودة، 

 âبي §Fص¨ري، وعلى بعد خطوات من هنا∑ وعلى حا� Ö≤K ويف راأ�ص كل منهما

 k8 رجال. كل �صار´ مهما كان �ص¨ريا النار على  اأطل≥وا  422 و424   Úمل رقمëي

اأوVصا´  بع�صاk يف  بع�صها  aو¥  جãة   16  ºترتاك ال�صوار´  اأحد  ق�صت¬، يف  عن  يîب 

ر�صا�صة،  نهديها   Úب عمرها  من   Úالأربع يف  امراأة  تتمدد  منها  وبال≥رب  غريبة، 

وبال≥رب من دكان �ص¨ري �ص≥§ رجل عجوR يبل≠ ال�صبعÚ من العمر ويد√ ‡دودة يف 

حركة ا�صتعطا±، وراأ�ص¬ املعفر بالرتاب يتطلع ناحية امراأة Xلâ– â الركام.

من ت≥رير مرا�صل جريدة وا�صنطن بو�صWashington Post â حول جمزرة �صبا 

.Óو�صاتي

 جواد ا◊مد، املجاRر ال�صهيونية Vصد ال�صعÖ الفل�صطيني، الطبعة  

     الãالãة )عّمان: مركز درا�صات ال�رش¥ الأو�ص§، 2000(، �ص 43.
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وت�صكلâ مبواRاة ÷نة التë≥ي≤ الإ�رشاFيلية، ÷نة –≥ي≤ دولية م�صت≥لة برFا�صة 

الإيرلندي �صون ما∑ برايد Sean MacBride �صنة 1982، للتë≥ي≤ يف خروقات 

”اإ�رشاFيل“ لل≥انون الدو› اأKناء غزوها للبنان. واعتبت �صبا و�صاتيÓ جزءاk من 
–≥ي≥ها. وقد �صدر ت≥رير هذ√ اللجنة �صنة 1983، وVصa ºّ�صkÓ عن املجزرة يعّد 

من اأبرR التë≥ي≥ات الدولية aيها حتى اليوم. وحّمل التë≥ي≤ ”اإ�رشاFيل“ ا÷زء 

كبار  من   ºوه اللجنة،  اأع�صاء  اأغلبية  واعتبت  ال≥انونية،  امل�صوDولية  من  الأكب 

ال≥انونيÚ الدوليÚ، اأن ما ّ” يف �صبا و�صاتيÓ جرية اإبادة وتطهري عرقي.

ويف �صنة 2001، قامâ جمموعة من املëامÚ وا÷معيات ا◊≥وقية برaع دعوى 

يف املëاكº البلجيكية Vصّد اأريل �صارون، على خلفية ا÷راºF التي اأ�رش± على 

تنفيذها �صî�صياk يف �صبا و�صاتيÓ، و–ديداk جرية ”الإبادة“87.

مكان  اأي  ويف  كان  ”لأي   íي�صم بلجيكي  قانون  وجود  من   ºالرغ وعلى 

كان من هذا العا⁄ برaع دعوى ق�صاFية يف بلجيكا Vصّد اأي كان ويف اأي مكان 

كان، اإذا ما اأKبâ تعرVص¬ اإىل جراV ºFصّد الن�صانية اأو جراºF حرب اأو تعرVص¬ 

 âتل∞، واأعلنfl بلجيكا مع ق�صية �صارون ب�صكل âلإبادة عرقية اأو دينية“; تعامل

 âتملة“. و�رّشبëها من النعكا�صات الدبلوما�صية ال�صلبية املaاوfl” حكومتها عن

م�صادر ر�صمية بلجيكية اأن ما حدç كان بفعل ال�ص¨§ الإ�رشاFيلي، واأن fiاولة 

Œري لتعديل هذا ال≥انون ل�صتãناء ”ال�صî�صيات العاملية“، واأن ا◊كومة ”ت�صع 

.88“ kذلك ال≥انون “اما Öلها لإجراء التعديل اإن ⁄ يكن �صط≤K كل
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:‹Éª°ûال êÈال º«fl IQõ› .10

هذ√ املجزرة ⁄ تتº بال�صìÓ الأبي�ص، ول مبواجهة مبا�رشة، بل بالطاFرات، 

‡ا  البع�ص  يعتبها  ل  قد  لذلك   ،1996 �صنة  قانا  جمزرة  وقاFع  ت�صب¬  بطري≥ة 

يندرâ– ê ت�صني∞ املجاRر الذي اعتمدنا√، كون¬ ّ” يف اأKناء العمليات ا◊ربية 

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

مÓجÅ وم¨ارات flيº البê ال�صما› مليÄة بال�صكان الذين، ل ي�صتطيعون الب≥اء 

يف بيوتهº غري املëمّية، خا�صة اأن املîيº تعرVص �صاب≥اk لأكÌ من غارة جوية.

اإىل  املë�صلة  يف  اأدى  مبا�رش  ل≥�ص∞  وامل¨ارات   ÅجÓامل هذ√   âصVتعر وقد 

ا�صت�صهاد a 125ل�صطينياk يف ◊ظات; a�ص≥§ 94 �صهيداk يف ملجاأ نادي ا◊ولة، 

النجدة  روVصة  ملجاأ  يف  �صهداء  و�صبعة  الرمّي�ص،  علي  م¨ارة  يف   kصهيدا� و21 

الجتماعية، وKÓKة �صهداء يف م¨ارة حي امل¨اربة.

يبدو  ما  على  ذلك  وكان   ،1982/6/7  ÚنKالإ يوم  يف  املجزرة  جرت  وقد 

جنود  لأربعة   ºواأ�رشه احتÓل¬،  ملëاولة   ºيîامل �صباب  ت�صّدي  من   kانت≥اما

اإ�رشاFيليÚ، بينهº جريëان. وقد نفذ الطريان الإ�رشاFيلي ال¨ارات بÚ اÿام�صة 

ال≥نابل   kدماîم�صت  ،ºيîامل  ÅجÓم بتدمري  قام   åحي م�صاء،  والãامنة   kع�رشا

الفو�صفورية ا◊ارقة، ‡ا اأدى اإىل Rيادة عدد ال≥تلى89.

و⁄ Œد هذ√ املجزرة من يوKّ≥ها اأو ين�رشها، و⁄ ي�رشì اأي م�صدر دو› اأو 

ال�صما› بن�صÖ تذكاري   êبر  ºيfl اأبناء عنها، aوKّ≥ها  اإعÓمي  عربي اأو حتى 

عند ملجاأ ا◊ولة ي�صº اأ�صماء ال�صهداء.
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:IQÉb ¿و«Y .11

�صباì 1990/5/20، قام جندي اإ�رشاFيلي يبل≠ من العمر 21 عاماk، باإ�صدار 

اأوامر√ اإىل العمال الفل�صطينيÚ املنتظرين على اإحدى É≤f• التفتي�ص، بالوقو± يف 

طابور، مدعياk التãبâ من هوياتهº، يف �صاحة ليت�صيون )عيون قارة(، اإل اأن¬ ما 

لبå اأن قام باإطÓ¥ النار عليهº من بندقيت¬، ‡ا اأدى اإىل ا�صت�صهاد Kمانية عمال 

وجرì 16 اآخرين بجراì خطرية، ما لبå بعدها اأن aّر ب�صيارة اأخذها بعد اأن 

قتل �صاF≥ها العربي.

 ºيلي اأمر العمال، الذين قارب عددهFوذكر �صهود العيان اأن ا÷ندي الإ�رشا

 ºوعندما مّر على جمموعة، و�صاهد اأن جميعه ،ºهوياته Rة، بالركو´ واإبراFاملا

عرب، قام باإطÓ¥ النار عليهº ب�صكل ع�صواFي ومكºK ∞ã هرب. واأVصاaوا اأن 

ا÷رحى  م�صاعدة  من   kوبدل �صاعة،  ن�ص∞  بعد   âو�صل واحدة  اإ�صعا±  �صيارة 

 âكان وقد   .ºون≥لوه با�صات  يف   ºاأدخلوه  ºK بالهراوات،  العمال  ّ” Vرشب 

.90kية للمجزرة 20 �صهيداFا◊�صيلة النها

 :≈°übC’ا IQõ› .12

يف 1990/10/8، هÖّ املواطنون الفل�صطينيون ملبÚ نداء اأFمة امل�صجد الأق�صى 

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

املزعوم مكان امل�صجد الأق�صى.
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بداية  يف  امل�صاركون  امل�صّلون  تعرVص  ول≥د 

جنود  بل  pق من   Rال¨ا قنابل   ¥Óلإط هذ√ املجزرة 

الحتÓل الذين ما لبãوا اأن ا�صتîدموا الر�صا�ص 

كل  من  الر�صا�ص  وانهمر  وا◊ي،  املطاطي 

 Úب ال�صبان  وت�صاق§   ،ºعليه و�صوب  حدب 

 âمëحتى اقت ≥Fوما هي اإل دقا .íقتيل وجري

امل�صجد قوات كبرية من ا÷ي�ص وحر�ص ا◊دود، 

على  ع�صواFية  ب�صورة  الر�صا�ص  يطل≥ون   ºوه

 âصVتعر وكذلك   .ºاأمامه ي�صاهدون¬  من  كل 

 ،kاأي�صا ا◊ي  للر�صا�ص  الإ�صعا±  �صيارات 

 kل�صطينياa  17 ا�صت�صهاد  عن  املجزرة  واأ�صفرت 

وجرì 364 اآخرين91.

