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 مقدمة

 
فلسطین، في الصهیوني المشروع انتهجها التي القسرّي والتهجیر العرقّي التطهیر عملیات حول البحثیة الورقة هذه                 تتمحور
مالزمًة عملیًة العرقي التطهیر كان فقد التقلیدي، االستعمار عن مختلفٍة كظاهرٍة االستیطاني باالستعمار بحثٍي وعٍي ظّل                  في
من األرض "تطهیر" على یقوم إحاللٌي استیطانٌي استعماٌر االستعمار؛ هذا نوع مع یتماشى ما وهو الصهیوني،                  للمشروع
حرب في واسٍع نطاٍق على العرقي التطهیر عملیات الصهیونیة العصابات نّفذت بالمستعِمرین. استبدالهم بغیة األصلیین                 سكانها

 عام 1948، وما بعدها، واّتبعته كسیاسٍة ممنهجٍة لتلبیة احتیاجات المشروع الصهیوني االستیطاني.
 

  وبحسب المؤرخ الصهیوني"إیالن بابیه"، فإّنه وبعد اإلعالن عن قیام "الدولة الیهودیة" في مساء الرابع عشر من أیار عام
 1948، بدأت العصابات الصهیونیة   استخدام وتردید كلمة "طیهور טיהור"، أّي تطهیر، والتي اختارتها قیادات الحركة
 الصهیونیة لتحفیز الجنود المنوي إرسالهم وتحریضهم على احتالل المناطق الحضرّیة والریفّیة الفلسطینیة، وتطهیرها من

 سكانها العرب، واالستیالء على األرض وما علیها من ممتلكاٍت، وسلبها وتدمیرها بالكامل . [2]
 

 االستعمار االستیطاني والتطهیر العرقي:
 

هذه تسعى إذ الخارجیة؛ الهیمنة أشكال من وشكًال نسبیًا، وحدیثًة للحدود عابرًة عالمیًة ظاهرًة االستیطاني االستعمار                  ُیعتبر
من األساسي الهدف یتركز فال منها، المزید على للحصول باستمراٍر وتتطلع األرض، على سیادتها بسط إلى                  المنظومة
التفوق بدافع حتى وال فحسب، الدین أو العرق استهداف الصهیوني المشروع ینتهجها التي واإلقصائیة اإللغائیة                 السیاسات
ناحیٍة ومن عنها.[3] التراجع یمكن ال التي العلیا والغایة القیمة هي والتي األرض، إلى الوصول على یرتكز وإّنما                    الحضاري،
أن في بینهما التشابه ورغم أّنه فوجدوا االستیطاني، واالستعمار االستعمار بین الفرق والمفكرون الباحثون تقّصى                 أخرى،
للحقیقة والتنّكر األصلیین السكان نبذ على یقوم االستیطاني االستعمار إّن إال الهیمنة، فرض بدعوى المكان على یسیطر                   كلیهما
نوٌع هو االستیطاني االستعمار فإّن وبهذا، المصیر. وتقریر الوجود كحق األساسیة، حقوقهم إنكار عن فضًال لهم،                  الوجودیة
أّن مقولة من انطالقًا بطبیعته، إلغائيٌّ حتمًا أنه إال دومًا، إبادیًا لیس أّنه ورغم غالبه، في الجماعیة واإلبادة اإلقصاء                     من

 االستعمار االستیطاني مشروعًا بنیویًا ولیس حدثًا عابرًا. [4]
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وتدمیر إبادتهم على كاإلقدام منهم، البالد وتطهیر األصلیین السكان من للتخلص مختلفة أسالیب االستیطاني االستعمار                 انتهج
األب هرتزل"، "ثیودور لنظریة تطبیقًا عقوٍد؛ سبعة على یزید ما منذ فلسطین في ُمطبٌّق هو كما المشهد، وتغییر                    المكان
في تبدأ أن قبل القدیم تدّمر أن یجب جدیٍد، بآخر قدیٍم بناٍء استبدال أردت حال "في إّنه: القائلة للصهیونیة، المؤّسس                      الروحي
أرضهم على واالستیالء بالدهم من الفلسطینیین طرد تّم حینما الواقع أرض على فعًال التوجه هذا تنفیذ وتّم                   البناء"،
القدس في االحتالل بلدیة رئیس نائب بنفنستي"، "میرون ویستذكر العالم. حول من القادمین الیهود وإحالل                 وممتلكاتهم،
خالل من تزدهر، الصحراء جعلُت نفسي بذات "أنا فیقول: الماضي، القرن من والسبعینیات الستینیات فترة خالل                  المحتلة

 اقتالع أشجار الزیتون القدیمة، ومسح أراضي الموز في بیسان ألجل كیبوتس رأس الناقورة". [6]
 

جذب على فعملت االستعماري؛ مشروعها تنفیذ سیاق في فلسطین في العرقي التطهیر سیاسات الصهیونیة الحركة                 وّظفت
أو منها، واستئصالهم دیارهم من الفلسطینیین وطرد المتاحة، الوسائل بكافة والموارد األراضي على واالستیالء                المهاجرین،
والسیاسیة االجتماعیة الُبنى تدمیر سبق ما وتخلل مكانهم. الجدد المستعمرین لحّل تمهیدًا منفصلٍة، معازل في                 وضعهم

  واالقتصادیة للسكان األصلیین المستهَدفین، ورافقه إنشاء سلطٍة سیاسیٍة تحوز على السیادة في المنطقة المستهَدفة.
 

بإقامة تكّفلت التي األسس ووضع البریطاني االنتداب صّك فمنذ الیهود؛ المهاجرین على الصهیوني المشروع بنیة                 ارتكزت
سلطة وضاعفت ُمضطرٍد، بشكٍل الیهود المهاجرین أعداد زادت ،1917 عام بلفور وعد في جاء لما تطبیقًا یهودیٍة،                   دولٍة

 االنتداب نسبة الیهود إلى حوالي ثلث عدد السكان في عموم فلسطین. [7]
 

واتضاح الصهیوني المشروع اكتمال بعد وذلك االنتدابیة، فلسطین من االنسحاب قرار بریطانیا اّتخذت ،1947 شباط                 في
مناقشة على أشهر تسعة ُمضّي وبعد مستقبلها. لمسألة حلٍّ إیجاد المتحدة لألمم تاركًة فعلي، بشكٍل الیهودیة" "الدولة                   أسس

  األمر، أصدرت الجمعیة العامة قرار رقم (181) القاضي بتقسیم فلسطین إلى دولٍة یهودیٍة وأخرى عربیة.
 

التجاریة. والمحال الحافالت على الهجمات من عددًا شّنوا كما االحتجاجات، من بالعدید فقاموا الفلسطینیون، رفضه ما                  وهو
بدأت ،1947 األول كانون وفي ف. متطرٍّ بشكٍل العنف طابع اتخذت التي الیهودیة الهجمات من بسلسلٍة الرفض هذا قوبل                    فیما

.  أولى سیاسات التطهیر العرقي في فلسطین، لتسفر عن ترحیل نحو 750 ألف فلسطینيٍّ
 

طرٍق في العرب، والمقاتلین المتطوعین مع الصهیونیة العصابات اشتبكت ،1948 الثاني كانون من التاسع وفي                 
والتي العرقي، التطهیر سیاسات إلى انتقامیٍة أعماٍل من انتقلت تكتیكاٍت الیهودیة القوات فیها اتبعت معزولٍة،                 ومستعمراٍت

 نجحت على إثرها، في نهایة شباط 1948، باحتالل معظم المراكز الحضریة و"تطهیر" نحو 250 ألف فلسطیني. [8]
 

