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الُهراء" "النكبة 

الذاكرة  صفحات  من  حى  يمُ أن  الصعب  من  تاريخ  أيار،  من  عشر  اخلامس 

احلياة  كتاب  في  وليعنّون  وويالت،  مآٍس  من  يحويه  ملا  احلية،  اإلنسانية 

القدمي واحلديث. البشرية  تاريخ  في  مثيلها  قل  "بنكبة"، 

اإلجرام  قام  حني   ،1944 عام  اليهودي  بالشعب  حلت  "النكبة "التي  إنها 

معسكر  في  إسرائيل  شعب  أبناء  من  مليون  نصف  أرواح  بسلب  النازي 

بفظاعتها  إتسمت  عرقي،  وتطهير  جماعية  إبادة  أبشع  في  اوشفيتس، 

ووحشيتها.

اليهودية"، وإن  اليوم هو احملطة الوحيدة من محطات "النكبات  لم يكن هذا 

كان أقساها، بل عرف شعبنا "نكبات" متتالية، على مدى األزمنة والعصور". 

مست، لصالح "نكبة" العصر احلديث الوحيدة،  يبت، وطمُ هملت، وغمُ
مُ
"نكبات" أ

الهوية، عمرها عمر دولة إسرائيل، والتي تتصف )بالهراء( ملا حتويه  العربية 

إدعاءات وتضخيمات. من 

ل"نكبة"،  شرعيا  ممثال   ،1948 أيار  من  عشر  اخلامس  بذلك،  ويصبح، 

سواها،  معاناة  كل  صفة  "التفاهة"  جاعلة  العالم،  نكبات  كل  اختصرت 

اليهودية"  النكبات  يجعل"  مما  العربي والعاملي واإلنساني،  االهتمام  حاصدة 
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ال  التي  الفلسطينيني"  "نكبة  أهوال  أمام  لها  قيمة  ال  عابرة  حوادث  مجرد 

مسئوليتها. العالم  كل  يتحمل  لها والتي  مثيل 

ال  بالطبع  ولكن  "نكبة"،  من  بهم  حل  وما  الفلسطينيني  مأساة  ننكر  ال 

الدعاية،  على  القائمة  يعتمدونها،  التي  يريدونه، وباآللية  الذي  باملفهوم  نقر 

واملبالغات.

منظمة  أردمت"_  إذا   " العربية  إلى  وترجمتها  ترتسو"_  "إم  منظمة  نحن، 

إسرائيلية شبابية، أردنا عبر هذا الكتيب الذي يحمل عنوان "النكبة الهمُراء"، 

آنذاك،  سادت  التي  والوقائع  احملطات  وتصفح  التاريخية،  الذاكرة  إحياء 

عام 1948  احلرب  نتائج  مسؤولية  تقع  من  على  احلكم  ملوضوعيتكم  تاركني 

تاريخية  ووثائق  بشهادات  داحضني  الفلسطينيني"،  "نكبة  يوم  أنتجت  التي 

ما  عن  مسؤوال  "اليهودي"  جتعل  أن  حتاول  التي  االفتراءات  كل  رسمية 

أراضي  على  اليهود  عاشها  "نكبات"  من  سلسلة  مستعرضني  حينها،  حدث 

الدول العربية في التاريخ القدمي واحلديث، مسترجعني أحداثا طواها النسيان 

حني. كل  املوقف  سيدة  العربية"  "النكبة  لتبقى  التعتيم،  بفعل  املقصود، 

هذا الكتيب، لم يأت بهدف تأجيج الصراعات، وتوسيع الهوة ما بني الشعبني 

أمتنا  عن  والدفاع  املغيبة  احلقائق  كشف  همنا  جّل  بل  العربي واإلسرائيلي، 

على  النقاط  ووضع  وجودنا،  حقيقة  من  ينال  إدعاء  كل  وجه  في  اليهودية 

احلروف.

نضعها  جئنا  ووثائق،  شهادات وأبحاث  تدوين  بل  تاريخا،  ليس  هذا  كتيبنا 

املدعني  أضاليل  ضد  حق  صرخة  العربي،  والعالم  دولتنا  مواطني  أيدي  بني 

"النكبة"،  بيوم  يتعلق  فيما  العربية  الدعاية  مبالغات  تكشف  وأزالمهم، 

ذاكرة  يبت عن  غمُ الضوء على عينة من أحداث  يلقي  فعالة،  ليكون مساهمة 

يهملها  قد  التفاصيل عن وقائع  بعض  لتعرف  لها خدمة  يقدم  عله  أألجيال، 

عمدًا. التاريخ 
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األول الفصل 

الفلسطينيون" - من املسؤول؟ "الالجئون  مشكلة 

"إن احلرب ستكون ضروسا، وسوف تمُروى قصة املجزرة كما تروى قصة حروب 

املغول والصليبني" - بهذه الكلمات القاسية والال إنسانية، أعلن عبد الرحمن 

مؤمتر  في  إسرائيل  دولة  على  احلرب  العربية،  الدول  جامعة  عام  أمني  عزام، 

أيار 1948. في.15  استقاللها  إعالن  على  القاهرة، ردا  في  صحفي 

العامة لألمم  إثر إصدار اجلمعية  الشرارة األولى حلرب االستقالل هذه، بدأت 

أرض  تقسيم  مشروع  قرار   1947 الثاني/نوفمبر  تشرين   29 في  املتحدة 

يهودية وعربية. دولتني؛  إلى  التاريخية  إسرائيل 

 رفض العرب، متمثلني باللجنة العربية العليا، املنبثقة عن اجلامعة العربية، 

قرار التقسيم وأعلنوا معارضتهم ملشروع تسوية إتمُخذ من قبل املجتمع الدولي 

املتحدة. لألمم  العامة  باجلمعية  آنذاك  متثل  الذي 

وسرعان ما حتول هذا املوقف املناهض لإلرادة الدولية إلى حرب اندلعت نيرانها 

مواطنني  خمس  ضحاياها؛  أولى  حاصدة  التاريخي،  للقرار  التالي  اليوم  في 

"إيجد" رقم 2094. حافلة  استهدف  انفجار  في  تلوا  قمُ يهود 
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الذي  القول  الرحمن عزيز_ صاحب  العربية عبد  اجلامعة  لم يكن أمني عام   

يكن وحده  باملجازر واحلروب، ولم  بشر  الذي  الوحيد  سطورنا_  به  افتتحنا 

عام 1947: العرب  القياديني  بني  العنف  نصير 

"فلسطني ستمتلئ دما ونارا إذا اخذ اليهود جزءا منها"، كان هذا وعد جمال 

احلسيني، عضو اللجنة العربية العليا، ألصحابه في الهيئة العربية املذكورة، 

الدم. لغة  بانتهاج  مبشرا 

فيما تعهد رجال بن سعود، للجنة العربية، من النيل من اليهود قائلني:"في 

اليهود  باستطاعتنا رمي  البريطانيني  من  األخضر  الضوء  على  احلصول  حال 

بسهولة".

حينها  عرف  ما  أو  اإلسالمي  التحرير  جيش  قائد  قوقاجي،  فوزي  ليشاطرهم 

البحر. في  اليهود  إلى رمي  يقضي  بقسٍم  اإلنقاذ،  بجيش 

بصرامة  مؤكدا  آنذاك،  العصابات  قائد  احلسيني،  القادر  عبد  نبرة  لتصدح 

أن" مشكلة فلسطني ال يكن حلها إال بالسيف وعلى اليهود ترك فلسطني".

تلت  التي  السنوات  في  جاءت  هذه،  التهديد والعنف  لهجة  إن  ذكره،  اجلدير 

مجزرة  أبشع  في  يهودي  ماليني   6 أبادت  والتي  مباشرة،  النازية  احملرقة 

فظاعة  وطأة  حتت  يزالون  ال  اليهود  كان  حينها  البشرية،  عرفتها  إنسانية 

احلدث فيما اآلالف منهم كان ال يزال رازحا في مخيمات الالجئني في أوروبا. 

عرضة  يكون  وان  اإلنساني  اإلجرام  يعاني  أن  اليهودي  الشعب  على  تب  كمُ

لكل أنواع املالحقات التعسفية والقتل والتعذيب، مما دفعه إلى القبول بقرار 

مبنطقة  عرفت  )التي  التاريخية  إسرائيل  ارض  بتقسيم  قضى  الذي  التسوية 

فلسطني( إلى دولتني لشعبني، مرحبا رغم األلم بإرادة املنظمة الدولية. إال آن 

ردة فعل العرب كانت له باملرصاد، فهم لم يرفضوا القرار الدولي وحسب بل 
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توعدوا اليهود مبحرقة ثانية على ارض إسرائيل بعد أفول سنتني على األولى.

التاريخ  يشهد  لم  وظلم  حينها،  األرض  أبناء  بحق  ارتكبت  أخالقية  جرية 

كاملة  مثيلها وبإبادة  قل  دارهم وبقساوة  عقر  في  اليهود  دد  همُ فقد  أمثاله. 

عام 1947.

لم يكن هناك  لذلك  اليهودي آن يعيش االضطهاد والقتل،  للشعب  لقد قدر 

شعبنا  أبناء  دماء  بهدر  الذين وعدوا  احلسيني وأعوانه،  كالم  في  شك  ادني 

فرصة  أي  يوفروا  لم  الذين  العرب  أثبته  ما  لهم، وهذا  تمُسنح  حلظة  كل  في 

املوت. الكره وسيوف  بخناجر  أجسادهم  طعن  اليهود وفي  قتل  في 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن املجازر التي ارتكبها سكان " أرض إسرائيل" 

االستقالل،  حرب  إعالن  مع  تبدأ  لم  اليهود،  بحق  الضاد"  "بلغة  الناطقني 

خلت: عقودا  يعقوب"  "أبناء  بدماء  لطخت  فأياديهم 

 نذكر حادثة 29 آب 1929، حني اقتحم العشرات من العرب بيت الصيدلي 

"جرشون بن تسيون" في حبرون، الصيدلي البارع الذي قدم خدمات جمة إلى 

"جيرانه" العرب دون أي مقابل، إال أن إنسانيته لم تشفع له، ليكون ضحية 

املتعمد. القتل  أنواع  ألبشع 

فبادروا  بدوائه،  يوما  عوجلوا  الذين  أولئك  من  تسيون"  "بن  قاتلوا  يكون  قد 

إجرامهم  ليختموا  أيضا،  عينيه  بفقر  وإمنا  دمه  بهدر  فقط  ليس  جميله  رد 

زوجه وابنته. على  فعلة، ويقضون  بأبشع 

العشرات  وقمُتل  "حبرون"،  األجداد  مدينة  إسرائيلي"  "بني  دماء  روت  لقد 

اقتحموا  الذي  املشاغبني  أالف  أيدي  على  شفقة  دون  األصليني  سكانها  من 

إجرامية  بطريقة  والقتل  واالغتصاب  السرقة  أجل  من  اليهودية  الدور  حرمة 

الشغب هذه 67 يهوديا، ورغم علم سلطات  قل مثيلها. كان ضحية أعمال 
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البريطاني باألمر، إال إنها لم حترك ساكنا فأضطر املئات من يهود  االنتداب 

أن  بعد  إسرائيل،  ارض  في  يهودية  بقعة  أقدم  تاركني  الرحيل،  إلى  حبرون 

السنني. آالف  فيها  عاشوا 

نذكر  أنحاء مختلفة من أرضهم،  اليهود استمرت وانتشرت في  املذبحة بحق 

جميعها،  املجازر  إيراد  علينا  يتعذر  )إذ  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  منها 

املقام(: له  يتسع  ما  فحسبنا 

لتسجل مدينة تسفات )صفد( 18 ضحية،  يهوديا،  قتل 19  يروشالمي  في 

منهم. أبرياء   3 أرواح  أبيب  تل  اليهود، وتدفع  أبنائها  من   6 حيفا  وتفقد 

عائلة  بحق  املخربني  أيدي  على  اجلرائم  أبشع  ارتكبت  يروشالمي،  طريق  على 

"مكلف"، التي راح ضحيتها األب واألم أمام أعني أوالدهم الثالث - فتاتان 

الذي  مردخاي  لالبن  البقاء  القدر  ليكتب  املجزرة،  من  األبناء  جنا  وصبي. 

اإلسرائيلي  اجليش  أركان  بعد رئيس  فيما  املجرمني، ويجعله  نظر  عن  غاب 

إسرائيل. لدولة  الثالث 

قتيال،   113 تخطى  قد  الضحايا  عدد  كان  الشغب  أعمال  انتهاء  عند 

احتضروا بطرق تقشعر اإلنسانية من هول فظاعتها؛ جثث ممزقة، أطفال احرقوا 

بطونهن،  وبمُقرت  اغتمُصنب  نسوة  باجلدران،  رؤوسهم  ربت  أحياء، رضع ضمُ وهم 

األعضاء. املبتورة  البشرية  اجلثث  من  املئات  إلى  إضافة 

العنكبوتية،  الشبكة  على  الضحايا"  "ذكرى  موقع  في  املروعة  الصور  ولعل 

لهي خير إجابة عن فهم نوايا العرب الذين وعدوا يوما ذبح اليهود وإبادتهم.

من  دموية  اقل  تكن  لم   1939 عام  إلى   1936 عام  من  املمتدة  األحداث 

بعد  األطفال  من  معظمهم  إسرائيليا،  قتيال   400 حوالي  حصدت  سابقاتها، 

عمليات  لتنفيذ  آنذاك،  العرب  هدفا، جذب  األيتام واألطفال  دور  أن حتولت 
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إال  آنذاك  والقتل  الدم  رحلة  تنته  ولم  اليهودي.  العرق  من  والنيل  القتل 

ولو  املجازر  شبح  مبعدا  كاهلهم  املنطقة،  ضرب  الذي  اجلوع،  أنهك  عندما 

يعقوب. أبناء  عن  زمنيا، 

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  التقسيم  قرار  إلى  العودة  في 

ورغم وحشية  النار،  لغة  باعتماد  القرار وهددوا  أسلفنا،  كما  العرب،  عارض 

املجازر التي ارتكبت سابقا، وجدت قيادة املناطق اليهودية في قرار التقسيم 

له، ولم  العرب في رفضهم  اليهودية، فيما تشبث  القومية  تبنته احلركة  حال، 

يستكينوا، بل أرادوا السيطرة على كل األراضي التي كانت خاضعة لسلطة 

اإلنتداب البريطاني، ضاربني عرض احلائط حق اليهود في إقامة دولة خاصة 

التاريخية. أرضهم  على  بهم 

وموته  هدفا  اليهودي  دم  وأصبح  والدخان.  والنار  بالدماء،  نون  عمُ فعلهم  رد 

والغباء  القسوة  على  قائمة  لذلك،  انعكاسا  سلوكياتهم  فكانت  غاية، 

ألنفسهم. و"النكبة"  الدمار  فجلبوا  والغطرسة، 

في متوز من العام 1949، أي بعد 20 شهرا على إعالن احلرب، و14 شهرا 

حرب  انتهت  األجيال"،  ستذكرها  ب"مجزرة  عزام  الرحمن  عبد  تهديد  على 

كاملة. عربية  إسرائيل وبهزية  بنصر  التحرير 

لم يستطع العرب رمي اليهود في البحر، ولم يسحقوهم عن وجه األرض، بل 

يظفروا  فلم  هم  أما  حقهم...  واستعادوا  أرضهم،  على  يعقوب"  "أبناء  بقي 

"بنكبة". إال 

نهر  األراضي غرب  من  عربية على مساحة 45%  دولة  تنشا  أن  بدل  وهكذا 

عرب  بقي  لليهود(   14.000 مقابل  مربع  كلم   12.000 حوالي  )أي  األردن 
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بالعربية_ب "خفي  يقال  ارض إسرائيل بال شيء، وخرجوا من احلرب_ كما 

حنني".