بداية 

جمزرة  �صهداء  اأ�صماء  –مل  جدارية 

الأق�صى

جمزرة  �صهداء  اأ�صماء  –مل  جدارية 

:(π«∏ÿا) »ª«gاôHE’ا Ωô◊ا IQõ› .13

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

املواa≤ 15 رم�صان، ويف اأKناء �صجود التÓوة، اأطل≤ الن≥يÖ يف جي�ص الحتÓل 

كãي∞  ب�صكل  الر�صا�ص   )!!Öطبي(  Baruch Goldstein غولد�صتاين   ñبارو

 300 من   Ìاأك  ìوجر  ،kل�صطينياa  30 a≥تل   ،ºهورهXو  Úامل�صل روDو�ص  على 

ب¬  واأحاطوا  امل�صلون،  اإلي¬  و�صل  حتى  النار   ¥Óباإط ال≥اتل  ا�صتمر  اآخرين. 

وقتلو√ مبطاÅa ا◊ري≤ املوجودة يف امل�صجد92. لكن باروñ غولد�صتاين ⁄ يكن 
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الحتÓل،  لهذا  الأخÓقية  املنظومة  بل  املجزرة،  ارتكاب  عن   kولDم�صو وحد√ 

الذي اأ�صهº برت�صيخ املفاهيº ال�صهيونية العن�رشية، التي ت�صمí ب≥تل غري اليهود 

دون رحمة اأو تاأKر. 

اأغل≥وا  الذين  الحتÓل  جنود  وم�صاركة   Dبتواطو املجزرة   âارتكب وقد 

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

الذين   Úامل�صل على  وكذلك   ،ºياتهëب  Úالناج  Úامل�صل من  العديد  على  النار 

النار  واأطل≥وا  بل   ،ºهaلإ�صعا  ºاإخراجه  Úاولfi ا÷رحى  بع�ص  يëملون  كانوا 

بينما  ا�صت�صهد  الذي  ال�صÓية  عطية  fiمد   ºمنه ويعر±  والدaن.  الت�صييع  يف 

علي¬  اأطل≥ها  بر�صا�صة   kصهيدا� aوق¬  a�ص≥§  ال�صهداء،  اأحد  دaن  يëاول  كان 

ا÷عبي  fiمد  روى  ول≥د  ذات¬93.  ال≥ب  يف  ال�صهيدان  ليدaن   Êصهيو� قنا�ص 

للجنة التë≥ي≤ اأن¬ واK≤ من اأن¬ كان هنا∑ اأكÌ من م�صدر لإطÓ¥ النار، لأن 

الر�صا�صات Xلâ تتطاير، حتى حÚ كان ال≥اتل ي≥وم بت¨يري flزن الذخرية94. 

خل∞  ي�صترت   kم�صتوطنا �صاهد  اأن¬  �صنينة  اأبو  طÓل  وهو  ال�صهود  اأحد  وقال 

الأعمدة وهو يطل≤ النار، واآخر بجانب¬ يë�صو ل¬ البندقية95. 

املجزرة،  ارتكاب  يف   Úامل�صارك  Úب من  عر±  غولد�صتاين،   Öجان واإىل 

 “Úعن”حرا�صة“ ا◊رم، و”بن بنيام ÚولDد ا÷نود امل�صوFي∞ قاaر Úالع≥يد رون

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

�صاركا  اللذان  للëرم،  ال�رشقي  للمدخل  وا◊ار�ص  ا◊را�صة  م�صوDول  دوري“ 

ا◊رم  منط≥ة  قاFد  �صتلمان“  ”دوب  والراFد   ،Úامل�صل على  الر�صا�ص   ¥Óباإط
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اÿليل  يف  الحتÓل  جي�ص  قاFد  كلي¨ي“  ماFيل  و”الكولونيل  الإبراهيمي، 

اآنذا∑96.

واإKر ال�صجة التي قامâ، �صكلâ �صلطات الحتÓل ÷نة –≥ي≤ يراأ�صها ماFري 

�صماغار Meir Shamgar، عرâa بلجنة �صماغار. وقد ح�رشت اللجنة التهمة 

الت�صهيÓت  عن  بذلك  مت¨اVصية   ،Kach  ñكا وحركة  غولد�صتاين   ñببارو

وامل�صاركة التي “â من قبل ا◊ر�ص وا÷ي�ص97.

 :≈°übC’ة ا°VÉفàf14. ا

بتاريخ 2000/9/28 دخل رFي�ص الوRراء الإ�رشاFيلي اأريل �صارون باحة امل�صجد 

جي�ص  من  قوة  وبا�صتنفار   Úبرملاني �صتة  برa≥ة  ا�صتفزاRية،  Rيارة  يف  الأق�صى، 

م�صاعر  اأKار  ‡ا  عن�رش،  اآل±  KÓKة  حوا›  قوامها  الإ�رشاFيلي  الحتÓل  و�رشطة 

 12 وغ�صÖ امل�صّلÚ الذين ت�صدوا ل¬، وقد جرحâ هراوات ال�رشطة الإ�رشاFيلية 

 . kل�صطينياa

قوات الحتÓل جمزرة   âارتكب يوم جمعة،  الذي �صاد±  التا›،  اليوم  ويف 

بë≤ امل�صّلÚ يف امل�صجد، حيå اأطل≥وا عليهº النار قبيل انتهاء ال�صÓة aا�صت�صهد 

 ºصبعة اأ�صيبوا بالر�صا�ص املطاطي يف عيونه� ºبينه ،Ú475 من امل�صّل  ì13 وجر

aف≥دوا ب�رشهº على الفور.

 âaوعر الãانية،  النتفاVصة   â≤اأطل التي  ال�صعلة  املجزرة  هذ√   âكان وقد    

 Öال¨�ص من  حالة  الفل�صطينية  املناط≤  �صادت يف   åالأق�صى. حي بانتفاVصة  لذلك 

والحتجاê، و�صارت التظاهرات وم�صريات الحتجاê اليومية الراa�صة لÓحتÓل 
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ولكن اإذا اأ�رشر” على اأن تعرaوا ماذا اأ�صعر عندما اأقوم 

 :ºمبت¨اك  ºهاك  kح�صنا  .Úالفل�صطيني على  قذيفة   ¥Óباط

اأ�صعر بهزة لطيفة يف ج�صº الطاFرة كنتيجة لإطÓ¥ ال≥ذيفة. 

الأمر. هذا كل  ينتهي  ºK تîتفي.   §≤a انية واحدةãل تدوم 

ما اأ�صعر ب¬.

  قاFد ال≥وات ا÷وية يف جي�ص الأركان    

    الإ�رشاFيلي �صاب≥اk، دان حالوت�ص، يف م≥ابلة مع     

    جريدة هاآرت�ص Haaretz يف 2002/8/21. 

يبدو يف   Úيبدو حالوت�ص، يف ح الأوىل  ال�صورة  ويف 

الKÓãة  ابنة  طفلت¬  يëمل  aل�صطيني  اأب  الãانية:  ال�صورة 

اأعوام، التي قتلتها غارة اإ�رشاFيلية على غزة يف اآب/ اأغ�صط�ص 

.2006



73

fiاولت  يف  وا÷رحى  ال�صهداء  ع�رشات   kيوميا ي�ص≥§  وكان  املناط≤  flتل∞  يف 

الحتÓل ل≥مع املتظاهرين، حيR åجâ قوات الحتÓل مبعظº وحدات جي�صها 

مدعمة  الأخ�رش،   §ÿا داخل  العربية  واملناط≤  وال≥طا´  ال�صفة  يف  النظامية 

باملروحيات والدبابات والآليات امل�صفëة98.

