
 

: إنقاذ وثائق النك#ة  1أرش7ف دال23

 " إ(الن &ا$#

" األرشـــ,ف 
(ـــقوم هـــذا الـــملف الـــخاص &ـــدراســـة مـــنع الـــوصـــول إA وثـــائـــق تـــتعلق &ـــالـــنك5ة 23

" ضــــــــــوء الــــــــــمحاوالت اإلPائــــــــــ,ل,ة 
ــــــــــما [ــــــــــشجع عY الــــــــــنظر إA هــــــــــذا الــــــــــمنع 23  ̂، "Y,ائPاإل

، الــــهادفــــة إA نــــfع الــــص,غة الســــ,اســــ,ة عــــن الــــقض,ة  kزادت حــــّدتــــها مــــؤخــــرا " qrــــك,ة الstواألمــــ
 فـ,ما يـتعلق &ـعام 

k
ع,ة عـن الـروا(ـة الفلسـطيv,ة &مجـملها، خـصوصـا z{ة ولـرفـع ال,vالفلسـطي

 .1948
 "
" الـذي حـصل 23

q3كـشفها عـن الـطب,عة الـمنظمة للتطهـ�� الـعر "
تـ�من أهـم,ة هـذە الـوثـائـق 23

 Y2 قــامــوا ع 2 عــام 1948، مــن حــ,ث التخــط,ط والــتنف,ذ. &ــالــرغــم مــن أن الــدارســ�� فلســط��
مـدار سـنوات عـدة بـvسخ وتـص�sـر الـعد(ـد مـن هـذە الـوثـائـق، إال أنـها لـم تـعد مـتاحـة لـلعاّمـة 
" أرشـ,ف رق�" الـطstـقة األمـثلة 

، مـا (ـجعل مـن تجـميع وحـفظ هـذە الـوثـائـق 23 2 وال لـل5احث��
رتـك5ت &ـحّق الـشعب  " ا� qrالجـرائـم ال Yلـالسـتجا&ـة األمـثل لهـذە الـمحاولـة الـرامـ,ة لـلتغط,ة ع

" عام 1948.  2rالفلسطي
2 الــذيــن ُعــرفــوا  2 اإلPائ,لي�� ، قــام عــدد مــن الــ5احث�� "

" &ــدا(ــة الــثمانــ�نات مــن الــقرن الــما�2
23

" تتحــــــدى الــــــروا(ــــــة  qrعــــــدد مــــــن الــــــمقاالت الــــــمتخصصة ال z{v2 الجــــــدد ب &ــــــاســــــم الــــــمؤرخ��
" أدت إA سـلب وتهج�� ثـالثـة أر�ـاع الـمليون  qrائـ,ل,ة الصهـيونـ,ة عـن حـرب 1948، والPاإل
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" ُعـــرفـــت  qrالـــمنطقة ال "
2 وتـــدم�� أ¢�¡ مـــن خـــمسمئة قـــstـــة و�ـــلدة محـــل,ة 23 مـــن الفلســـطيvي��

2 االنتداب,ة.   &اسم فلسط��
^ـان مـؤرخـون فلسـطيvيون قـد كـتبوا &ـاسـتفاضـة &ـالـفعل عـن أحـداث الـنك5ة قـ5ل ذلـك، لـ£ن 

2 أن ُدعمت روايتهم &مواد أرش,ف,ة ُرفعت عنها ال}sة.  لم [سبق حqr ذلك الح��
" §ــش�ل الــمساهــمة األســاســ,ة  qrــخ,ة مــمكنة &ــفضل هــذە الــمواد الsأصــ5حت الــدراســة الــتار
، والـــذي تـــمكن و©ـــش�ل قـــاطـــع مـــن تـــفن,د االدعـــاء الـــذي  "

2ªs2 الجـــدد الـــتأر لجهـــد الـــمؤرخ��
 خــالل الحــرب 

k
2 تــركــوا مــنازلــهم طــوعــا تــأسســت عــل,ه الــدعــا(ــة اإلPائــ,ل,ة &ــأن الفلســطيvي��

 " qrـ,ة ال�tائـ,ل &ـ"حـرب االسـتقالل"، وذلـك لـُ,فسحوا الـمجال لـلجيوش الـعPـسميها إ§ " qrال
 . 2 ^انت تتأهب لُن°تهم، و�التاA" فقد جعلوا من أنفسهم الجئ��

" عــــدة مــــلفات 
" قــــامــــت عــــليها عــــمل,ات الــــتأرsــــــــخ الجــــد(ــــدة مــــوجــــودة 23 qrــــانــــت الــــوثــــائــــق ال^

، وأرشـ,ف بـن غـورsـون، وأرشـ,ف الـج²ش الـذي  "
2ªsأرشـ,ف,ة، أهـمها أرشـ,ف الـهاغـانـاە الـتار

)، إضـافـة إA أرشـ,ف (ـاد (ـاري الـذي  "Y,ائPـعرف كـذلـك &ـاسـم (أرشـ,ف جـ²ش الـدفـاع اإل)ُ
فع  ــان ل��  أن الــج²ش مــا̂ 

k
2 الجــدد األوA، خــصوصــا " أعــمال الــمؤرخ��

^ــان لــه أهــم,ة &ــالــغة 23
ال}sة عن الوثائق العسكstة ذات الصلة حqr أواخر ال¶سعينات.  

[شـــتمل أرشـــ,ف (ـــاد (ـــاري عY وثـــائـــق حـــزب مـــ5ام وحـــركـــة الشـــ5اب الـــخاصـــة &ـــه (هـــشوم�� 
" قـــــام أعـــــضاؤهـــــا بـــــ¶شك,ل نـــــواة الـــــ5الـــــماخ، إحـــــدى وحـــــدات الـــــقتال الـــــتا&ـــــعة  qrال ،( هـــــ¶سع��

2 عا«" 1947 و1949.   " ترأست العمل,ات العسكstة ب�� qrللهاغاناە وال
" الــرابــع ع}z مــن مــايــو¼أ(ــار 

" §ــش�لت 23 qrالــحكومــة الــمؤقــتة ال "
23 

k
 أســاســ,ا

k
�sا zP لــ£ون مــ5ام

" يـــنايـــر¼
23 Aـــش�لت &ـــعد االنـــتخا&ـــات األو§ " qrائـــ,ل,ة الـــرســـم,ة الPالـــحكومـــة اإل "

1948 و23
" 1949، فـــإن أرشـــ,ف (ـــاد (ـــاري (ـــحتوي عY ½ـــسخ مـــن مـــذكـــرات اجـــتماعـــات 

^ـــانـــون الـــثا2$
اـنتـ لتـتوفـر &طـstقـة أخـرى، إضاـفةـ إA إتاـحتـه وثاـئقـ ال  ـ مـا̂  " qrال Aائ,ـل,ة األوPالحـكومةـ اإل

§سمح سجالت أرش,ف ج²ش الدفاع اإلPائ,Y" وال الهاغاناە &الوصول إليها.  
sة إســــهامــــاتــــهم الــــخاصــــة، وألــــقوا  قــــدم الــــمؤرخــــون الفلســــطيvيون مــــمن يــــتقنون الــــلغة الع�#
" إعــادة صــ,اغــة Pقة عــام 1948. فــقد كــشفت أعــمال 

الــضوء عY أهــم,ة هــذە الــوثــائــق 23
ـأعـمال نـور  ـما وّضـحت الـنضال ضـدهـا،̂  2 عـن مـدى وحشـ,ة الـصهايـنة̂  2 فلسـطيvي�� مـؤرخ��

، صالح ع5دالجواد، عادل مناع، وآخstن.  "Á2 الع5اÂ2 كبها، مصطÂمصالحة، مصط
ـــارثـــة ُبـــvي�sـــة (وهـــو ســـلوك تـــقل,دي لـــمشارsـــــــع  2 لـــلنك5ة عY أنـــها̂  يـــنظر ال£ث�� مـــن الـــمؤرخ��
" اإلPائــ,ل,ة 

q3مــثل الصهــيونــ,ة) تظهــر فــيها ســ,اســات التطهــ�� الــعر "
االســتعمار االســ¶,طا2$

" عــام 1949 أو عــام 2020 &صــفتها جـزـءاk ال يتجـزـأ منــ نفــس التــارsــــخــ والمــأساــة. ال 
ســواء 23

هم مـن خـالل وجـود  يـتم الـت5Èت مـن أحـداث الـنك5ة سـواٌء أّرخـها &ـاحـثون فلسـطيvيون أو غ��
" كــــشفها عــــن طــــب,عة 

، &ــــل أن قــــ,مة هــــذە الــــوثــــائــــق تــــتمثل 23 "Y,ائPاألرشــــ,ف اإل "
وثــــائــــق 23

" نــfع 
" دورهــا 23

، وكــذلــك 23 kعــابــرا 
k
، ال &ــصفته حــادثــا "

وع الصهــيو2$ z{الم "
الــعنف المتجــذرة 23

صفة المصداق,ة عن الخطاب اإلPائ,Y" الرس�" حول تأس²س الدولة.  
" طــــــب,عتها 

، و23 2 " الــــــه�sــــــة والــــــطم�ح الفلســــــطيvي��
&ــــــالــــــنظر إA الــــــدور الــــــتأســــــÊ²" لــــــلنك5ة 23

2 عـــن "الـــنك5ة المســـتمرة"، ال شـــك أن أجـــ,ال  " حـــد(ـــث الفلســـطيvي��
المســـتمرة الـــظاهـــرة 23

" الـــعودة لـــsfـــارة هـــذا الـــتوثـــيق 
غـــب 23 q2 ســـ� 2 والـــدارســـ�� 2 والصحفي�� المســـتق5ل مـــن الـــ5احث��

ّ &المعلومات.  " 2rالغ



 

إال أن زsـارة هـذە الـمواد األرشـ,ف,ة تـزداد صـع��ـة &ـاسـتمرار. عY صـفحات الـعدد األخ�� مـن 
 2 ك ب�� qمشــ� "

Ë$ــس�ا بــتقد(ــم تحــل,ل مــن خــالل جهــد اســتقصاÌfهــذە المجــلة، قــام ســ²ث أنــ
هـــÎرتـــز والـــمنظمة اإلPائـــ,ل,ة لـــل5حث والـــتوثـــيق وحـــقوق اإل½ـــسان (عـــك,فوت)، كـــشف فـــ,ه 
" إPائـ,ل، نـ¶,جة 

عـن مـصاعـب مـتعمدة ُوضـعت لـُتعرقـل الـوصـول إA سـجالت األرشـ,ف 23
" ســحب وثــائــق أرشــ,ف,ة مــحورsــة مــن الــمجال الــعام. تــضمن 

للســ,اســة الــرســم,ة الــمتمثلة 23
sن صــفحة، فــّصلت  z{تها عــك,فوت مــن خــمس وع z{½ وثــ,قة "

Ë$ذلــك الــتحقيق االســتقصا
" شهــري أبــstــل¼نــ²سان 

" ارتــكبتها الــقوات الصهــيونــ,ة 23 qrفــيها سجــل األعــمال الــمتالحــقة ال
ـــفتهما  Ï2 مـــتعمديـــن وظ ـــانـــا أســـل���� " تـــوضـــح أن التهج�� والتهـــد(ـــد̂  qrومـــايـــو¼أ(ـــار 1948، وال