األردن،  غرب  التاريخية  أراضيهم  من   78% على  سيادتهم  اليهود  وأحكم 

فيما سيطرت مملكة األردن على يهودا، شومرون وجزء من يروشالمي الشرقية( 

غزة. قطاع  احتلت  فقد  مصر  أما  األردن(،  لنهر  الغربية  الضفة 

رؤية  أو  مسؤولية  أي  دون  غمارها  العرب  خاض  التي  احلرب  نتائج  من 

مستقبلية؛ حتول مئات اآلالف من عرب ارض إسرائيل ) أو ما يعرف مبنطقة 

العربية. الدول  في  الجئني  إلى  فلسطني( 

عليهم،  سحرهم  وانقلب  احلرب،  لغة  معتمدين  هدفهم  العرب  خسر  أن  بعد 

وعانوا من حال ضمروه لليهود "جيرانهم" ، انتقلوا إلى اعتماد إستراتيجية، 

التضخيم،  لغة  قوامها  قياس واقعهم،  على  املصاغة  اجلديدة  أهدافهم  تخدم 

الدعاية واالدعاءات.  التحريض، 

التالي: املثال،  سبيل  على  منها  نذكر 

يدعي العرب أن عدد الالجئني نتيجة "حرب االستقالل" هو 900 ألف، إال أن 

)وسنورد  الجئ،  ألف   600 إلى   560 بني  تراوح  هؤالء  عدد  أن  يقول  الواقع 

االدعاءات(. مزاعم  داحضا  باألرقام،  مفصال  املوضوع  هذا  الحقا 

بيوتهم.  من  ردوا  طمُ قد  العرب  الفلسطينيني  الالجئني  كل  أن  العرب  يدعي 

لكن التاريخ يشهد على أن قاداتهم اتخذوا قرار الرحيل دون أن تكون هناك 

بشهادات  الكتيب،  سياق  في  املسألة  لهذه  )سنتطرق  بإبعادهم.  لليهود  نية 

مزاعمهم(.  تنكر 

"النكبة"، بقصة محبوكة دارت حول محور أساسي  العرب أسطورة  لقد صاغ 
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التالي:  هو 

عشر،  التاسع  القرن  من  ابتداء  فلسطني  واحتلوا  االستعماريني  اليهود  جاء 

سكنوا  الذين  الفلسطينيني  الفالحني  بحق  العرقي  التطهير  حرب  معتمدين 

السنني.  أالف  منذ  أرضهم 

العرب،  السكان  من  اليهودية  الدولة  إفراغ  هذا،  العرقي  التطهير  من  الهدف 

الفلسطينيني. أالف  بطرد  مخططهم  اليهود  فنفذ  احلرب  وجاءت 

كمية  لألسف،  افتراء.  محض  وهو  بصلة  للحقيقة  يت  ال  أعاله،  جاء  ما 

العربي العالم  باتت حقيقة مؤكدة في  االدعاء،  التي يحتويها هذا  األكاذيب 

احملاوالت  مزاعمهم، ويبيد  يدحض  احلقائق،  على  شاهد  خير  التاريخ، وهو   

فيما  "الظالم"  مبظهر  اليهود  إلظهار  الوقائع واحلقائق  على  اللعب  إلى  اآليلة 

الصحيح. هو  العكس  أن  "املظلومني"، وليثبت  هم 

األمر الذي يضعنا أمام تساؤل يدغدغ فكر كل متعطش للحقيقة، أال وهو: 

القانون  ناحية  ومن  أخالقية  ناحية  من  احلرب؟  نتائج  مسؤولية  يتحمل  من 

أيضا. الدولي 

احلرب: نتائج  وزر  عليه  يقع  من  في حتديد  معتمدان  نهجان  يوجد 

مسؤولية  يحمل  الذي  االداتي؛  املنهج  أي  االنسترومنتالي  املنهج  هو  األول 

التاريخ.  مدى  على  اعتمد  ما  هذا  فيها.  اخلاسر  على  احلرب  نتائج 

يشير  الذي  ؛  الدولي  القانون  في  األخالقي، واملعتمد  املنهج  فهو  الثاني  اما 

إال أن مسؤولية نتائج احلرب، وهدر الدماء، واخلسائر في األرواح، إضافة إلى 

الدمار واخلراب، تقع على عاتق املهاجم. أي القطب الذي سبب احلرب والذي 
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واالغتياالت  القتل،  لغة  واختار  والتسويات  الدبلوماسية  اجلهود  عن  ابتعد 

بديال. والعنف 

جتاوز ودوس  إلى  عمد  لنفسه، وبأنانيته  شيء  بكل  طالب  الذي  القطب  أي 

. اآلخرين  حقوق 

استطرادا، ال بد من ذكر املنهج اإلضافي؛ العربي االعتماد وال بديل له عند 

اليهود". على  احلق  أال وهو"  الضاد،  بلغة  الناطقني  معظم 

مسؤولية  اليهود  فيها  العرب  حّمل  التي  األحداث  من  سلسلة  أدناه،  نرد 

احملبذ. منهجهم  "نكبتهم" وفق  إطار  العنف، والتي صنفت ضمن 

املثال: سبيل  على 

رفع   : سببها  اليهود؟  املواطنني  بحق  حبرون(  )مجزرة   1929 عام  مجزرة 

عناصر منظمة عناصر بيتار اليهودية، علم إسرائيل في مظاهرة قرب احلائط 

القدمي. املقدس  لبيت  الغربي 

من  اليهودية  الهجرة  تزايد  سببها:  1936-1939؟  الكبرى  العربية  الثورة 

االم. األرض  إلى  أوروبا 

فلسطينيا. دهس  إسرائيلي  قصة  سببها  األولى؟  االنتفاضة 

املقدس.  بيت  ملوقع  شارون  سببها: زيارة  ؟  الثانية  االنتفاضة 

الغربي  احلائط  لنفق  نتانياهو  بنيامني  افتتاح  سببها:  1996؟  عام  أحداث 

القدمي. املقدس  لبيت 

حلماية  إسرائيلية  أمنية  حواجز  إقامة  سببها  االنتحارية؟  العمليات  مئات 

اإلسرائيليني. املواطنني 
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املستعمرين؟  الصهاينة  سببها  ؟  النكبة 

فلسطني"،   " منطقة  ارض  لغزو  بولونيا،  من  قدموا  الذين  "الصهاينة"  هؤالء 

ما مت تسويقه  فلسطيني"، هذا  ألف   900 العرب، وطردوا  الفالحني  فاستغلوا 

األجيال. إلى  نقله  مت  ما  عربيا وعامليا، وهذا 

ادعاءات شوهت احلقيقة، ومزاعم أشعلت نيران احلرب والعنف والقتل ألسباب 

العنف،  ملبادري  مخبأة  نوايا  وجود  حال  في  إال  البتة،  الدماء  تستحق  ال 

العرب  أن  تؤكد  املعاصر،  القارئ  لذاكرة  والقريبة  أعاله  البسيطة  فاألمثلة 

مفتعل وحاضر  وردهم  العنف،  إعالن  في  السباقني  دائما  كانوا  الفلسطينيني 

. السانحة  الفرصة  بانتظار  دائما، 

ولعل من األهمية مبكان أن نسأل: ماذا لو ارتكب اليهود املجازر بحق العرب 

نفقا؟  افتتحوا  أو  علما  ألنهم رفعوا  فقط  الفلسطينيني، 

احلرب  من  نوع  على  معتمدة  ادعاءات  بسطور  روايتها  "النكبة"  لقد صاغت 

فلسطينية"  "محرقة  باختالق  النازية،  احملرقة  على  للرد  كمحاولة  النفسية، 

اجلاني ضحية. جتعل 

أجيالهم،  تربية  في  أساسا  وجعلوها  رواياتهم،  تصدير  في  العرب  جنح  لقد 

بشكل  وإسرائيل  عام  بشكل  اليهود  ضد  الكراهية  حليب  على  منوا  الذين 

احلال وتظهرهم  ستكشف واقع  ألنها  عنهم  احلقيقة  معالم  كل  خاص، واخفوا 

الفلسطينيني وتشردهم. العرب  نكبة  في  سببا 

اعتمدوا صناعة الروايات املدججة باخلداع والهادفة إلى إسقاط الشرعية عن دولة 

إسرائيل، لتدخل منطقة بأسرها وشعوب برمتها في دوامة احلروب والصراعات.

احلقائق  تشوه  التي  الروايات واالدعاءات،  هذه  مواجهة  علينا  هنا وجب  ومن 
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نصرة  وإمنا  الصراعات  نار  تأجيج  بهدف  ليس  "بروباغندات"،  على  معتمدة 

ترت أحداثه بغبار النسيان، سيبقى حقيقة تروي  للحق وللتاريخ الذي مهما سمُ

لألجيال. ما حصل، 

"النكبة"  األحداث وماهية  حقيقة  العالم  يعرف  أن  األوان  فآن   

؟ احلقيقة  هي  فما 

سابقا: أسلفناه  بدأنا وما  حيث  من  نعود 

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1947 قررت اجلمعية العامة لألمم 

وأخرى  يهودية  دولة  دولتني؛  إلى  التاريخية  إسرائيل  ارض  تقسيم  املتحدة 

عربية.

لم حتصل الدولة العربية، مبوجب قرار التقسيم، على يهودا، شومرون )الضفة 

والنقب  واملركزي،  الغربي  اجلليل  على  وإمنا  فقط  االردن( وغزة  لنهر  الغربية 

الشرقي الذي تضمن بئر السبع، النقب الغربي، اشكلون واشدود، اللد والرملة 

يافو. وحتى 

املناطق  على  يحصلوا  لم  أنهم  ورغم  اليهودية،  الدولة  سيادة  شكل  تبقى  ما 

حلم  أن  معتبرين  بالقرار  اليهود  رحب  أجدادهم،  مهد  التاريخية  اليهودية 

بسالم. قد حتقق  األجيال 

إال أن الفرحة هذه لم تتم، الن العرب عارضوا القرار باالنقضاض على املناطق 

مشروع  تنفيذ  منع  اجل  من  بالقتل والتدمير  معبرين عن سخطهم  اليهودية، 

املتحدة. لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  التسوية  التقسيم 

" ألف   7٠ ב"   "  7٠,٠٠٠ " בבבבבב 
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بن  دافيد  وكان  البريطاني،  االنتداب  عهد  انتهى   ،1948 أيار   15 في 

عرب  إلى  يده  مادًا  إسرائيل،  دولة  استقالل  يوم،  قبل  أعلن،  قد  غوريون 

في  والعيش  العنف  عن  التخلي  إلى  إياهم  داعيا  مساملا،  فلسطني  منطقة 

عربية. دولة  وئام وإقامة 

دولتهم،  يعلنوا  مماثل وان  بعمل  يقوموا  أن  الفلسطينيني  العرب  بإمكان  كان 

احلرب على  معلنني  إليهم ردوه  ّد  ممُ الذي  العكس، والسالم  اعتمدوا  أنهم  إال 

الدولة اجلديدة، حيث قامت اجليوش العربية : مصر، سوريا، العراق، األردن، 

شعب  حلم  على  القضاء  في  هدفا  دارها،  عقر  في  بغزوها  لبنان والسعودية 

بسالم. مستقلة  دولة  في  يحيا  أن  أراد 

شخص،  مليون   6 على  قضت  التي  النازية  احملرقة  على  سنوات  ثالث  بعد 

جديد. من  اإلبادة  خطر  أمام  يهودي  ألف   600 وقف 

ووجودها وحتصد  كرامتها  البشرية  تسلب  جدا.  قاس  عمل وفعل  هي  احلرب 

بيوتهم وأرضهم. من  املواطنني  األرواح واجلرحى، وتقلع 

يعادل 7٠  ما  أي  آنذاك  إسرائيل  عدد سكان  من   1% ( يهودي  أالف  ستة 

القاسية. احلرب  هذه  في  قتلوا  اليوم(  إسرائيل  سكان  عدد  إلى  نسبة  ألف 

عن  وقتل  وقاسية،  مروعة  بهجمات  قام  من  هو  احلرب،  هذه  عن  املسؤول 

سابق إصرار وتصميم الرجال، النساء واألطفال والشيوخ، دون أن يرحم أولئك 

ارض  قاصدين  أوروبا  في  اإلبادة  مخيمات  من  هربوا  الذين  اليهود  الالجئني 

باملرصاد. األخير  هذا  لهم  فكان  القدر،  قسوة  علها حتميهم  أجدادهم، 

فيها،  للشك  مجال  ال  واحدة  حقيقة  على  شاهدا  يقف  التاريخي  والواقع 

احلرب واستخدام  إعالن  إلى  بادروا  من  أول  العرب والفلسطينيني  أن  وهي: 

واملصيبة  املدمرة  نتائجها  يتحملون  وحدهم  هم  وبالتالي  والنار،  الدم  منطق 

" ألف   7٠ ב"   "  7٠,٠٠٠ " בבבבבב 
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"نكبة". يدعونها  التي 

هذه "النكبة " هم من بادروا إلى صناعتها وصاغوها بقراراتهم قبل أن يضيفوا 

فيها. التحريضية واملبالغ  الروايات  نسج  على  تقوم  التي  إستراتيجيتهم  لها 

فلسطينية  كارثة  تشريد والجئون.  دمار،  قتلى،  مرعبة؛  كانت  احلرب  نتائج 

حلت بالفعل لكن ليس وفق املفهوم واألسباب التي يريدون إقناع العالم بها.
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الثاني الفصل 

مدينة حيفا خير مثال

حّمل العرب إسرائيل وزر نتائج حرب االستقالل، رغم أنهم أول من بادر في 

التاريخية.  إسرائيل  ارض  من  اليهود"  "إبادة  الهجوم وإعالن 

ترحيل  إلى  اليهود جلئوا  أن  باعتبار  الالجئني  النتائج مشكلة  هذه  أهم  ولعل 

العرقي. التطهير  سياسة  باعتمادهم  متعمدة،  بصورة  الفلسطينيني 

العصر  تاريخ  عرفها  جناح  قصة  أعظم  صياغة  في  متكنت  عربية،  بروباغندا 

األحداث. احلقائق وتلوين  تزوير  أساسها  احلديث، 

دعاية فعلت فعلها ليس في العالم وحسب، وإمنا في إسرائيل أيضا، لتظهر 

البحث في عمق  أرادت  اجلدد"،  "املؤرخون  إسم  نفسها  تطلق على  مجموعة، 

اليهود،  أيدي  على  ارتكبت  مجازر  من  العرب  يدعيه  ما  إلثبات  التاريخ 

نتيجة  بني موريس،  انسحابه منها وهو  احد أعضائها  لكن سرعان ما أعلن 

صحوة، قادته إليها أبحاثه التي وضعت بني راحتيه معلومات ووثائق شكلت 

كان  انه  فيه  وأيقنت  العرب،  إدعاءات  غالطت  احلقائق،  طريق  على  إضاءة 

اليهودية. أمته  بحق  مغالطات  ارتكاب  على وشك 
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ادعى العرب، أنه في سنوات حرب االستقالل، قامت قوات التحرير اليهودية 