ح�صيلة   âكان الإن�صان،  ◊≥و¥  الفل�صطيني  املركز  اإح�صاFيات   Öص�ëوب

 Ú2000/9/29 حتى 2008/9/20 كالتا›99: ال�صهداء املدني Úال�صهداء وا÷رحى ب

الفل�صطينيÚ الذين �ص≥طوا على اأيدي قوات الحتÓل يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ 

غزة عددهº 3,730، هذا الرقº ل ي�صمل ال≥تلى من الفل�صطينيÚ يف 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 

 ºبينه  ،kصهيدا�  4,844 ال�صهداء  جممو´  اأن  اأي   ،kل�صطينياa  1,114  ºعدده يبل≠ 

، وبالتا› aاإن حوا› 19% من ال�صهداء هº من الأطفال. وبل≠ جمموعة  kÓ928 طف

ا÷رحى وامل�صابÚ يف قطا´ غزة a≥§ على اأيدي الحتÓل الإ�رشاFيلي، 12,261 

جريëاk، يف حÚ ⁄ تتوaر اأرقام بî�صو�ص ا÷رحى يف ال�صفة ال¨ربية.

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

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

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

ال¨ربية خÓل الفرتة ما بÚ اأيلول/ �صبتمب 2008 وحتى كانون الãاÊ/ يناير 2009، 

وكاaة ال�صهداء وا÷رحى بa /•ÉÑ°T Úباير وحزيران/ يونيو 2009.
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بداية  منذ  الحتÓل  ارتكبها  التي  املجاRر  كاaة  ذكر  عن  ي�صي≤  املجال  لكن 

اأولk، وKانياk ب�صبÖ كمية املعلومات  انتفاVصة الأق�صى وحتى اليوم، ب�صبÖ كÌتها 

التي �صارت متاحة بفعل ت≥نيات الإعÓم والتوا�صل ا◊ديãة. 

ال�صكنية  لÓأحياء  الحتÓل  قوات  اقتëام  خÓل   ºّتت املجاRر  هذ√   ºومعظ

وال≥تل  الغتيال  عمليات  خÓل  اأو   ;ºومطاردته  Úامل≥اوم عن   åëالب بëّجة 

“ييز.  دون  من   Úاملدني ا�صتهدا±   ºيت كان   Úا◊الت ويف  ال≥انون;  اإطار   êخار

 ،( kÓايا عمليات الغتيال 12% (78 طفëصV Úن�صبة الأطفال من ب â¨وقد بل

.100%31 Úون�صبة ال�صهداء املدني

 êد ذاتها جرية كونها من عمليات ال≥تل خارëومع اأن عمليات الغتيال ب

اإطار ال≥انون، aاإن ما يë�صل من عدم التمييز خÓل اإجراFها، يعّد جرية حرب. 

 çا◊واد Rادة، اإحدى اأبرëص� ìÓة اغتيال ال≥يادي يف حما�ص، �صKوتعتب حاد

يف هذا الإطار، حيå رaعâ على اإKرها ق�صايا قانونية Vصد عدد من قادة ووRراء 

الحتÓل يف الدول الأوروبية، جعلâ الأخريين يî�صون Rيارة هذ√ الدول. 

 ،16 اإ±-   Rطرا من  حربية  اإ�رشاFيلية  طاFرة   â≤اأطل  ،2002/7/22 aبتاريخ 

حي  يف  ال�صكنية   Êاملبا من  عدد  باŒا√  رطل  األفي  قرابة  تزن  �صاروخية  قذيفة 

 77 من   Ìاأك  ìوجر  ،kمدنيا  16 الفور  على  وا�صت�صهد  غزة،  مدينة  يف   êالدر

اآخرين، ودمر 11 منزلk ب�صكل كامل، وت�رشر 32 منزلk اآخر101. وبررت قوات 

 ìÓص� حما�ص  حركة  يف  ال≥يادي  اغتيال  اإطار  يف  باأن¬  ح�صل  ما  الحتÓل 

وطفلت¬  Rوجت¬  مع¬  وا�صت�صهدت  ال≥�ص∞،  يف  ا�صت�صهد  والذي  �صëادة، 

ومراa≥¬ ال�صî�صي، وKمانية اأطفال يبل≠ اأ�ص¨رهº من العمر �صهرين، وامراأتان، 
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 6( البعي  fiمد  ال�صهيد،  الطفل  ج�صد 

اأعوام(، م�صجى داخل امل�صجد يف غزة، قبيل 

ال�صÓة علي¬ ودaن¬.

.2008/2/28 ،Rرويرت          

6( البعي  fiمد  ال�صهيد،  الطفل  ج�صد 

ولكن  وطفلت¬،  Rوجت¬  بوجود  علمها  الحتÓل  قوات   âaصاVواأ وعجوRان. 

يف حÚ اعتب رFي�ص  بوجودهما“102.  حتى  العملية  تنفيذ  من  مفر  ”ل  اأن  راأوا 

النجاحات الكبى يف  ”اإحدى  اأريل �صارون ما جرى  الوRراء الإ�رشاFيلي حينها 

تاريخ ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي“103.

ا�صت�صهد  م�صابهة،  اأخرى  جرية  ويف 

نبيل اأبو �صلمية وRوجت¬ و�صبعة من اأطفالهما 

يف 2006/7/12، عندما ا�صتهدâa طاFرات 

الحتÓل منزلهما بëجة ا�صتهدا± ال≥يادي 

ال�صي∞“،  ”fiمد  حما�ص  حركة  يف 

 kمتواجدا يكن  يبدو“⁄  ما  ”على  والذي 

 34 العملية  هذ√  يف   ìوجر املكان!.  يف 

ن�صاء،   âو�ص اأطفال  خم�صة   ºبينه  ،kمدنيا

وت�رشر 15 منزلk جماوراk ب�صكل بال≠104.

اأما الأمãلة عن التوغÓت aكãرية، اأبرRها 

 Úريا ق�صاء رام اˆ يف 2001/10/24، ح âل يف قرية بيÓما ارتكبت¬ قوات الحت

ا�صتباحâ ال≥رية منذ الãانية aجراk، ودمرت املناRل و�صâ≤ë الأ�صجار م�صتîدمة 

 kل�صطينياa  16 ا�صت�صهد  وقد  الأبات�صي.  وطاFرات  الã≥يلة  والأ�صلëة  الدبابات 

وجرì الع�رشات، لكن قوات الحتÓل aرVصâ حظر التجول ومنعâ �صيارات 

اأها›  من  اأطباء  KÓKة  الدخول، ومنعâ كذلك  الأحمر من   Öوال�صلي الإ�صعا± 

ال≥رية من ت≥دË الإ�صعاaات للجرحى. واأVصا± الأها› اأن جنود الحتÓل وVصعوا 



76

çÓK جåã ل�صهداء aو¥ املجنزرات وطاaوا بها يف �صوار´ ال≥رية لإرهابهº، كما 

اعت≥لوا 50 مواطناk اختريوا ع�صواFياk، وتركوا مكبلÚ عند مدخل ال≥رية105. 

 â2002/10/7، عندما توغل 147 اآخرين يف   ìوجر kل�صطينياa 14 وا�صت�صهد 

من   Ìاأك مب�صاندة  غزة،  قطا´  جنوبي  يون�ص  خان  يف   kجراa الحتÓل  قوات 

املناRل  الحتÓل  جنود   ºëواقت الطاFرات.  من  جوي  وب¨طاء  واآلية  دبابة   60

�صهداء   Úب من  وكان  الã≥يلة.  والر�صا�صات  بالدبابات  نا�رش  م�صت�صفى  وا�صتهدaوا 

هذ√ املجزرة طفÓن، ⁄ يعÌ اإل على ا÷زء ال�صفلي لأحدهما، حيå حولت¬ �صظايا 

ال�صواريخ اإىل اأ�صÓء106.

وقد طالâ التوغÓت وا÷راºF املماKلة معظº مناط≤ قطا´ غزة; aفي 2003/3/6 

 ºيfl لÓقوات الحت â140 اآخرين، عندما اجتاح ìوجر kل�صطينياa 11 ا�صت�صهد

جباليا، وق�صفâ املناRل ب�صكل عني∞ بال�صواريخ وال≥ذاF∞ والر�صا�صات الã≥يلة. 

وكان من Vصمن امل�صتهدÚa ح�صد من املواطنÚ وال�صëفيÚ ورجال الإطفاء قرب 

املîيº ا�صت�صهد Kمانية منهº، وجرì 90. وقد عادت قوات الحتÓل اإىل املîيº يف 

 ìوجر ºيî9/30  - 2004/10/1 واجتاحت¬، ‡ا اأدى اإىل ا�صت�صهاد 69 من اأها› امل

الع�رشات107.