2 للهجرة.  ة من الفلسطيvي�� القوات الصهيون,ة للدفع &أعداد كب��
&ــاإلضــافــة إA تــقد(ــم ســتة وثــائــق إPائــ,ل,ة، لــم (ــعد &ــاإلمــ�ان الــوصــول إA الــvسخ األصــل,ة 
" األ&ـعاد، 

مـنها &ـالـرغـم مـن نـfع ال}sة عـنها، فـإن مـلف الـتوثـيق الـخاص هـذا هـو لهـدف ثـال$¡
يـــر«" إA تحـــل,ل األســـ5اب وراء الـــقمع الـــمكثف الـــذي مـــارســـته دولـــة إPائـــ,ل ضـــد الـــ5حث 
ــــل مــــن الــــعمل   ̂Yتــــقي,م تــــ5عات هــــذە الســــ,اســــة ع AÑســــجالت األرشــــ,ف، و Aالمســــ¶ند إ
 Yعــمله ع Aإضــافــة إ ، 2 " فلســط��

" المســتقY5" والــنضال األوســع مــن أجــل الــعدالــة 23 ¡rال5ح
، مــن خــالل  " تــع²شها مــلفات األرشــ,ف، إن صــح التعب�� qrتحــدي هــذە الــحق,قة الجــد(ــدة ال

طلق عل,ه اسم (األرش,ف التوض,ª" للنك5ة). 
Ò
خلق ما سا

تدم<= األرش7ف 

" الـذي أجـراە مـركـز عـك,فوت، 
Ë$رتـز عـام 2019 عـن الـتحقيق االسـتقصاÎـر هـstتـق "

^ـما ورد 23
فــــإن تــــقي,د إPائــــ,ل لــــجهود الــــوصــــول إA الــــمواد األرشــــ,ف,ة هــــو جــــزء مــــن عــــمل,ة رســــم,ة 
" وزارة الـــدفـــاع. هـــذە الـــمنظمة الـــتا&ـــعة 

تـــزعـــمها جـــهاز مـــالـــماب، وهـــو قـــسم األمـــن ال}ي 23
ي مـــالـــماب Ó" وحـــدة sPة تـــعد أ½شـــطتها   لـــالخـــتصار الع�#

k
" ُ§سّ� وفـــقا qrلـــوزارة الـــدفـــاع وال

" غـــا(ـــة ال}sة، ولـــم ُ(ـــ£شف عـــن وجـــودهـــا إال مـــن ِقـــ5َل الـــمؤرخ اإلPائ,Y" أف�2 
انـــ�تها 23 2 وم��

، وذلك ضمن جهودە إللقاء الضوء عY س,اسات إPائ,ل النووsة.  2 كوه��
عY مـدار الـتحقيق، وجـدت هـÎرتـز أن هـي,ل حـورsـب الـذي أدار مـالـماب لـعقديـن حqr نـها(ـة 
ــان قــد &ــدأ الــعمل عY إزالــة مســ¶ندات مــن األرشــ,ف عــندمــا تــرأس الــقسم ال}ي،   ̂2007
 مــسؤوØً عــن مــنع 

k
وهــذە مــمارســة §ســتمر حqr الــيوم عY (ــد خــلفائــه. (^ــان حــورsــب أ(ــضا

" &ـــحثه الـــمتعلق 
ـــان &ـــحاجـــة لـــها 23  ̂ " qrالـــمواد األرشـــ,ف,ة ال Aأو الـــوصـــول إ z{½ 2 مـــن كـــوهـــ��

" حــديــثه مــع الــصح,فة، زعــم حــورsــب أن تــدم�� األرشــ,ف تــّم 
سانــة إPائــ,ل الــنووsــة.) 23 qب�

 "
ـلمات الـصح,فة، "سـيولـد االضـطرا&ـات 23 &ـحجة أن الـ£شف عـن وثـائـق الـنك5ة، و�حسـب̂ 

" ال5الد". 
23 " المجتمع العر$#

" [شــ��  qrائــ,ل والPإ "
، األول هــو أن األقــل,ة الفلســطيv,ة 23 2 يث�� هــذا الــرأي السخــstــة لســÙب��

ــانــت ومــنذ مــنتصف  الــمسؤولــون اإلPائــ,ليون إA أبــنائــها &ــاســم "عــرب إPائــ,ل" لــطالــما̂ 
" أ½شــطة 

 فــ,ما يــتعلق &ــاالنخــراط 23
k
ها وعــ,ا الــثمانــ�نات مــن ضــمن أ½شــط المجــموعــات وأ¢�¡

" تــمثل المهّجــstــن  qrــن الstحــما(ــة ذكــرى الــنك5ة. تــمكنت جــمع,ة الــدفــاع عــن حــقوق المهّجــ
2 آخــــstــــن مــــن  2 فلســــطيvي�� 2 و�ــــاحث�� 2 داخــــل إPائــــ,ل &ــــالــــتعاون مــــع نــــاشــــط�� الفلســــطيvي��
 Aة ألحــداث عــام 1948 دون الــحاجــة إ,vلــلروا(ــة الفلســطي "Ûالجــْم " 2rالتب Yالــمحافــظة ع



 

. الســÝب  "
q3تــجار�ــــهم الــخاصــة فــ,ما يــتعلق &ــالتطهــ�� الــعر Yائــ,ل,ة لــلتأ¢ــ,د عPالــوثــائــق اإل

عــ,دْت لــها صــفة ال}sة قــد تــم  Òا " qrأن ال£ث�� مــن الــوثــائــق ال Aرتــز أشــارت إÎهــو أن هــ "
الــثا2$

2 الجــدد. تــمثل رّد حــورsــب عY الــصح,فة &ــأن   عY (ــد الــمؤرخ��
k
ها &ــالــفعل، خــصوصــا z{½

"، وذلـــك  2 وثـــائـــق كهـــذە قـــد "تهـــدد مـــصداقـــ,ة الـــدراســـات الـــخاصـــة بـــتارsـــــــخ مـــش�لة الـــالجئ��
&حسب تعب�� الصح,فة. 

ـالصهـيونـ,ة المع2r الـذي (ـعّرفـه &ـاتـstـك وولـف &ـاسـم   ̂ "
ـات االسـتعمار االسـ¶,طا2$ ُتـدرك حـ̂ر

 ، "
" وجـــــود إPائـــــ,ل &ـــــصفتها دولـــــة اســـــتعمار اســـــ¶,طا2$

23 ." 2 "الـــــقضاء عY الـــــس�ان األصلي��
 "
23 

k
" &ـــالـــحاجـــة إA إخـــفاء األدلـــة عY ارتـــ�اب أفـــعال الـــتصف,ة، خـــصوصـــا 2rهـــناك تـــوقـــع ضم

ق  z{ال "
" سـ,اق دولـة تـزعـم أنـها "الـد(ـمقراطـ,ة الـوحـ,دة 23

23 qrزمـن ال [سـ¶سيغ االسـتعمار ح
" نـك5ة 

23 Yفـإن فـعل الـتصف,ة ال يتجـ ، "Aاألوسـط" وأنـها "دولـة يـهود(ـة د(ـمقراطـ,ة". و�ـالـتا
ـل  " مـحوهـا مـن األرشـ,ف. &حسـب وولـف، فـإنـه (ـمكن تـصv,ف̂ 

1948 فـقط، &ـل كـذلـك 23
" الجـزائـر وجـنوب 

الـ,ا. 23 qـ�ا الـشمالـ,ة وأسـ�stأمـ "
ـما حـدث 23 أفـعال الـتصف,ة عY أنـها إ&ـادة،̂ 

 "
q32 مـن خـالل مـصادرة األرض والتطهـ�� الـعر أفـstـق,ا مـثáً، تـم التخـلص مـن الـس�ان األصلي��

" الـتدرsـج,ة &ـدأت 
q32 كـذلـك، فـإن أفـعال التطهـ�� الـعر " فلسـط��

ونـظام الـفصل العن°ي. 23
ـانـت الـوسـ,لة األسـاسـ,ة الـمت5ّعة إلنـجاز "الـقضاء  ، إذ̂  "

sنات الـقرن الـما�2 z{مـنتصف ع "
23

 ." 2 عY الس�ان األصلي��
 إنـما بـv,ة تـأسـ²س,ة &ـالـغة األهـم,ة 

k
" لـ²س حـدثـا

ُ(ـعّد تـعليق وولـف &ـأن االسـتعمار االسـ¶,طا2$
، إذ (ــــــــــكشف عــــــــــن الــــــــــعنف الــــــــــمتأصــــــــــل الــــــــــذي تــــــــــع,ه أ(ــــــــــدولــــــــــوجــــــــــ,ا  "Aالــــــــــنقاش الــــــــــحا "

23
" عY مــــــــــدار تــــــــــارsــــــــــــــخ الصهــــــــــيونــــــــــ,ة، واألفــــــــــعال اإلPائــــــــــ,ل,ة ضــــــــــد 

االســــــــــتعمار االســــــــــ¶,طا2$
2 مـــن  " وقـــت الحـــق. &ـــمصطلحات أ¢�¡ دقـــة، فـــإن الـــرؤsـــة بـــâخـــالء فلســـط��

23 2 الفلســـطيvي��
 "
" تــتمثل 23 qrوال ،ãــــــخ الــ5الد الــمعاsتــار "

ت تــحوالت الــعنف الــمألــوفــة 23
ّ

الــس�ان الــعرب غــذ
" خــالل 1948، وفــرض الــح�م الــعسكري عY مــختلف مجــموعــات الــس�ان 

q3التطهــ�� الــعر
 الــماضــ,ة، إضــافــة إA الــهجوم عY مــنظمة التحــstــر 

k
2 عــامــا الفلســطيv,ة عY مــدار الســ5ع��

" الــــضفة الــــغ�tــــ,ة عــــام 2002 
" لــــبنان عــــام 1982 والــــعمل,ات الــــعسكstــــة 23

الفلســــطيv,ة 23
2 الـــتارsـــخ,ة، وهـــذە  ـــل مـــ�ان داخـــل فلســـط��  ̂ "

وحـــصار غـــزة ومـــشارsـــــــع الـــته�sـــد الـــجارsـــة 23
" &حر الممارسات اإلPائ,ل,ة العن,فة. 