بإرتكاب  إسرائيل(  حرية  أجل  من  احملاربون  و  القومية  العسكرية  )املنظمة 

على  اآلالف  وإجبار  الفلسطينيني،  العرب  السكان  من  املئات  بحق  املجازر 

ترك أراضيهم وبيوتهم بطريقة مخطط لها سابقا، إضافة إلى قيامهم بالعديد 

الشغب واالغتصاب. أعمال  من 

كل  أن  إثبات  من  اإلسرائيليون  ومتكن  بعد،  فيما  حضت  دمُ االدعاءات  هذه 

متت  ال  روايات  مجرد  القتلى  اغتصاب وأعداد  عمليات  عن  قيل وأشيع  ما 

أنفسهم. العرب  السكان  من  شهود  شهادات  دعمتها  بصلة،  للحقيقة 

مذبحة  أسموه  ما  أو  ياسني  دير  معركة  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  نأخذ 

دير ياسني، التي وقعت في نيسان ابريل من العام1948 حيث ادعى العرب 

أن اليهود قتلوا أكثر من 250 شخصا من سكان القرية، فجاءت التقديرات 

الحقا لتكذب هذا الرقم ولتظهر احلقيقة التي تقول أن عدد قتلى هذه املعركة 

يتراوح بني 94-120 قتيال. وجاء البحث التي أجرته جامعة بئر زيت بنتائج 

أكد عدد  بي سي  للبي  مقابلة  في  املتعمد.  التضليل  لهذا  حدا  لتضع  مماثلة 

وكل  قريتهم  في  مذابح  ترتكب  لم  انه  ياسني،  دير  قرية  من  الالجئني  من 

القرية،  من  شهادة الجئ  لتؤكد  أكاذيب،  مجرد  املوضوع  هذا  عن  يحكى  ما 

مسلحني  كانوا  العرب  القتلى  أكثرية  أن  املوضوع،  هذا  تناول  كتاب  احتواها 

ومقاتلني وما قتل من أطفال أو نسوة قاموا مبساعدتهم أو استعملوا كأكياس 

مسلحني  مقاتلني  ستة  عن  عبارة  كانت  قتلت  مجموعة  اكبر  لهم. وأن  رمل 

القرية. في  محجر  في 

الكراهية  زيادة  أجل  من  القتلى  عدد  في  املبالغة  اعتماد  إلى  العرب  عمد 

لليهود في صفوف مقاتليهم ومواطنيهم، ومن اجل حث اجليوش العربية على 

احلرب. إلى  االنضمام 
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هدف  تخدم  لم  عواقب  إلى  آنذاك،  رمُّوجت  التي  الدعاية،  أدت  الواقع،  في 

أصحابها، ال بل دفعت السكان العرب إلى ترك القرى والهروب خوفا ورعبا 

ولوج  من  متكنوا  ياسني  دير  قرية  اليهودية  القوات  دخول  فبعد  سمعوه،  مما 

املجازر واملذابح  ما أسموه  أما موضوع  تذكر.  مقاومة  األخرى دون أي  القرى 

حياله. اجلدل  تطور  حيث  احلرب  بعد  إال  يمُثر  فلم 

إلى  األكادييني  بعض  دفعت  املوضوع  هذا  حول  حيكت  التي  األكاذيب  إن 

كان  هؤالء  احلقيقية، واهم  التاريخ  صورة  توضيح  اجل  من  البحث والتحقيق 

األوسط  الشرق  قسم  ورئيس  أكاديي  أستاذ  )وهو  كارش،  افرامي  البروفسور 

في جامعة King's College في لندن(، الذي صب جل اهتمامه على مسألة 

الفلسطينيني. العرب  ترحيل 

بريطاني وأميركي  إسرائيلي  أرشيف  من  املستندات  أالف  على  كارش  اعتمد 

إلى وثائق من  العشرين، إضافة  القرن  التسعيني من  العقد  قراءتهم في  متت 

العربي.  األرشيف 

سعى كارش لدراسة ما إذا كان األرشيف اجلديد سيوفر معطيات تؤكد مخطط 

ترحيل العرب، أو ستدحض املزاعم التي تتحدث عن طرد سكان "لغة الضاد" 

إسرائيل. ارض  من 

لكشف  إستراتيجية  أهمية  نتائج،  من  إليه  قادت  وما  الوثائق،  لهذه  كان 

النكبة. يسمى  ما  كذب  ملواجهة  بارزة  احلقيقة وآلية 

ليختصر  نورده  مثال  خير  من وقائع واحداث،  شهدته  حيفا وما  مدينة  ولعل 

تدحض  التي  التاريخية  احلقائق  مجسدة  آنذاك  األمور  إليه  آلت  ما  حقيقة 

النكبة. روايات 

حتى عام 1948 كانت حيفا تضم العدد األكبر من السكان العرب في ارض 
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ألف.   62 احلرب  اندالع  قبل  عددهم  بلغ  بحيث  يافو،  مدينة  بعد  إسرائيل 

البالد. شمال  في  العربية  الوجهاء والقيادة  طبقة  بينهم  نسمة، 

حوالى  أالف.  بضعة  تتعدى  ال  قليلة  قلة  أصبحوا  املعارك،  انتهاء  وعند 

من  خرجوا   1949-1947 سنوات  في  العرب  الالجئني  من  باملائة  عشرين 

حيفا.

من األمور املهمة التي أبرزها كارش، أن املعارك في حيفا، التي بلغت ذروتها 

في  سببا  تكن  لم  العام 1948،  من  ابريل  نيسان/  و 22  في 21  وحدتها 

تشرين  في  بدأت  لهم  اجلماعية  الهجرة  أن  بل  ال  املدينة  من  العرب  ترحيل 

األول/اكتوبر عام 1947، أي قبل شهر من صدور قرار التقسيم في تشرين 

احلرب. نوفمبر واندالع  الثاني/ 

بريطانية صادرة في 23 تشرين األول/اكتوبر،  فقد أظهرت وثيقة مخابراتية 

بات  االحتدام واالقتتال  أن  أيقنت  الكبرى  العربية  العائالت  أن  فيه  جاء   
ً
نبأ

العربية. الدول  إلى  أبناءها  لترحيل  دفعها  ما  األبواب،  على 

اجلمعية  تصويت  من  أسبوع واحد  قبل  أي  الثاني/نوفمبر،  تشرين   21 وفي 

العرب.  للسكان  كبيرة  هجرة  حركة  عن  اإلبالغ  مت  العامة، 

قدرت  جماعية  هجرة  أفيد عن  االستقالل"،  "نار  اندالع  على  أسبوعني  وبعد 

املدينة.  عرب  من  ألف شخص   20 ب 15- 

اآلخرين  صفوف  في  والذعر  اخلوف  زرع  السكان،  لبعض  الكبير  الفرار 

ممتلكاتهم  ببيع  األعمال  رجال  قام  بحيث  والرحيل.  أمتعهم  حلمل  ودفعهم 

إلى  مقاتلني  تدفق  كله،  هذا  قابل  ولبنان،  مصر  سوريا  إلى  أعمالهم  ونقل 

العراق. إلى  إضافة  الذكر  األنفة  الدول  من  املدينة 
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فقدت القيادة العربية "احليفاوية" قوتها في السيطرة على الشارع وخصوصا 

اخلارج. من  اآلتني  احمللية واملقاتلني  العصابات  على 

احلرب  اندالع  قبل  حيفا،  مدينة  من  العرب  سكان  لثلث  الكبيرة  الهجرة  هذه 

فعليا، دفعت اللجنة فيها للتوجه إلى الدول العربية بطلب استيعاب الالجئني 

وزمنية. منظمة  بصورة 

فيما طالبت، في شهر آذار/مارس، بإخالء منظم للمدينة من النساء واألطفال 

اإلخالء.  عملية  لتنفيذ  مصرية  سفينة  استئجار  إلى  وعمدت 

كان  نيسان/ابريل 1948،  في 21  املدينة  إلى  الهجانا"  قوات"  حني وصول 

باجتاه  اإلسرائيلية  القوات  فيها، وعند زحف  يزالون  العرب ال  نصف سكانها 

اآلالف. شملت  جماعية  هجرة  حركة  نيسان/ابريل، سجلت   22 في  السوق 

ال شك في أن هذه املرحلة جاءت انعكاسا واضحا حلقيقة ما حدث في جميع 

جاء   " الرحيل   " أن  اليهود، وتظهر  مسؤولية  تدحض  حقيقة  احلرب،  سنوات 

الفلسطينيني". الالجئني  لنكبة  سببا"  كان  عربي  بطلب 

القيادة  من  تبقى  ما  توجه  حيفا،  مدينة  اليهودية  القوات  دخول  اثر  على 

تنظيم  بطلب  ستاكوول،  امليجور  البريطاني  القائد  إلى  املدينة،  في  العربية 

اليهود. مع  للحرب  فوري  وقف 

بغية  شروطها  أرسلت  و  العربي  اجلانب  طلب  على  الهجانا"  قوات"  وافقت 

للتشاور  ساعة  إمهالهم 24  العرب  فطالب  األمن،  إحالل ومتتني  في  الشروع 

املناسب. بالرد  للعودة  الشروط،  ودرس 

وبعد مرور املهلة الزمنية احملددة، عادت اللجنة العربية بجواب سلبي، رافضة 

على  السيطرة  في  عجزها  مدعية  النار،  إطالق  وقف  شروط  على  التوقيع 
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عملية  تأمني  البريطاني،  املندوب  مطالبة  الشارع،  في  العصابات واملسلحني 

املدينة. من  العرب  للسكان  منظمة  إخالء 

بلدية تل ابيب" شفتاي لفي"،  هذا الطلب أدهش احلاضرين من بينهم رئيس 

بر صديقا مقربا من السكان العرب في حيفا، راجيا أعضاء اللجنة  الذي إعتمُ

بحق  شنيعة  جرية  ترتكبون  "انتم  لهم:  قائال  طلبهم  موقفهم وسحب  تعديل 

شعبكم". أبناء 

قيادة  وباسم  املفاوضات،  في  الهجانا  ممثل  سالومون،  يعقوب  تعهد  فيما 

املدينة  في  البقاء  قرروا  الذين  العرب  السكان  باحترام  التزامه  املنطقة، 

ومعاملتهم مبساواة، واحلفاظ على أمنهم، مؤكدا أن القيادات اليهودية يعنيها 

املدينة. في  الثنائي  الوجود  على  احملافظة 

أما امليجر البريطاني ستاكوول فتوجه لهم مستاء: "لقد اتخذمت قرارا خاطئا، 

عليكم  وأجيال.  ألجيال  ذلك  على  ستندمون  وإال  ثانية  مرة  باألمر  فكروا 

أنكم  تنسوا  منطقية وال  شروط  فهي  اليهود،  التي وضعها  بالشروط  القبول 

املنتصرون". للحرب وهم  املبادرون 

وفي اليوم التالي عادت اللجنة العربية للقاء امليجر البريطاني تطالبه املساعدة 

السكان  لنقل  الواحد  لليوم  شاحنة   80 تأمني  اجلماعية؛  اإلخالء  عملية  في 

الغذائية. املواد  وتوفير 

فيما قرر عدد بسيط من العائالت البقاء في املدينة من اصل عشرات اآلالف 

العرب. السكان  من 

ورغم القرار العربي، حاولت قوات الهجانا طمأنة السكان العرب بكل الوسائل 

في  نية  يوجد  ال  انه  معلنة  وزعت،  التي  واملنشورات  الراديو  عبر  املمكنة 

التعرض لهم .حتى انه خالل عيد الفصح طالبت األفران باالستمرار في تامني 
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املدينة. في  العرب  للسكان  اخلبز 

الرسائل:  إحدى  في  البريطانية  الشرطة  لواء  قائد  قال  السياق،  هذا  وفي 

تقارير  إليه  أشارت  ما  املدينة"، وهذا  في  البقاء  العرب  إلقناع  اليهود  "جهد 

في  كذلك  والبريطانية،  األميركية  القنصليات  مستندات  في  ثقت  ومُ مماثلة 

الهجانا. أرشيف 

إال  موقفها،  تعديل  على  العربية  القيادة  محاوالتهم حلث  البريطانيون  واصل 

البتة ولو على حساب  االتفاق  على  نوقع  لن  عليه"  الذي حصلوا  اجلواب  أن 

شعبنا". أرواح 

لقد ادعى العرب أن رفضهم التوقيع على الشروط التي وضعها اليهود يعود 

أن  إال  البقاء،  على  الرحيل  فضلوا  لذلك  بكرامتهم،  مذلة ومتس  كونها  إلى 

الوثائق التاريخية كان لها كلمة مغايرة، فضحت ادعاءاتهم وأظهرت بوضوح 

عرقهم. أبناء  السكان  "ترحيل"  وراء  أسباب رفضهم، وما 

العرب  السكان  أن بعض  التي حصل عليها،  املستندات  لقد وجد كارش في 

تعرضوا للتهديد بالقتل واخليانة في حال قرروا العودة إلى ديارهم، على سبيل 

بارزين،  عرب  قياديني  ضمت  التي  العربية"،  الطوارئ  جلنة   " هددت  املثال؛ 

مرتكزة  النسناس،  إلى وادي  العودة  من  العرب ومنعتها  من  كبيرة  مجموعة 

الرحمة وان  يعرف  اليهود شعب ال  أن  القائل  الدعاية والترهيب  أسلوب  على 

للقتل.  معرضني  النسوة واألطفال 

يقول كارش، أن اإلخالء الكبير لسكان العرب في حيفا مت بأمر من القيادة 

املدينة وبإدارتها. في  الرسمية  العربية 

مما يطرح السؤال التالي: هل قرار الرحيل نابع من اإلرادة الذاتية أو مفروض 

خارجية؟ أطراف  من 
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الهجانا،  مع  مفاوضتها  في  العربية  اللجنة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 

الدول  وجامعة  العليا  العربية  اللجنة  مع  قراراتها  اتخاذ  في  تتشارك  كانت 

جواب واحد  حول  متحورت  التي   ، قراراتهم  بأمر  تأمتر  كانت  بل  ال  العربية، 

الفوري. اإلخالء  ؛  احد 

وفي احلقيقة، األمر الذي سّرع خروج السكان العرب من حيفا بهذه األعداد، 

لتحريرها  أيام  املنطقة خالل  باحتالل  العربية ستقوم  القوات  أن  به؛  امُبلغوا  ما 

اليهود. من 

فكان قرارهم بالرحيل خيارا عربيا بامتياز، دفع السكان العرب ثمنه، وكانوا 

مصابهم. عن  احملرقة واملسؤولني  الضحية وكبش 
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الثالث الفصل 