من   Ìاأك  ìوجر اأطفال،  KÓKة   ºبينه  kل�صطينياa  15 ا�صت�صهد   2004/3/7 ويف 

ال≥طا´.  و�ص§  والن�صريات   èالبي flيمي  داخل  اإ�رشاFيلي  توغل  يف  اآخرين   180

النار على كل �صيء يتëر∑، يف حÚ ا�صتîدم  وكانâ مروحيات الأبات�صي تطل≤ 

هذ√  وترية   ∞ّîت و⁄  ب�رشية108.  كدرو´   Úاملواطن من   kعددا الحتÓل  جنود 
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 Öبجان يرون  aل�صطينيون  اأطفال 

 ،Úجن  ºيfl اأرVص  على  الدماء  من  ب≥ع 

باغتيال  الحتÓل  قوات   âقام اأن  بعد 

ا÷هاد  حركة  يف   Úامل≥اوم من   ÚنKا

.2007  ôjGÈa /•ÉÑ°T 28 الإ�صÓمي، يف 

.2008/2/28 ،Rرويرت  

املجاRر والنتهاكات مع الن�صëاب الإ�رشاFيلي من ال≥طا´ اأواخر �صنة 2005، بل 

ت�صاعدت، خا�صة يف 2006، يف Xل التطورات ال�صيا�صية التي تلa âوR حما�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 

يف  تزرعها  التي  الع�صكرية  الأل¨ام  ح≥ول  لت�صمل  نطاقها  ات�صع  بل  الفل�صطيني، 

الأطفال.  من  Vصëاياها  يكون  ما   kغالبا والتي  الفل�صطينية،  والأراVصي   Úالب�صات

و�ص≥§ Vصëية لهذ√ الأل¨ام بÚ �صنة 1967 ومنت�ص∞ �صنة 2001، اأكÌ من 2,500 

ا◊ملة  من�ص≤  ذكر  ما   Öص�ëب الأطفال،  من   ºه  ºمنه aل�صطيني، %34   Êمد

الفل�صطينية ◊ظر األ¨ام ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي109.

و�صملâ و�صاFل ال≥تل الإ�رشاFيلية موDخراk، طاFرات التج�ص�ص ال�ص¨رية، والتي 

تعر± بÚ الفل�صطينيÚ با�صº ”الزنانة“ drones. وهذ√ الطاFرات هي من دون 
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طيار، وهي عبارة عن كامريات Œ�ص�ص مزودة ب≥ذاF∞ معدنية �ص¨رية وحادة، 

 Ìي≤ اأك≤ëوقد دعا بيان �صادر عن منظمة العفو الدولية يف 2009/2/1 اإىل الت

يف ماهية ما ت≥وم ب¬ هذ√ الطاFرات، اإذ اأنها ا�صتهدâa يف العديد من الأحيان 

املدنيÚ، خا�صة يف قطا´ غزة. وذكر البيان على �صبيل املãال، ا�صتهدا± طفلة 

تبل≠ من العمر 13 عاماk بينما كانâ ناFمة يف غرaتها; وا�صتهدا± KÓKة 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 

 âلة باأكملها كانFوا�صتهدا± عا ;ºاملدر�صية لت≥له ºلتهaبينما كانوا ينتظرون حا

.110êارÿمنزلها يف ا Öل�ص بجانŒ

:(2002/4/15-3) ÚæL IQõ› .15

 Æال�صبا جمال  املعت≥ل  جناRيرها   â– الإ�رشاFيلية  الدبابة   âدا�ص  ،Úجن يف 

الذي ا�صت�صهد على الفور، بينما ق�صفâ املعاقة ي�رشى اأبو خرê داخل منزلها 

وتعفنâ جãتها. ويف جنÚ اأي�صاk، ما تزال اأمl حتى اليوم تبåë عن جãة ابنها، 

عطا  �صاهد  وكذلك   ،Ëال≥د اأن≥اVص  على  ”ا÷ديد“  منزلها  بناء  من   ºالرغ على 

خاaيري  و�ص∞  ل≥د  دaنها.  عن  عاجز  وهو  اأمام¬  تتعفن  اأخي¬  جãة  ارميلة  اأبو 

الدولية  العفو  منظمة  يف  الإقليمية  ال�صرتاتيجية  مدير   Javier Zuniga Rوني¨ا 

ان�صëاب   Ö≤ع  Úجن  ºيîمل Rيارت¬  خÓل  امل�صهد   Amnesty International

قوات الحتÓل من¬111:

ذهبâ اإىل 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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 ،ÚصعVالو  Óك يف  العنا�رش  اأ�صواأ   Úجن  ºيfl يف  �صاهدت¬  الذي  الدمار  ت�صمن 

–ويلها  جرى  بل   ،Öوح�ص  âبالدينامي اأو  با÷راaات  املناRل  تدمري   ºيت  ºلa

ب�صورة   kة وذهاباÄعليها جي والدبابات  ا÷راaات  مرور  ت≥ريباk، جراء  تراب  اإىل 

متكررة ومتعمدة. وجرى اخرتا¥ املناRل من جدار اإىل اآخر بنريان الدبابات اأو 

 .¥Óكما لو اأن¬ ّ” بفعل م≥�ص عم Úل ن�صفRطرت املنا املروحيات ا◊ربية. و�صمُ

و⁄  �صليمة.   kت≥ريبا  âب≥ي نوم  غرaة  اأو  طعام  ل¨رaة  موح�ص  منظر  داخلها  ويف 

قد  املنـزل  حتى  اأو  الطعام  اأو  النوم  غرaة  اأن  على   ¥Óالإط على  دلFل  توجد 

ا�صتîدم¬ م≥اتلون. وهذا دمار ل مبر ل¬ ومتعمد وغري Vرشوري. وقد تناKرت 

 
عربات الأطفال واألعابهº واأ�رشsتهº يف كل مكان.

 Öل يعب عما ارتك ºلكن¬ رق ،k63 �صهيدا Úح�صيلة ال�صهداء يف جن âصجل�

من ‡ار�صات. aاملîيº الذي ⁄ تكن م�صاحت¬ تتعدى 372 دو‰اk، والذي يعي�ص 

حوا› 85% من �صكان¬ –â خّ§ الف≥ر، تعرVص للë�صار قبل اأن ت≥تëم¬ 450 

اآلية ع�صكرية اإ�رشاFيلية. وعندما عجزت قوات الحتÓل عن اإي≥ا± م≥اومة اأها› 

 ºيîتت�صاب≤ على التهام جميع اأحياء امل âات ”التي كانaا�صتدعاء ا÷را ”ّ ،ºيîامل

 ...“ºطري≥ه âصVوحارة الدنك والبيوت التي اعرت Úوعلى راأ�صها حي ا◊وا�ص

على   ºواأرغمته ال�صاحات،  يف  وال�صبان  الرجال  الحتÓل  قوات   âجمع  ºK

خلع مÓب�صهº اأمام الن�صاء والأطفال، واقتادتهº عراة ملراكز العت≥ال. اأما الن�صاء 

aطردوهّن من املîيº: ”ع�صنا رحلة الت�رشد الãانية بعد النكبة و�رشدنا الحتÓل من 

مناRلنا بعد هدمها لأكÌ من �صهر“. وت�صري الإح�صاءات اإىل اأن قوات الحتÓل 

بينما  جزFي،  ب�صكل  منزل  و800  كامل،  ب�صكل   kمنزل  455  Úجن يف  دمرت 

جرحâ واعت≥لâ املÄات112.



808080

2002 ÚæL :Qو°üلÉH



8181

 ÚæL ‘ ΩÉjCة اKÓK

 Êلأ ،Öة. ⁄ تكن عندي م�صكلة تعaون كي∞ �صمدت 75 �صاعة? ⁄ اأنزل من ا÷راaاأتعر

اأfiو  لأن   kم�صتعدا  âكن اأحد.  على  ب�صف≥ة  اأ�صعر   ⁄  ...âالوق طوال  الوي�صكي  اأ�رشب   âكن

قدم  ملعÖ كرة  اأن�صاأت  النهاية،  الكãري. يف   âالوجود... وقد هدم من  �صî�ص  اأي  با÷راaة 

هنا∑.

 •ÉÑ°†dG  äƒLQ .A»°T  πc ÒeóJ  äOQCG  .ìõ“  ∂fCG  óH  ’  .kÉbÓWEG  Óc ?Ö©°U Gòg  πg

بالأرVص.  اأ�صّوي¬  اأن  اآخر√.  اإىل  اأول¬  من  كل¬،   ºيîامل بهدم  ي�صمëوا ›  اأن  الÓ�صلكي  بوا�صطة 

 ”ّ ...§≤a ة اأيام واأنا اأهدم واأهدمKÓK âاأم�صي .§≤a لRاأريد ال≥تل . املنا âيلوا اأنني كنîل تت

–ذيرهº عب مكب ال�صوت باأن ي¨ادروا املنزل قبل جميÄي، لكنني ⁄ اأع§a pر�صة. ⁄ اأنتظر. ⁄ اأكن 

اأوّج¬ اإىل املنزل �صدمة واحدة واأمهلهº ليîرجوا. كنâ اأ�صدم¬ باأق�صى قوة كي اأهدم¬ يف اأ�رش´ 

وقâ ‡كن. كنâ اأريد 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 

 اأنا�صاk يوتون –â �صكة ا÷راaة، و⁄ اأرn منزلk ي�ص≥§ 
ّ
بينما نëن نعمل على تدمريها. ⁄ اأرn بعيني

 kمن اأن اأنا�صا Ú≤لذلك البتة. اأنا على ي âKعلى اأنا�ص يف قيد ا◊ياة، لكن لو كان هنا∑ اأحد ملا اكرت

 ºاأعل âكن Êال�رشور يف نف�صي، لأ åاأهدم¬ كان يبع âكن âل... كل بيRماتوا داخل تلك املنا

اأن املوت ل يهمهº لكن بيوتهº تهمهº. عندما تدمر منزلa kمعنى ذلك اأنك تدaن 40 اأو 50 

�صî�صاk لأجيال، واإذا كنâ اآ�صفاk على �صيء aاأ�صفي هو على عدم هدم املîيº باأكمل¬.