 سیاسات التطهیر العرقي في فلسطین
 

للفلسطینیین بالقوة الطرد لمباشرة باالستعداد قواتهم فأمروا العرقي؛ التطهیر خطة الصهاینة العسكریون والضباط القادة                وضع
وهدم السكنیة، المراكز وعزل ومحاصرة واسٍع، نطاٍق على الخوف كإثارة األسالیب مختلف ووّظفت المناطق، مختلف                 في
جمیع على للسیطرة الهادفة الصهیونیة لألیدیولوجیة تنفیذًا الخطة هذه أتت والحرق. للتدمیر األلغام واستخدام البیوت،                 وقصف
المتحدة، األمم عن الصادر فلسطین تقسیم وقرار العربیة-الصهیونیة، الحرب نتائج إلى باإلضافة التوراتیة"، إسرائیل                "أرض
الصهیونیة والقوات العرب المتطوعین بین المسلحة االشتباكات عن ناهیك [9] االنتداب. بإنهاء البریطانیة الحكومة قرار                 بعد
األراضي من شاسعٍة لمساحاٍت واحتاللها الصهیوني، الكیان "دولة" قیام وإعالن حرٍب، إلى 1948 آذار في تحولت                  التي

 الفلسطینیة، وقتل أعداٍد كبیرٍة من الفلسطینیین وتهجیرهم من دیارهم. [10]



 
اإلبادة مصطلح استخدام وتجنبوا السكاني"، "الطرد أو العرقي" "التطهیر عنوان تحت النكبة إدراج إلى الباحثین بعض                  اتجه
"المشروع أن رأیه فبحسب المكان"؛ "إبادة مصطلح بیروت، في األمریكیة الجامعة من حنفي، ساري اعتمد                 الجماعیة.
یعیش الذي المكان ، أساسيٍّ بشكٍل یستهدف، وهو محتومًا، أمرًا (االختیاري) الترحیل یجعل لكي األرض یستهدف                 الصهیوني
تعمل حیث الحیاة، خسارة منه أكثر واللجوء األرض على صراعًا أساسه في الصراع یكون وبذلك الفلسطیني"، الشعب                   فیه
الوحید الخیار القسریة الهجرة جعل عبر وذلك األصلیین السكان بإلغاء للبقاء، قابٍل غیر مكانًا األرض جعل إلى                   الصهیونیة

 لیحّل محلهم البدیل. [11]
 

أهم من األقل على أو الحیاة، هي فاألرض الصهیوني؛ االستیطاني االستعمار سیاسات عن بعیدًة البشریة اإلبادة تكن لم                    فیما
حدث لما البشریة اإلبادة تعنیه بما الحیاة وفقدان [12] الحیاة، على صراٌع هو األرض على الصراع فإّن لذلك للحیاة،                     األمور
عنها ینتج السكان، من لجزء واالستئصال القتل عملیة ألّن بالكامل، حیاتهم فقدوا قد المستهدفة الفئة كل أّن یعني ال النكبة                      في
العرقي" "التطهیر مصطلح عن االستعاضة یمكن لذلك الفاعل. وسیاسات لسیطرة إخضاعها في یتمثل البقیة؛ على كبیر                  تأثیر
یخضع كي وهناك، هنا والتدمیر الجماعي القتل عملیات من الصهیوني، الفعل لوصف البشریة" "اإلبادة بمصطلح                 و"المجازر"
وفرض للهجرة ودفعهم إلخضاعهم الناس، بین واإلرهاب الرعب لنشر كاستراتیجیٍة المجزرة ؛ كليٍّ بشكٍل تلقائیًا، تبقى،                 ما

 السلطة على الناجین. [13]
 

على األصلیین السكان وإجبار المكان تدمیر تخّللت العریض؛ بمفهومها عرقيٍّ تطهیٍر لعملیة الفلسطیني الشعب                تعّرض
الحیاة قید على منهم تبقى من وترهیب منهم للتخلص الفلسطینیین بحق ارُتكبت التي الجماعیة المذابح عن فضًال                   المغادرة،

 إلجبارهم على الفرار.
 

لمجموعٍة جدًا واضحٌة سیاسٌة أّنه: على العرقي التطهیر بتروفیش"، "درازن "سراییفو"، جامعة في القانوني الباحث                  یعّرف
القومیة. أو العرقیة أو الدینیة أصولها أساس على ما منطقٍة من أخرى لمجموعٍة ممنهجٍة إزالٍة إلى تهدف األشخاص من                     معینٍة
الوسائل جمیع باستخدام غایتها وتحقق العسكریة، بالعملیات ترتبط ما وكثیرًا العنف، ممارسة السیاسة هذه                وتتضمن

 االستئصالیة، بما فیها سیاسة التمییز بین من تبقى من السكان األصلیین".[14]
 

بحق ارُتكب ما لتفسیر الورقة هذه وتسعى بعدها، وما ،1948 سنة فلسطین في جرى ما مع آنفًا المذكور التعریف                     ینسجم
نموذج على بناًء واألرض، األمالك واستباحة للبیوت وتدمیٍر وطرٍد وإبادٍة قتٍل من ،1948 منذ جرائم من                  الفلسطینیین
،1948 سنة فلسطین في جرى لما الحرب نموذج تستعمل التي الصهیونیة الروایة المقابل في الورقة تتعّقب العرقي.                   التطهیر
إلى البعض ویذهب إرادتهم، وبمحض طوعًا البلد غادروا األصلیین السكان أّن تّدعي حیث عرقي، تطهیر كونه                  وتتجاهل
ونور الخالدي، ولید طلیعتهم وفي الفلسطینیین، المؤرخین على استنادًا وذلك العربیة، القیادات ألوامر تنفیذًا خرجوا إنهم                  القول

 مصالحة، باإلضافة إلى المؤرخین الصهاینة التصحیحیین "الجدد"، الذین استخدموا األرشیفات العسكریة اإلسرائیلیة. [15]
 

الموقف عن للدفاع كتیٍّبات في ُقدمت والتي سیركن"، و"ماري كوهن" "لیو ضمنهم ومن الصهاینة، المؤّرخین اّدعاءات                  تمّثلت
في ُعممت التي قیاداتهم أوامر على بناًء بالدهم تركوا العرب أّن في الدولیة، المحافل في الالجئین قضیة تجاه                    الصهیوني
إّال المغادرة من العرب منع حاولوا أّنهم وزعموا بل الالجئین، مشكلة مسؤولیة العربیة الجیوش وحّملوا العربیة،                  اإلذاعات

 أّنهم "غادروا" إلفساح المجال أمام الجیوش العربیة إلبادة "الدولة الیهودیة". [16]
 

مجلة من اقتباٍس في بحثا اللذان تشلدرز"، و"ارسكین الخالدي ولید بینهم من االدعاءات، لهذه الباحثین من عدٌد                   تصّدى
یعود حیفا من العرب لنزوح الرئیس السبب أّن یّدعي والذي ،1948 عام األول تشرین في الصادر 2 عدد                    "إیكونومیست"



بعد واألمریكیة البریطانیة المحطة في العربیة اإلذاعة محطات تسجیالت "تشلدرز" فحص العربیة. اإلذاعات بثتها                ألوامر
األوامر إلى الخالدي ولید عاد فیما االدعاءات. هذه صحة تثبت التي الوثائق من أیًا إعطاءه الصهیونیة الخارجیة وزارة                    رفض
العربیة الدول لجامعة العامة الهیئة اجتماعات ملفات على واطلع العربیة، الدول لجامعة الصحفیة البیانات ملفات من                  العربیة
الصادرة والبیانات والدفاع، والحیاة األهرام صحف عن فضًال النظامیة، وغیر النظامیة العربیة للجیوش العسكریة                والبیانات

  عن الهیئة العربیة العلیا واللجنة البرلمانیة العراقیة.
 