إسرائيل  ارض  " في  الفلسطينيون   " الزمن عاش  كم من 

التاريخية؟

الالجئ: تعريف 

انه: على  عام،  بشكل  الالجئ،  املتحدة  األمم  تعرف 

موطنه  مغادرة  إلى  الطرد،  أو  االضطهاد  أو  احلرب  بسبب  اضطر  كل شخص 

القدم. من  فيه  عاش  الذي  األصلي 

الذي عاش فيها  التعريف إذا واضح: الالجئ هو من ترك )باإلكراه( األرض 

فترة  منذ  ما،  منطقة  جاء  الذي  املهاجر  يشمل  قدمي، وال  منذ زمن  وساللته 

زمنية قصيرة، كما حال عرب أرض إسرائيل الذين أصبحوا صدفة "الجئني"، 

مقاس واقعهم. على  فصل  بهم،  خاص  تعريف  اعتمد  أن  بعد 

اعتماد  إلى  املتحدة  األمم  منظمة  عمدت  االستقالل"،  "حرب  انتهاء  عند 

ذكرنا.  كما  الفلسطينية،  القضية  قياس  على  مفصل  خاص،  جديد  تعريف 

بحيث اعتبرت ألالجئ الفلسطيني: كل شخص كان يقيم على ارض إسرائيل 

العبرية. دولة  قيام  سبقت  التي  السنتني  خالل  فلسطني(  )منطقة 
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في  يقيم  كان  الذي  "الشخص  هو:  الفلسطيني  الالجئ  حرفيا،  جاء  حيث 

الفترة من أول حزيران / يونيو1946 ، وحتى 15 أيار  ارض فلسطني خالل 

/مايو 1948، والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء حرب عام 1948م، وجلأ 

أخرى".  دول  إلى 

جديد، وطأت  عربي  قادم  فكل  هذا،  التعريف  ووفق  أنه  إستنتاجه  يكن  ما 

هذا وحسب،  ليس  أجيال.  منذ  ابنها  عّد الجئا وكأنه  إسرائيل،  أرض  قدميه 

أال وهو  لكلمة الجئ،  العام  التعريف  يتضمنه  لم  تعديل إضافي  مد  اعتمُ فقد 

اعتبار من حتدر من الفلسطينيني، الجئا، أي أن التعريف اجلديد طال ويطال 

بعد 1948. ما  للفلسطينيني  القادمة  األجيال 

ال نعي األسباب الكامنة وراء إقدام األمم املتحدة على اعتماد تصنيف خاص 

بالالجئني الفلسطينيني! ولكن على ما يبدو أن ضغوطا هائلة مارستها الدول 

التحرير. حرب  بعد  العربية 

إذًا متخض عن نتائج حرب 1948 تعريفان لكلمة الجئ؛ األول عاملي والثاني 

التالية: األسئلة  طرح  إلى  يدفعنا  مما  بالفلسطينيني،  خاص 

لكلمة الجئ؟ املعتمد  املفهوم  تعديل  إلى  أدت  التي  الدوافع  هي  ما 

اعتماد  في  العربية  الدول  اهتمام وإصرار  وراء  كانت  التي  األسباب  هي  ما 

مطلبهم؟ لنيل  القوة  بهذه  الفلسطيني؟ وملاذا ضغطوا  لالجئ  جديد  مفهوم 

املراوغة  معايير  يكشف  أن  األسئلة،  هذه  على  اإلجابة  شأن  من  انه  ال شك، 

والالجئني  عموما  اإلسرائيلي   – العربي  الصراع  قضايا  طرح  في  واالحتيال 

خصوصا.

لالجئ  جديد  تعريف  اعتماد  على  الضغط  في  العربية  اجلامعة  جهدت  لقد 
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كثرت  الذين  العرب  من  األكبر  العدد  احتواء  في  منها  رغبة  الفلسطيني 

وصول  بعد  وأتوها  إسرائيل،  دولة  إلعالن  السابقتني  السنتني  في  أعدادهم 

بسبب  املنطقة  عرفته  التي  االقتصادي  والنمو  واالزدهار  الصهيونية  احلركة 

عرب  عدد  أن  يعني  مما  والبريطانية.  اليهودية  األموال واالستثمارات  رؤوس 

أرض إسرائيل في السنوات السابقة لم يكن كبيرا وبالتالي هم ليسوا بسكانها 

لتاريخ  يزعمون، واملطالع  كما  التاريخ  فجر  منذ  أرضها  يطئوا  األصليني، ولم 

)منطقة  إسرائيل  ارض  إلى  هاجرت  كبيرة  مجموعات  أن  يعرف  املنطقة، 

من  وغيرها  السودان  اليمن،  تركيا،  لبنان،  مصر،  سوريا،  من  فلسطني( 

اجلوار. دول 

بعد هزية العرب في حرب االستقالل، وما سبقها من قرار في الرحيل، فهموا 

ستتحمل  وبالتالي  كالجئ  اعتباره  يتم  لن  الفلسطينيني  من  كبيرا  عددا  أن 

الدول العربية وزرا كبيرا في استقبالهم، ضف إلى مشكلة العبء االقتصادي 

الدول. هذه  كاهل  سيثقل  الذي 

نفعا. لن جتدي  استنزافهم  فحرب  بالجئني،  يمُحَك  لم  كما وإن 

املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  على  الضغوط  ممارسة  من  العرب  متكن  إذا 

أهدافهم  مع  يتناسب  بشكل  لالجئ  املعتمد  التعريف  تعديل  على  وحملها 

الفلسطينية. واملسالة 

الالجئني  وتشغيل  اإلغاثة  وكالة  املتحدة  األمم  أنشأت  عام1948،  في 

الفلسطينيني في الشرق األدنى والتي تعرف باسم "االنروا"، لدعم ومساعدة من 

أطلق عليهم الالجئني )وفق التعريف اخلاص بهم طبعا(، مما في ذلك ذريتهم.

واجلدير ذكره، أن هناك محاوالت تطمح جلعل هذه املنظمة قائمة أبدا لتحاكي 

الالجئني. مشكلة  أبدية 
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الواقع  في  هو  الفلسطيني،  لالجئ  خاصا  مفهوما  أعطى  الذي  التغيير  إن 

من  األكبر  اجلزء  أن  على  املتحدة  واألمم  العرب  قبل  من  ضمني  اعتراف 

إسرائيل األصليني واملقيمني  ارض  أنهم سكان  يدعون  الذين  العرب،  السكان 

فيها من مئات أالف السنني، مهاجرين جدد ال تنطبق عليهم املعايير املتبعة 

الالجئ. ملواصفات 

الفلسطينيني  لالجئني  احلقيقي  العدد  حول  السؤال  يطرح  ذلك  على  وبناء 

على  املعاملة  القدم ويستحقون  منذ  إسرائيل  ارض  في  بالفعل  عاشوا  الذين 

أنهم الجئني، وما عدد أولئك الذي جاءوا ارض إسرائيل في العقود العشرينية 

واألربعينية من القرن العشرين وبالتالي ال يستحقون البتة أن يصنفوا كالجئني 

حقيقيني؟

بها  يعيشوا  ولم  إسرائيل  ارض  وصلوا  الذين  العرب  أولئك  ننسى  أن  دون 

البتة حتى ولو مت  يوما واحدا، فهؤالء ال تتوافر فيهم مواصفات كلمة الجئ 

لالجئ. الفلسطينية  الصيغة  اجلديد واملستحدث وفق  التعريف  اعتماد 

املخيمات  االونروا عدد أالجئني ونسلهم في  2000 أحصت  العام  في متوز من 

الفلسطينية ب3.750.000 ، أما تقديرات منظمة التحرير الفلسطينية وصلت 

إلى 5.000.000 الجئا، فيما تقدر دولة إسرائيل أن عدد الالجئني وعائالتهم 

فلسطيني. 2.000.000 الجئ  حوالي 

طالب  والعربية،  اإلسرائيلية  البريطانية،  والوثائق  املستندات  إلى  استنادا 

الدعاية  صلب  في  دخلت  إضافية  مسالة  حتليل  كارش،  افرامي  البروفسور 

التعريف  اعتماد  بعد  الالجئني،  رقم  حقيقة  وهي؛  أال  النكبة،  حول  العربية 

امللون.

 600-550 حوالي  أالجئني  عدد  إسرائيل  حكومة  قدرت  احلرب  انتهاء  عند 



-  29 -

ألف الجئ، وقد اعترفت وزارة اخلارجية البريطانية بهذا الرقم، لتسجل منظمة 

االونروا بعد مضي عام على انتهاء حمام الدم، رقما مغايرا وصل إلى 920 

املنظمة. امتيازات  من  االستفادة  طالبوا  عربي  ألف 

وجد البروفسور كارش أن التقديرات واألرقام التي قدمها العرب مبوافقة ممثلي 

: إلى  يعود  ذلك  في  عشوائية ومتناقضة والسبب  اإلغاثة،  منظمات 

اإلبالغ، بحيث مت تسجيلهم في  أخر دون  إلى  الالجئني من مخيم  انتقال   -

إلى  أدى  الذي  األمر  السابق  املخيم  من  أسماءهم  حذف  دون  اجلديد  املخيم 

اللوائح. محتوى  ازدياد 

- طالب بعض العرب االستفادة من املساعدات التي تعطى، وقدموا أنفسهم 

الجئني. أنهم  على 

منطقة  في  العرب  السكان  قمُدر عدد  عام 1948،  االستقالل  بداية حرب  مع 

و1.300.000. بني1.250.000  فلسطني 

حوالي  شومرون وغزة  بيهودا،  املقيمني  العرب  عدد  كان  احلرب  انتهاء  وعند 

منطقة  إلى  أو عادوا  يرحلوا  لم  الذين  أولئك  أما  ألف شخص،   600  –  550
فلسطيني. عربي  ألف   160 بحوالي  عددهم  فقدر  إسرائيل، 

حساب بسيط يظهر، مع اآلخذ بعني االعتبار اإلفراط في زيادة األرقام، أن 

ألف الجئ.  540  - من 509  أكثر  يكون  أن  يكن  ال  الالجئني  عدد 

بالتعداد السكاني الذي مت عام 1945، واستنادا  البروفسور كارش  استعان 

إليه، فان عدد السكان العرب في األراضي التي شكلت سيادة دولة إسرائيل، 

 160 من  الرقم  هذا  بطرح  قمنا  وإذا  عربي.  ألف   726  –  696 ب  قدروا 

ألف عربي، لم يرحلوا عند انتهاء احلرب، نصل إلى النتيجة عينها أي: عدد 
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عربي. ألف   566  – بني 536  يتراوح  الالجئني 

الفحص الذي أجراه كارش اعتمد على التعداد السكاني للقرى واملدن وتوصل 

ألف الجئ.  609  – بني 583  يتراوح  الالجئني  عدد  أن  نتيجة  إلى 

وهنا يتضح أن األرقام، التي صنفت الالجئني باملاليني، مبالغ فيها الن العدد 

احلقيقي لهم منذ مغادرتهم ارض إسرائيل تراوح بني 610 – 535 ألف الجئ.

وبالعودة إلى السؤال الذي قادنا إلى املعادلة أعاله أي: ما هو العدد احلقيقي 

الجئني؟ حقا  يصنفون  الذين  ألولئك 

تركوا  الذين  العرب  من  به  يستهان  ال  جزءا  أن  تؤكد  كثيرة  إثباتات  هناك 

أراضي الدولة اليهودية إبان حرب التحرير، هم مهاجرون دخلوا األرض وأقاموا 

فيها.

ولكن ما ال يكن إثباته هو؛ هل %15 من العرب مصنفني الجئني فلسطينيني 

منهم؟ أو 40% 

تاريخ  في  والغوص  الوراء  إلى  العودة  من  بد  ال  السؤال  هذا  على  لإلجابة 

األرقام. حقيقة  لنفهم  إسرائيل  ارض 

وهنا نستند إلى عينات من شهادات أرسلها دبلوماسيون وصحافيون وكتاب 

زاروا ارض إسرائيل في القرن التاسع عشر، أهمها وأكثرها إقناعا، ما خطه 

على رحلة  يرتكز  الذي  اخلارج،  في  "األبرياء  كتابه  في  توين  مارك  الكاتب 

عاد بها أرض إسرائيل سنة 1876، عاكسا وضعها املأساوي قبل أن تأتيها 

اليهودية وحتييها من قفارها، فقد وصف توين ارض إسرائيل  القومية  احلركة 

"باملهجورة والبشعة"، عاش فيها مجموعات قليلة متناثرة من الفقراء البؤساء 

الذين تركوها خرابًا آالف السنني، قائال: "وهل يكن أن تكون غير ذلك؟ هل 
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يكن لعنة الله أن جتعلها مرغوبة؟ أرض إسرائيل ال يكنها أن تنتمي إلى هذه 

األحالم".  ارض  هي   - الكتابات واألساطير  في  مقدسة  أرض  هي  الدنيوية. 

ليضيف:" تاللها مقفرة، وخاملة األلوان، وبال مالمح جميلة الشكل. وديانها 

كئيبة  إنها أرض  املزري، كل تضاريسها قاسية خشنة،  يرثى حلالها  صحاري 

بال أمل ينفطر لها القلب " )..( " بالد قاحلة أرضها ال بأس بها من حيث 

فيها  حزينة.  صامتة  ورحابها  البرية،  باألعشاب  مفروشة  خصوبتها، ولكنها 

احلياة والعمل  مجد  من  إضفاء شيء  عن  اخليال  حتى  يعجز  ما  اإلهمال  من 

لم  كله  الطريق  امتداد  تافور)...( وعلى  جبل  إلى  بسالم  وصلنا  لقد  عليه. 

ليس  قفرة  أرض  احلزن واحلداد،  يلفها  إسرائيل  أرض   )...( بشريا  كائنا  نر 

فيها من اجلمال شيء )...( بواديها اخلالية من البشر، بتاللها الباهتة القفرة، 

القرية  تلك  طبريا،  أو خذ  األنقاض،  من  الكومة  تلك  ناحوم،  كفر  مثال  فخذ 

احلزينة". الست  نخالتها  ظل  في  سبات  في  املستغرقة  التافهة 

األرض  شهادات رسمت واقع  إسرائيل،  أرض  وصف  في  كتبت  كثيرة  أمثلة 

التالي:  النحو  على  بعضها  نذكر  آنذاك، 

قبل مئة عام من زيارة توين إلى أرض إسرائيل، وصلها الفيلسوف واملستشرق 

فقال:  عام 1785  في  فولني،  بالكونت  املعروف  فرنسوا  قسطنطني  الفرنسي 

ال  يبدو  ما  على  سكانها  عدد  يروشالمي.  على  التعرف  في  صعوبة  "وجدنا 

هو  نذكره  أن  اجلدير  الثاني،  املكان   )...( ألف شخص   14  – يتخطى 12 

 600 يوجد  القرية  هذه  في  التجهيزات،  إلى  أراضيها  تفتقر  حيث  حلم  بيت 

أهمية  يقل  ال  الذي  الثالث  املكان   )..( السالح  حلمل  مستعدين  شخص 

أو   800 تأهيل  بإمكانها  املنطقة. والتي  في  األقوى  القرية  هذه  حبرون،  هو 

مسلح".  900

قد  بعد  إسرائيل  ارض  تكن  لم  فولني،  أيام  "في   :1843 كايت،  الكسندر 

األنبياء". به  تنبأ  الذي  الدمار والرحيل  مرحلة  إلى  وصلت 
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جيمس سلك بكنغهام: "كانت يافو قرية مهملة فيما الرملة كغيرها من مناطق 

األهلة".  األماكن  من  أكثر  فيها  اخلراب  فلسطني، 

كائن  أي  نلمح  لم  يروشالمي  أبواب  بعد  "من   :1835 المارتني،  دو  الفونس 

حي، سكوت تام وابدي يحوم فوق املدينة وطرقاتها وكأنها قبر لشعب كامل". 