.kرياãك âا�صتمتع ،Úصى يف جنVيف غاية الر âكن ...

بتاريخ  ال�صادر  اأحرونوت يف عددها   م≥طع من وKي≥ة ن�رشتها جريدة يديعوت 

�صاركâ يف  التي  ا÷راaات  اإحدى   ≥Fصا� �صهادة  عن  عبارة  2002/5/31، وهي 

.Úجن ºيfl هدم

      جملة الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت، عدد 51، �صي∞ 2002.
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و�صّن∞ ت≥رير ملنظمة العفو الدولية ‡ار�صات قوات الحتÓل يف جنÚ على 

روايات  عدة  على   kبناء جني∞،  لتفاقية  ج�صيمة  وانتهاكات  حرب   ºFجرا اأنها 

يوردها ل�صهود واأطباء وخباء دوليÚ. ومن اأبرR النتهاكات التي عا÷ها الت≥رير 

كدرو´  الأها›  وا�صتîدام   ،Úاملدني وا�صتهدا±  ال≥تل  يف  التمييز  عدم  م�صاألة 

ومنع  �صاكنيها،  روDو�ص  على  املناRل  هدم  اأو  وتفجري  القتëامات،  يف  ب�رشية 

الأط≥º الطبية وعمال الإغاKة من التëر∑ و‡ار�صة مهامهº، وكذلك منع الطعام 

واملاء والدواء، وم�صاألة العت≥ال التي ذكرت اأعÓ√، م�صيفاk اأن¬ بعد اعت≥ال الرجال 

واإبعادهº، ّ” التë≥ي≤ معهºK ،º اأخلي �صبيلهº يف قرى ناFية، واأجبوا على ال�صري 

.113ºتهÓFعن م�صري عا kاÄوا �صيaعراة عدة كيلومرتات، دون اأن يعر

الإ�صعا±  ل�صيارات  الحتÓل  قوات   âëصم� اأبريل،  ني�صان/  من   15 ويف 

عين¬،  ال�صهر  من   17 يف  اإل  يرaع   ⁄ ا◊�صار  لكن  مرة،  لأول   ºيîامل بدخول 

كي∞  الت≥رير  وي�ص∞  اإلي¬.  بالعودة   Úواملتفرق املبعدين   ºيîامل لأها›   íصم� ‡ا 

راقÖ مندوبو منظمة العفو الدولية ”الفل�صطينيÚ املذهولÚ وهº يëدقون غري 

اإن≥اذ   Úاولfi  §≤a  ºباأيديه عجلة  على  ويëفرون  املناRل،  اأن≥اVص  يف   Úم�صدق

 Úوكي∞ ”�صاهدوا حي ا◊وا�ص “،kال حياR ص وماVالأن≥ا â– نa اأي �صî�ص دمُ

الذين كان يوماk يوDوي اأكÌ من 800 عاFلة، وقد –ول الآن اإىل اأن≥اVص. وكان 

 â– âنa رجل عجوR ي≥∞ بال≥رب من اأن≥اVص منـزل ينادي وي≥ول اإن ابنت¬ دمُ

الأن≥اVص“114.
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 â– ل�صطينيa مان �صهيدãج

اأن≥اVص منزل يف flيº جنÚ )عن 

قناة ا÷زيرة(.

الKÓãة،  واأطفالها  لأم   åãج

 ºيfl وfiرقة  مذبëة  �صهداء  من 

اأبريل 2002، وقد  جنÚ  ني�صان/ 

ا◊ري≤  بفعل   ºاأج�صاده  âمëتف

وذابâ يف بع�صها البع�ص.
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قوات  �صّوت  بعدما   ،Úجن  ºيfl و�ص§  الدمار  ب≥ايا  يف  يجولن  aل�صطينيان  �صبيان 

الحتÓل اأجزاء كبرية من¬ بالأرVص خÓل اجتياحها ل¬.     

2002/7/31 Rرويرت  

ومع دخول ال�صëفيÚ، ومندوبي املنظمات ا◊≥وقية والإن�صانية، انت�رشت يف 

اأرجاء العا⁄ اأنباء و�صور عما جرى يف جنÚ، وهو الذي ت�رّش قوات الحتÓل حتى 

 âال�ص¨وطات، ت�صكل اإKر  ”املجزرة“. وعلى  ل   ”املعركة“   بـ  اليوم على و�صف¬ 

لت≥�صي  بعãة   2002/4/19 بتاريخ   1405  ºرق الدو›  الأمن  جمل�ص  قرار   Öمبوج

ا◊≥اF≤، لكن ا◊كومة الإ�رشاFيلية تن�صلâ من مواa≥تها املبدFية على البعãة، بëجة 

اأن¬ ⁄ يتº ا�صت�صارتها يف اأمور تتعل≤ بالأع�صاء وال�صÓحيات، كما منعتها من دخول 

الأراVصي املëتلة، وXلâ “ار�ص ال�ص¨وطات عليها ◊Ú حلها يف 1152002/5/3. 
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Vصمري  aاإن   ،Úجن يف  جرى  ما  اإخفاء  الحتÓل  �صلطات   âحاول مهما  لكن 

العا⁄ اأجمع قد وKّ≤ ا◊≥ي≥ة. ل≥د اأKبتâ جنÚ اأن¬ ما عاد �صهkÓ على اآلة الدمار وال≥تل 

. kÓصل قب�ëمها كما كان يFيلية اإخفاء جراFالإ�رشا

:(2009-2006) IõZ QRÉ› .16

يعّد قطا´ غزة اأحد اأكÌ املناط≤ ال�صكنية كãاaة يف العا⁄، اإذ ي�صكن aي¬ حوا› 

املمار�صات   Öوب�صب  .2
ºك تبل≠ 360  م�صاحة  يف  ن�صمة،  املليون  ون�ص∞  مليون 

من   %80 من   Ìاأك يعي�ص  والتدمري،  امل�صتمر  ا◊�صار  راأ�صها  وعلى  الإ�رشاFيلية، 

�صكان ال≥طا´ دون خّ§ الف≥ر الر�صمي، كما اأن 70% من قوة العمل املëتملة 

يف ال≥طا´ عاطلة عن العمل116.

وعلى الرغº من الن�صëاب الإ�رشاFيلي من ال≥طا´، اإل اأن ال≥وات الإ�رشاFيلية 

تابعâ عمليات الغتيال والتوغل والجتياì. وت�صاعدت هذ√ العمليات بعد اأن 

اأ�رشت a�صاFل امل≥اومة ا÷ندي الإ�رشاFيلي جلعاد �صالي§ يف 2006/6/25، يف fiاولة 

لÓإ aراê عن حوا› 11 األ∞ 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 2007. و �صيتº اإل≥اء ال�صوء على اأبرRها aيما يلي:

:(2006) “∞jôÿا Ωو«Z”h “∞«°üال  QÉطeCا” .Cا

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 “وR/ يوليو 2006; ويف 

عملية  يف  ال≥طا´  على  عدوانها  الإ�رشاFيلية  ال≥وات   âا�صتاأنف  2006/10/31
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الفرتة   âكان  ،kعلياa لكن   .2006/11/7 يف   âوانته اÿري∞“  ”غيوم  اأ�صمتها 

يف  امل≥اومة  وa�صاFل  الحتÓل   Úب للتهدFة  اتفا¥  وتوقيع  �صالي§  اأ�رش   Úب

الحتÓل  قبل  من  م�صتمرة  حرب   ºFوجرا انتهاكات  aرتة   ،2006/11/26

الإ�رشاFيلي بë≤ اأها› قطا´ غزة. وتراâ≤a هذ√ النتهاكات مع توغÓت برية 

من  والطبية  ال¨ذاFية  املواد  منع  خÓل  من  لل≥طا´  و”خن≤“  جوي،  وق�ص∞ 

الو�صول اإلي¬، ومن خÓل ا�صتهدا± مراa≥¬ ا◊يوية الأ�صا�صية من ميا√ وكهرباء 

وطر¥ موا�صÓت.