وإّنما فلسطین، من للرحیل تدعو عربیٍة، محطٍة أّي لدى اقتراٍح، حتى أو مناشدٍة أو أمٍر أّي والخالدي "تشلدرز" یجدا                     لم
من وتهدیداٍت طلباٍت وجدا المقابل، وفي الرحیل. بعدم وتطالبهم أراضیهم في للبقاء الفلسطینیین تناشد أوامٌر تمامًا؛                  العكس
هذه تداول یتّم لم بأّنه الخالدي ولید وتوّصل كما للهرب. العرب لدفع الرعب بّث تحاول بلعربیة الناطقة الصهیونیة                    اإلذاعات
اإلعالم لحساب الصهاینة أحد أعّدهما دعائّیتین نشرتین في ،1949 عام في الحقًا، إّال تأِت ولم الحرب، أثناء                   االدعاءات

 الصهیوني، ویتّم استخدامها في هیئة األمم والمحافل الدولیة. [17]
 

الجیش قادة أّن فیها أظهر والتي المخابرات، وأرشیف تقاریر على دراساته في فاعتمد موریس"، "بیني الصهیوني المؤرخ                   أما
الوقت وفي منظمة! خطٍة وفق یكن لم التهجیر أّن بمعنى األمر، بدایة في فاجأتهم التي النزوح ظاهرة فهم أرادوا                     اإلسرائیلي
بشكٍل تشیر التي العسكریة والعملیات األوامر بعض هناك كان إّنما صریٍح، بشكٍل كهذه خطٍة وجود ینفي ما یجد لم                     ذاته،
العرب القادة لتعلیمات استجابًة أتى الفلسطینیین نزوح أّن تثبت لم االستخباراتیة التقاریر أّن إلى مشیرًا الترحیل، إلى                   مباشٍر
للسیاسة مخالفًا كان النزوح أّن إلى "موریس" وأشار كما اإلذاعة. عبر شبیهٍة أوامٍر لبّث ذكٍر أّي یوجد وال                    بالرحیل،
الصهیونیة، القیادة لدى مرغوبًا كان الفلسطینیین نزوح وأّن الرسمیة، العربیة والحكومات العلیا العربیة للجنة                االستراتیجیة
األصلیین، السكان لترحیل مسبقة تدابیر وفق عملوا الیهود أّن في العربي االدعاء زعمه، حد على التقاریر، تؤید لم                    فیما

 معتمدًا على تفسیر نزوح الفلسطینیین ضمن سیاق المعارك العسكریة لالستیالء على المواقع االستراتیجیة. [18]
 

وراء الرئیسي السبب هي واإلرهاب النفسیة والحرب العسكریة لالستراتیجیات الصهیونیة القوات استعمال أّن "موریس"                أثبت
على الحصرّي باالعتماد وذلك الحرب"، في كما األمور تجري الحرب "في مقولته في أوضحها والتي أهلها، من البالد                    تفریغ
دقتها؛ مدى في التمحیص ویجب الكاملة الحقیقة تظهر ال كونها بابیه" "إیالن انتقدها والتي العسكریة، والتقاریر                  األرشیفات
بجراثیم عكا إلى تصل التي المیاه قناة وتلویث االغتصاب كحاالت الیهود ارتكبها التي الوحشیة العملیات تجاهلت                  حیث
،1948 عام في أیار من عشر الخامس قبل للسكان قسریة طرد عملیات أیة تحدث لم أنه على "موریس" أصّر كما                      التیفوئید.
لعملیة وصف إلى للوصول الشفوي التاریخ أو العربیة المصادر على وغیره "موریس" اعتماد لعدم "بابیه" عزاه "خلٌل"                   وهو

 طرد الفلسطینیین عام 1948. [19]
 

 التطهیر العرقي في مرحلة 1948 وما بعدها
 

بشكٍل العرب ورفضه القرار الیهود فقبل الحرب، في الحرجة النقطة 1947 الثاني تشرین 29 في التقسیم إعالن قرار                    كان
التقسیم لقرار الفلسطیني العربي الرفض رافق األراضي. من كبیرٍة مساحاٍت على لالستیالء الیهود سارع بینما                 قطعي،
بین االشتباكات تحّولت ،1948 الثاني كانون من التاسع ففي الناس؛ من كبیٍر عدٍد رحیل في تسببت وهجمات                   احتجاجات
طرد في الیهودیة القوات نجحت حیث تطهیر، عملیات إلى انتقامیة أعمال من الیهودیة والقوات فلسطین في المتطوعین                   جیش
الحضریة المدن الحتالل مّهدت والتي "دالت"، خطة الیهودیة القوات تبّنت ،1948 آذار وفي واحٍد. یوٍم في قرى خمس                    سكان
بشكل وتدمیرها سكانها من والتخلص األرض على االستیالء ضرورة على ونّصت الیهودیة"، لـ"الدولة الخلفیة                والمناطق
لیس لكن العسكري، التدخل العربیة الدول جامعة أقّرت والحقًا، یاسین. دیر مجزرة منها المجازر، من العدید وارتكبت                   كامل.

 قبل انتهاء االنتداب البریطاني. [20]



 
التي "دالت" خطة وفق العمل الصهاینة بدأ الفلسطینیة، القوات مع المواجهات وزیادة البریطانیة القوات إخالء مع                  وبالتزامن
المستعمرات بین الطرق وتأمین العربیة، القوات دخول عند الصهیونیة للتجمعات والداخلیة الخلفیة المناطق لحمایة                ُخّصصت
على بالسیطرة تمّثلت األولى، بالدرجة عسكریٍة أهداٍف بتحقیق تقضي هجومیًة تكتیكیًة استراتیجیاٍت الخطة قّدمت                الیهودیة.
في الصهاینة للمستوطنین والسالم األمن تأمین أجل من البریطانیین؛ رحیل قبل وذلك والطرقات، القرى في األساسیة                  النقاط
1947 األول كانون 19 في غوریون" "بن أشاد كما وتدمیرها، سكانها من القرى لتفریغ تمهیدًا فلسطین، أنحاء                   مختلف
تدمیر إلى تؤدي قاضیًة صفعًة یكون أن یجب هجوم "كّل قائًال: فلسطین، في الدائرة المعارك في العدوانّیة السیاسات                    باستخدام
خارج أهداف لتحقیق مباشرًا عدائیًا عمًال تطلبت إذ غوریون"، "بن ألوامر تطبیقًا "دالت" خطة أتت سكانها". وطرد                   البیوت

 حدود "الدولة الیهودیة" مثل محاصرة عكا ویافا.[21]
 

على "السیطرة محاولٍة في العربیة، للقوات للتصّدي لالنسحاب الزمنیة الالئحة على الصهیونیة القوات استراتیجیة                ارتكزت
للرّد قواٍت وإنشاء الحدود، هذه خارج قبلنا من احُتلت التي المنطقة إلى باإلضافة المتحدة، األمم من لنا ُأعطیت التي                     المنطقة

 على غزٍو محتمٍل من الجیوش العربیة بعد 15 أیار" كما جاء في خطة "دالت".[22]
 

إلى العربیة الجیوش دخلت ذاته، الیوم وفي لبالدنا، البریطاني االستعمار انتهاء عن اإلعالن تّم ،1948 أیار 15 في                    
من الفلسطینیین لطرد والتصدي فلسطین كّل على السیطرة من الصهیونیة العصابات لمنع محاولٍة في الفلسطینیة؛                 األراضي
عملیات من مزیٍد وارتكاب بتنفیذ لالستمرار بقواتها الصهیونیة الحركة دفعت العربیة، الجیوش إضعاف أجل ومن                 دیارهم.