األمثلة ل²ست إال نقطة 23
" األوســاط األäــاد(ــم,ة أو اإلعــالمــ,ة، 

اليــزال هــذا الــتص�sــر غ�� مــقبول لــدى الــت,ار الــسائــد 23
" تــــصنف الحــــركــــة الصهــــيونــــ,ة كحــــركــــة  qrــــالــــرغــــم مــــن عــــدد كب�� مــــن الــــدراســــات الــــ5حث,ة ال&
 مـا، 

k
" الحـديـثة نـوعـا

" ذلـك صـح,فة دراسـات االسـتعمار االسـ¶,طا2$
، &ـما 23 "

اسـتعمار اسـ¶,طا2$
 . 2 2 &موض�ع فلسط�� ان عY الورق من ½}z عددين متخصص�� " تمكنت وÑن̂  qrوال

 2 2 قــــــوميت�� 2 حــــــركت��  ب��
k
2 ال تــــــزال تعت�# ãاعــــــا åــــــش�ل عــــــام، فــــــإن قــــــض,ة إPائــــــ,ل¼فلســــــط��

 "
ّ األسـلوب تـلجأ 23 " " الـمسؤولـ,ة عـن الـعنف: واحـدُة ذات نـظام د(ـمقراطـ,ة غـر$#

تـ¶ساوsـان 23
" ذو ثـقافـة عـن,فة  &ـعض األحـ,ان فـقط إA الـعنف الـمفرط، فـ,ما أن الـثانـ,ة Ó" مـجتمع عـر$#

أص,لة. 
" ذلـــــك ظـــــهور حـــــركـــــة الـــــمقاطـــــعة 

ة، أدت عـــــدة أحـــــداث جـــــد(ـــــدة &ـــــما 23 " الـــــسنوات األخ��
23

" الــــــنظام 
" الــــــمتطرف 23 2rوالــــــتحول ال,مي BDS وســــــحب االســــــ¶ثمارات وفــــــرض الــــــعق��ــــــات

2 الــــــــــمناsãن  2 الــــــــــغ�tي�� ، وصــــــــــعود جــــــــــ,ل جــــــــــد(ــــــــــد مــــــــــن الســــــــــ,اســــــــــي�� "Y,ائPاإل "Áالســــــــــ,ا
" إPائــــ,ل أن الــــذا¢ــــرة الــــتارsــــخ,ة 

23 2 ــــلها إA أن َ(عت�# أرفــــع الــــمسؤول�� ، أدت̂  2 للفلســــطيvي��



 

ــأســلحة ضــد أي جــهود إضــافــ,ة  واألعــمال الــتأرsــخ,ة أضــحت أدوات (ــمكنها أن §ســتخدم̂ 
  . "Aالمجتمع الدو "

" تتدهور &الفعل 23 qrائ,ل الPة صورة إstلتع
2 2009 و2019، تــمكنت إPائــ,ل مــن إدارة  خــالل مــا أســّم,ه &ـ "عــقد نــ¶ن,اهــو" الــممتد ب��
، &ــأســلوب  2 أرضــ,ة الــتحوالت هــذە مــن خــالل نــfع الــص,غة الســ,اســ,ة عــن قــض,ة فلســط��
 Yأطـلقتها ع " qrـك,ة الـحالـ,ة مـن خـالل "صـفقة الـقرن" الstمـشا&ـه لـما قـامـت &ـه اإلدارة األمـ
2 غ�� مســــ²سة ســــوف لــــن تــــتمكن مــــن اســــتخدام روا(ــــة تــــارsــــخ,ة لــــدعــــم  اعــــت5ار أن فلســــط��
، أو الـحق &ـالـعودة، و�ـالـتاA" فـإن  الـمطالـب السـ,اسـ,ة &ـالـحصول عY دولـة، أو تـقstـر المص��
" 2020 تـصّور 

" يـنايـر¼^ـانـون الـثا2$
" كـشف عـنها الـرئـ²س األمـëst" دونـالـد تـرامـب 23 qrالخـطة ال

ــــمش�لة اقــــتصاد(ــــة واجــــتماعــــ,ة (ــــمكن دعــــمها &ــــالــــتم�sــــل الــــماA" أو  الــــقض,ة الفلســــطيv,ة̂ 
" ُرفــعت عــنها ال}sة مــا هــو  qrــسكينها بهــدوء. إن تــدم�� األرشــ,ف مــن خــالل إزالــة الــمواد ال§
اتــ,ج,ة للتخــلص مــن الــمسألــة الفلســطيv,ة بــرمــتها، وقــد أقــدمــت  qإال جــزء مــن نــفس االســ�
 "
ـإغـالق &ـعثة مـنظمة التحـstـر الفلسـطيv,ة 23 إدارة تـرامـب &ـالـفعل عY ال£ث�� مـن خـطواتـها،̂ 

" إPائـــ,ل إA الـــقدس، وقـــطع الـــتم�sـــل األمـــëst" عـــن 
واشـــنطن ونـــقل الـــسفارة األمـــstـــك,ة 23

ق األوســط،  z{ال "
2 الــتا&ــعة لــألمــم المتحــدة 23 2 الفلســطيvي�� مــنظمة إغــاثــة و§ــشغ,ل الــالجئ��

" الفلسطيv,ة المحتلة. 
" األرا�2

ع,ة المستوطنات اإلPائ,ل,ة 23 z{å اف qواالع�

األJحاث المستق#ل7ة عن النك#ة 

 Y2 عrب " qrال "Óائــ,ل، وPُيــزعــم أنــها تــدّمــر ســمعة إ " qrــش�ل الــوثــائــق الــخاصــة &ــالــنك5ة وال§
" ُرفــعت  qrالــثمانــ�نات، أقــل مــن 2% مــن الــوثــائــق ال "

أســاســها الــمؤرخــون الجــدد أعــمالــهم 23
" إPائـ,ل، وهـو رقـم ضـî,ل &ـ�افـة الـمقايـ²س، هـذە الـوثـائـق Ó" مـا يـتم الـعمل 

عـنها ال}sة 23
 2 " أن ½سـتخلص أن الـج,ل الـقادم مـن الـمؤرخ��

qÂب هـذا، فـمن المنطÝسـå .إخـفائـه اآلن Yع
" أشـــــار إلـــــيها  qrـــــارة األعـــــمال الsمـــــواد أرشـــــ,ف,ة جـــــد(ـــــدة وال ز Aلـــــن يـــــتمكن مـــــن الـــــوصـــــول إ
أســـــالفـــــهم، عY األقـــــل خـــــالل المســـــتق5ل الـــــقstـــــب. تـــــعمل التحـــــد(ـــــات الـــــ5حث,ة لـــــلص,اغـــــة 
، تـعمل عY تـرسـيخ  2 2 قـوميت�� 2 حـركت��  ب��

k
 قـد(ـما

k
المهـ,منة والـسائـدة لل°اع &ـصفتها ãاعـا

الـــنك5ة &ـــصفتها جـــstـــمة ضـــد اإل½ـــسانـــ,ة، وهـــو تـــصور تـــرفـــضه إPائـــ,ل والـــمدافـــعون عـــنها. 
" ضـــوء احـــتمالـــ,ة الـــمنع الـــðامـــل مـــن الـــوصـــول إA األرشـــ,ف مســـتقáً5، هـــل لـــديـــنا 

ولـــ£ن و23
 "
q3كـــــون الـــــنك5ة فـــــعل تطهـــــ�� عـــــر Yتـــــعد أدلـــــة دامـــــغة ع " qrمـــــن الـــــوثـــــائـــــق ال "

2Âالـــــيوم مـــــا (ك
"؟  2 ومحاولة لتطبيق "القضاء عY الس�ان األصلي��

2 مــــن ســــ�انــــها، وهــــم &ــــالــــتأ¢ــــ,د لــــ²سوا  [شهــــد الــــالجــــئون الفلســــطيvيون عY إفــــراغ فلســــط��
ـــانـــوا هـــم أو أســـالفـــهم قـــد تـــعرضـــوا  " إPائـــ,ل الجـــدد لـــمعرفـــة مـــا إذا مـــا̂ 

2óمـــؤر Aـــحاجـــة إ&
نا &ـأن مـئات مـن الـقرى تـعرضـت  ـما أنـنا ال نـحتاج إA وثـائـق أرشـ,ف,ة لتخ�#  ̂، "

q3للتطهـ�� الـعر
لـــــلتدم�� والـــــدفـــــن تـــــحت المســـــتوطـــــنات الـــــيهود(ـــــة الجـــــد(ـــــدة فـــــ,ما [س� اآلن &ـــــالـــــغا&ـــــات 
" الشفõ" وال يـزال الـمصدر األسـاÁ" لـلعد(ـد مـن الـقصص  2rـــــخ الفلسـطيsـان الـتار الـوطـن,ة.̂ 
" ذلـــك جـــرائـــم الحـــرب خـــالل الـــنك5ة، رغـــم أن األمـــر اســـتغرق 

الـــمروعـــة عـــن الـــوحشـــ,ة &ـــما 23
2 لـ,كونـوا مسـتعديـن أو قـادرsـن عY مـشاركـة تـجار�ـــهم وذكـstـاتـهم  ـامـáً لـمعظم الـناج��  ̂

ً
ö,جـ

ى  . بهــذا، تــصبح هــذە الــمواد األرشــ,ف,ة عY وجــه الــخصوص ذات أهــم,ة ك�# 2 مــع الــ5احث��
" الـذي حـصل عـام 1948، إضـافـة إA األ(ـدولـوجـ,ا 

q3ة للتطهـ�� الـعرãفـهم الـصلة الـمعا "
23



 

 "õـــــــــخ الشفsأوصـــــاف الـــــتار "
" مـــــلء الـــــثغرات 23

ـــــما [ـــــساعـــــد ذلـــــك 23 والـــــدوافـــــع وراء ذلـــــك.̂ 
لألحداث &صفتها ذكstات تصبح أقل دقة مع مرور الوقت.   

فقدان وث7قة رئKس7ة 

" ســـ,اق الـــعوالـــم األخـــرى، ال (ـــمكن أن §شهـــد وثـــ,قة واحـــدة &ـــصفتها 
كـــقاعـــدة أســـاســـ,ة و23

ـان الحـد(ـث عـن إ&ـادة   يـوضـح مـعالـم اإل&ـادة الجـماعـ,ة أو الـدعـوات لـها، سـواٌء̂ 
k
دلـ,áً دامـغا

" شــــمال أو جــــنوب أمــــstــــ�ا، أو الــــيهود أثــــناء المحــــرقــــة الــــيهود(ــــة، أو 
23 2 2 األصلي�� األمــــstكي��

2 خـــالل الـــحق5ة الـــمعاãة. عـــادة مـــا تـــدفـــع األعـــمال الـــ5حث,ة الـــخاصـــة &ـــاإل&ـــادة  الـــروانـــدي��
" حـاالت ال (ـمكن الـعثور فـيها عY أي 

الجـماعـ,ة åـسؤال عـن الـنوا(ـا عY الـنطاق الـواسـع، 23
2 أ¢�¡  مخــططات. لــ£ن، يــ5دو أن غــ,اب وثــ,قة الــدلــ,ل الــقاطــع ي¶ســÝب &ــاإلر�ــاك لــألäــاد(مي��
2 أن عـدم وجـود  " ح��

. &حسـب مـالحـظة ألـ,كس دي وال الـمؤسـفة، فـإنـه "23 2 مـنه لـلقانـوني��
2 ودارÁ" اإل&ــــادة  مخــــططات أ(ــــديــــولــــوجــــ,ة وتــــح�sــــل,ة أمــــٌر مــــهم &ــــالvســــ5ة لــــلد&ــــلومــــاســــي��
الجــماعــ,ة، فــإنــه ال يــنطوي عY عــدم وجــود ذنــب &حســب الــقانــون". (ــذكــرنــا دي وال &ــأن 
2 عــن  " تــم إ½ــشاؤهــا لــمحاســ5ة الــمسؤول�� qrالــمح�مة الــجنائــ,ة الــدولــ,ة الــخاصــة بــروانــدا وال
" روانــدا لــم (ــكن إ&ــادة جــماعــ,ة åســÝب وجــود 