جون  املتëدة،  الأ·  يف  الإن�صان  ◊≥و¥  اÿا�ص  امل≥رر  اأعد√  ت≥رير  وذكر 

 6/25 Úل الفرتة ما بÓيلية خFعن النتهاكات الإ�رشا ،John Dugard دوغارد

عدد  واأن  قتيل   400 aا¥   Úالفل�صطيني ال≥تلى  عدد  اأن   ;2006/11/30 وحتى 

ا÷رحى قارب 1,500 جريí، نتيجة 364 عملية توغل ع�صكري جرت خÓل 

ب�صواريخ  وهجمات  باملدaعية  متوا�صل  ق�ص∞  عمليات  وراa≥تها  ذاتها،  الفرتة 

وامل�صت�صفيات  واملدار�ص  املناRل   âaا�صتهد للجراaات;  وا�صتîدام  جو-اأرVص، 

و�صبكات  امليا√   Öواأنابي وا÷�صور  العامة   Êواملبا الزراعية  والأراVصي  وامل�صاجد 

 Úوب ،kÓال≥تلى قرابة 90 طف Úوكان ب ºلهRاملجارير. كما ت�رشد الآل± من منا

ا÷رحى اأكÌ من 300 طفل117.

وقد تناول الت≥رير ب�صفة خا�صة قرية بيâ حانون �صمال ال≥طا´، التي ي≥ارب 

عدد �صكانها 40 األ∞ ن�صمة، حيå ارتكبâ قوات الحتÓل aيها جمزرة خÓل 

الأ�صبو´ الأول من ت�رشين الãاÊ/ نوaمب a ،2006≥تلâ يف �صتة اأيام 82 مواطناk من 

 âواعت≥ل ،kÓ60 طف ºبينه kصا�îمن 260 �ص Ìاأك âوجرح ،kÓ21 طف ºالبلدة، بينه
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املÄات من الذكور وaرVصâ حظر Œول �صامل. كما اقتëمâ البلدة با÷راaات 

 ،Úالب�صات âaوجر ،kمن 850 عاما Ìعمر√ اأك kرياKاأ kوم�صجدا kودمرت 297 منزل

وحفرت الطرقات، ودمرت ال�صبكات، و⁄ ترحº املدار�ص وامل�صت�صفيات... اإلخ.  

وaجر 2006/11/8، ق�صفâ قوات الحتÓل يف اأقل من 30 دقي≥ية، جمموعة 

مناRل متجاورة، ‡ا اأدى اإىل ا�صت�صهاد 19 �صî�صاk واإ�صابة 55 اآخرين، 16 من 

اأطفال  �صبعة  ال�صهداء   Úب وكان  العãامنة.  اآل  هي  واحدة  اأ�رشة  من   ºه ال�صهداء 

 âص�aل ما جرى باأن¬ ”خطاأ ت≥ني“، ورÓن�صاء118. وبررت �صلطات الحت ÊماKو

ال�صماì لبعãة ت≥�صي ا◊≥اF≤ الدولية التي ت�صكلâ مبوجÖ قرار ا÷معية العامة 

املتëدة  الوليات   âدمîا�صت كما  املëتلة.  الأراVصي  بدخول  املتëدة،  لÓأ· 

هذ√  ت�صكيل  قرار  “رير  ملنع  الأمن،  جمل�ص  يف  (الفيتو)  الن≥�ص  ح≤  الأمريكية 

البعãة من خÓل¬، بëيå ي�صبí اإلزامياk على �صلطات الحتÓل اإدخالها وت�صهيل 

عملها.

:(2008) “øNÉ°ùال AÉà°ûال” .Ü

مع بداية �صنة 2008، ت�صاعد العدوان الإ�رشاFيلي جمدداk، و�صنâ قوات الحتÓل 

عملية ”ال�صتاء ال�صاخن“ من 2008/2/27 اإىل 2008/3/3. وتركزت النتهاكات 

خ�صو�صاk �صمال ال≥طا´ يف جباليا وبيâ حانون. وبل¨â ح�صيلة ال≥تلى يف هذا 

الأ�صبو´ الدامي 107 �صهداء، بينهº 27 طفkÓ و�صâ ن�صاء; يف حÚ كان عدد ا÷رحى 

166 جريëاk،  بينهº 46 طفkÓ و�صبع ن�صاء. و⁄ ي�صلº من العتداءات ال�صهيونية 

�صيء، ل املناRل ول الطرقات ول امل�صاجد ول املدار�ص، ول اأaراد الطواقº الطبية، 

وكانâ النتيجة ككل مرة، جåã ترت∑ –â الأن≥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 بيâ لهيا �صما› 

قطا´ غزة

 kناX املدر�صة  اإىل  التجاأوا   ÚحRالنا من  املÄات  وكان 

منهº اأن قوات الحتÓل لن ت≥�صفها. 

غزة  على  حربها  خÓل  الحتÓل  قوات   âوق�صف

توDوي  لÓأونروا،  تابعة  مدار�ص  اأربع   )2009-2008(

األ∞   50 حوا›  باملجمل  التجاأ   åحي  ،ÚÄجÓال اآل± 

ناìR اإىل مدار�ص ومراكز الأونروا خÓل ا◊رب.

كما تظهر ال�صور ا�صتîدام الفو�صفور الأبي�ص ا◊ار¥ 

.kّرم دولياëامل
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 åحي من  ال≥طا´  على  الأ�صواأ  اأنها  اإىل  ت�صري  �صنة 2008  بداية   âكان وبهذا 

النتهاكات الإ�رشاFيلية، aفي الربع الأول منها قارب عدد ال�صهداء جممل عدد �صهداء 

 âيما كنa ،kÓ31 طف ºبينه kقدر الأخريون بـ 281 �صهيدا åصنة 2007 باأكملها، حي�

ح�صيلة الربع الأول a≥§ من �صنة 2008، 247 �صهيداk بينهº 42 طفkÓ و15 امراأة. 

وقد Œ�ّصد هذا الت�صعيد يف املمار�صات الأخرى، aعدد املناRل التي دمرت يف 

 º1,303 منه ،kرداa 1,837 يهاa ºي≥ي ،kالربع الأول من �صنة 2008 بل≠ 298 منزل

اأطفال; و⁄ تكن قد �صجلâ اأية عملية هدم ملنزل يف الربع الأول من �صنة 2007، 

و�صجلâ خم�ص عمليات a≥§ يف الربع الأول من �صنة 2006، و15 يف الربع الأول 

من �صنة 2005، حÚ كان ال≥طا´ ما يزال –â الحتÓل املبا�رش119.

:(2009-2008) “Üبو°üŸا ¢UÉ°Uôال” .ê

⁄ تكن نهاية �صنة 2008 باأكa Ìاألk، بل �صهدت اأكÌ الأيام دموية منذ حرب 

قوات الحتÓل عملية جديدة على  بداأت   ،2008/12/27 ìصبا� a .1967في 

 åرشاوة ووح�صية من �صاب≥اتها حيV ال≥طا´ اأ�صمتها ”الر�صا�ص امل�صبوب“، اأ�صد

ا�صت�صهد يف يومها الأول a≥§ 230 �صهيداk، لتتواىل املجاRر بعدها، ويتجاوR عدد 

ال�صهداء خÓل الأيام اÿم�صة الأخرية من �صنة 2008 الـ 400 �صهيد. 

ل≥�ص∞  عرVصة  باأكمل¬  غزة  قطا´  كان  و2009/1/17،   2008/12/27 Úوب

اإ�رشاFيلي كãي∞ ومتوا�صل، ليل نهار، جواk وبëراºK k براk حيå بداأ التوغل البي 

  ،ÚيليFالدو› الر�صمي مع الإ�رشا Dّلى يف هذا العدوان التواطوŒيف 2009/1/3. و

وال�صمâ عن ا÷راºF التي ترتكÖ، يف حÚ قامâ حول العا⁄ مظاهرات �صعبية 



90

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

م�صاهد ومعلومات عن املمار�صات الدموية، واملجاRر التي ارتكبâ خÓل¬.

ومع انتهاء العدوان م�صاء 2009/1/17، قّدر عدد ال�صهداء باأكÌ من 1,305 

�صهداء، بينهº حوا› 410 اأطفال و104 ن�صاء; يف حa Úا¥ عدد ا÷رحى  5,400 

جريí، اأكÌ من 400 منهº اإ�صابت¬ خطرية، وقاربâ ن�صبة الأطفال والن�صاء من 

 ،kصهيدا�  14 الطبية   ºالطواق من  ا�صت�صهد  من  عدد  وبل≠  الن�ص∞.  ا÷رحى   Úب

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

م�صكن، وتلك املت�رشرة جزFياk 17 األ∞ م�صكن; وبî�صو�ص املن�صاآت a≥د دمر 

 kاأمنيا  kم≥را و31  م�صت�صفى)،  اأو  جامعة  اأو  موD�ص�صة (مدر�صة  و25   ،kم�صجدا  20

اآخرين،   kحكوميا مبنى  و16  الوRارات،  جممع  ومبنى  الداخلية،  لوRارة   kتابعا

خم�صة مبان م�صنفة على اأنها م≥رات بلدية اأو هيÄات fiلية اأو مÓعÖ. كما 

/•ƒ£N 10و ،Êا´ مدaطات كهرباء و20 �صيارة اإ�صعا± اأو دfi 10 دمرت

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

املراa≤ ا◊يوية120.