"ال وجود ألثر  قال  يهودا  منطقة  إلى  تطرق  فرنلني ستانلي 1881 حني  ارثر 

ألميال وأميال". متتد  مساحات  على  آدمي 

الوضع الكئيب ألرض إسرائيل يعود إلى احلكم العثماني الذي أشاع الفوضى 

في البالد لقد فرض العثمانيون على املزارعني ضرائب باهظة، وكانت الشروط 

اجلميع.  من  قريب  جار  املوت  فيما  معدومة،  الصحية 

بسلب  العرب  اإلقطاعيون  قام  املنطقة،  ساد  الذي  اإلقطاعي  بالنمط  وعمال 

عمد  فيما  الزراعية.  األراضي  من  شاسعة  مساحات  البسطاء  املزارعني 

مرتفعة  وفوائد  الصناعات  وضرائب  األرض  ضرائب  فرض  إلى  العثمانيون 

حياة  هددت  سرقة  عصابات  ظهرت  العناء  صورة  ولتكتمل  القروض،  على 

آنذاك. البالد  خراب  عنها  نتج  مأسوية  أسبابا  الفالحني وأضافت 

دقع، مما دفع أكثريتهم إلى الرحيل، ليستولي   عاش سكان املنطقة في فقر ممُ

ذلك. بعد  للمغادرة  أيضا  هم  يضطروا  أن  قبل  سكناهم،  أماكن  على  البدو 

بكثير  أسوأ  واملسيحيني  كاليهود  العثمانية  الدولة  في  األقليات  وضع  كان 

من واقع باقي السكان، فإضافة إلى الشروط املعيشية الصعبة، كما أسلفنا 

 " باعتبارهم  باجلزية،  تعرف  إضافية  ضريبة  عليهم  العثمانيون  فرض  أعاله، 

انتماءاتهم  بسبب  واملضايقات واالضطهاد  املالحقات  إلى  ذميني"، وتعرضوا 

في  أمال  الصهيوني  العمل  لبداية  سببا  كان  املذري  الواقع  هذا  الطائفية. 

إسرائيل. شعب وأرض  خالص 
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علمية  شهادة  عليهم  نعرض  الكلمة،  شهادة  تقنعهم  ال  الذين  ألولئك 

دقيقة  بخارطة  إسرائيل، وتتلخص  الديوغرافي ألرض  الواقع  جغرافية تعكس 

نوعها  حيث  من  نادرة  واعتبرت  لكبرها،  جزءا   26 في  وقعت  وحقيقية، 

بريطانيني،  باحثني  من  مؤلفة  احلقائق  لتقصي  بعثة  أصدرتها  ومصداقيتها، 

 THE PALESTINE( - "عرفت بإسم "مؤسسة تقصي احلقائق عن منطقة فلسطني

EXPLORATION FUND( - بعد أن جالت على أرض إسرائيل في فترة ما بني 

.1878  – أعوام 1871 

اخلريطة،  في  سنتمتر  كل  أن  يعني  وهذا   ،1:63000 هو  اخلريطة  مقياس 

مترا واقعيا.  630 يساوي 

في  إسرائيل  أرض  في  اليهودية  املناطق  حتديد  بإمكاننا  اخلارطة  هذه  في 

السنوات التي مت رسمها وإصدارها، وبالتالي التعرف على مساحاتهم، وحتديد 

السكان. عدد 

وابرزوا  سكني  مكان  كل  حدود  دقيقة  بصورة  حددوا  البريطانيون  الباحثون 

نعرف  أن  بإمكاننا  اخلارطة  هذه  خالل  من  السكاني.  التنوع  خاصة  بألوان 

حقيقة ودقة  تؤكد  آنذاك، والتي  إسرائيل  أرض  في  سكنية  منطقة  كل  حجم 

توين. مارك  وصفه ونقله  ما 

من  عددا  وتضمنت  مترا،   X150  100 مساحة  على  امتدت  الكبيرة  القرى 

مأهوال  كان  عكو  مدينة  من  جزءا  أن  إلى  اخلارطة  ألوان  دلت  وقد  املنازل. 

مما  ملم،   X3  7 بحجم  مستطيل  شكل  على  فظهرت  حيفا  أما  بالسكان، 

متر،   300  X  600 متتد  كانت  طبريا  فيما  فقط،  متر   190  X  430 يعني 

عن تزيد  ال  بلدة صغيرة  كانت  ويافا 

عسفيا وغيرها  يهودا،  الكرمل،  دالية  من  كل  متر. وظهرت   240  X  540
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بأحجام صغيرة. القرى  من 

اعتمدت الوقائع التاريخية أكثر على فهم الواقع الديغرافي للبالد حتى نهاية 

الفترة  تلك  في  إسرائيل  أرض   : التالية  احلقيقة  التاسع عشر وأظهرت  القرن 

السكان. من  نسبيا  مدمرة وخالية  السكان،  من  مقفرة  كان 

حول  معلومات  يقدم  الذي   " الزمان  قدمي  منذ   " كتاب  صاحبة  بيترز،  جوان 

غرب  في  أقام   1882 سنة  في  انه  تقدر  إسرائيل،  ألرض  العربية  الهجرة 

هم  العدد  هذا  يهودي، ربع  غير  ألف   141 حوالي  التاريخية  إسرائيل  أرض 

عشر. التاسع  القرن  منتصف  من  ابتداء  وصلوا  مهاجرون 

البروفسور موشيه معوز قدر أن تكون نتائج احلكم العثماني وتدهور الشروط 

ال  السكان  عدد  جعلت  مستمر،  استنزاف  عملية  إلى  أدى  قد  الصحية، 

نسمة. ألف  املائة  يتجاوز 

حوالي  عام 1928  إسرائيل  أرض  في  سكن  بريطانية،  معطيات  على  وبناء 

عربي. ألف   700 من  أكثر  مقابل  يهودي  ألف   150

إلى  اليهود  السكان  عدد  ارتفع   1936 عام  في  تشرشل،  شهادة  وحسب 

األبيض  الكتاب  بها  سمح  الذي  الكبيرة  الهجرة  )بسبب  ألف،   380 حوالي 

من  أكثر  إلى  ووصل  العرب  السكان  عدد  ارتفع  املقابل  وفي  لتشرتشل(، 

. نسمة  مليون 

في عام 1947، قدر عدد السكان العرب حوالي مليون و300 ألف شخص.

إلى  العودة  دون  العرب  للسكان  السريع  النمو  هذا  تفسير  يكن  ال  هنا  من 

املجاورة. الدول  من  إسرائيل،  ارض  شهدتها  التي  الكبيرة  الهجرة  عمليات 
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قد ال تفلح الوثائق واخلرائط التي أوردناها سابقا، في إقناع من ال يريد أن 

سادت  التي  احلقائق  عكست  بشهادات  سطورنا  بتدجيج  قمنا  لذلك  يقتنع، 

الواقع آنذاك، منها شهادة توفيق احلوراني، في مقابلة جلريدة "ال سيري" في 

آب من العام 1934 حيث قال: "في األشهر األخيرة دخل أرض إسرائيل بني 

هناك". حوراني واستقروا  ألف   36 و   30

وفي عام 1939 تطرق ونستون تشرتشل إلى هذا املوضوع بحيث حتدث عن 

تدفق للعرب إلى أرض إسرائيل باعداد كبيرة فاقت عدد اليهود، مؤكدا أنهم 

العالم  يهود  على  يستحيل  انه  لدرجة  السكاني  منوهم  فيها وازداد  "تكاثروا 

الشكل".  بهذا  السكاني  منوهم  معدل  يزيدوا  أن 

ارتفعت  العربية  السكانية  "النسبة  أن:  إلى  تشرتشل  لفت  أخر  مكان  وفي 

أراض". فيها  اليهود  امتلك  التي  األمكان  في 

وما إن شعر البريطانيون بالعنف العربي، حتى عمدوا، عام 1939 واستنادا 

إلى الكتاب األبيض ملاكدونالد، إلى إحصاء كل قادم يهودي جديد، وفرضوا 

الهاربني من  أولئك  إلى أرض إسرائيل السيما على  اليهود  قيودا على هجرة 

أي  بكل سهولة ودون  العرب  املهاجرون  البالد  أرض  فيما دخل  النازي  الظلم 

رقيب.

نظرة سريعة على بعض من أسماء العائالت "الفلسطينية" املعروفة والوجيهة، 

األم: اخلارجي ومصدر وطنها  ارتباطها  تظهر 

العراق،  من   - العراقي  سوريا،  من   - احلوراني  مصر،  من   - املصري 

من   - الطرابولسي  صيدون،  من   - الصيداوي  صور،  من   - التسوراني 

الكثير  تعداد  بامكاننا  إذ  مصر...الخ،  فيوم  من   - الفيومي   ، طرابلس 

طويلة. إلى صفحات  حتتاج  لكنها 



-  36 -

كل الشهادات والوثائق تؤدي إلى حقيقة واحدة احد أال وهي: أرض إسرائيل 

احلق  صرخة  تكن  .لم  نسبيا  السكان  من  خالية  كانت   19 القرن  نهاية  في 

تغيير  في  العرب  القادة  إصرار  أن  كما  شيء  ال  من  نابعة  الصهاينة  للقادة 

املفهوم  اللجوء وفق  أن  منهم  يقينا  بل  فراغ،  من  يأت  لم  كلمة الجئ  مفهوم 

الدولي املعتمد لهذه الكلمة لن يطال سوى قلة قليلة من الفلسطينيني العرب، 

الفترة  في  إسرائيل  أرض  دخلوا  الذين  أولئك  كل  ليصبح  التعديل  ففرضوا 

الجئني. للحرب،  السابقة  القريبة 

يستحق  فلسطيني،  عربي  ألف   600  - ال560  من  كم  التحديد  الصعب  من 

بالفعل أن يكون الجئا، وكم منهم مهاجرين. ولكن األكيد أن الدعاية العربية 

عدد  ناحية  من  إن  باألرقام،  املبالغة  رحلة  في  العالم  تقود  أن  استطاعت 

الذين  أولئك  ناحية  من  أو  احلرب  نهاية  في  األرض  سكنوا  الذين  األشخاص 

يدعون أنهم أبناء هذه األرض أو من ناحية عدد العرب الذين يصنفون الجئني.

النكبة. اسمها  بكذبة  العالم  خداع  من  العرب  متكن  أسف،  باختصار وبكل 

"لو  قائال:  بسخرية واضحة  صاغها  تشرتشل  لونستون  مبقولة  نستشهد  وهنا 

تمُرك عرب فلسطني لشأنهم ملدة ألف عام، ملا اتخذوا خطوات فعالة في سبيل 

السهول  في  باالستقرار  فرحني  واكتفوا  فلسطني.  في  والكهرباء  الري  توفير 

قيد  دون  التدفق  تواصل  األردن  نهر  مياه  تاركني  بالشمس  احملروقة  اجلرداء 

امليت". البحر  نحو  تسخير  أو 
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الرابع الفصل 

املغيبة النكبة 

اليهودية"،  "النكبة  بعنوان  األهمية  غاية  في  مقال  على  الفصل  هذا  يرتكز 

عددها  في  معاريف  جريدة  في  املنشور  ييني"  درور  "بن  اإلسرائيلي  للكاتب 

"عدي  ل  شأنا  يقل  ال  أخر  مقال  وعلى   ، أيار2009   16 تاريخ  الصادر 

"تخلت". مجلة  من  العدد 43  في  نمُشر  شفارتس" 

ب"دعاية"  وتمُستبدل  بإمعان  وتمُهمش  بقصد  تمُغيب  التي  احلقائق  هي  كثيرة 

تاريخها وأبعادها. رصد  دون  االهتمام  من  حيزا واسعا  تأخذ  أخرى 

العربية" بعشرات السنني،  "النكبة  التي سبقت  اليهودية  النكبة  هذه هي حال 

واملتمثلة بطرد اليهود من الدول العربية حيث عانى "أبناء يعقوب" االضطهاد 

املجازر  من  سلسلة  بحقهم  وارتمُكبت  والتعسفية،  املؤملة  واملالحقات  القاسي، 

ردوا  ردوا من أمنهم، تعرضوا للسلب والنهب، صودرت أرزاقهم وطمُ واملذابح؛ جمُ

لعرب  كان  ما  بأضعاف  تقدر  وثروات  ممتلكات  وراءهم  مخلفني  بيوتهم  من 

إسرائيل. أرض 

في عمق  تغلغلت  آالمهم ودمهم ومأساتهم  اليهود، الن  معاناة  احد  ينس  لم 

فرضوا  لكنهم  العرقية،  املعاناة  لفظاعة  عنوانا  أرشيفه  في  حفر  لتمُ التاريخ، 
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العرب. لصالح  الكفة  لترجيح  بقصد،  طمسها 

أن  إال  الفلسطينية،  النكبة  من  خطورة  أكثر  اليهودية  النكبة  كانت  لقد 

الذين  الفلسطينيون،  فعل  كما  دعائية  رواية  إلى  نكبتهم  يحّولوا  لم  اليهود 

اعتمدوا صناعة الكذب )وعفوا من هذه احلقيقة اجلارحة( لتغيير معالم وقائع 

التاريخي.  املسار 

نحن لسنا من دعاة صوغ الروايات وشحذ الشفقة على أرواح الضحايا، لكننا 

الروايات املصاغة. مع حقيقة واحدة أال وهي؛ آن األوان لوضع حد لكل هذه 

أصبحت  التي  الدعائية  رواياتهم  وصاغوا  بامتياز  لعبتهم  العرب  لعب  لقد 

مخلفة  بامتياز  وهمية  أسطورة  إلى  وحولوها  األوسط  الشرق  في  عنوانا 

بهم  وإذ  االفتراء،  في  السباقني  كانوا  لقد  املجاالت،  كافة  على  تداعياتها 

معاناة. الضحايا  أكثر  من  االدعاءات  هذه  بفعل 

الدول  في  اإلسرائيلية  اجلاليات  مأساة  عن  البتة  نسمع  لم  نسال:ملاذا  وهنا 

ومصادرة  وتشريد  وقمع  وسلب  وقتل  اضطهاد  من  له  تعرضوا  وما  العربية، 

أمالك وترحيل؟

على  فقط  شاهدة  لتبقى  أيديهم  اقترفته  ما  التاريخ  ذاكرة  متحوا  أن  أيعقل 

بطوالتهم واجنازاتهم؟

ذلك  وراء  الرئيس  السبب  الن  التاريخ،  ظل  في  اليهودية  النكبة  بقيت  لقد 

العربية،  الدول  في  اليهود  مأساة  األفواه وجتاهل  إسكات  أراد  من  هناك  ان 

أراضي"  في  عانوه  وما  اليهودي  الشعب  جاليات  دراما  عن  الصفحة  وطي 

الضاد". لغة 

سبب. أي  دون  التنكيل  إلى  العربية  الدول  يهود  تعرض  لقد 
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هل قرأمت يوما )إعالميا( أو حتى سمعتم في "املجالس اإلنسانية"، عن ما 