 التطهیر العرقي التي قادت إلى حرب 1948.[23]
 

هدفت نیسان، 15 - 6 من استمرت والتي نخشون"، "عملیة في العرقي التطهیر عملیات أولى بدأت نیسان، مطلع                    وفي
قضت فیما القدس. – أبیب تل طریق وفتح وتحصین القدس على المفروض الحصار فّك إلى خاللها من الهاجاناه                    عصابات
العملیة: هذه لتنفیذ الصادرة األوامر من األولى الجملة تضّمنت العربیة، القرى من عدٍد واحتالل مهاجمة إلى الصادرة                   األوامر
وضباط العربیة الشؤون في مستشاریكم مع بالتشاور تدمیرها أو وتطهیرها احتاللها یجب التي القرى تحدید                 "سیتّم
الجلیل لتطهیر تعلیمات الصهیونیة القوات وتلقت وتطهیرها. القرى لتدمیر عسكریٍة أوامر الخطة واقتضت               االستخبارات"؛

 الشرقي بحلول نهایة نیسان.[24]
 

العصابات بأیدي القسطل، وهي القدس، المحیطة القرى من فلسطینیة قریة أول سقطت ،1948 نیسان من الثامن                  في
القادر عبد العربي القائد فاستشهد الصهیونیة، للقوات التصدي من تتمكن لم أّنها إّال القائمة تحصیناتها فرغم                  الصهیونیة.
وُهدمت سكانها، وُطرد هوجمت، ثّم األخرى، تلو واحدٌة حوصرت إذ المجاورة، القرى وسقطت المعركة، خالل                 الحسیني
من التاسع في یاسین دیر مجزرة وحدثت األخرى، والمدن القرى من مجموعٍة بحّق المجازر ارتكاب ذلك ورافق                   منازلهم.

 نیسان. [25]
 

تشرف كانت إذ یاسین، دیر قریَة للهاجاناه، التابعة و"لیحي"، "إیتسل" لحركتي تابعٌة قواٌت هاجمت نیسان، من التاسع                   وفي
وذبحًا، قتًال، شملت التي المذابح أبشع بارتكاب الحركتین من مقاتًال 120 وقام الصهاینة، للمستوطنین الحیوي الطریق                  على

 واغتصابًا، وتقطیعًا للجثث وتمثیًال بها، وتهجیرًا واحتالًال، اسُتشهد على إثرها 254 فلسطینیًا من سكان القریة. [26]
 

من بیتًا عشر خمسة من أكثر ودّمرت كبیر، بشكل المتفجرات واستخدمت القریة، أهالي من الكثیر الصهیونیة القوات                   قتلت
قتیًال، وأردته الهرب حاول من كّل على القنابل ألقوا كما المختار، بیت إلى باإلضافة السكان من فیها من على القریة                      بیوت
أحد من االغتصاب واعُتبر كما وقتلهم. لخداعهم المذابح بانتهاء السكان ُتشعر نداءات یوّجهون كانوا أّنهم إلى                  باإلضافة



النساء بطون "بقروا الوحشیة: الجرائم مدّون "سمور"، ویروي المجزرة. في الوحشیة األعمال خالل استخدمت التي                 األسلحة
أخذ عملیة لتسهیل وأصابعهم أیدیهم قطع إلى ذلك تعّدوا بّل ضحایاهم، من والُحلّي المجوهرات بنهب یكتفوا ولم                   بحرابهم،
اغتصابها: على لإلقدام یستعد برجٍل فوجئت كیف األربعین- في امرأٌة -وهي صفیة تصف كما والخواتم".[27]                 األساور
نهودنا لیالمسوا منها وجّردونا ثیابنا انتزعوا ذلك وبعد علیه، ُأجِبرُت ما على ُیجَبْرَن النساء وحولي وأولول، أصرخ                   "رحُت
بعض یلقون وكانوا وتقطعت، تمزقت أن آذاننا من األقراط انتزاع في بعضهم عجلة وبلغت توصف، ال بحركاٍت                   وأجسامنا

 الضحایا في آبار القریة". [28]
 

الصلیب خالل من والبریطاني، العربي اإلعالم في تفاصیلها ُنشرت حیث المذابح، من بغیرها مقارنًة یاسین دیر مذبحة                   برزت
على وسخطها العربیة الشعوب غضب إلى أّدى ما یاسین، دیر في حصل ما فظائع سرد عن اإلذاعات تتوقف ولم                     األحمر،
والعسكریة، السیاسیة الصهیونیة القیادة ریاء صارٍخ بشكٍل المذبحة أظهرت كما الفلسطینیین. نجدة بضرورة والدعوة                القادة
سكان أوساط في االنهزامیة والروح الرعب بّث إلى الهادف الصهیوني الهدف تحقق بینما یاسین، دیر في سالحها"                   و"طهارة
 القرى والمدن الفلسطینیة؛ إذ ُضّمنت مذبحة دیر یاسین كسبٍب مهّم من أسباب الهجرة الفلسطینیة الجماعیة عام 1948. [29]

 
التي الهجمات لسلسلة نتیجًة الجئ آالف ثالثة إلى مئتي بین ما ،1948 عام وحزیران نیسان بین الجماعیة، الهجرة                    شملت
من قویٍة لضرباٍت الصهیونیة القوات تعرضت ونیسان، آذار شهري وفي أّنه إّال العریضة. "دالت" خطة خطوط ضمن                   ُنّفذت
الصهیونیة (الهاجاناه) عصابات أّن أّي النظامیة، العربیة الجیوش قدوم انتظار في كانت والتي الطرق، على الحاصلة                  المعارك
البریطانیة القوات خروج موعد وهو أیار، 15 قبل الخطة تنفیذ في اإلسراع وحاولت الزمن، عامل االعتبار بعین                   أخذت
انهیار إلى والخوف، واالنهزام الخنوع وحالة الصهیونیة، القوات شّنتها التي الهجمات العربیة.أّدت الجیوش               ووصول

 الفلسطینیین والعرب بسرعٍة كبیرٍة، ما دفعهم إلى الفرار للنجاة بأنفسهم. [30]
 

لزیادة مستمٍر بشكٍل سعوا إذ غوریون"؛ بن "دیفید وأمثال الصهیونیة القوات لدى عقیدًة "الترانسفیر" الترحیل عملیات                  شّكلت
أّن موریس" "بیني یوضح ذلك، من الرغم وعلى "دالت". خطة في تمثلت والتي البالد، لتفریغ العربیة الهجرة نطاق                    توسیع
ومخطٍط شاملٍة لسیاساٍت نتیجًة تكن لم وحزیران)، نیسان (بین الجئ ألف 300 حوالي بلغت والتي الجماعیة، العربیة                   الهجرة
هجرت %10 وأن مباشٍر، بشكٍل عسكریٍة سیاساٍت بسبب ُهجرت القرى من %89 أن أثبت حیث الصهاینة؛ قبل من                    لها

 بسبب الحرب النفسیة، وذلك بناًء على الوثائق واألرشیفات العسكریة التي تّم العمل بها.
 