كانâ غزة طيلة هذ√ ا◊رب، معزولة عن العا⁄، وعاجزة عن ّ⁄ جرحها، 

وعن اإ�صعا± جرحاها اأو حتى عن دaن موتاها. وكانâ و�صاFل الإعÓم تن≥ل 

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

  ،ºاأمهاته اأح�صان  يف  ي≥تلون  الذين  والأطفال  الأن≥اVص،   Úب من  تنت�صل  التي 

والعاÓFت التي تباد باأكملها، واملدار�ص وامل�صاجد وامل�صت�صفيات التي ت�صتهد±، 
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Ωô› ةbÉطH

الإ�صº: اأريل �صموFيل مردخاي �رشايب )اأريل �صارون(

Úل�صطa ،1928 :دÓاملي

الدرا�صة: التاريخ، ال�صت�رشا¥، الزراعة، ال≥انون، العلوم الع�صكرية

اأبرR التوجهات الفكرية: من اأ�صد ال≥ادة تطرaاk، يرa�ص ت≥�صيº ال≥د�ص اأو عودة الÓجÚÄ اأو امل�صا�ص 

.ºلإخ�صاعه Úصد الفل�صطينيV ∞دام العنîبامل�صتوطنات، ول مانع عند√، بل يدعو، ل�صت

اأبرfi Rطات¬: التë≤ بع�صابة الهاغانا√ منذ اأن كان يف 14 من عمر√، �صار∑ يف جماRر 1948. و�صنة 

1953 تراأ�ص وحدة العمليات اÿا�صة ”الوحدة 101“ والتي ”تî�ص�صâ“ يف الإغارة على flيمات 

 Öîارية، وانتRو ÖFعدة ح≥ا Úال �صنة 1967. تن≥ل بÔرقي اإىل رتبة ج .Úالفل�صطيني ÚÄجÓال

�صنة 2001 رFي�صاk للوRراء.

 Úب âاندلع التي  �صارون بكل ا◊روب  اأرييل  الإ�رشاFيلي  الوRراء  رFي�ص   ºا�ص ارتب§   :ºFا÷را  Rاأبر

قبية  اإىل م�صوDوليت¬ عن جمزرتي  اإVصاaة   ،1982 1948 حتى عام  عام  من   kبدءا العرب و”اإ�رشاFيل“ 

 kصة الأق�صى التي كان �صبباVاولت قمع انتفاfiحوا› 3 اآل± �صهيد( و( Óو�صبا و�صاتي )k69 �صهيدا(

يف اندل´ �رشارتها الأوىل عام 2000، والتي ا�صت�صهد aيها الآل± وجرì ع�رشات الآل±.

http://www.aljazeera.net :انظر ،âة، ا÷زيرة.نaاأريل �صارون ، املعر   
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HطbÉة ë°V»ة

هيا )11 عاماk( وملى )4 اأعوام( حمدان

تاريخ ال�صت�صهاد: 2008/12/31   

مكان ال�صت�صهاد: بيâ حانون، �صمال 

قطا´ غزة 

اأداة ا÷رية: ق�ص∞ جوي اإ�رشاFيلي

HطbÉة ë°V»ة

هيا )11 عاماk( وملى )4 اأعوام( حمدان

تاريخ ال�صت�صهاد: 2008/12/31   

مكان ال�صت�صهاد: بيâ حانون، �صمال 

قطا´ غزة 

اأداة ا÷رية: ق�ص∞ جوي اإ�رشاFيلي

والأ�صلëة املëرمة دولياk التي ا�صتîدمها الحتÓل، واأبرRها الف�صفور الأبي�ص 

الذي ي�صبÖ حروقاk وت�صوهات ل يîطÅ يف “يزها خبري اأو ت≥رير طبي، على 

 .ìÓدام هذا ال�صîيلية الر�صمية الأوىل لإنكار ا�صتFاولت الإ�رشاëمن امل ºالرغ

وقد منعâ قوات الحتÓل اأغلÖ مندوبي منظمات ح≥و¥ الإن�صان واÿباء 

الدوليÚ وال≥انونيÚ من دخول غزة.

وŒ�ّصد ق�صة اأم اإبراهيº العّر بع�صاk ‡ا ّ” توKي≥¬ عب و�صاFل الإعÓم عّما ارتكبت¬ 

الواحد  ال≥رن  يف  العا⁄،  من  وم�صمع  مراأى  على   ºFجرا من  الحتÓل  قوات 

والع�رشين. وتبداأ ال≥�صة باللëظة التي وقع aيها ال�صاروñ، و⁄ يعد اأحد يعلº عن 

:ºّK ،âظات م�ص◊ .kد جواباŒ ⁄نادت كل الأ�صماء و .kاÄاأحد �صي
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“ [طفلتها الرVصيعة] وقد  rكnل nم” râsمن الدخان الأ�صود، اأن mعلى بمُعد اأعوام

±n راأ�صها. ومن البعيد نادى ناه�ص [ابن Rوجها]: ”ل≥د اأ�صبâمُ يا عمتي“  nنز

”من  والطاFرات   ..“ kاaاإ�صعا” ينادي  العام  ال�صار´  نëو   kدما ي≥طر  م�صى   ºK

م�صاaةm قريبة“ تطل≤ نريان ر�صا�صاتها.

:ºما تروي اأم اإبراهي Öص�ëويكمل الت≥رير ب

 kةãّج âص�ّص�– حينما   “ kهلعا” nخâمُ  nالكلمة �رش بهذ√  اللـ¬ من هذا?“..  ”يا 
اأخفى مfiÓها الدخان. اأغم�صtâ عيوÊ عن معرaت¬، وكّذبâمُ قلبي الذي كان 

 ºاأين وج¬ ال≥مر?? اإبراهي ..]kحبيبي [ابنها، 12 عاما ºاأن¬ هو!!.. اإبراهي kمتي≥نا

اأجبني، عان≥تمُ¬ وبكيâ.. بكيa âهذا بكري [اأكب اأولدها[ ... اإ�صعا± يا اˆ.. 

اإ�صعا± يا عا⁄... كنâمُ اأعلº اأن جميباk لن يجيÖ نداءاتي اإل ال�صدى، aو�صول 

�صيارات الإ�صعا± اإىل املنط≥ة كان اأخطر من جمرد ”موت“ وح�صÖ. ... وتتابع 

 âو�صمع ،§≤a lظات◊ .ºحبيبها“ اإبراهي” kت�صنةfi الزح∞ بجرحها، هذ√ املرة

�صوت نداء [ابنتها الكبى[: ”يا اإ◊≥ينا، راكان مات“..  

ت≥طر حزناk وتكمل:  

�صوتي:   Óب ناديâمُ  ا◊زن؛  من  ينز±  وقلبي  بكاء  من   kعينا  âاأغم�ص

aكّذبâمُ  راأيتمُ¬مُ  علي¬.  مررتمُ   kج�رشا  âكان  √DوÓاأ�ص اأعر±.  نداء.  يا  ”ا�صمتي 
 êروîلل هممâمُ  وبينما  ليلتها،  تنز±  قد  �صماء  من   p¬علي اأ�صف≥âمُ   .Êعيو

 وقّبلتهما متو�ّصلةk اإياي اأن اأب≥ى معهّن، 
ّ
râ نداء ب�صاقي nك nمُ ج�صد√“، اأم�صºلأملل

 rânن n≤rاأي وقد   ‹  âوقال  ،kجديدا  kق�صفا �صيعني  –ر∑  واأي  تهداأ   ⁄ aالطاFرات 

اأ�صابع  من   mاأ�صبع كل  اأمي??  يا   Úصتلملم� ”ماذا  ع≥لي:  اأa≥دمُ  بداأتمُ  اأنني 

جاء   ..“ kÓكام”  ‹ �صتë�رش√  ال¨د   ìصبا� اأنها  ووعدتني  جهة“..  يف  راكان 

 “ kالتي ا�صت�صهدت ”طهورة [انيةãابنتها ال] “داءa”امل¨رب.. و Öامل¨رب.. وذه

[متوVصÄة] ⁄ ت�صّل امل¨رب.. 