عمليات  من  العربية  الدول  في  إسرائيل  شعب  من  اآلالف  مئات  له  تعرض 

؟ جماعية  متعمد واغتصاب وسرقة ومجازر  قتل 

بالطبع ال !! ال بل أن قارئ هذه السطور مندهش مما تنقله عينيه من حروف 

لهؤالء.  سوداوي  بقدر  متيزت  تاريخية  حقبة  في  اليهودي  الواقع  حقيقة  ترسم 

فالعرق  النازية،  احملرقة  في  تلخصت  اليهودية  املأساة  أن  يعتقد  من  مخطئ 

السيناريو  لكن  شبيهة،  إبادة  محاولة  إلى  تعرض  يعقوب"  "ألبناء  املشرقي 

مختلفا. جاء 

معاناة  بكشف  وشعبها  اإلسرائيلية  الدولة  تقم  لم  ملاذا  القارئ  يسأل  قد 

الشعب اليهودي وتعميمه أسوة بالفلسطينيني؟ ملاذا سمحوا بطمس مأساتهم 

على  تطغى  أن  الفلسطينية  للرواية  املجال  تركوا  إذ  روايتهم،  يروي  أحد  وال 

التاريخي؟ اخلطاب 

فاحلق نقول إننا في غنًى عن رواية إسرائيلية تقف مبحاذاة أخرى فلسطينية، 

لسنا بشعب يقف على األطالل وإمنا امة تنظر أفقا، وتهتم بصياغة املستقبل، 

املاضي  أحداث  في  مبفرده  الغوص  احلقائق  ملتتبع  تترك  تاريخها ولكنها  متجد 

الروايات.  دون صياغة 

نأتي  أن  قررنا  إليها،  باالنتماء  نفخر  التي  أألمة  هذه  شباب  نحن،  أما 

املغيبة  احلقائق  لننشر  التاريخ،  ذاكرة  بإحياء  املستقبل، راغبني  إلى  بالتاريخ 

دون  بالنكبة،  املعروفة  للدعاية  حد  ووضع  وحقيقتنا  قضيتنا  بنصرة  هدفا 

استحداث الروايات، ال بل جل اهتمامنا التخلي عن الروايات حلساب احلقيقة 

للقتل والتهجير واملعاناة. عرضة  أكثر  كانوا  اليهود  أن  تقول  التي 

املأساة واملعاناة  التي عاشت  الضحايا  املاليني من  التاريخ عشرات  لقد عرف 
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على  البكاء  في  انشغلوا  الفلسطينيون  وحدهم  والصراعات،  احلروب  بسبب 

أفعالهم. أعمالهم وعواقب  وزر  يتحملوا  أن  بدل  االتهامات  األطالل وتوجيه 

الالجئني  مشكلة  سيما  ال  عدوانهم  نتائج  مسؤولية  العرب  يتحمل   ! نعم 

حلقت  التي  الكبيرة  املأساة  مسؤولية  تقع  عاتقهم  على  كما  الفلسطينيني، 

العربية.  الدول  في  اإلسرائيلية  اجلاليات  أبناء  من  أآلالف  مبئات 

في  طرفا  الضاد"،  "للغة  الناطقة  الدول  في  اسرائيل"  شعب  "أبناء  يكن  لم 

في  يشاركوا  ولم  ضدها،  القتال  يعلنوا  ولم  خاضتها،  التي  احلروب  من  أي 

لها.  مخلصني ومساملني  مواطنني  كانوا  بل  أنظمتها  على  مترد وعنف  أعمال 

ورغم ذلك تعرضوا ألبشع أنواع املجازر والطرد واالضطهاد وحتولوا إلى ضحية 

القاتل.  الديني والعرقي  للكره 

الكذب

بسالم  عاشوا  العربية  الدول  في  اليهود  فان  للعرب،  التاريخية  الرواية  وفق 

فيها. األنظمة  بحماية  وحظوا 

بدأت  إسرائيل،  أرض  عرب  بحق  الصهيونية  املمارسات  على  وردا  لكن، 

املسلمني. قبل  من  للمضايقات  تتعرض  اليهودية  اجلاليات 

احلقيقة التاريخية مغايرة جوهريا ملا ورد أعاله، وان كانت هناك بعض الفترات 

التي عرف فيها اليهود في الدول العربية نوعا من الهدوء النسبي حتت احلكم 

االسباني(  الذهبي  )العصر  اقتصادي  واستقرار  ببحبوحة  ونعموا  اإلسالمي 

مدى  فعلى  عليها.  االرتكاز  يتم  قاعدة  تعتبر  ال  استثنائية  فترات  أنها  إال 

النفي،  اليومي؛  اإلذالل  من  نوع  إلى  العربية  الدول  يهود  تعرض  التاريخ، 

املذابح واحلرمان من ادني حقوقهم إضافة إلى اعتماد سياسة التمييز ضدهم.
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مذريا  ليعيشوا وضعا  ذمة،  كأهل  اإلسالمية  الدول  كنف  في  اليهود  صنف 

للغاية في عهد اخلليفة عمر. والسبب في املعاملة السيئة لإلسالم لبني يعقوب 

وغيرهم – أي "غير مسلم"، قد نستشفه من قول للمستشرق املعروف " برنارد 

أو غيرة  أو خوفا  ليس كرها  الغير مسلم،  املسلمني من  "إن موقف   : لويس" 

باخلنازير". بالقردة واملسيحيني  اليهود  لقبوا  حيث  احتقارا  وإمنا 

من  نوعا  اليهودية  اجلاليات  عرفت  احلديث  العصر  في  انه  الذكر،  من  بد  ال 

االزدهار في الدول العربية. كمصر والعراق في العقود العشرينية والثالثينية 

عشر والعشرين. والسبب  التاسع  القرن  في  اجلزائر  العشرين، وفي  القرن  من 

االستعمارية. احلالة  مواجهة  في  الدول  لهذه  املشترك  اإلهتمام  كان، 

للمنطقة  األوروبي  الغزو  قبل  جدا  سيئا  كان  اليهود  واقع  القول؛  واختصار 

االستعمارية. احلقبة  بعد  أسوأ  وأصبح 

حقبتني: إلى  العربية  الدول  في  اليهود  اضطهاد  تقسيم  باإلمكان 

البعيد التاريخ  طوال   *

إسرائيل  دولة  قيامة  بقليل  سبقت  التي  السنوات  * وفي 

الدول  في  اليهود  بدم  لمُطخت  التي  التاريخية  احملطات  نسترجع  أن  وقبل 

الدول  يهود  يلقب  والذي  املتداول  االدعاء  أن  اإلشارة،  من  بد  ال  العربية، 

في  معتمدة  غير  التسمية  فهذه   ، صحيح  غير  العرب"  اليهود  ب"  العربية 

من  السنني  قبل آالف  املنطقة  هذه  في  انوجدوا  العام، ألنهم  اليهودي  الوسط 

املشرق. يهود  باسم   " األوسط  الشرق  يهود   " العربي، ويمُعرف  الغزو 

لقد حافظ اليهود في الدول العربية على هويتهم القومية، الدينية، واحلضارية 

التي  تلك  عن  كليا  اختالفا  تختلف  عاما،   3000 من  اكثر  الى  تعود  التي 
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العربية. مجتمعاتهم  في  مدت  إعتمُ

حدثني  نذكر  أن  ويكفي  الدول،  هذه  في  كعرب  البتة  يمُصنفوا  لم  أنهم  كما 

عن  يزوا  اخلاصة وممُ قوميتهم  أساس  على  اليهود  فيهما  عومل  التاريخ،  من 

العرب": اليهود  مقولة"  لدحض  الباقني  السكان 

- اضطهاد الشيوعيني اليهود في العراق الذين تعرضوا حلكم اإلعدام شنقا، 

إسرائيل  التاريخية  أرضهم  فجاءوا  النهرين،  بني  ما  بالد  ارض  من  والطرد 

ميخائيل(. سامي  )مثال- 

اإلسالمي  النبي  يد  على  العربية  اجلزيرة  شبه  في  اليهودية  القبائل  إبادة   -

املعارك واالضطهاد. من  سلسلة  بعد  محمد 

ثالثة  عاشت  امللكية،  الهاشمية  العائلة  منبع  املثال،  سبيل  على  احلجاز  في 

يهودية:  قبائل 

قريظة. بني  قبيلة   - نظير  بني  قبيلة   - قينوقاع  بني  قبيلة 

القبائل  هذه  بإبادة  قام جيش محمد  اإلسالم على مكة واملدينة،  عند سيطرة 

ممتلكاتها وعرضها. على  وقياداتها واستولى 

التظاهرات  من  كثير  في  اليوم  عرب  نرى  هذه،  اإلبادة  حروب  إلى  واستنادا 

يا يهود جيش محمد سيعود"،  املعادية إلسرائيل يرددون عبارة: "خيبر خيبر 

إبادة  إلى  وعمد  خيبر  مدينة  على  محمد  قاده  الذي  للهجوم  نسبة  وذلك 

اليهود. سكانها 

اإلسالمي  احلكم  إبان  ذهبي  عصر  من  عاشته  ما  ورغم  اسبانيا،  في  حتى 

والذي يعود لليهود دورا في ملعانه، شهدت مالحقات وتعديات وأعمال عنف 
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من صعيد. أكثر  على  إسرائيل  شعب  أبناء  بحق 

نذكر:

اإلسالمية  قرطابة  مدينة  في  اليهود  من  اآلالف  مئات  تعرض   ،1011 عام 

القتل واملجازر.  إلى 

اليهود راح ضحيتها بني  ارتكبت في غرناطة مذبحة بحق  في عام 1066 ، 

يهوديا. و6000   4000

احلكم  تولت  حني   1148 العام  في  قسوة  التاريخية  الفترات  أكثر  لتبدأ 

الثاني  القرنني  خالل  إفريقيا  وشمال  إسبانيا  حكمت  التي  املوحدين  ساللة 

عشر. عشر والثالث 

العربية الدول  في  لليهود  الدموية  احملطات 

املغرب: في 

هو  العكس  أن  إال  لليهود،  أمنا  الدول  أكثر  كانت  املغرب  أن  اعتقاد  ساد 

اإلسالمية  الدول  أكثر  كانت  أنها  أثبتت  التاريخية  الوقائع  ألن  الصحيح، 

التي تعرض فيها اليهود للمجازر واملذابح، نورد على سبيل املثال ال احلصر 

بعضها:

إدريس  أيدي  على  كاملة  بصورة  يهودية  طوائف  إبادة  مت  الثامن،  القرن  في 

األول. 

اجلماهير  أيدي  اليهود على  6000 من  في سنة 1033، قتل في مدينة فاس 

املسلم. 
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حيث  الكبرى،  املذابح  من  سلسلة  عن  للسلطة،  املوحدين  ساللة  تولي  أسفر 

بحوا في فاس،  أفادت إحدى الشهادات التاريخية، أن مئة ألف يهودي قد ذمُ

مراكش. في  ألفا   120 ونحو 

إلى  امتدت  فاس،  مدينة  في  أخرى  كبرى  مذبحة  وقعت   1465 سنة  في 

أخرى. مغربية  مدن 

في تطوان وقعت مجازر منظمة في كل من عامي 1790 و1792، تضمنت 

نساءها. القدية واغتصاب  اجلالية  هذه  ممتلكات  نهب  األطفال،  قتل 

في عامي 1864 و1880 نمُفذت سلسلة من املجازر بحق اليهود في مراكش، 

باملئات. الضحايا  وأحصيت 

املغرب: يهود  بدماء  التالية  السنوات  لطخت  العشرين  القرن  وفي 

منهم.   40 مات  حيث  "للمجازر،  و"سطات  تازة"  مدن"  يهود  تعرض   1903

أبناء  من  30قتيال  نحو  فيها  سقط  البيضاء  الدار  في  مجزرة  نفذت   1907
النساء.  من  العديد  اغتصب  فيما  إسرائيل، 

ألف   100 يهوديا، وأصبح   60 قتل  حيث  فاس،  في  املجازر  تكررت   1912

مأوى. بدون  منهم 

وجدة  مدينتي  في  منهم   42 فقتل  اليهود،  بحق  املجازر  جتددت   1948

وجرادة.

اجلزائر: في 

و1830. و 1815  األعوام؛ 1805  في  املجازر  من  سلسلة  وقعت 
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 ، عام1830  في  الفرنسي  االحتالل  عهد  بدء  مع  اليهود  أوضاع  حتسنت  ثم 

ولكن األمر لم يحل دون وقوع أعمال عنف بحق أبناء اجلالية اليهودية خالل 

ال19. القرن  من  األخيرة  السنوات 

إبان احلرب  وازدادت األوضاع سوًء مع تولي حكومة فيشي احلكم في فرنسا 

للجزائر  تسربت  عام 1934 حتديدا،  ذلك، وفي  قبل  الثانية، ولكن  العاملية 

تأثيرات نازية تسببت في تنفيذ مجزرة أخرى راح ضحيتها 25 يهوديا وذلك 

قسطنطني.  مدينة  في 

ليبيا: في 

 1785 سنة  منهم  املئات  قتل  فقد  املضايقات.  من  ليبيا  يهود  ينجو  ولم 

االعتداءات على  النازية من خطورة  التأثيرات  وزادت  باشا.  يدي علي  على 

شّرع احلكم االيطالي، احلليف آنذاك للنظام األملاني النازي االعتداء  اليهود، ليمُ

عليهم، حيث مت نهب ممتلكاتهم وإرسال اآلالف منهم إلى املعسكرات النازية 

املعسكرات. تلك  في  منهم   500 نحو  وإبادة 

العراق: في 

لم تشفع قدم وعراقة اجلالية اليهودية لها، ولم تؤثر 2500 عام من عمر أول 

بل  الدماء،  نزف  من  بها، وتخلصها  الرأفة  على  العراق  في  يهودية  منطقة 

مدينة  في  أهمها  كان  املذابح،  من  الكثير  النهرين  بني  ما  بالد  ارض  شهدت 

البصرة عام 1776. وحني بدأ االنتداب البريطاني عام 1917 حتسنت أوضاع 

االنتداب،  عهد  انتهاء  بعد   1932 سنة  فساءت  عادت  ولكنها  اليهود، 

العراقي. الشعب  واستقالل 

سوريا: في 

وعرفت  أوروبا،  من  "االسامية"  استوردت  من  أول  فكانت  سوريا  بالد  أما 
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اختطاف  إلى  أدى  ما   ،1840 عام  الدم"_  _"فرية  اليهود  ضد  حتريضا 

تعرض  إلى  باإلضافة  أحيانا،  املوت  حتى  وتعذيبهم  أطفالهم  من  العشرات 

املذابح  التأريخ أقسى  فيما سجل  املجازر.  أنواع  أبشع  إلى  بأكملها  عائالت 

عامي حلب  من  كل  في  بحقهم 

و1890. عام 1848  و1875، ودمشق   1850

حتريضا  القمر  دير  في  ظهر  كما  و1874.   1862 عامي  بيروت  في  أيضا 

في  يروشالمي  في  ووقعت  سنة1847،  مذبحة  عن  متخض  اليهود  دم  على 

املذكورة.  الدم  لتحريض  كنتيجة  كبيرة  مجزرة  نفسه،  العام 

اليمن: في 

واملضايقات  واملالحقات  االضطهاد  من  الدولة،  هذه  في  اليهود  عانى 

إلى  اليهود  بتهجير  املهدي  اليمن  إمام  قام   ،1676 عام  في  واالعتداءات. 

تسبب  ما  موزع"  "منفى  آنذاك ب  اليمن، وعرف  في  القاحلة  املناطق  أحدى 

في وفاة ما بني ستني وخمسة وسبعني باملائة منهم بحسب تقديرات مختلفة. 