َصت إA أن مــا حــدث 23
�
اإل&ــادة الــروانــد(ــة َخــل

" ذلـــك الســـ,اق الـــعام الـــذي "وقـــع فـــ,ه 
اض عـــدد مـــن الـــحقائـــق &ـــما 23 qب اف�Ýســـå دلـــ,ل، إنـــما

أذى متعمد وممنهج عY الجماعة المستهدفة". 
 Y2 ع اهـــــ��  [ـــــسوق ال�#

k
" الـــــسودان، فـــــإنـــــه أ(ـــــضا

" إقـــــل,م دارفـــــور 23
" تـــــعل,قه عY الـــــوضـــــع 23

23
sة عY مســـتوى إ&ـــادة جـــماعـــ,ة دون وجـــود خـــطة شـــامـــلة، وهـــو  z{Ýـــمة ضـــد الstحـــدوث جـــ
" §ســتمر  qrــج,ة الsاألمــر الــذي ال يــتصل بــوصــف الــنك5ة فحســب، &ــل بــوصــف اإل&ــادة الــتدر
" مـــــــمارســـــــتها ضـــــــد قـــــــطاع غـــــــزة مـــــــنذ الـــــــعام 2005. (ـــــــكتب دي وال: "وضـــــــعت 

إPائـــــــ,ل 23
الــحكومــة الــسودانــ,ة خــطة لــعمل,ة بهــدف مــ�افــحة الــعص,ان، وأعــطت ضــ5ّاطــها الــحصانــة 
" عY نــطاق  2rــش�ل روتيå ــانــوا يــرتــكبونــها  ̂ " qrارتــ�اب الــفظاعــات، وال Yامــلة لــدفــعهم عðالــ
 "
ـــانـــت تـــلك عـــمل,ة غ�� أخـــالقـــ,ة لـــم�افـــحة الـــتمرد واســـتمرت 23  ̂. "

q3أســـاس عـــر Yواســـع وع
التصاعد إA حد كونها إ&ادة جماع,ة". 

ù" زاهاـر أنهـ ال  " قضـ,ة رواندـا، إذ (دـّ
23 

k
 مشـابهـا

k
" أل²ـس�اندـر زاهاـر رأ(اـ

(قـدم ال5ـاحثـ القـانوـ2$
 "
q3ـمة مـا مـثل التطهـ�� الـعرstاعـتماد الخـطة األسـاسـ,ة كتفسـ�� وحـ,د لـفداحـة جـ 

k
(ـمكن دائـما

 .  أهـــم,ة مـــماثـــلة إن لـــم تـــكن أ¢�#
k
" أحـــ,انـــا

2ªsـــؤكـــد أن للســـ,اق الـــتارsأو اإل&ـــادة الجـــماعـــ,ة، و
ها، وذلـــك &ـــفضل  اوة الـــيوم مـــن غ�� 2ã أشـــد "Óروانـــدا بـــ�ئة عـــدائـــ,ة، و "

"^ـــانـــت اإل&ـــادة 23
" تــلك الــمنطقة قــ5ل عــدة ســنوات 

" &ــدأت 23 qrــل شــ�لته ال°اعــات المســتمرة الsمــسار طــ�
وÓ" §ســـتمر حqr الـــيوم". &ـــ�لمات أخـــرى، يـــندر أن يـــوجـــد مســـ¶ند لخـــطة رئ²ســـ,ة يـــوضـــح 
" §ســتهدف جــماعــة عــرقــ,ة  qrأو التهج�� ال "ùخــطة حــذرة ومــمنهجة لــعمل,ات الــقتل الجــما
" صـــفحات هـــذە المجـــلة عـــن كـــ,ف تـــوشـــك 

أو ديـــv,ة مـــا، &ـــالـــرغـــم مـــما قـــالـــه ولـــ,د خـــالـــدي 23
مس¶ند مشا&ه.  الخطة (دال) عY أن تصنف̂ 

 2 " مــورÌــس لــلتوصــل إA خــالصــة &ــأن تهج�� الفلســطيvي�� 2rيÙإن غــ,اب خــطة رئ²ســ,ة أّدى ب
ــــان مجــــرد نــــ¶,جة حــــتمّ,ة   ̂1948 "

 لــــه، وأن مــــا حــــدث 23
k
 مــــتعمداk أو مخــــططا

k
لــــم (ــــكن أمــــرأ

للحـــرب. ولـــ,كن كـــذلـــك، فـــإن وجـــود خـــطة رئ²ســـ,ة ال (ـــقدم الـــدلـــ,ل الـــرئÊ²" عY تـــص�sـــر 



 

 "
" الـــعمل نـــفسه ال 23

. فـــالـــدلـــ,ل واضـــح 23
k
اk عـــرقـــ,ا حـــدث مـــا &ـــصفته إ&ـــادة جـــماعـــ,ة أو تطهـــ��

" [ـساعـد  #óواأل(ـديـولـو "
2ªs2 الـتار " السـ,اق��

" سـ5قت حـدوثـه. لـ£ن وضـع الـدلـ,ل 23 qrالـوثـائـق ال
" تـــــــنف,ذ 

" فـــــــضح دور األ(ـــــــدولـــــــوجـــــــ,ا 23
2 عY تـــــــقي,م درجـــــــة جـــــــهوزsـــــــة الـــــــجناة، و23 الـــــــمؤرخ��

. بــنفس األهــم,ة تــكون حــق,قة إمــ�انــ,ة  " التهج�� والــتدم��
الســ,اســات الــوحشــ,ة الــمتمثلة 23

" كهــــذە لتحــــدي أمــــور ســــخ,فة مــــثل خــــطة تــــرامــــب للســــالم 
اســــتخدام وثــــائــــق مــــن الــــما�2

" تـعتمد عY عـدم §سـي²س الـقض,ة الفلسـطيv,ة  qrـــــع أخـرى مـتعلقة &ـصفقة الـقرن الsومـشار
وتـح�sـلها إA مـش�لة اقـتصاد(ـة ذات أ&ـعاد إ½ـسانـ,ة، و�ـالـتاA" تـحقيق الهـدف السـ,اÁ" مـن 
"، وهـــــو مـــــا أســـــماە الـــــراحـــــل &ـــــاروخ كـــــ,مرلـــــينغ &ـــــالجـــــstـــــمة  2 "الـــــقضاء عY الـــــس�ان األصلي��

sن من فكرة األرض الم5احة .  z{سخة القرن الحادي والع½ Aالس,اس,ة، إضافة إ
، فــــإنــــنا نــــحتاج إA وفــــرة مــــن المســــ¶ندات لــــلّت5Èت مــــن  2 2 متخصص�� ــــمؤرخ�� " الــــحق,قة،̂ 

23
صــحة الــدلــ,ل عY ســ,اســات المســتوطــنات الــيهود(ــة األوA وســ,اســات إPائــ,ل اإلجــرامــ,ة 
2 قـد تـ5دو الـمهمة الـموازsـة أ¢�¡ سـهولـة فـ,ما يـتعلق &ـما &ـعد 1967،  " ح��

" عـام 1948. 23
23

" الــــواقــــع أ¢�¡ 
23 "Ó 1948 شهــــدتــــها نــــك5ة " qrفــــإن الــــدراســــة المســــتمرة لــــلن,ة والــــوحشــــ,ة ال

أهــــم,ة لــــفهمنا لــــطب,عة ال°اع الــــمعاã. لــــحسن الحــــظ، فــــ5اإلضــــافــــة إA الــــعمل الــــمذهــــل 
 2 2 المتخصص�� ، فـــــإن عـــــدداk قـــــل,áً مـــــن الـــــمؤرخ�� "õـــــــــخ الشفsالمســـــتمر فـــــ,ما يـــــتعلق &ـــــالـــــتار
صـــادفـــوا ع�# الـــسنوات وثـــائـــق إPائـــ,ل,ة مـــؤثـــرة، و�ـــالـــطبع، فـــإن ســـجالت أرشـــ,ف أخـــرى، 
كــتلك الــخاصــة &ــالــوال(ــات المتحــدة أو الــممل£ة المتحــدة أو األمــم المتحــدة تqÂ5 مــفتوحــة 
ر الــوصــول إA ســجالت األرشــ,ف، لــ£نها أقــل أهــم,ة 

ّ
، يــتعذ " " الــعالــم الــعر$#

أمــام الــعاّمــة. 23
" أو الـــعنف 

q3الـــس�ان، أو التطهـــ�� الـــعر Yعـــند الحـــد(ـــث عـــن الجـــدال الـــمتعلق &ـــالـــقضاء ع
 . 2 اله,�Y" ضد الفلسطيvي��

2 خطر: أرش7ف توض2N7 للنك#ة 
TU وثائق

ق 
Ï
" الـصفحات الـقادمـة، سـأنـاقـش عـدداk مـن الـوثـائـق الـمرفـقة &ـالـصور عـند تـوافـرهـا، وسـأعـل

23
" وقمُت بتص�sرە ق5ل &عض الوقت.  

" الما�2
عY أهم,ة هذا الدل,ل الذي صادفُته 23

 "
23 "

q3لـعمل,ات التطهـ�� الـعر " 2rتـ¶بع هـذە الـوثـائـق الـمنطق ذاتـه، ذلـك الـخاص &ـالـمسار الـزم
" األرشـــ,ف 

2 الـــذيـــن عـــملوا 23 2 والصحفي�� 2 خـــالل 1948. قـــام ال£ث�� مـــن الـــمؤرخ�� فلســـط��
" الـعثور عY ½ـسخ مـن هـذە 

ض االسـتمرار 23 qمـ�انـنا أن نف�âبـ ، "Aـاألمـر ذاتـه، و�ـالـتا& "Y,ائPاإل
 " qrة مـــرة أخـــرى، والsP ـــعد مـــا تـــم اعـــت5ار &ـــعضها& qrالـــوثـــائـــق &ـــحوزة ال£ث�� مـــن األفـــراد ح

 لأل&حاث المستق5ل,ة. 
k
س¶ش�ل مصدراk هاما

" أبــــstــــل 1948 &ــــطرد الــــعرب مــــن مــــساحــــات شــــاســــعة مــــن الــــفضاء 
يــــ5دأ مــــسار االســــ¶,الء 23

 "
" لـــــلمناطـــــق الـــــساحـــــل,ة حـــــول (ـــــافـــــا وحـــــ,فا 23

، واالحـــــتالل الصهـــــيو2$ 2 " فلســـــط��
ي 23 الح2°

" 14 مــن مــايــو¼أ(ــار. (اقــرأ المســ¶ندات 1 و2). تــلت 
" ســ5قت نــها(ــة االنــتداب 23 qrاألســابــيع ال

 15 "
ة تـأسـ²س الـدولـة 23 q2 ف� هـذە الـمرحـلة األسـاسـ,ة مـن االسـ¶,الء الـعسكري عY فلسـط��

مـن مـايـو¼أ(ـار، عـندمـا اسـتهدف مـا [س� اآلن &ـالـج²ش اإلPائ,Y" الـساحـل الـشماA" خـالل 
" لــــم تــــكن قــــد وقــــعت &ــــعد تــــحت  qrالــــ5لدات الــــثالثــــة ال Yع Aشهــــر يــــولــــيو¼تــــموز، واســــتو
االحـــتالل، وÓ" الـــلد والـــرمـــلة والـــناãة (إقـــرأ المســـ¶ند 3). حـــصلت &ـــلدات الـــضفة الـــغ�tـــ,ة 
ق  zP "

ــــالــــة الــــيهود(ــــة والــــممل£ة الــــهاشــــم,ة 23 2 الــــ̂و " ب�� 2rالحــــما(ــــة &ــــفضل تــــفاهــــم ضم Yع



 

ب الـقتال مـن غـزة، وهـو  qاألردن، والـذي تـم الـتوصـل إلـ,ه قـ5ل انـدالع الحـرب. كـذلـك لـم (ق�
2 الـذيـن تـم إ&ـعادهـم مـن الـمناطـق  مـا جـعلها مـركـزاk السـتق5ال مـئات اآلالف مـن الفلسـطيvي��
ة مــن االحــتالل  " تــ5دأ جــنوب (ــافــا وحqr الــوصــول إA ب�Ë الســبع. شهــدت الــمرحــلة األخ�� qrال
sن أول 1948 عY اســـتحواذ  z{§¼أ¢ـــت��ـــر "

" اســـتمرت لشهـــر &ـــعد &ـــدايـــتها 23 qrالـــعسكري وال
2 (ــافــا والــقدس، إضــافــة إA أقü جــنوب مــنطقة الخــل,ل  ق,ة ب�� z{الــسهول ال Yائــ,ل عPإ
ي). تـزامـن هـذا مـع احـتالل الـقوات اإلPائـ,ل,ة لـمناطـق  (إقـرأ رسـالـة عـsfـزي الـرفـيق إلـ,ازر ب��
 "
رتـــــك5ت هـــــناك 23 " ا� qrتـــــم تـــــوثـــــيق &ـــــعض الـــــفظاعـــــات ال) .Yوالجـــــل,ل األع "Aالجـــــل,ل الـــــشما

المس¶ند 4). 
حqr &ــعد أن أفــرغــت إPائــ,ل الــقرى مــن ســ�انــها، حــاول أهــلها الــعودة إA مــنازلــهم &ــعد أن 
" المســـ¶ند 5، (ـــمكن قـــراءة أمـــر &ـــطرد 

خـــمدت الـــمعارك، لـــيتم إ&ـــعادهـــم عـــنها مـــن جـــد(ـــد. 23
" ت¶بع إقل,م غزة.  qrمناطق المجدل عسقالن، وال "

س�ان هذە القرى 23
" الـــعمل,ة اإلجـــمالـــ,ة لســـلب وتهج�� الـــس�ان 

تـــتصل هـــذە المســـ¶ندات &ـــمراحـــل أســـاســـ,ة 23
ة المســ¶ندة إA شــهادات  ، وقــد تــم تــأ¢ــ,دهــا مــن خــالل األ&ــحاث األخ�� 2 2 لفلســط�� األصلي��

تارsخ,ة شفه,ة. 

 2Vن عاWعمل7ات إيهود و

" أبـstـل¼نـ²سان و�ـدا(ـات مـايـو¼أ(ـار 1948، وضـعت الـقوات الصهـيونـ,ة أنـظارهـا عY مـدن 
23

sا و�ــــــ²سان وصــــــفد وحــــــ,فا  ــــــل مــــــن ط�# ، تــــــمكنت مــــــن إفــــــراغ̂  2 . وخــــــالل أســــــبوع�� 2 فلســــــط��
رتـــك5ت هـــذە الجـــرائـــم &ـــحق الـــمدن مـــع ســـبق  والـــقدس الـــغ�tـــ,ة وsـــافـــا وعـــ�ا مـــن ســـ�انـــها. ا�
" كــتاب ســمحا 

، وذلــك &ــدلــ,ل االقــت5اس الــتاA" مــن بــن غــورsــون 23 2 صد الــðامل�� qار وال�ãاإل
فال&ان الهام &عنوان (م,الد إPائ,ل: األساط�� والحقائق): 

ــان أهــلها   ̂ " qrتــدم�� مــجتمعات الــمدن، وال "
" لــلقوات الــيهود(ــة 23 #ª,ات qتــمثل الهــدف االســ�"

 Yـالـقضا(ـا السـ,اسـ,ة. لـم يـتم ذلـك مـن خـالل الـقتال ع& 
k
 ووعـ,ا

k
2 تـنظ,ما أ¢�¡ سـ�ان فلسـط��

 Yتـــلو اآلخـــر داخـــل الـــمدن والـــ5لدات، لـــ£ن مـــن خـــالل االســـتحواذ ع kأبـــواب الـــمنازل واحـــدا
ها. أدت هــذە اآللــ,ة إA انهــ,ار واســ¶سالم حــ,فا  الــمناطــق الــstــف,ة الــمح,طة &ــالــمدن وتــدم��
sا وصــد وعــ�ا و�ــ²سان والــلد والــرمــلة والمجــدل و��Ë الســبع. &ــعد أن تــم حــرمــانــها  وsــافــا وط�#
مــــن وســــائــــل الــــنقل والــــطعام والــــمواد األســــاســــ,ة، عــــانــــت مــــجتمعات الــــمدن مــــن الــــتفسخ 

هم عY االس¶سالم.”  والفو�2 والج�ع ما أج�#
" أشــار إلــيها  qrــانــت الــسهول الــساحــل,ة ال مــنطقة أخــرى تــم اســتهدافــها قــ5ل نــها(ــة االنــتداب̂ 
sة.  ي)، أي الـسهول الع�# الـقادة الـعسكstـون والسـ,اسـيون الـصهايـنة &ـاسـم (هـشارون هـاف��
تـكونـت سـهول الـشارون هـذە مـن سـهول سـاحـل,ة امـتدت نـحو الـجنوب مـن (ـافـا وحqr نهـر 
" ُتـــعرف الـــيوم &ـــاســـم &ـــلدة ج} الـــزرقـــاء الـــواقـــعة عY ُ&ـــعد 30  qrالـــمنطقة ال "Óالـــزرقـــاء، و
2 &ــــلدة  ــــانــــت هــــنالــــك أ¢�¡ مــــن ســــت�� " تــــلك الــــ5قعة مــــن األرض،̂ 

اk جــــنوب حــــ,فا. 23 qكــــ,لوم�
: ج} الزرقاء وفstد[س.  2 فلسطيv,ة، لم يبَق منها &عد النك5ة سوى اثvت��

، خـضعت الـقوات الصهـيونـ,ة لـممارسـات  2 " احـتالل ذلـك الجـزء مـن فلسـط��
وع 23 z{قـ5ل ال

، وقـد ركـزت مـعظم هـذە الـممارسـات  2 تـلقيv,ة أ(ـديـولـوجـ,ة مـكثفة عY (ـد الـقادة السـ,اسـي��
ـــانـــوا (ـــحاولـــون åســـط الســـ,طرة عـــليها. صـــّورت روا(ـــات  عY الـــتارsـــــــخ الـــقد(ـــم لـــðل مـــنطقة̂ 



 

sة وÓ" تــتعرض لــالجــت,احــات األجــنÙ,ة  2 مــا [س� &ــمنطقة الــسهول الع�# الــقادة الســ,اســي��
2 وقــت وآخــر. حqr حــق5ة الــرومــان، زخــرت هــذە الــقصص &ــالــ5طوالت لــ£نها &ــعد ذلــك،  ب��
 Y2 الـذيـن "اهـتموا &ـالسـ,طرة ع رَوت أن الـمنطقة خـلت مـن الـس�ان åسـÝب حـ�م المسـلم��
" الحـــــد(ـــــث عـــــن 

" الصحـــــراء، ال الـــــساحـــــل". §ســـــتمر هـــــذە الـــــروا(ـــــات 23
مـــــساحـــــات األرض 23

" &ــق,ت "مــهجورة مــنذ العهــد الــمملوþ" وحqr وصــول الــصهايــنة األوائــل الــذيــن  qrالــسهول ال
" حـال تـر$¡ لـها، حـ,ث لـم تـكن أ¢�¡ مـن مسـ¶نقعات مـ��ـوءة &ـاألمـراض". &حسـب 

وجـدوهـا 23
" منـطقة سهـول السـاحلـ لمـ ت5ـدأ إال 

روا(اـت القـادة الصـهاينـة، فإـن "مـرحلـة منـ االزدهاـر 23
" نــها(ــة الــقرن 

ــل أنــحاء الــعالــم و�ــناء المســتوطــنات الــيهود(ــة 23 عــند &ــدء تــدفــق الــيهود مــن̂ 
 ." z{التاسع ع

" أرض 
 &ــــــصفتها مــــــنصة انــــــطالق "الــــــخالص الــــــيهودي 23

k
تــــــم تــــــص�sــــــر هــــــذە الــــــسهول أ(ــــــضا

" ســـــــوى 
ر صـــــــفوهـــــــا åـــــــش�ل دوري وعY نـــــــحو غ�� إ½ـــــــسا2$

Ï
" لـــــــم (ـــــــكن (ـــــــعك qrائـــــــ,ل"، والPإ

sطانـ,ة. كـذلـك صـّورت الـروا(ـات اإلPائـ,ل,ة أنـه و�ـالـرغـم مـن &ـذل الـصهايـنة  السـ,اسـات ال�#
ــــــان عY لــــــواء   ̂ qrــــــاء" ح�tــــــانــــــت ال تــــــزال "مــــــليئة &ــــــالــــــغ أقü جــــــهودهــــــم، فــــــإن الــــــمنطقة̂ 
" تحـــstـــرهـــا". (ـــصف المجـــلد الـــمنّقح عـــن هـــذا الـــلواء والـــذي ظهـــر 

وع 23 z{ال" "
ألـــ£سندرو2$

2 مــــن  لــــلمرة األوA عــــام 1964 عــــمل,ة "التحــــstــــر" إذ يــــ�tــــط &ــــدايــــتها &ــــعمل,ات إخــــالء مئت��
" تـ5عها طـرد 100 شـخص مـن قـstـة  qrايـر¼شـ5اط 1948، وال " ف�#

23 " "Yـة "سـ,دنـا عstسـ�ان قـ
قـــ²سارsـــة. ارتـــك5ت قـــوات الصهـــيونـــ,ة شـــ5ه الـــمنظمة عـــمل,ات الـــطرد الجـــماù" هـــذە فـــ,ما 
sطانـيون الـمسؤولـون عـن تـنف,ذ الـقانـون أثـناء االنـتداب &ـالـمراقـ5ة دون أن (حـركـوا  ا¢ت2Â ال�#
ــان قــد تــم تطهــ�� الــمنطقة عY امــتداد ســهول الــساحــل  . &حــلول مــارس¼آذار 1948̂ 

k
ســا¢ــنا

" (ـصفها  qrجـزم الÑ2 غـزال، جـبع، و ـامـل إال مـن &ـعض الـ5لدات الـع�tـ,ة، وÓ" ع�� åـش�ل شـ5ه̂ 
 " qrالـطنطورة ال Aق، إضـافـة إ