وصمٌة بالدهم من السكان وترحیل العرقي التطهیر عملیة أّن یعلم وهو المكتوب، التاریخ لحساب واعیًا غوریون" "بن                    كان
ولم مكتوبة، تكن ولم غوریون" "بن عن صدرت التي العملیات من العدید ثّمة كان لذلك واإلنساني، الصهیوني التاریخ                    في
أو عینه من نظرٍة أو یده من بإشارٍة للسكاٍن، وطرٍد عرقيٍّ تطهیٍر من اإلجرامیة، األوامر یحیل كان فقد التسجیالت، في                      تظهر

 السكوت، لذلك ال یمكن االعتماد فقط على معلومات الوثائق كشيء مقّدس لكشف الحقیقة. [31]
 

 الّلد والرملة
 

عصابة من ألون"، "یغآل سأل وعندما والرملة. الّلد مدینتي سكان وتهجیر العرقي التطهیر عملیة رابین" "یتسحاق                  قاد
بإشارة بیده غوریون" "بن أشار والرملة؟ اللد في بالسكان نفعل "ماذا قائًال: المدینتین، مصیر عن جوریون" "بن                   الهاجاناه،

 مغزاها أن اطُردهم". [32]
 



العربیة الجیوش قوات لضرب وذلك والرملة)، (الّلد الوسط منطقة إلى الحربیة القوات توّجهت األولى، الهدنة فترة انتهاء                    بعد
إلى للوسط الحربیة القوات توّجه هدف فیما أردنیًا، جندیًا 150 - 120 تضم المدینتین في واحدة سریة وتواجدت                    المعسِكرة،
وإیقاف اللطرون، شرق الواقعة الفلسطینیة القرى احتالل خالل من القدس إلى الممر وتوسیع یافا، شمال عن التهدید                   إزالة

  الضغط عن القدس وذلك بإشغال الجیوش العربیة في المناطق الممتدة من الرملة إلى القدس.
 

حسب وذلك ،1948 تموز من العاشر صباح في هجوم بشّن الصهیونیة القوات قامت اتفاق، إلى تتوصل لم التي الهدنة                     وبعد
والمشاة، المدرعات، سالح تضمّنت عسكریة ألویة 4 - 3 شملت والتي ألون"، "یغآل العمید قادها التي داني" "عملیة                    خطة
النكبة، عام خالل الصهیوني الجیش نّفذها التي العسكریة العملیات أكبر من "داني" عملیة وتعتبر الجوي. والسالح                  والمدفعیة،
البالد أهل تهجیر في واإلسراع العسكري الهدف وتحقیق السكان بین والفوضى الخوف بزرع المدینتین على الهجوم                  وساهم

 منها.  [33]
 

الّلد تطویق مرحلتین: خالل من والرملة اللد الحتالل "داني" عملیة تنفیذ على العمل بدأ تموز، من والعاشر التاسع لیلتي                     في
الجیش معسكرات على السیطرة من المدینة أهالي من النظامیة غیر القوات تمّكنت وإخضاعها. الرملة وتطویق                 واحتاللها
بأعداٍد الّلد الصهیونیة القوات هاجمت تموز، من التاسع وفي نباال. وبیت العین ورأس صرفند من انسحابه بعد                   البریطاني
خالل من الّلد مطار على السیطرة من الصهیونیة القوات تمّكنت الحصار، اشتداد ومع النواحي. جمیع من وأحاطتها                   كبیرٍة،
المدینة، شباب العسكریة األلویة اعتقلت بینما المنازل، من العدید فدّمرت الطائرات شّنتها التي والغارات الجوي                 القصف

 سمحت للنساء واألطفال والشیوخ بالهرب فیما قاموا باعتقال الشباب.
 

األردني والجیش المدنیة القوات إلضعاف حارقٍة قنابل بإلقاء دیان" "موشیه بقیادة 89 المدرعة الكتیبة قامت تموز، 11                   في
رأى فلّما المدینة، األردني للجیش تابعة مدّرعات ثالث دخلت تموز، 12 وفي الدفاعیة. العملیات من أّي في یشترك لم                     الذي
المدّرعات أّن إال الصهیونیة، القوات على هجمات فشّنوا بالمعركة، تشترك سوف المدّرعات هذه أّن طّنوا رأوا، ما                   المقاتلون
مراكز وضرب المقاتلین على القضاء من بدورها تمّكنت التي الصهیونیة للقوات دعٌم وفد بینما الفور، على المدینة                   غادرت
إلى الّلد سكان من ألفًا 50 حوالي ُهّجر بینما المقاتلین، وغیر المقاتلین من والكثیر جنود، ثمانیة منه ُقتل الذي األردني                      الجیش

 المدن األخرى، ولقى كثیٌر منهم حتفهم أثناء التهجیر جّراء العطش تحت حرارة شمس تموز الحارقة. [34]
 

فقد الصهیوني، للهجوم التصّدي العرب واستطاع الّلد، مدینة احتالل بعد نحوها الصهیونیة القوات فاّتجهت الرملة، مدینة                  أما
األردني الجیش أّن إال وإرجاعهم، صّدهم من وتمّكنوا الفلسطینیة القوات بمساندة األردني للجیش تابعٌة سریٌة الرملة                  وصلت
كان وحیث والرملة، اللد مدینتي سقطت وهكذا احتاللها. إلى أدى ما الصهیونیة، القوات مقاومة مواصلة یستطع ولم                   انسحب

 من الممكن الصمود والمواجهة، لكن انسحاب الجیش األردني فتح المجال للقوات الصهیونیة الحتاللهما. [35]
 

حدود على المرابطون غادر إذ وأفظعها؛ العرقي التطهیر عملیات أبشع ارتكاب إلى اللد سكان عن األردني الجیش تخلي                    أّدى
على رٍد في حصل، ما فّسر والذي باالنسحاب، باشا" "غلوب قائده من أوامر تلقى األردني الجیش أّن علموا عندما                     المدینة
من جزء أّي عن نستغني أن بإمكاننا یكن ولم ذكرها، المتقدم الكتائب خلف احتیاطیة قوات لدینا تكن "لم قائًال: العارف،                      عارف
والرملة"، اللد إلى قوات أّي إرسال باإلمكان لیس أّنه على واتفقنا بالحكومة اجتمعنا فقد اللطرون، في المرابطین                   الجنود
المنطقة، تلك في حقنا إثبات إلى منها نهدف كنا والرملة، الّلد إلى سریًة أرسلنا الهدنة؛ ابتداء من تأّكدنا "عندما                     واستكمل:
ولم والرملة، الّلد لمنطقة عسكري حاكم تعیین یتّم ولم األمن، على تسیطر حكومٌة هناك تكن لم فیها، الداخلي األمن                     ونحفظ
للحكومة انكسارًا ذلك العتبر أردنٌي، عسكرٌي حاكٌم فیها وكان وسقطت هوجمت ولو المنطقة. تلك عن الدفاع نستطیع                   نكن
] المنطقة. في األردن حق حفظ أجل من وإّنما والرملة، اللد عن للدفاع یأتوا لم األردنیین الجنود أّن یتضح وبذلك                     األردنیة"،
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الصهیونیة القوات لهجوم للتصدي جاءت األردنیة المدرعات أّن "سمعنا اللد: مدینة أبناء من كاتب وهو منیر، إسبیر                   ویروي
الذین المدینة، سكان حماس أثار ما المدینة، شوارع في الصهیونیة القوات ضّد معارك في اشتركت وأّنها الّلد، في                    الموجودة
علیها القضاء تّم والتي المدینة، في الفوضى عّمت الصهاینة. الجنود على النار یطلقون وأخذوا أسلحتهم یحملون وهم                   خرجوا
في حدث ما "رابین"، لـ األیمن الساعد وهو للدكتوراه، أطروحته في كوهین" "یروحام وصف كما [37] متناهیٍة".                   بوحشیٍة
الصهیوني، االنتقام من والخوف المحتلة، المدینة في الُمحاصرون السكان بها ُأصیب التي الهلع لحالة تفصیليٍّ وصٍف في                   الّلد
بأعلى تولول النساء اآلذان، یصّم عا مرو المشهد ذلك "كان یلي: بما رسمیٍة صیاغٍة في الخیار وانعدام بهم المحدق                    والخطر

  األصوات، والمسّنون یتلون آیاٍت من الصالة كما لو أّنهم شاهدوا الموت بأّم أعینهم". [38]
 