أقساها  من  قسوتها،  في  تفاوتت  اليهود  على  كثيرة  إجراءات  فرض  وقد مت 

األيتام. على  القسرية  األسلمة  فرض 

إيران: في 

انقّضت  حيث   ،1839 سنة  مشهد  مدينة  في  اليهود  بحق  مجزرة  وقعت 

ليتم ذبح 40 يهوديا،  املفتعل ضدهم،  التحريض  اليهود بفعل  اجلماهير على 

وأطلق  اليهودية  أبطنوا  أنهم  إال  اإلسالم  اعتناق  على  الباقون  رغم 
مُ
أ فيما 

مشهد". "أنوسي  اسم  عليهم 

 30 لها  كنتيجة  قتل  شيراز،  مدينة  في  الدم  حتريض  ظهر   1910 سنة  وفي 

إسرائيل. شعب  أبناء  من 
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مصر: في 

كان وضع اليهود منحطا ومذريا طوال مئات السنني على الرغم من أنهم أقدم 

املقدس  بيت  عصر  منذ  فيها  إسرائيل  أبناء  سكن  حيث  النيل،  بالد  سكان 

عان.  2500 قبل  األول 

دمشق،  الدم_في  فرية   _ اليهود  دماء  هدر  حللت  التي  اإلشاعات  عقب 

نشرت إشاعات مماثلة في مصر نتج عنها سلسلة هجمات غوغائية نذكر منها:

.1902  –  1901 ،1890  ، األعوام1844  في  القاهرة  في 

في اإلسكندرية في السنوات 1870، 1882، 1901 - 1907، وغيرها من 

بورسعيد والدمنهور. في  املماثلة  العنف  أعمال 

بنا  يجدر  العربية،  األراضي  في  سقطت  التي  اليهودية  الدماء  سلسلة  وبعد 

أن نمَُذكر؛ كل أعمال العنف والشغب والنهب واالغتصاب والقتل الذي تعرض 

املختلفة ال سيما في مصر حيث حرم على  التاريخية  اليهود في احلقبات  له 

اليهود السكن في البيوت العالية وفمُرض عليهم وضع عالمة في رقبتهم عبارة 

عن جرس صغير، وعدم انتعال األحذية وامتطاء الفرس ... كل ذلك مت قبل 

إسرائيل. دولة  إستقالل  قبل  هرتسل وبالطبع  لتيودور  جده  والدة 

وأالن نصل إلى اجلزء الثاني من مقاربة واقع اليهود في الدول العربية، وهو 

املعاصر. التاريخ  شق 

 900 حوالي  العربية  الدول  في  اليهود  عدد  كان  إسرائيل،  دولة  إعالن  عشية 

فترة  في  الدول  هذه  تركوا  منهم  أن 99%  إلى  األرقام  يهودي، وتشير  ألف 

لها. مثيل  ال  قصيرة  زمنية 

والعنصرية،  القمع  عانوا  واملانيا  روسيا  في  اليهودية  اجلاليات  أن  صحيح، 
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فترة زمنية  في  اجلماعية والكاملة،  الصورة  بهذه  مناطقهم  يتركوا  لم  لكنهم 

قصيرة. 

بالذاكرة  نعود  هذه،  اليهودية  اجلماعية  التهجير  لعملية  الدافع  نفهم  وحتى 

اعتمدت  والتي  إسرائيل،  الدولة  إقامة  عشية   العرب  قادة  تصريحات  إلى 

الذين  لليهود  كرها  العربي  الشارع  نفوس  العرقي والعنصري والهبت  التمييز 

بأرواحهم وممتلكاتهم. باهظا  ثمنا  دفعوا 

عواقب  هي  ما  وضح  هيكل،  حسنني  محمد  املتحدة،  األمم  في  مصر  ممثل 

قرار التقسيم على اليهود في الدول العربية : "هذا احلل، أي قرار التقسيم، 

وعلى   )...( اإلسالمية  الدول  في  يهودي  مليون  حياة  على  خطرا  سيكون 

األمم املتحدة أن تتحمل مسؤولية األحداث واملذابح التي ستلحق بعدد كبير 

اليهود".  من 

 1948 - 5 وأعلن أمني عام اجلامعة العربية عبد الرحمن عزام، في 15 – 

أن: "احلرب ستكون ضروسا، وسوف تمُروى قصة املجزرة كما تروى قصة حروب 

املغول والصليبني". 

أما املفتي احلاج أمني احلسيني فقد دعا املسلمني إلى قتل اليهود قائال: "إنا 

أعلن احلرب املقدسة، أيها اإلخوة املسلمون ! اذبحوا اليهود! واقتلوهم جميعا".

العرق  باسم  التهديد  على  يقوم  العرب،  القادة  اعتمده  عنصري  متييز  اذا، 

والدين، سرعان ما حتول من األقوال إلى األفعال، فعمت الدول العربية موجة 

اليهود: الكره والعنف ضد  من 

 179 ضحيتها  راح  الذي  الفرهود  مذبحة   1941 العام  شهد  العراق،  في 

إلى  العراقي  النظام  عمد  كما  شخص.  ألفي  من  أكثر  فيها  وجرح  يهوديا 

إياهم من  التمييز ضدهم، طاردا  اليهود واضطهادهم معتمدا سياسة  مالحقة 
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تعسفيا. محاكماتهم  إلى  الجئا  أعمالهم 

التنازل عن  بالرحيل شرط  لليهود  العراقي  النظام  1950 سمح  عام  آذار  في 

اجلنسية العراقية وترك أمالكهم وثرواتهم. وبعد سنة قامت السلطات العراقية 

الرحيل  التي رفضت  اليهودية  العائالت  أمالك  مبصادرة 

بني  ما  بالد  تركوا  قد  العراق  يهود  من  كان 90%   1951 العام  أواخر  وفي 

باملاليني. قدرت  ممتلكات  وراءهم  مخلفني  النهرين 

مذبحة   1945 عام  التاريخ  فسجل  مماثال.  وظلما  قدرا  سوريا  يهود  عرف 

الدور،  مئات  1947؛  عام  املضايقات  لتتجدد  يهوديا.   75 ضحيتها  راح 

دمرت. اليهودية  املدارس والكنائس  احملالت، 

ومع بداية العام 1949 صودرت ممتلكات اليهود وجمدت مدخراتهم املصرفية، 

أصبحوا  وقد  السوريني  إسرائيل"  "شعب  أبناء  برحيل  نفسه  العام  ليختتم 

الجئني.

فقد  البريطاني،  احلكم  حتت  آنذاك  رازحة  كانت  التي  اليمن  عدن  في  أما 

مجزرة  أهمها  كان  واملضايقات  والشغب  العنف  أعمال  من  سلسلة  شهدت 

أيام،  ثالثة  استمرت  التي  عدن"  يهود  محرقة  عرفت ب"  عام 1947 والتي 

يهوديا وجرح  القتل والكراهية، راح ضحيتها 97  أنواع  أبشع  فيها  مورست 

منهم.  120

اصل  من  محال جتارية  دمرت 106  بحيث  للممتلكات؛  التعرض  عن  ناهيك 

170 ملالكني يهود بصورة كاملة، ضف إلى مئات الدور واألبنية التي أحرقت.

انضم  ما  سرعان  أن  إلى  حلمايتهم،  البدوي  احلرس  من  قوة  رسلت 
مُ
أ حينها 

حفاظا  الرحيل  خيار  سوى  اليمن  ليهود  كان  فما  املشاغبني،  إلى  عناصرها 
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أرواحهم وأطفالهم وعرضهم. على 

الثانية. العاملية  احلرب  نهاية  في  اليهود  على  التمرد  حالة  بدأت  مصر  في 

في الذكرى السنوية إلعالن بلفور في عام 1945 قتل عشرات اليهود وجرح 

آنذاك،  مصر،  وزراء  رئيس  .ليصب  املقدسة  التوراة  كتب  وأحرقت  املئات، 

فهمي النقراشي الزيت على نار الكراهية قائال: " كل يهود مصر هم شيوعيون 

سواء". حد  على  وصهاينة 

مصادرة  املصرية  احلكومة  قررت   ،1948 أيار   30 في  اإلعالن،  هذا  بعد 

تلك  معتمدة  ذلك،  الدولة"، وبناء على  امن  أعماله  تمُهدد  َمن  ممتلكات كل" 

احلجة، قامت السلطات املصرية مبصادرة أمالك أكثرية اليهود، فيما استمرت 

 53 لتحصد  العام،  ذلك  صيف  طيلة  دماءهم  أسفكت  التي  املجازر  سلسلة 

الصحيفة  مراسل  ليقول  سبتمبر.  أيلول/  شهر  حتى  قتلوا  قد  كانوا  يهوديا، 

عمت  التي  الغوغائية  لألعمال  تنازلت  القاهرة  أن  تسايتونغ"  "ناشيونال 

يهود". "يهود   : كرها  املصرية صارخة  الشوارع 

أيضا  اضطهد  بحيث  آنذاك،  العرقي  التمييز  من  نوع  مصر  في  ساد  كما 

على  والهمجية  البطش  مسارح  فكانت  أوروبي،  انه  شكله  يوحي  من  كل 

حيث  االضطهاد،  أنواع  أبشع  إلى  تعرض  الذي  اليهودي  احلي  في  أشدها 

 20 ترك  قد  كان   1950 عام  حتى  منهم،  املئات  اليهود وقتل  بيوت  هدم  مت 

النيل. بالد  يهودي  ألف 

في ليبيا، بدأ اضطهاد اليهود مع نهاية احلرب العاملية الثانية، إذ قتل في 

يهوديا. طرابلس 133  مدينة 

 14 أرواح  لتحصد  والعنف  القمع  أعمال  عادت   1948 العام  من  متوز  في 

يهوديا.
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من  سلسلة  ليبيا  حكومة  فرضت  العشرين،  القرن  من  اخلمسيني  العقد  وفي 

نهاية  في  ليبقى،  اليهود.  ممتلكات  جتميد  إلى  آدت  االقتصادية  القيود 

فيها  مقيمني  كانوا   35.000 اصل  من  فقط  يهوديا   4000  ،1952 العام 

العام 1948.  في 

في متوز من العام 1948 جتددت في املغرب أعمال العنف ضد اليهود فكانت 

يهوديا.  42 التي حصدت  و"جردا"  "اوجدة"  مدن  مجازر 

استمر قمع يهود املغرب والتنكيل بهم، فكانت مجزرة عام 1954 التي راح 

ضحيتها ستة أبرياء. لتستمر املذابح بحق "أبناء اسرائيل" في الدار البيضاء، 

عام 1955.   وصافي  مزجان 

بعد   1947 عام  في  املغرب  يهود  من  اآلالف  بضع  بقاء  إلى  احلال  ووصل 

يهوديا. مليون  كانوا ربع  أن 

املدعني  أولئك  لتدحض  العنف واالضطهاد  املجازر وأعمال  هذه  تأتي  وهكذا 

بيضاء في حضن  فترات  معززين، عاشوا  كانوا مكرمني  العرب"  "اليهود  بان 

الدول العربية، ولتكشف حقائق، لعبت البربغاندا العربية في فرض نسيانها ال 

بل طيها في كتاب التعتيم خوفا من حقيقتها وحقيقة واقع اليهود التاريخي 

العربية. الدول  في 

احلقائق تعكس  األرقام  لغة 

في  الجئ  عربي  أالف   500 فمقابل  زمننا،  في  األرقام  واقع  إلى  لنعود 

إسرائيليا  يروا جنديا  أن  تركوا األرض دون  منهم  حرب االستقالل _األكثرية 

باختصار وبلغة  يهودي.  ألف   900 إلى   800 العربية  الدول  واحدا_ طرد من 

يهودي ونصف.  = عربي  كل  مقابل  ثانية 
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ونضيف أن السكان العرب في أرض إسرائيل شاركوا في املواجهات العسكرية 

الهادفة إلى القضاء على املناطق اليهودية، وارتكبوا املجازر ضد شعب أرض 

احلربية  باألعمال  لها  عالقة  ال  مقصودة  فردية  بصورة  األصليني،  إسرائيل 

اليهودي!. العرق  من  ألنهم  فقط  والدفاعية. 

أهمية دولة إسرائيل، بالنسبة لشعبها، تكمن في أنها أصبحت كيانا وعنوانا 

لليهود "املطرودين"، ضف إلى كونها ارض األجداد ومرتع األباء الذين حلموا 

املنفى.  من  السنني  أالف  بعد  إليها  بالعودة 

العرب  برحيل  يقارن  وال  قاس  العربية  الدول  من  اليهود  طرد  كان  لقد 

اإلرادي. خيارهم  كان  الذي  الفلسطينيني 

لقد كان يهود الدول العربية كبش محرقة، دفعوا ثمنا باهظا دون أن يكونوا 

نزاع.  في  سببا  أو  طرفا 

العربية.  الدول  في  لها  تعرضوا  التي  املأساة  بعد  حنني  بخفي  أرضهم  جاءوا 

ورغم التمييز العرقي الذي اعتمد بحقها، متكنت دولة إسرائيل الفتية من أن 

التاريخية. حضارتهم  في حضن  من حتسني وضعهم  اليهود  تنبت، واستطاع 

إعالن  في  وقياديهم  زعماءهم  قرار  ثمن  الفلسطينيون  الالجئون  دفع  لقد 

اقترفته  مبا  منشغلني  العرب  يزال  ال  عقود،  ستة  مرور  ورغم  احلرب واإلبادة. 