ÿ
" الحـل

" ظـلت عـالـقة 23 qrـأنـها الـشوكـة ال& "
كـتاب لـواء إسـكندرو2$

اـن السـاحلـ الشـماA" لحـ,فا قـد خال  ـة،̂  " أ(اـم االنتـداب األخ��
"^اـن (جـب التـعاملـ معـها". 23

" حـــددهـــا  qr2 عـــ�ا والحـــدود الـــلبنانـــ,ة ال  الـــمنطقة الـــواقـــعة ب��
k
مـــن ســـ�انـــه الـــعرب، خـــصوصـــا

" قــرار مجــلس األمــن 181، وÓ" الــحق,قة 
قــانــون التقســ,م الــذي وضــعته األمــم المتحــدة 23

مــــكن مــــن  " الســــ,طرة عY مــــا ا!
" لــــم (ــــكن لــــها أي تــــأث�� ُ(ــــذكــــر عY الخــــطط الصهــــيونــــ,ة 23 qrال

 . 2 فلسط��
 " qr2 ال " اســتهدفــت ســهول ســاحــل شــمال فلســط�� qr2 &ــعمل,ة بــن عــا«" ال تــتصل أول وث,قت��
، إال أن عـمل,ة بـن  2 " مـنتصف مـايـو¼أ(ـار 1948. &ـالـرغـم مـن تـجاهـل مـعظم الـمؤرخ��

&ـدأت 23
ــــانــــت  " 15 مــــايــــو¼أ(ــــار،̂ 

23 "
sطا2$ " لــــها أن ُتــــنفذ قــــ5ل نــــها(ــــة االنــــتداب ال�#

2Û5vــــان ي  ̂ " qrعــــا«" ال
" لـم  qrس� عـمل,ة إيـهود. ال ُ(ـمكن وصـف عـمل,ة إيـهود &ـأنـها مـن ضـمن أحـداث الحـرب ال§
(ـكن &ـاإلمـ�ان تـفاديـها، ألن الحـرب لـم تـكن قـد &ـدأت &ـعد عـندمـا صـدرت األوامـر &ـانـطالق 
مـرت بتطهـ�� مـساحـات  Òـانـت الـقوات الصهـيونـ,ة قـد ا " أبـstـل¼نـ²سان 1948، &ـل̂ 

الـعمل,ة 23
 Aحـــينه، إضـــافـــة إ "

" احـــتوت عY مـــا (ـــقرب الـ250 ألـــف شـــخص 23 qrة ال,vالـــمدن الفلســـطي
ب عـددهـم حـينها مـن  qيون 97% مـن سـ�انـها الـذيـن اق�vل الفلسـطي

Ï
" شـ� qrمـناطـق الجـل,ل ال

 "
23 

k
ــــان مــــمنهجا  ̂ "

q3أن التطهــــ�� الــــعر Yالـ100 ألــــف. تــــقّدم وثــــائــــق كهــــذە الــــدلــــ,ل الــــدامــــغ ع
2 خالل 1948.  فلسط��

ــامــل، وقــد  ها åــش�ل̂  اســتهدفــت عــمل,ة بــن عــا«" ســّت قــرى قــامــت قــوات الــهاغــانــاە بــتدم��
ـانـت دولـة  ـانـت الـقرى جـزءاk مـن الـstـف كـث,ف الـس�ان الـذي̂  تـضمن ذلـك ارتـ�اب الـمجازر.̂ 



 

إPائــ,ل الجــد(ــدة عــازمــة عY إفــراغــه مــن الــعرب، ولــم تــكن عــمل,ات طــرد الــعرب الق}sة 
 &ـدقـة عY مـدار 

ً
ـانـت مخـططة . &حسـب الـوثـ,قة األوA، فـإن الـعمل,ة̂ 

k
 أو عـشوائـ,ا

k
أمـراk غـstـ5ا

الــساعــة، حــ,ث قــّدرت الــق,ادات الــعل,ا أن تــدم�� الــقرى الســتة ســ,حتاج إA أر�ــــع ســاعــات. 
¼إيهود)  (مقاطع وث,قة عمل,ة بن عا«"

المس]ند 1 

 "Yمـهاجـمتها مـن ِقـ5ل كـت�5ة كـرم "
2Û5vي " qrـل¼نـ²سان 1948 أمـر عـسكري (ـفصل الـقرى الstأبـ

 2 " شمال فلسط��
23

ي للمس¶ند 1:  ترجمة النص الع�#
"شـــّنوا الـــهجوم عY قـــرى الـــðابـــري، النهـــر، الـــ5صة، والـــsfـــب. دّمـــروا الـــعصا&ـــات والـــرجـــال، 
وخــ�tــوا الــممتلðات وأجــمعوا الــغنائــم... &ــعد ســاعــة الــصفر (&ــدا(ــة الــعمل,ة) &ــأر�ــــع ســاعــات: 
ر، ولـتvتقل  " الـðابـري والنهـر والـغاåسـ,ة مـن خـالل إلـحاق أ¢�# قـدر مـن ال2°

أäـملوا الـمهمة 23
كت�5ة الðابري إA أم الفtج لتدمر القstة. عY كت�5ة النهر الق,ام بتدم�� قstة التل." 

" المســ¶ند األول، وقــد تــم إصــدارە 
(ــحتوي المســ¶ند رقــم 2 عY تــعل,مات مــماثــلة لــما جــاء 23

" 20 مايو¼أ(ار 1948. 
عشّ,ة عمل,ة حدثت 23

ي للمس¶ند 2:  ترجمة النص الع�#
 "
23) "Aالــوقــت الــحا "

2 نــهارsــا وتــرشــ,حا 23 " الــقرى الــواقــعة ب��
 "ال تــتواجــد أي قــوات أجــنÙ,ة 23

). ســــــ�ان الــــــقstــــــة مســــــلحون  " #ªــــــق,ادة فــــــوزي الــــــقاوق& " إشــــــارة إA جــــــ²ش التحــــــstــــــر الــــــعر$#
ـم &ـالسـ,طرة عY األرض وقـتل الـرجـال وتـدم�� وحـرق قـرى الـðابـري  وجـاهـزون لـلقتال. نـأمـ̂ر

وأم الفtج والنهر." 
 " qrأن الـــقوى شـــ5ه الـــنظامـــ,ة ال 

k
" الـــوقـــت ذاتـــه، يـــ5دو واضـــحا

23 2 2 الـــوث,قت�� &ـــالـــنظر إA هـــات��
ــانــت مــدعــومــة مــن قــ5ل جــيوش أجــنÙ,ة أو  §ــش�لت قــ5ل 15 مــايــو¼أ(ــار اعــتقدت أن الــقرى̂ 
، قــ5ل أن (ــدركــوا عشــ,ة انــطالق الــعمل,ة أن عــدداk مــن الــقرى لــن تــحصل  2 2 مــتطوع�� مــقاتل��

عY دعم مشا&ه. 
اللد، الرملة والناãة 

 Yـــران 1948 مـــتفوقـــة عsfاســـتمرت عـــمل,ات االســـ¶,الء الصهـــيونـــ,ة خـــالل شهـــر يـــونـــيو¼حـــ
" لنجـدة  ـانـت قـد قـِدمـت مـن مـختلف مـناطـق الـعالـم الـعر$#  ̂ " qr2 ال وحـدات الـجنود الـنظامي��
" هـــــذە الـــــمرحـــــلة مـــــن الحـــــرب، تـــــركـــــزت الهجـــــمات عY الجـــــل,ل األســـــفل 

23 . 2 الفلســـــطيvي��
2 لــم تــكونــا قــد وقــعتا  2 فلســطيvيت�� والــسهول الــداخــل,ة وشــمال الــنقب، إضــافــة إA مــديvت��

" ذلك &لدة الرملة المجاورة، والناãة. 
ب,د االحتالل &عد، وهما اللد، &ما 23

" قـلب مـديـنة الـلد 
تـتضارب الـمعلومـات داخـل وخـارج األرشـ,ف åـشأن مـا حـدث &ـالـض5ط 23

والــرمــلة. فــ5خالف طــرد الــس�ان، هــناك ال£ث�� مــن األدلــة الــعلم,ة والــصحف,ة عY أن 250 
 "
ـــانـــوا قـــد لـــجؤوا إA مسجـــد الـــلد ال£ب�� قـــد تـــعرضـــوا لـــلتنك,ل 23 رجـــáً وامـــرأًة وطـــفáً مـــمن̂ 

2 مـن سـ�انـهما وأفـسح الـمجال لـته�sـد الـمنطقة  مـذ&ـحة دامـ,ة، مـا Pّع عـمل,ات إفـراغ &ـلدت��
ــامــل. رَشــحت مــعلومــات إضــافــ,ة عــن المجــزرة &ــفضل  2 (ــافــا والــقدس åــش�ل̂  الــواقــعة ب��
2 عــا«"  " الــعمل,ة، وذلــك ب��

افــات غ�� مســبوقــة أدA بــها &ــعض الــرجــال الــذيــن شــاركــوا 23 qاع�
" إ(ـال سـ,فان &ـعقد مـقا&ـالت مـع أ¢�¡ 

Ë$2012 و2013، عـندمـا قـمُت أنـا والـ5احـث والسـ�نما



 

" جــرت عــام 1948، وقــد عــمل  qrمــمن قــاتــلوا خــالل عــمل,ات االســ¶,الء ال áً2 رجــ مــن ثــالث��
" منطقة اللد. 

اثنان منهما 23
مقطع من مقا&لتهما: 

 : "ë2 روس بv,ام��
" لــــن أتــــمكن مــــن إخــــ5ارك &ــــما حــــدث أو مــــا لــــم (حــــدث، فــــال أهــــم,ة  2rء واحــــد، أن "

zÁ هــــناك
لذلك. 

ُمجري المقا&لة: 
ما هو؟ 
 : "ëروس

إ½َس األمر. 
ُمجري المقا&لة: 

" المسجد؟ 
" حدثت 23 qrماذا عن المذ&حة ال

 : "ëروس
أنـــت قـــلَت هـــذا، ال أنـــا (وsـــب¶سم). لـــقد هـــ�tـــوا إA المسجـــد اعـــتقاداk مـــنهم &ـــأنـــه مـــ�ان آمـــن 

2 لن (دمروا المسجد.  س,حميهم من القتل. اعتقدوا أن اإلPائ,لي��
 : 2 qشم,ل خانوفي�Ìtي

ــــا  هــــل تــــعرف ســــالح PIAT الــــذي [ســــتخدمــــه الــــمشاة ضــــد الــــد&ــــا&ــــات؟ هــــل تــــعرف الــــ5از̂و
ـانـوا  المسـتخدمـة لـمهاجـمة الـد&ـا&ـات؟ اسـتخدمـُت هـذە إلطـالق الـنار عY المسجـد الـذي̂ 

(حتمون &داخله. 
ُمجري المقا&لة: 

أي مسجد؟ 
 : 2 qخانوفي�

" وأطلقُت قذ(فة هناك.  مسجد اللد. ذه5ُت إA هناك حامáً سالح PIAT الخاص $#
ُمجري المقا&لة: 

هل أطلقَتها عY المسجد؟ 
 : 2 qخانوفي�

أطلقُتها عY ساحته. لم يبَق أحٌد عY ق,د الح,اة. 
ُمجري المقا&لة: 

انت األوامر؟  ماذا̂ 
 : 2 qخانوفي�

ـــانـــت األوامـــر؟ "أطـــلقوا الـــنار عـــليهم بـــواســـطة ســـالح PIAT". ال (ـــمكن  مـــاذا تـــقصد &ـــماذا̂ 
ء أن ينجوا من هذا السالح.  "

zÊل
ُمجري المقا&لة: 

ان عدد القتY؟  ^م̂ 
 : 2 qخانوفي�
 .