إلى أدى مما متحرك، شبٍح كّل على النار بإطالق المقاومین كّل على بالقضاء جنوده ،3 الكتیبة قائد كلمان"، "موشیه                     أمر
كانوا الذین المدنیین لعشرات الجماعي القتل عملیة وتّمت البیوت، داخل إلى الیدوّیة القنابل وقذف عشوائي، بشكٍل النار                   إطالق

 معتقلین في المساجد والكنائس. [39]
 

منذ بالّلدّیین لحقت التي الخسائر بلغت وبهذا المسجد، داخل حصلت التي المذبحة في قتلوا 176 منهم شخصًا، 426                    اسُتشهد
ركام تحت أو بالرصاص، رجمًا منازلهم في قتلوا وآخرون القتال، ساحة في قتلوا منهم 800 شهید، وثالثمئة ألفًا النضال                     بدء
ُیستثنى لم قسري، بشكل تفریغها تّم واحتاللها المدینة سقوط وبعد المدینة. من خروجهم بعد وعطشًا جوعًا أو والقصف،                    الهدم
الخروج أسباب حول تدوینه في باعیل"، "مائیر الصهیوني المؤرخ فحسب [40] امرأة. أو طفٍل أو شیٍخ أيُّ ذلك                    من
عنوًة، اإلسرائیلیون أخرجه الثاني والثلث الخوف، بسبب منهم الثلث حوالي "هرب التالي: النحو على هي قال                  الفلسطیني،
من شيٍء أّي بأخذ لهم ُیسمح لم كما [41] والرملة"، اللد في حدث كما الهرب، على اإلسرائیلیون استحّثه األخیر                     والثلث
ألفًا، خمسین حوالي 1948 تموز 13 في اللد من ُأخرجوا الذین عدد وبلغ ُحلّیهن، من النساء وُجّردت نقودهم، أو                     أمتعتهم
طرٍق في األقدام على مشیًا خروجهم وكان المجاورة، والمدن القرى سكان من إلیها لجأ ومن المدینة سكان من یمت لم                      مّمن
والبیرة اهللا ورام نباال بیت إلى توجههم أثناء شخصًا، 335 مات لخروجهم األولى الثالثة األیام فخالل حارقٍة، وشمٍس                    وعرٍة

 و برفیلیة. [42]
 

الصهاینة، القادة تبناها سیاسیٍة ضمن والوسط، والجنوب الشمال في والطرد العرقي التطهیر سیاسات الصهیوني الجیش                 طّبق
إرادتهم، بمحض أرضهم عن التخلي على یوافقوا لن العرب أّن إلدراكه الترحیل؛ مبدأ لتطبیق بنفسه غوریون" "بن                   فاستعد
"بن بعلم كانت الصهیونیة القوات نّفذته الذي التهجیر أّن كما [43] هدفهم. لتحقیق القوة استخدام الصهاینة على یجب                    لذلك
التي األشهر في التصفیة عملیات فاستمرت المنشودة؛ والغایة والمكان الظروف حسب تختلف العملیات هذه أّن إال                  غوریون"،
العداء حالة أّن الصهیوني الكیان معرفة على بناًء وذلك والمتعرجة، الطویلة الحدود لتأمین وذلك االحتالل، عملیات                  أعقبت
منع أجل من كانت الفترة هذه في العرقي والتطهیر التصفیة أسباب أحد أّن إلى باإلضافة یة، جدٌّ حالٌة العربیة الدولة وبین                      بینه

 الالجئین الفلسطینیین من التسلل والعودة إلى بیوتهم، والخوف من عملیات التخریب والتجسس. [44]
 

الدیموغرافیة األكثریة على للحفاظ وذلك الصهیوني؛ الكیان لدى هاجسًا دیارهم إلى للعودة الالجئین تسّلل عملیاُت                 شّكلت
"دولٍة خلق سیاسة ضمن أساسي بشكٍل والعسكریة السیاسیة الصهیونیة القیادة فعملت الصهیوني- المشروع ركائز                -إحدى
الفلسطینیین السكان عدد لتقلیص سعت التي الترانسفیر" "لجنة تشّكلت ،1848 آب في العرب". من كبیر حّد إلى خالیٍة                    یهودیٍة
منع خالل من الدیموغرافي الوضع لتغییر لجنته أعضاء مع فایتس" "یوسف وتواصل المزعومة، الیهودیة الدولة أرض                  على
ضمن والعمل فیها، الیهود وتوطین العربیة األراضي وتوزیع العربیة، القرى وتدمیر وقراهم، بیوتهم إلى الالجئین                 عودة
الصهیوني.[ الهدف لتحقیق والجزرة" "العصا أسلوب إلى لجأت كما العربیة، البالد في الفلسطینیین الالجئین الستیعاب                طرق
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  مذبحة قبیة

 
وتهجیٍر للحدود واختراٍع للبیوت ونسٍف ونهٍب قتٍل من المنّظمة اإلرهابیة العملیات من العدید الصهیوني الكیان                 ارتكب
العنف أنواع أفظع الصهیونیة العصابات وّظفت إذ اإلرهابیة، األعمال هذه ضحیة الرملة، قضاء قبیة، قریة وكانت                  للسكان،

  واإلرهاب   لبّث الرعب بین سكان القریة، فضًال عن ردع المتسّللین من العودة إلى بیوتهم.
 

القدس. شرقي كم 22 مسافة وعلى اهللا، رام مدینة وغرب الّلد لمدینة الشرقي الشمال إلى كم 11 بعد على قبیة قریة                        وتقع
وقوع عند سكانها عدد وصل بینما بعدها، اهللا رام لقضاء تابعًة وأصبحت النكبة قبیل الرملة لقضاء تتبع قبیة قریة                     كانت
كما [46] المجاورة. والقرى المدن مهّجري من فلسطینيٍّ أالف أربعة یقارب ما إلى إضافًة فلسطینیًا، 1,635 حوالي                   المذبحة

  تبعد 2 كم عن خّط الهدنة بین الكیان الصهیوني واألردن.
 

الصهیوني الكیان جیش قوات قامت مساء، والنصف السابعة الساعة وفي ،1953 لعام األول تشرین من عشر الرابع                   في
فقد النجدة، أو الدفاعیة القوات وصول لمنع ونعلین؛ وبدرس، شقبا، بها: المحیطة القرى باقي عن وعزلها القریة                   بتطویق
المشاة الجنود من ستمائة وفیها ،890 المظلیین ووحدة شارون"، "أریئیل بقیادة الخاصة للعملیات 101 الوحدة                 قامت
القنابل وإلقاء عشوائي، بشكل النار وإطالق أصحابها، رؤوس على ونسفها البیوت لتفجیر األلغام باستخدام وقامت                 والخّیالة.
حتى القتل وعملیة الصهیوني الهجوم واستمّر الهروب، یحاول من كّل على النار وإطالق الهاون وقذائف البیوت،                  داخل
وخزان القریة، مدرسة إلى باإلضافة منزًال، وخمسون ستة وُهدم األول، تشرین 15 التالي، الیوم صباح من الرابعة                   الساعة

 المیاه. [48]
 