أيديهم، مصرين على البكاء والظهور مبظهر الضحايا الذين مُطردوا من أرضهم 

طبعا  ؟  ذلك  من  إسرائيل. والهدف  دولة  إعالن  بسبب  حقوقهم،  من  ردوا  وجمُ

سياسية. أسباب 

منها  عانى  التي  تلك  عن  أهمية  تقل  ال  اليهود  عاشها  التي  املعاناة  إن 

املشترك  والقاسم  العشرين،  القرن  من  الرابع  العقد  أواخر  في  الفلسطينيني 

التي  العقود  مر  على  ووجهاءهم  بقياديهم  أنفسهم  العرب  هم  املآسي  لهذه 
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حصد  عرقي وديني  كره  من  زرعوه  إسرائيل وبعدها، وما  دولة  إعالن  سبقت 

أرواح مئات أآلالف، إضافة إلى القرارات الفاشلة التي اتخذوها والتي تفتقد 

السليمة. الرؤية 

اليهود وراءهم بعد طردهم املقصود  التي تركها  املمتلكات والثروات  إن قيمة 

العربية  والثروات  املمتلكات  بضعف  تقدر  اقله،  العربية  الدول  من  واملبرمج 

إسرائيل. أرض  في  تمُركت  التي 

يقدر اخلبير االقتصادي العاملي سيدني زفيلودوف، قيمة ما تبقى من ممتلكات 

بعد رحيلهم بحوالي 3.9 مليار دوالر، مقابل أكثر من  العرب في إسرائيل 

إبان  وراءهم  تركوها  التي  اليهود وممتلكاتهم  ثروة  قيم  هي  دوالر  مليارد   6

عام 2007(. أسعار  العربية( وفق  الدول  من  طردهم 

أمام  أن تصمد  املجال ال يكن  الفلسطينيني في هذا  مزاعم وحجة  فإن  لذلك 

الواقع. حقائق 

بعواقبها،  ّرموا  غمُ حرب،  إلى  العربية  الدول  وقادتهم  الفلسطينيون  جر  لقد 

الذي  الثمن  فكان  العربية،  الدول  في  وقمعهم  اليهود  باضطهاد  وتسببوا 

أيضا  بل  ال  باملمتلكات  فقط  ليس  جدا،  باهظا  إسرائيل  شعب  أبناء  دفعه 

الدماء. في 

إذا أراد العرب فتح دفتر احلسابات والتعويضات، فان الشعب اليهودي على 

املساواة. قدم  على  متبادلة وعادلة  ستكون  ألنها  االستعداد،  أمت 
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اخلامس الفصل 

بالنازية ومسؤولياتها  الفلسطينية  القومية  احلركة  عالقة 

اليهود االالف من  عن مقتل مئات 

تطرقنا في الفصول السابقة إلى مسؤولية العرب في مهاجمة اليهود وإعالن 

احلرب عليهم، وبالتالي حتمل نتائجها، أهمها؛ مشكلة أالجئني الفلسطينيني 

العربية. الدول  في  اليهود  من  اآلالف  ملئات  مآسي  من  أحلقوه  وما 

القومية  التي جمعت "احلركة  العالقة  الفصل سنتحدث عن  في صفحات هذا 

النيل  هدفها  عربية  خاليا  عنها  متخضت  النازية، والتي  بأملانيا  الفلسطينية" 

على  والفلسطينيني  العرب  جهد  التي  العالقة  هذه  يهودية.  نفس  كل  من 

التاريخ. خبايا  في  طمسها 

النازي  ممتازة مع احلزب  التي وطدت عالقات  العربية  الشخصيات  أهم  ولعل 

يروشالمي  )مدينة  القدس  مدينة  مفتي  واإلجرامية،  العنفية  أعماله  وشاركه 

العربية  اللجنة  ورئيس  إسرائيل  أرض  في  العربية"  "القومية  قائد  األصل(، 

العليا املفتي احلاج أمني احلسيني، بحيث قام في عام 1933 بتوجيه رسالة 

إلى القنصل األملاني، يعرب فيها عن رغبته في نشر اإليديولوجية النازية في 

"منطقة فلسطني"، وانشأ، على إثر ذلك، حركة شبابية لعرب منطقة فلسطني 
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املعقوف. الصليب  شعار  حملت  النازية"،  "الكشافة  عليها  أطلق 

بعد أن قاد احلسيني الثورة العربية الكبرى في السنوات 1936 - 1939، 

عام  فلسطني  منطقة  من  هرب  اليهود،  ضد  والكراهية  العنف  على  محرضا 

يهود  بحق  ارتكبت  التي  املذابح  في  بصماته  ترك  حيث  العراق،  إلى   1937

أقام  حيث  أملانيا  إلى  ذلك  بعد  لينتقل   ،1941 عام  النهرين  بني  ما  بالد 

العام 1944. حتى  فيها 

دغدغت برلني آنذاك، حلم احلسيني في القضاء على اليهود، فالتقى زعيمها 

مطالبا   ،1941 العام  من  نوفمبر   / الثاني  تشرين  في  هتلر  أدولف  النازي 

إياه بإبادة جميع اليهود في أرض إسرائيل والشرق األوسط، ناجحا في انتزاع 

التزام من املجرم هتلر يتلخص: "هدف أملانيا إبادة العرق اليهودي املقيم في 

بريطانية". برعاية  العربية  املناطق 

أبناء  النازيون ضد  التي نفذها  املنظمة  أيد احلاج أمني احلسيني خطة اإلبادة 

الثانية. وقد اتضح موقفه هذا من شهادة  العاملية  إبان احلرب  شعب إسرائيل 

أدلى بها عام 1946 مساعد أدولف ايخمان( املسؤول عن عملية إبادة يهود 

أوروبا خالل احلرب العاملية الثانية(، أمام محكمة مجرمي احلرب النازيني في 

مقربا  كان  احلسيني  أمني  احلاج  إن  املذكورة،  الشهادة  في  جاء  نيرنبرغ. وقد 

املنظمة ألبناء  ايخمان، وكان يحثه دائما على تسريع عملية اإلبادة  جدا من 

أن  بعد احلرب، على  اكتشافها  نازية مت  تدل وثائق  اليهودي. كذلك  الشعب 

حيث  )اوشفيتس(،  اإلبادة  ملعسكر  زيارات  بعدة  قام  احلسيني  أمني  احلاج 

خاطر  طيبة  بكل  سيساهمون  فلسطني  منطقة  عرب  بأن  أليخمان  قطع وعدا 

إسرائيل. أرض  في  املقيمني  لليهود  مشابهة  إبادة  عمليات  بتنفيذ 

الشعب  لقتل  جمهوره  املفتي  دعا  العربية  باللغة  األملانية  لإلذاعة  بث  وفي 

اليهودي قائال: "اقتلوا اليهود حيث جتدوهم في سبيل الله، التاريخ والدين". 
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ليتبني، فيما بعد، أن النازيني أقاموا عام 1942، تلبية لطلب املفتي، وحدة 

يهود  جمع  عملية  تنفيذ  مهمة  بها  أنيطت  أس(،  )األس.  إطار  في  خاصة 

أرض إسرائيل في معسكر اعتقال، متهيدا إلبادتهم. كانت هذه الوحدة، التي 

عرفت باسم Einsatzgruppen Egypt برئاسة ولتر رووف، قوامها 24 مقاتال، 

التحقوا بقوات رومل. ولو قدر لهذا القائد النازي من حتقيق النصر في معركة 

قاطعة. بصورة  إسرائيل  أرض  يهود  أباد  "رووف"  لكان  عام 1942  العلمني 

مسلمي  من  عسكرية  وحدة  بإنشاء  قام  أمني  احلاج  أن  التاريخ،  يخفي  وال 

البوسنة للقتال إلى جانب النازيني، مستغال الروح العنصرية، وقد حاربت هذه 

تيتو. قوات  اخلصوص  على وجه  الوحدة 

إذا، بذل احلسيني جهودا جبارة للقضاء على اليهود بشكل عام ويهود أرض 

إسرائيل بشكل خاص، فكان وراء العملية اإلجرامية الفاشلة "عملية األطلس 

إسرائيل. ولو  أرض  في وسط  الشرب  مياه  تسميم  إلى  حينها  هدفت  "التي 

قدر لهذه العملية النجاح لقتلت 250 ألف شخص .حينها قامت طائرة أملانية 

أريحا،  منطقة  فوق  العرب،  من  واثنني  أملان  ثالث  مظليني،  خمسة  بإنزال 

بالفشل،  باءت  العملية  أن  السامة والقاتلة. إال  الزرنيخ  حاملني حاويات من 

جهودهم. باألمر وأحبطت  البريطانية  القوات  علمت  أن  بعد 

مارس  مباشرة،  بصورة  اليهود  من  اآلالف  مئات  مقتل  في  احلسيني  تسبب 

ليهود  كاملة  إبادة  اجل  من  احلرب،  خالل  والهنغاريني  األملان  على  ضغوطا 

العام  من  أيار  في  قادت،  التي  االقناعية"  محاوالته"  في  وجنح  املجر. 

)اوشفيتس(. معسكر  إلى  املجر  يهود   ،1944

إلى  يهودي  طفل   900 تهريب  تنوي  هنغاريا  حكومة  أن  علما  أحيط  وعندما 

منوها  قرارها،  عن  بالعدول  طالبها  النازي،  اإلجرام  من  هربا  إسرائيل  أرض 

مسار  تغيير  إلى  أدى  مما  النازية،  احلرب  في  وجهودهم  العرب  دور  بأهمية 
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بولني. في  اإلبادة  إلى معسكرات  البقاء  في  األمل  األبرياء من رحلة"  هؤالء 

حيث وجد"،  يهودي  "كل  على  للقضاء  استمرت  احلسيني  أمني  احلاج  جهود 

فقد توجه إلى حكومتي ايطاليا وبلغاريا حلثهما على منع استقبال املهاجرين 

املنظمة.  اإلبادة  عملية  دارت  حيث  بولندا  إلى  اليهود، وإرسالهم 

أمني  احلاج  أن  العليا،  القيادة  عن  صادرة  رسمية  نازية  وثائق  من  ويتبني 

ألف  خمسني  مقدارها  شهرية  منحة  النازية  القيادة  من  يتلقى  كان  احلسيني 

بالعمالت  مارك  ألف  وعشرين  خمسة  قيمته  ما  إلى  إضافة  أملاني  مارك 

األجنبية، في مقابل اخلدمات التي قدمها لها، كما أنها قامت بتمويل الثورة 

.1939  – سنوات 1936  في  قادها  التي  الكبرى  العربية 

أرض  في  الوحيدة  العربية  الشخصية  يكن  لم  احلسيني  ان  ذكره،  اجلدير 

النازي فهناك شخصيات أخرى نذكر على  التي تعاملت مع اإلجرام  إسرائيل 

كامل.  وصافي  حسيني  جمال  خالدي،  املثال: راسم  سبيل 

الكبري: العربية  الثورة  نتائج 

قوامها  سنوات،   3 واستمرت   1936 عام  الكبرى  العربية  الثورة  اندلعت 

اليهودي وقتله. العرق  معادات 

 5000 بريطانيا وحوالي  و200  يهوديا   400 حوالي  مقتل  إلى  أدت  أنها  ورغم 

أهدافها. لبلغوها  كبيرا  جناحا  حققت  فقد  عربيا، 

هذا النجاح جتسد في ردة الفعل البريطانية التي انعكست في الكتاب األبيض 

عام 1939 املعروف أيضا بكتاب ماكدونالد، والذي نقض االلتزامات املعهود 

بها إلى الشعب اليهودي في إقامة وطن قومي له في أرضه التاريخية، كما 

بلفور. في وثيقة  جاء 
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العرب  لتهديدات  استسالم  مبثابة  الكتاب،  هذا  اعتبر ونستون تشرتشل  وقد 

املعتدي. عقيمة السترضاء  وابتزازهم ومحاولة 

إلى واحة خضراء، محققني االزدهار االقتصادي،  اليهود الصحراء  "لقد حول 

إنارة  إلى مدن كبيرة، مستثمرين مياه األردن في  املهجورة  الشواطئ  محولني 

منوا  ليحققوا  البالد  لعمق  العرب  تغلغل  إسرائيل)...(  أرض  أنحاء  مختلف 

سكانيا كبيرا، فتكاثروا فيها وازداد منوهم السكاني لدرجة انه يستحيل على 

"ما  ليضيف  الشكل".  بهذا  السكاني  منوهم  معدل  يزيدوا  أن  العالم  يهود 

أجنبي  مبال  ذي  غمُ لتحريض  ذلك، ونستسلم  كل  عن  النظر  نغض  إننا  يؤملني 

النازية والفاشستية". الدعاية  من  وبدعم 

البريطانيون  تبناه  اخليانة،  بكتاب  لقب  الذي  ملاكدونالد  األبيض  الكتاب 

عام 1939.

ب  منهم  القادمني  عدد  إسرائيل وقّيد  أرض  إلى  اليهود  هجرة  من  حد  وقد 

 –  1940( أي  الكتاب  لصدور  الالحقة  اخلمس  السنوات  في  ألفًا   75000
1944( وبعد سنة1944 ، حصر عدد هجرة أصحاب األرض مبوافقة العرب. 

كما احتوى الكتاب على قيود تطال حق اليهود في امتالك وشراء األراضي.

إذا، الكتاب األبيض كان مبثابة تراجع عن تعهد قمُطع على اليهود في استعادة 

النازيني.  املتحالف مع  العربي  العنف  أمام  التاريخية،  سيادتهم على أرضهم 

أفقدهم عودة  أن  بعد  أوروبا،  ليهود  مبثابة صيغة مدمرة خصوصا  اعتبر  كما 

الثالثيني من  العقد  النازي. ال سيما وأنه في أواخر  إلى أرضهم تقيهم ظلم 

القرن العشرين، اعتمدت أغلبية دول العالم سياسة احلد من الهجرة إليها .

وهكذا، تبدد أمل العودة إلى األرض التي اعتبرت ملجأ ينقذ شعبها األصلي 

العيش  أراد  من  في وجه  أبوابها  دت  وصمُ حدودها  فأقفلت  اإلجرام،  براثم  من 

بسالم.
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ما حدا باملؤرخ البريطاني مارتني جيلبرت للقول: "لم يمُعط العرب، في الكتاب 

في"  اليهودية  األعداد  تزايد  من  احلد  على  القدرة   ،1939 عام  األبيض 

اليهود املضطهدين في وسط أوروبا وشرقها  فلسطني" وحسب، بل قطع على 

لهم". أمنا  أكثر  ّد  عمُ الذي  املكان  إلى  اللجوء  في  أمل  كل 

بشرية،  خسائر  من  حصدته  ما  مبتغاها رغم  نيل  في  العربية  الثورة  جنحت 

هتلر  ألدولف  التاريخي  الشريك  وهو  عظيما،  جناحا  احلسيني  املفتي  وحقق 

اليهود. إبادة  مشروع  في 

أيديهم  صنعته  بنكبة،  العرب  ذاكرة  في  التاريخ  عنونه   ،1948 أيار   15

بإصرار وتصميم.

15 أيار 1944، يروي إحدى فصول نكبات اليهود األكثر قسوة، حيث سيق 

إرادة وتصميم. أو  ذنب  أي  دون  املوت،  إلى  يهودي  مليون  نصف 

مئات  على  ووجعا  أملا  إسرائيل  شعب  ذاكرة  يسكن  الذي  املعسكر  هذا 

املفتي  اإلنساني، شارك  اإلجرام  أنواع  بأبشع  الذين قضوا  اليهود  من  اآلالف 

احلسيني في دعم أسسه، فكانت دوافعه "تمُركة" من احلقد والكراهية للشعب 

اليهودي، تتوارثها األجيال العربية، زادت وتزيد من معاناتهم بعد أن دفعوا 

خيار زعماءهم. ثمن 

املبالغات والتضخيم  الفلسطينية حقيقة إنوجدت، لكنها سطرت بحبر  النكبة 

واالدعاءات.

"الالجئون الفلسطينيون" حقيقة ال تنكر، لكنها صناعة عربية بامتياز، أرادوا 

لالبتزاز. لتبقى وسيلة  لليهود،  حتميلها 

العقد  كان  يوم  التقسيم،  مشروع  ورفضوا  النازي،  الشر  محور  العرب  دعم 
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أسوة  اجلديدة  السياسية  الكيانات  يشهد والدة  العشرين  القرن  من  األربعيني 

أرضها  على  وجدت  بل  أخرى،  دولة  أنقاض  على  تقم  لم  التي  بإسرائيل، 

إلى  العرب  السنني. فما كان من  التاريخية مستعيدة حقا، حرمت منه أالف 

لغتهم،  ثمن  دفعوا  العنف والنار.  معتمدين حضارة  اإلبادة،  أعلنوا حرب  أن 

نكبتهم. "النكبة"،  اإلرادي وكانت  اخليار   - الرحيل  فكان 

على  اليهود  نكبة  تؤكد  التي  التاريخية  باحلقائق  يعترفوا  أن  العرب  على 

أراضيهم، وان قرار الرحيل كان بأيديهم، والكف عن استغالل" النكبة" التي 

أسس  على  أجيالهم  بتنمية  أمال  وتاريخية،  سياسية  خدعة  كونها  تعدو  ال 

ومستنقع  الشرق،  مستنقع  في  نكبتهم"  تدفنهم"  ال  حتى  والعدل،  الصدق 

التاريخ.
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