ُ ¡�
�
^انوا ك

ُمجري المقا&لة: 
ان عددهم؟  ^م̂ 



 

 : 2 qخانوفي�
. فتحُت ال5اب وألق,ُت نظرة إA الداخل ثم أغلقُت ال5اب.  ال£ث��

ُمجري المقا&لة: 
ماذا رأ(َت عندما فتحت ال5اب؟ 

 : 2 qخانوفي�
ساحة خاوsة وقد تناثرت أشالء الجميع عY الجدران. 

ُمجري المقا&لة: 
ان هناك ال£ث�� من األشخاص؟  هل̂ 

 : 2 qخانوفي�
 .

ُ ¡�
�
^انوا ك

ُمجري المقا&لة: 
انوا؟  &أي أعمار̂ 

 : 2 qخانوفي�
 .

k
اف,ا ان̂  ر هذا؟ ل£ّن ما رأيُته̂ 

Ï
َمن القادر عY تذك

المس]ند 2 

تــــعل,مات بــــتارsــــــــخ 19 مــــايــــو¼أ(ــــار 1948 لــــالســــ¶,الء عY قــــرى الــــðابــــري وأم الــــفtج والنهــــر 
ها.  وتدم��

حـــملت الـــتعل,مات &ـــاحـــتالل وتـــدم�� قـــرى الـــðابـــري وأم الـــفtج والنهـــر تـــارsـــــــخ 19 مـــايـــو¼أ(ـــار 
 .1948

" (ــد 
، حــ,ث وقــعت 23 "Aســ,اق نــقاشــنا الــحاå الــمتصل "

ي الــثا2$ ^ــانــت الــناãة الــمركــز الح2°
" 16 يــــــولــــــيو¼تــــــموز 1948. &ــــــاحــــــتالل الــــــناãة، أحــــــ�مت الــــــقوات اإلPائــــــ,ل,ة 

االحــــــتالل 23
 1948 "

" أصــ5حت 23 qrــخ,ة، والs2 الــتار " ذلــك الجــزء مــن فلســط��
ــل الــمدن 23  ̂Yالســ,طرة ع

ــــ خضــــعت لالحتالل ال  " qrة الـوـــح,ــــدة ال,vة ال5ــــلدة الفلسطــــيãاــــنتــــ النــــا §س�ــــ إPائ,ــــل.̂ 
ح سـÝب ذلـك. فـور احـتالل  z{§ بـرقـ,ة "Óغـا(ـة األهـم,ة، و "

، ولـديـنا وثـ,قة 23 "
q3للتطهـ�� الـعر

" تـل أبـ²ب وحـصل عY رد 
الـ5لدة، أرسـل الـقائـد الـعسكري الـمسؤول بـرقـ,ة لـمركـز الـج²ش 23

 ّ "Yهــل ع . kفــورا " 2rالــرســالــة كــتب الــقائــد الــعسكري: "أعلم "
خــ&" مــن د(ــف,د بــن غــورsــون. 23

" أن عــــلينا الــــق,ام &ــــذلــــك، مــــع اســــ¶ثناء  " رأ$"
التخــــلص مــــن الــــس�ان مــــن مــــديــــنة الــــناãة؟ 23

الـــشخص,ات الـــديـــv,ة رفـــ,عة المســـتوى". يـــوضـــح المســـ¶ند 3 والـــذي تظهـــر عY حـــواشـــ,ه 
كتا&ات &خط بن غورsون إذ (كتب: "ال تتخلص من س�ان الناãة". 

" الــسائــد لــلعمل,ات الــسا&ــقة، عY اعــت5ار  2rالــفهم الضم Yاعــتمد ســؤال الــقائــد الــعسكري ع
ض أن  qخـــل,ت مـــن ســـ�انـــها &ـــالـــقوة، فـــقد اف� Òة األخـــرى ا,vة الفلســـطيs ـــل الـــمرا¢ـــز الح2° أن̂ 
" الـــناãة. لـــ£ن قـــرار بـــن غـــورsـــون &ـــعدم طـــرد ســـ�ان الـــناãة مـــن 

عـــل,ه تـــنف,ذ أمـــر مـــشا&ـــه 23
" ذو الـغالـب,ة المسـ,ح,ة. فشـلت  2 جـاء نـ¶,جة خـوفـه مـن ردة فـعل الـعالـم الـغر$# الفلسـطيvي��
ق,ة، الـــذي  " إدراك الجـــزء األ¢�¡ أهـــم,ة مـــن ال�#

2 عـــن قـــرار بـــن غـــورsـــون 23 كـــتا&ـــات الـــمؤرخ��
" كــــــْون ســــــؤال الــــــقائــــــد الــــــعسكري (ــــــدّل عY أن الت°ف الــــــتقل,دي مــــــع ســــــ�ان 

يــــــتلخص 23
 . "

q3الطرد، أّي التطه�� العر "
ال5لدات الفلسطيv,ة تمّثل 23



 

 Yمـن عـام 1948 للسـ,طرة ع "
sن ثـا2$ z{§¼ sن أول ونـوفم�# z{§¼تـم تـخص,ص شهـري أ¢ـت��ـر

 &ـــاســـم الـــضفة الـــغ�tـــ,ة 
k
2 االنـــتدابـــ,ة، &ـــاســـ¶ثناء مـــا أصـــبح ُ(ـــعرف الحـــقا مـــا تqÂ5 مـــن فلســـط��

ق  zP شاط لتطهــ��vبــ "Y,ائPــف 1948، عــملت قــوات الــج²ش اإلstوقــطاع غــزة. خــالل خــ
" ذلــك الــوقــت، أظهــر الــفالحــون الفلســطيvيون مــقاومــة 

23 . 2 وشــمال الــ5الد مــن الفلســطيvي��
قــ�sــة لســ,اســات التهج�� الصهــيونــ,ة، مــا أدى إA الــمsfــد مــن الــمذابــح واألعــمال الــوحشــ,ة. 
 "
2 فــظاعــة الجــرائــم الــمرتــك5ة، لــ£ن يــ5دو أن مشهــد الــرعــب 23 " الــمقارنــة ب��

بــ�نما ال أرغــب 23
مجزرة الدوا(مة تضمن سلسلة من العمل,ات الوحش,ة. 

مس]ند 3 

" تــل أبــ²ب مــع 
" لــمقر الــج²ش 23

بــرقــ,ة بــتارsــــــخ 16 يــولــيو¼حــsfــران 1948 مــن الــقائــد الــم,دا2$
رد خ&" من غورsون &التعل,مات. "ال تطردوا س�ان الناãة". 

الدوا(مة 
sن أول 1948، تــــضمن  z{§¼29 أ¢ــــت��ــــر "

&ــــعد أن احــــتلت الــــقوات اإلPائــــ,ل,ة الــــدوا(ــــمة 23
" أصـدرهـا حـزب  qrصـح,فة "عـل هـمشمار" الـيومـ,ة ال Aـر شـهادة أحـد الـجنود رسـالـة إstتـق
" 1948. &ــالــرغــم مــن أن الــصح,فة لــم 

sن ثــا2$ z{§¼ " مــ5ام بــتارsــــــخ 8 نــوفم�#
الــ²سار الصهــيو2$

 " 2rأرشــــ,ف مــــ5ام حــــ,ث َع�¡ عــــليها بي "
، &ــــق,ت الــــرســــالــــة مــــحفوظــــة 23

k
تz{v الــــرســــالــــة يــــومــــا

مــــورÌــــس، والــــذي قــــام حــــينها بــــâرســــال ½ــــسخة مــــنها إA الــــمؤرخ (ــــائ�� أورون. §}ُد الــــرســــالــــة 
" العمل,ة. 

ما رواها الðاتب عY لسان الجندي الذي شارك 23 تفاص,ل مذ&حة الدوا(مة̂ 
مســ¶ند (حــمل الــدالئــل الــقاطــعة، حــ,ث (ــ�من  2 &ــاســتخدام الــرســالــة̂  قــام عــدد مــن الــ5احث��
" ارتــكبها الــجنود. لــ£ن األمــر  qrالــوصــف الــدقــيق لــلفظاعــات ال "

اهــتمامــهم، الــمفهوم، بــها 23
" الــــمقطع أدنــــاە) هــــو أن الــــرســــالــــة تــــوضــــح 

" (إقــــرأ الــــتأ¢ــــ,د 23 " رأ$"
الــــذي (حــــمل أهــــم,ة أ¢�# 23

" وشــائــع ل¶سهــ,ل تــحقيق الهــدف  2rــش�ل روتيå ــانــت ُتــمارس  ̂ " qrالــوحشــ,ة والــال إ½ــسانــ,ة ال
 ." 2 " "القضاء عY الس�ان األصلي��

المتمثل 23
ي  "عsfزي الرفيق إل,ازر ب��

ء  "
zÁ ـل  ̂Yعـل هـمشمار عـن إجـراء (ـقوم &ـه جـ²شنا، والـذي يـتغلب ع "

قـرأُت مـقالـة الـيوم 23
ما عدا الغرائز األساس,ة. 