اإلسرائیلي الجیش (أرشیف إلى مستندًا موریس" "بیني یبّین البشعة، المذبحة بهذه تسّببت التي الوقائع عن البحث                  وخالل
تحت الواقعة الحدود إلى األردن من تسّللت خلیٌة دخلت ،1953 األول تشرین 13 - 12 لیلة في أّنه ،(207/56/644                   
إلى أّدت "كنیاس"، عائلة فیه استوطنت بیٍت داخل قنبلًة وألقت أبیب، تل شرق مستوطنٍة على وتحدیدًا الصهیونیة،                   السیطرة
هذه زعزعت األردن. إلى المتسللون وفّر بجراٍح، ثالٌث ولٌد وأصیب وشوشانه بنیامین االثنین وأوالدها سوزان األم                  مقتل
متواصٍل، بشكٍل "إسرائیل"، إلى غزة وقطاع الغربیة الضفة من تسلٍّل عملیات مع ذلك وتزامن الصهیوني، العام الرأي                   العملیة
بیوتهم من خروجهم ظّل في صعبٍة واجتماعیٍة اقتصادیٍة ظروٍف من یعانون الذین الالجئین من هم المتسللین معظم أّن                    وتبّین
وسرقة تركوها، التي محاصیلهم حصاد جلب إلى معظمها في التسلل عملیات هدفت إذ عاشوها، التي الحرب وظروف                   عراًة،
كانت قلیلٌة وفئٌة جدیٍد، من منازلهم إلى العودة ومحاولة األقارب وزیارة مختلفٍة، منتجاٍت وتهریب یحتاجونها، منزلیٍة                  أغراٍض

 تهدف إلى القتل أو التخریب". [49]
 

"مردخاي الجیش أركان هیئة وقائد الفون"، "بنحاس األمن وزیر ضّم طبریا، في لقاٌء عقد األول، تشرین 13 یوم صباح                     في
بعملیٍة القیام فیه تقرر والذي غوریون"، بن "دیفید الحكومة ورئیس دیان"، "موشیه الجیش في العملیات قسم ورئیس                   مكلیف"
ضرباٍت وإلحاق هدٍم على"تنفیذ الوسطى المنطقة لقیادة أمٍر على القرار ونّص قبیة، لقریة هة موج تكون لألردن قاسیٍة                   انتقامیٍة

 قصوى باألرواح بهدف ترحیل سكان القریة من بیوتهم". [50]
 

الالجئین، من كانوا الفترة تلك في القریة سكان معظم "فإّن غیطان: حسین مصطفى عائشة المذبحة، شهود أحد روایة                     فحسب
مثل ویافا، الّلد قضاء قرى وهي بالقریة، المحیطة المهّجرة القرى من ومعظمهم األصلیین، القریة سكان عدد یفوق عددهم                    وأّن
وساقیة، الحدیثة وكذلك طریف، ودیر كنا، وكفر وجمزو وعنابة والسافریة والعباسیة، قبیة، قریة غرب تقع التي نباال                   بیت



التي واألدوات الطعام على للحصول منها، ُهّجروا التي بالدهم إلى للدخول یتسللون كانوا وأنهم دمدم، وطیرة                  وسلمة
من انتقامًا فأتت الصهیوني؛ الكیان غضب والسرقة التسلل عملیات أثارت بینما ُمدِقٍع، فقٍر من یعانون كانوا حیث                   یحتاجونها،
أهداف أحد تحقیق في الفظیع العمل هذا من المنشودة الغایة هنا وتظهر لمحاوالت. وردعًا الفدائیة، والعملیات                  المتسللین

 المشروع الصهیوني االستیطاني، في المحافظة على المناطق التي تّم السیطرة علیها والتخلص من سكانها.
 

للزیتون ناطورًا یعمل كان إذ الصهیوني؛ الكیان جیش مع اصطدم من أول وهو الحادثة، یوم جرى ما البدوي أحمد روى                      
الجهة عدا االتجاهات، جمیع من بالقریة القوات من عدٌد أحاط حیث القریة، من الشمالیة الجهة في حسان مصطفى أحمد                     برفقة
تدریب، أو عسكریٍة خبرٍة دون القریة، أبناء حّراس من أربعین تواجد بینما الشمالیة، الجهة في تمركزت بینما                   الشرقیة،

  ممتشقین بنادق قدیمٍة بداخلها ثالث رصاصاٍت فقط في كلٍّ منها ألهداف حمایة القریة!
 

الصهیونیة القوات أحاطت حیث انهیارها، من التأكد بعد إّال تدخل لم والتي القریة، أحاطت التي القوات مع الحّراس                    اشتبك
قام ذخیرتهم. بنفاذ الحّراس مع االشتباكات وانتهت التاسعة؛ الساعة في إّال تدخل ولم والنصف السابعة الساعة في                   القریة

 الحراس بمناداة بعضهم في محاولٍة لتوزیع الذخیرة المتبقیة،  فأدركت القوات الصهیونیة ذلك وبدأت بالتقّدم نحو القریة.
 

خالل األردني للجیش دوٌر هناك یكن فلم تعبیرهم، حسب "الهدمة" أو المذبحة، من نجوا الذین القریة كبار لروایات ً                     ووفقا
لم كما جنودهم؟"، من ننتظر "فماذا متسائلین: بریطانیًا، الجیش قائد كان إذ القریة، في للشرطة مركٍز وجود رغم                    األحداث،

 یكن هناك أّي تعزیٍز لتقویة الحراسة الوطنیة، كما لم تتّم تلبیة نداءات استغاثة أهالي القریة.
 

السلطات اّتخذتها التي اإلجراءات "إّن فیه: جاء حصل، ما فیه استنكروا اهللا، رام مدینة في مؤتمٌر ُعقد األول، تشرین 17                      في
إجرامهم"، على الیهود شّجع ما وهذا مرضیٍة، وغیر كافیٍة غیر اآلن، حتى المتكّررة، الصهیونیة االعتداءات لوقف                  المسؤولة
أقّر وفریقه، باشا غلوب من بدعوٍة اجتماعًا، النواب مجلس عقد الیوم، ذات وفي الحراسة. وتسلیح القرى بتحصین طالبوا                    كما
وإنفاق والصحیة الغذائیة بالموارد السكان إغاثة عن فضًال والمدرسة، المهّدمة البیوت بناء وإعادة القریة إسعاف یلي: ما                   فیه

 عشرة آالف دیناٍر كدفعٍة أولیٍّة إلغاثة المحتاجین.
 

جنود من كبیٍر بعدٍد نتفاجأ بنا وإذ الزیتون، نحرس حّسان وأحمد أنا كّنا القوات، تقدمت "عندما البدوي: یرویه ما إلى                      وعودًة
ودفع القید فّك فاستطعُت أنا أما أمامي، أحمد أعدموا قتلنا. یریدون أّنهم واضحًا وبدا أیدینا، وقّیدوا بنا أمسكوا والخّیالة،                     المشاة
من تمكنت ولكني یدي، وفي قدمي في برصاصتین، وُأصبت علّي النار أطلقوا وقد القریة، نحو والهرب أمامي الذي                    الجندي
من كّل وخرج یهود"، یهود، "یهود، قوٍة: من أوتیُت ما بكّل أصیح أخذُت ودخلتها القریة من اقتربت عندما الهرب.                     مواصلة

 سمعني، وصدق الخبر، من القریة بسرعٍة، بمن فیهم أنا".
 

آنذاك بلغ إذ شاهد، ما لفظاعة تعبیره حسب الحالي؛ كیومه ذاكرته في تعیش والتي األحداث، غیطان الفتاح عبد خلیل                     ویروي
بالكامل، القریة سیاج أزالت التي األلغام بتفجیر باشروا باألسلحة، محّملین الجنود من كبیرٌة قواٌت "دخلت ویقول: عامَا، 24                  
لم حربیٍة، عملیٍة في آخر إلى بیٍت من وتنقلوا معینٍة، أهداٍف تحدید دون عشوائيٍّ بشكٍل القنابل وإلقاء األلغام تفجیر تّم ثّم                       ومن
وهدموا مستهدفًا، الكّل كان بل أثناءها، أو العملیة قبل سواًء للخروج، دعوًة أو تحذیرًا حتى تعلیماٍت،أو أیة عنها                    یصدر
صوتًا تصدر ال كي وذلك خنقًا، والدتها ید على رضیعٍة طفلٍة مقتل قصة غیطان یروي كما أصحابها. رؤوس فوق                     البیوت
العصابات قتلت شخصًا. 30 من أكثر فیه احتمى الذي محمد أبو منزل وبالتحدید المنزل، في أشخاٍص بوجود الجنود                    ُیعلم

 الصهیوني نحو 67 شخصًا وُدمر أكثر من 45 منزًال، بما فیها مدرسة القریة.
 