m

m
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تاأتي،  ل  اإ�صعا±  �صيارة  ينتظرن  وابنتها   ºاإبراهي اأم  على  اأيام  خم�صة  مّرت 

اكت�صفa âيها اأي�صاk ا�صت�صهاد Rوجها. ºّK بداأ الجتياì البي:

aوجÄنا �صباì الãامن من يناير، بدبابات الحتÓل ت�صّوب aوهات مداaعها 

مكان  الأرVص  Œّر±   âكان اأخرى   lاتaوجرا aي¬.  نëن  الذي   âالبي نëو 

 âمنا ا÷ارة �صاحبة البي âظة طلبëمد وطفلي راكان. يف تلك اللfi وجيR

 ºاآنذا∑ ه kللجي�ص برايات بي�صاء، �صيما واأن كل من كان موجودا êرîاأن ن

ن�صوةl واأطفال. Kوان واإذا با÷ندي ي�صري اإىل �صاF≤ ا÷راaة التي حملâ ‚مة 

.kصويا� âن والبيëنا نaال�صهيونية كي يجّر

وتكمل بعيون ناaRة: 

â العجوR بوجه¬ ”ماذا Œّر±? هل جننâ? كلهº اأطفال“. قال  nخnرش�

لها: ”اإذاk ابتعدوا قليkÓ �صنجّر± البيa â≥§“، رّدت علي¬ بانفعال: ”ل. يف 

البيâ �صهداء. يف البيâ �صهداء. ل Œّر±“... قّرب وجه¬ من وجهها ووVصع 

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

هون. �صتتاأكدين من كÓمي بعد قليل“.

وبعد انتهاء العدوان، عادت اأم اإبراهيº اإىل ما تب≥ى من منزلها، لتجد اأن ”عناية 

. اأما  rº تrهمُ nك nكما تر ºب≥وا على حالهa ،±باأغطية ال�صو Úaة امللفوKÓãال âاˆ �صمل

 kا نداء بلملمتها يوما nهrت nواأ�صابع¬ التي وعد √DوÓد –لل ◊م¬ و�صارت اأ�ص≤a راكان

عظاماa k≥§. اأما Rوجها fiمد، اأبو ناه�ص، aلº يجدو√ اإل بعد اأربعة اأيامm من دaن 

اأبناF¬... وقد وجدوا ”ن�ص∞ fiمد“!!121.
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بال�صور:

 øe الóاjة   ≈ë°V  Ió«¡°ûال الطف∏ة   AÓ°TCا  ∫É°ûàfا

 ∫Óàا’ح  äواb  ¬àف°üb  …òال  É¡لõæe  ¢VÉقfCا  â–

IõZ ´Éطb ‘

وكالة  م�صور  عدوان،  aادي  امل�صور  يëكي 

امل�صاهد   Ìاأك اأن  بر�ص،  الأمريكية اأ�صو�صيتد  الأنباء 

دموية التي راآها خÓل ا◊رب على غزة كان ذلك 

الذي �صادa¬ عندما توج¬ وRميل¬ fiمد البابا، م�صور 

الزيتون  حي  منط≥ة  اإىل  الفرن�صية،  الأنباء  وكالة 

لت�صوير بيâ عاFلة الداية املكون من اأربعة طواب≤، 

ƒ≤°ùH á©LÉØdG âfÉc ∑Éæ¡a• 22 �صهيداk من عاFلة 

واحدة، –ولâ اأج�صاد بع�صهº اأ�صÓء –â اأن≥اVص 

 kو–ديدا �صكان¬،  روDو�ص  على  ودمر  ق�ص∞  منزل 

Vصëى  ال�صهيدة  للطفلة   Úامل�صعف انت�صال  م�صهد 

الرتاب   Úب من  امل�صاب  براأ�صها   âطل التي  الداية 

والركام.

  موقع ا÷زيرة.نâ، ت≥ارير وحوارات: العدوان

على  غزة. التوKي≤مُ بالعد�صة.
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(2009 - 2008) IõZ ≈∏Y ¿اhó©ال QRÉ› :Qو°üلÉH
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(2009 - 2008) IõZ ≈∏Y ¿اhó©ال QRÉ› :Qو°üلÉH
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á“ÉN

املجزرة، كما اأ�صلفنا الذكر، هي لي�صâ جمرد تلك ا◊وادç التي ي≥تل aيها 

ويف  ال≥تل،  طري≥ة  يف  هي  ا◊≥ي≥ية  ا÷رية  لكن  ال�صëايا،  من  كبري“  ”عدد 
هد± ال≥تل، ويف الوح�صية التي ترتكÖ بها مãل هذ√ ا÷راºF على مراأى العا⁄ 

اأجمع، من دون اأن يرّ± 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≥اk ل¨ريها يف 

ا◊ياة، ول تتور´ عن aعل اأي �صيء. دولة ترتكÖ املجاRر ب�صكل �صعبي، اأو 

بل  الع�رشات  وت≥تل  الواحد  الفرد  ت≥تل  وaرادى وجماعات;  ر�صمي،  ب�صكل 

املÄات والآل±. 
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اإن ال�صاعات التي ق�صيتها يف aل�صطÚ حتى الآن 

حفرت يف ذاكرتي م�صاهد لن اأن�صاها اأبداk... عندما 

خلفي  اأغل≤  الباب  باأن   âاأح�ص�ص ا◊اجز  اجتزنا 

متاأكدون  الوaد  اأع�صاء  اإن جميع  �صجن.  واأÊ يف 

يف   kخ�صو�صا )الÓ�صامية(،  بـ   ºاتهامه  ºصيت� اأن¬ 

اأن   Öيفنا، يجîي املتëدة. لكن هذا ل  الوليات 

الذي  الã≥ايف(،  )الإرهاب  من  النو´  هذا  نرa�ص 

الإ�رشاFيلية   ºFللجرا النت≥ادات  توجي¬  اأن  يدعي 

Vصد الفل�صطينيÚ هو نو´ من معاداة ال�صامية.

اأمريكي،   Öكات( بانك�ص  را�صل 

رFي�ص البملان العاملي للكتاب(. 

  جريدة ال�رش¥ الأو�ص§، لندن، 2002/4/27.

تîتل∞  ل  اليوم  ”اإ�رشاFيل“  ودولة 

 âارتكب التي  الدولة  تلك  عن   kرياãك

كما  اليوم  وقادتها   .1948 جماRر 

بëرية  يتëركون  جمرمون   ،ºهaÓاأ�ص

بëفاوة  وي�صت≥بلون  اأجمع،  العا⁄  يف 

 ºبع�صه وينال  بل  العا⁄،   ºعوا�ص يف 

جاFزة نوبل لل�صÓم.

واإذ حاولâ ال�صلطات الإ�رشاFيلية 

لرتّقع  –≥ي≤“  ”÷ان  ت�صكيل   kاأحيانا

نف�صها   Çولتب خ�رشت¬  ‡ا   kبع�صا

دماء  اأن  اإل  ال≥انونية،  امل�صوDولية  من 

الأطفال، من اأمãال اإيان حجو وfiمد 

البعي،  وfiمد  غالية  وهدى  الدرة 

تاريخ  يف  عار  و�صمات  �صارت  وغزة;  وجباليا   Úجن يف  جرى  ما  و�صور 

الحتÓل ي�صعÖ اأن “ëوها ذريعة اأو تبير.

املرة  هي  يمُ≥تلون  aيوم   ;§≤a واحدة  مرة  ي≥تلون  ل  الحتÓل  جماRر  Vصëايا 

الأوىل، وهº يمُ≥تلون قتلة اأخرى يف كل مرة تعجز aيها الأ�صوات ا◊رة عن ا÷هر 

من اÓÿ�صة ب�صيء، aهو اأن ما  تnلnة122. واإن كان ل بّد  n≤با◊≥ي≥ة، وعن اإدانة ال

” الك�ص∞ عن¬ حتى اليوم وتوKي≥¬ من جراºF الحتÓل، يجÖ اأن يك�رش حاجز 

ال�صمâ. من دير يا�صÚ والدواية، اإىل قبية وكفر قا�صº، اإىل �صبا و�صاتيÓ، اإىل 
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ال�صهداء،  اأحد  جãة  على  الأRهار  ببتÓت  يرمون 

fiمد نزال، الذي اغتالت¬ قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي يف 

مدينة جنÚ يف 2007/7/9.

2007/7/9 Rرويرت   

وقرارات¬  التزامات¬  مب�صوDولية اإRاء  غزة; ل بّد من دعوة املجتمع الدو› للوقو± 

 Öص ح≥و¥ ال�صع�îيما يa Úو�رشعة ح≥و¥ الإن�صان، والتوق∞ عن الكيل مبكيال

الفل�صطيني، وعدم النëياR اإىل جانÖ ا÷Óد Vصّد ال�صëية.
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