عدد وأّن تفجیرها، قبل السكان من خالیٌة أّنها من وتأكدوا البیوت تفّحصوا الجنود بأّن شارون" "آرییل اّدعى مذكراته،                    في
العصابات اتبعت إذ االدعاءات؛ هذه زیف الناجین روایات وتكشف فیها! اختبائهم بسبب كان البیوت ركام تحت الكبیر                   القتلى

 الصهیونیة عملیات إطالق النار والقنابل بشكٍل مباشٍر، وتسببت بمقتل الكثیر من الضحایا. [51]
 

محاولٍة في خرجت قد كانت الشارع، وسط بالسكین امرأٍة بذبح اإلسرائیلي الجیش جنود قام حسن، خلیل محمد روایة                    وحسب
والخوف الذعر حالة سیطرت أوالدها. على البیت وهدموا قتلوها أّنهم إال بالهرب، وألوالدها لها والسماح الجنود                  الستعطاف
الحادیة الساعة وحوالي وحده، المنزل في ونسیته سنواٍت، 7 حینها كان خالد، محمد مفید الطفل عائلة فخرجت السكان،                    على
طمأنوه أهله، عن باحثًا یبكي وهو الجنود فوجده أهله، عن بحثًا بیته من وخرج النوم من مفید استیقظ والنصف،                     عشر
صباٍر، شجرة خلف لیختبئ مكانه إلى وعاد الطفل، یستجب لم المجاورة، القریة إلى أو معهم یذهب أن بإمكانه أّنه                     وأخبروه

  وانتظر مكانه حتى ذهبوا.
 

"تّم ویقول: عاٍم، لمدة الدراسة مقاعد وترك حینها نفسیٍة صدمٍة من الناجین، وأحد متقاعٌد أستاٌذ وهو الروایة، صاحب                    عاني
بین من ویمّر رأسي شعر یخترق الرصاص وكان منه، خروجنا على دقائق خمس من أقّل بعد فیه كنا الذي المنزل                      تفجیر

را أن أكون في ِعداد الشهداء الذین أروي أسماءهم اآلن".[52] أقدامي"، ُمضیفًا: "لم یكن ُمقد 
 

زعم أیاٍم، بأربعة المذبحة بعد أّي األول، تشرین 19 في إسرائیل" "صوت إذاعة عبر غوریون" بن "دیفید ألقاه خطاٍب                     وفي
هم الثأر، عقدة عقلیة تحكمهم عرب ویهوٌد المحرقة، من بعضهم نجا الحدودیة، المستعمرات من غاضبین مستوطنین                  أّن
كیفیة یظهر الجیش أرشیف أّن إال اللیلة! تلك قواعدها تغادر لم الصهیوني الجیش وحدات أّن عیا مد العسكریة، العملیة                    منفذي
إحدى عائشة، وتروي كما تنفیذه.[53] عن الوسطى العسكریة المنطقة في العملیات قسم ومسؤولیة العملیة قرار                 صدور
لعدم مشیرًة القریة، في العسكریة القوات خلفته الذي والدمار الكارثة حجم من غاضٌب وهو دیان" "موشیه رأت أّنها                    الناجیات،

 معرفتها به من قبل، إّال أّنها كانت تعلم أّن له عینًا معصوبًة، وهو ما أّكده شهود العیان الحقًا.
 

 شهداء مذبحة قبیة ومن كان باإلمكان إحصاء أسمائهم
 

حسن، آمنة، محمد، المنعم، عبد المذكورة: أسمائهم ومن قادوس، المنعم عبد أسرة من فردًا 11 حسان، محمد مصطفى                    
  حسنیة، حوریة، حلیمة وأبنائها االثنین، وضیف، و 4 أفراٍد من أسرة موسى أبو زید، زوجة محمود إبراهیم وأطفالها الثالثة،

وهي مراد، زوجة وضیفهم. العباسیة، من موسى أسرة من آخرون 4 وانتصار، وشعبان تحفة وأطفالها المسلول، محمد                   زوجة
وزوجته هو الجمل، أحمد أسرة من أفراٍد 3 و أخته، وابنة الكریم عبد زوجة وحوریة، وفوزیة مریم وبناتها سفاردیٌة،                     الجئٌة
هو ابریش، محمود أسرة من أفراٍد 7 وكذلك وابنه، وزوجته هو ابریش، حسن أسرة من أفراٍد 3 و حلیمة، وابنته                      فاطمة،
بیت من أفراد 4 صالح. حسین أسرة من أفراد 5 وجدتها. البیك أبو ابنة أخیه. وزوجة األربعة وأوالده صبحیة                     وزوجته
سعود وزوجة سندس، شحادة زوجة أخیه. وزوجة وأخوته وزوجته فیهم بمن المجید، عبد عقل أسرة من أفراد 6                    الجمالیة.
أحد قاسم، موسى بنت إلى باإلضافة إبراهیم، حسن زوجة شقیقة وابنها، المجید عبد أحمد وزوجة حماد، أحمد بنت                    العبد.

 الجنود األردنیین.
 

 تلخیص
 

ال بنیویًا جزءًا وتعّد تحقیقها، المراد واألهداف والظروف الصهیونیة المخططات وفقًا وتتطور العرقي التطهیر سیاسة                 تتقدم
عملیات في 1948 عام حرب في األیدیولوجیة هذه تجّلت تاریخها. في أساٍس وحجر الصهیونیة، الحركة عقیدة من                   یتجزأ



وتثبیت الجدد المستعمرین وتوطین السكان، من وتفریغها األراضي على االستیالء بهدف األصلیین للسكان والطرد                القتل
القوات وانسحاب التقسیم قرار وتبّني ،1947 منذ الرئیسیة لألحداث التاریخي التسلسل یعكس حیث األرض؛ على                 الوقائع
االستعمار انتهاء قبیل علنیٍة بصورٍة الصهیونیة القیادة أعلنت فقد واستمرارها؛ العرقي التطهیر عملیة بدَء                البریطانیة،
نماذج أحد تعتبر التي داِلت" "خطة في وذلك بالقوة، الفلسطینیین السكان وطرد البالد على لالستیالء تسعى أّنها                   البریطاني
وتّم كما للسكان. وتصفیٍة وطرٍد ومذابح جماعيٍّ قتٍل عملیات من الصهیونیة القوات به قامت بما تمّثلت والتي العرقي،                    التطهیر
والمناطق بیوتهم إلى وتسّللهم الالجئین عودة لمنع األولى، مراحله في حققته ما لتثبیت هذه العرقي التطهیر سیاسات                   تطبیق

 التي تّم احتاللها.
 

لتطهیر الجماعي القتل سیاستي وهما فیریتشیني؛ لورینزو فّصلها التي "الترانسفیر"، أو الترحیل، سیاسات أن سبق مما                  یّتضح
تنطبقان اإلثني،[54] الترانسفیر سیاسة إلى إضافًة العسكریة، القوة استخدام خالل من وذلك األصلیین، سكانها من                 األرض
على لنجاحه األول، المقام في االستیطاني، المشروع اعتمد حیث 1948؛ عام في الصهیونیة العصابات علیه أقدمت ما                   على

  هذه السیاسات؛ إذ تطلب فرض السیادة على األرض "إزاحة" السكان الفلسطینیین من مكانهم.
 
  
  

****** 
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