" الـدوا(ـمة &ـعد يـوم مـن السـ,طرة عـليها. هـذا 
شـهادة حـ,ة قـدمـها A" جـندي مـمن تـواجـدوا 23

" قـل5ه åسـÝب حـاجـة نفسـ,ة 
ـان 23 " &ـما̂ 

2$ الـجندي مـنا، فـهو مـفكر مـوثـوق فـ,ه 100%. أخ�#
" روحـه فـ,ما يـتعلق بـوù" فـظيع &ـأن شـعبنا الـمثقف الـمتعلم قـادٌر عY تـحقيق 

لـلب�ح &ـما 23
 Yقـــــل,لة فـــــقط قـــــادرة ع 

k
" قـــــل5ه ألن قـــــل��ـــــا

ـــــان 23 " &ـــــما̂ 
2$ �stـــــة. أخ�# هـــــذە الـــــدرجـــــة مـــــن ال�#

االستماع هذە األ(ام. 
2 إA الـقstـة &ـقتل  . قـام أوائـل الـجنود الـواصل�� 2 ��s°لـم (ـكن هـناك مـعركـة وال مـقاومـة وال م
2 80 و100 رجـل وامـرأة وطـفل مـن الـعرب. قـتلوا األطـفال مـن خـالل سـحق جـماجـمهم  ب��
ـان الـجندي الـشاهـد ضـمن sّPة وصـلت إA الـقstـة   ̂.Yلـم يـنُج أي بـ²ت مـن القت . "üـالع&

" الدفعة الثان,ة من الج²ش. 
23

اب، حqr وصـل  zP مـنازل دون طـعام أو "
" الـقstـة 23

تـم حـÝس الـرجـال والـvساء الـذيـن &ـقوا 23
 
k
2 مـــهندســـا ��stـــون الـــم�لفون بتفج�� الـــمنازل. أمـــر أحـــد الـــقادة الـــعسكstالـــمهندســـون الـــعسك



 

ــــان ســــ,فجرهــــا وهــــما &ــــداخــــله.   ̂ " qrأحــــد الــــمنازل ال "
2 مــــن الــــعرب 23 2 مسvت�� بــــوضــــع ســــ,دت��

رفـــض الـــمهندس الـــعسكري قـــائـــáً أنـــه لـــن يـــنفذ إال أوامـــر وحـــدتـــه الـــعسكstـــة، فـــأمـــر الـــقائـــد 
ل ليتم تنف,ذ الجstمة المرع5ة.  2 جنودە بوضع الvساء داخل الم�2

ِمـرْت امـرأة أخـرى  Òـ,ة قـ5ل أن (ـطلق الـنار عـليها. ا�tتـفاخـر أحـد الـجنود &ـأنـه اغـتصب امـرأة عـ
ـان يـ¶ناول فـيها الـجنود طـعامـهم،   ̂ " qrحـد(ـث الـوالدة بـ¶نظ,ف الـساحـة ال áًـانـت تحـمل طـف^
2 قـ5ل أن يـتم إطـالق الـنار عـليها وعY رضـ,عها. يـروي  وقـد قـامـت بـ¶نف,ذ األمـر لـيوم او اثن��
" الـمجتمع تـحولـوا إA قـتلة 

23 
k
افـا zPون أ الـجندي أن الـقادة رف,Û" األدب والـثقافـة مـمن ُ(عت�#

ـــان ضـــمن عـــمل,ات تهج�� وتـــدم��  " مـــعمعة الـــقتال، &ـــل̂ 
، وأن ذلـــك لـــم (حـــدث 23 2 ف�� qمح�

ـان هـذا الـم5دأ هـو  ـان أفـضل.̂  ـلما̂   ̂ 2 ـلما قـّل عـدد الـعرب الـ5اق�� مـمنهجة، عY اعـت5ار أنـه̂ 
 "
ض عـــــليها أحـــــد، ال 23 qلـــــم (ع� " qrالـــــقوة الســـــ,اســـــ,ة الـــــدافـــــعة لســـــ,اســـــات التهج�� والـــــقتل ال

 2 مســتوى قــ,ادة الــعمل,ات وال الــق,ادات الــعل,ا. كــنُت أنــا عY الــجبهة بنفÊ" لــمدة أســبوع��
" الـــــــقنص 

2 الـــــــمتفاخـــــــstـــــــن بـــــــتفوقـــــــهم 23 ��stوســـــــمعُت حـــــــ�ا(ـــــــات الـــــــجنود والـــــــقادة الـــــــعسك
فة تــحتدم فــيها  ّ z{ــل الــظروف مــهمة م  ̂ "

ــان بــÝساطــة و23 واالغــتصاب. فــاغــتصاب عــ�tــ,ة̂ 
المنافسة. 

" الــــصحافــــة ســــ,كون مــــساعــــدة لــــلجامــــعة الــــع�tــــ,ة، فــــ,ما 
" مــــأزق. إن إطــــالق ãخة 23

إنــــنا 23
2 االعــــت5ار. إن عــــدم إظــــهار ردة فــــعل مــــا هــــو  يــــرفــــض مــــمثلونــــا اتــــهامــــاتــــهم دون أخــــذهــــا &ع��
2 ل²ســـت  " الـــجندي &ـــأن مـــذ&ـــحة ديـــر (ـــاســـ��

2$ إال تعب�� عـــن الـــتضامـــن مـــع ِخـــّسة الـــروح. أخ�#
2 عّما هو أسوأ؟  2 ف,ما نqÂ5 صامت�� منتõ الجنون. هل بوسعنا أن نحتّج عY دير (اس��

2 آهــارون زÌســلينغ والــذي  " ذلــك الح��
فــوَر مــعرفــته &ــأمــر هــذە الــرســالــة، قــام وزsــر الــزراعــة 23

" الحكومة: 
" حزب م5ام بâخ5ار زمالئه 23

23 kان عضوا^
ــل واحــد مــنا هــنا. لــم  " ̂و qrوروح عــائل "óرو "

ــان ُ(حــِدُث الجــروح 23 "شــعرُت &ــأن مــا حــدث̂ 
 .áً2 مــــا قــــمنا &ــــه فــــع " تــــحق,قه و���

2 مــــا كــــنا نــــرغــــب 23 (ــــكن &ــــمقدوري أن أتــــخ,ل الــــفجوة ب��
2 لـم يـرتـكبوا جـرائـم الـنازsـة، يت°ف الـيهود اآلن &ـطstـقة مـماثـلة لـما  sطاني�� &ـالـرغـم مـن أن ال�#
. عــــلينا إخــــفاء هــــذە الجــــرائــــم عــــن الجــــمهور، وأتــــفق مــــع  "

فــــعله الــــنازsــــون، مــــا هــــّز جــــّل كــــ,ا2$
ورة عـــــدم اإلفـــــصاح عـــــن قـــــ,امـــــنا &ـــــالـــــتحق,قات، لـــــ£ن أحـــــداث كهـــــذە ال &ـــــد أن تـــــخضع  2ã

للتحقيق". 
" كــتبهما عــن الــموضــ�ع، 

تــمت اإلشــارة إA هــذە الــرســالــة مــن ِقــ5ل تــوم ســ,غف ومــورÌــس 23
ل£ن عندما ذهب أورون إA سجالت األرش,ف لقرائتها، ا¢¶شف أنها اختفت. 

2 عن الجرائم الوحش,ة  qقائمة يوسف فاشي�
" وقـت الحـق إA الـ5الـماخ، 

" هـشوم�� هـ¶سع�� قـ5ل أن يـنضم 23
23 k2 عـضوا qـان يـوسـف فـاشـي�^

" لـهشوم��  " الـقسم الـعر$#
23 2 qقـوات الـعاصـفة الـخاصـة &ـعصا&ـات الـهاغـانـاە. عـمل فـاشـي� "Óو

 Aــــــــخ إsوثــــ,قة ال تحــــمل أ(ــــة تــــوار "
ُ نــــصف صــــفحة 23 " أوراقــــه الــــشخص,ة، [شــــ��

23 . هــــ¶سع��
" اســتمرت لــثالثــة أ(ــام، ووصــف خــاللــها قــ,ام الــج²ش اإلPائ,Y" &ــاحــتالل  qrام ال عــمل,ة ح��
sن أول 1948. يتحــدُث المســ¶ند عــن صــفصاف  z{§¼أواخــر شهــر أ¢ــت��ــر "

23 Yالجــل,ل األع
" الــــق5ض عY 52 رجــــáً ُر�ــــطوا بــــ5عضهم الــــ5عض، قــــ5ل أن يــــتم إطــــالق الــــنار 

qÂل Òفــــ,قول: "ا
" الــحفرة. جــاءْت الــvساء 

ة مــنهم عY قــ,د الــح,اة عــندمــا رمــيوا 23 z{ــان ع " حــفرة.̂ 
عــليهم 23

 kــــان هــــناك واحــــدا " الــــسن.̂ 
23 2 2 الــــرحــــمة. تــــّم الــــعثور عY جــــثث ســــتة رجــــال مــــتقدم�� (طل�#



 

" 14 مــن عــمرهــا، إضــافــة إA أر�ــعة 
2 جــثة، وثــالث حــاالت اغــتصاب إحــداهــا لــفتاة 23 وســت��

" خاتمه". 
23 

k
2 طمعا طعت أصابع أحدهم &السك��

ُ
تلوا &الّرصاص، وقد ق

ُ
رجال ق

" مـ5ام، وهـو آهـارون 
ة مـن مـالحـظات أحـد زمـالئـه 23 zP2 مـ5ا qس فـاشـي�Ýهـذا المسـ¶ند، (ـقت "

23
2 مـالحـظاتـه  . أخـذ كـوهـ�� " qrبـتهم الـتجسس لـصالـح االتـحاد الـسوفي 

k
2 الـذي أديـن الحـقا كـوهـ��

خـالل اجـتماع مـع [}ائـ,ل غـال,Y" وهـو أحـد أعـضاء عـصا&ـة صهـيونـ,ة أسـسها بـن غـورsـون 
" عــام 

q3ــانــت خــططت ونــفذت التطهــ�� الــعر  ̂ " qrــة"، والsوُعــرفــت &ــاســم "الــلجنة االســ¶شار
" ذلـــك كـــتاب "½ـــشوء مـــش�لة 

" عـــدد مـــن الـــمصادر، &ـــما 23
1948. (ظهـــر االقـــت5اس الـــðامـــل 23

 "
" وقــــــعت 23 qrــــــس. ظهــــــر وصــــــٌف مــــــماثــــــل للمجــــــزرة الÌمــــــور " 2rلبي " 2 2 الفلســــــطين�� الــــــالجئ��

" مــقالــة 
" ظهــرت عY صــفحات هــذە المجــلة 23 qrال "

" مــذكــرات يــوســف نحــما2$
صــفصاف 23

 .
k
sن عاما z{س ق5ل خمسة وعÌمور " 2rمحفوظة لبي

 &قstة الِجش، (ذكر ف,ه: 
k
2 كذلك بنداk خاصا qلدى فاشي�

 ًáــــالهــــما أمــــوات. أر�ــــــع ½ــــساء مــــيتات. 11 مــــقاتــــ "400 مــــن الــــس�ان، امــــرأة تحــــمل طــــفáً ̂و
  ". kميتا

ها مـــن الـــقرى   مـــحاوالت االســـ¶,الء كغ��
ً
" إقـــل,م صـــفد قـــاومـــت &ـــدا(ـــة

^ـــانـــت الـــجش قـــstـــة 23
ام. &ـعد أسـب�ع  " نـجت &ـعد انـتهاء عـمل,ة ح�� qrـانـت واحـدة مـن الـقرى الـوحـ,دة ال الـمجاورة.̂ 
، لــ£ن 

k
ــل الــقرى الــمحاذ(ــة للحــدود مــع لــبنان عــرقــ,ا  ̂ عY نــها(ــة الــعمل,ة، صــدر قــرار بتطهــ��

 
k
" قــstــة الــجش والــزعــماء الــصهايــنة خــصوصــا

 مــن كــ5ار الــسن 23
k
" جــمعت &ــعضا qrالــصداقــة ال

 إلPائــ,ل حــال دون حــدوث ذلــك، مــا حــ� 
k
" الــذي أصــبح فــ,ما &ــعد رئــ²سا

2Âإســحق بــن §س
2 وتـ�tـ,خا وPوح والـمنصورة  " رو��� #rلـ£ن قـرى حـدود(ـة أخـرى مـثل الن . الـقstـة مـن التهج��
 " qrاإلقــل,م ذاتــه، وال "

2 الــsfــتون 23 " قــstــة ع��
وÑقــرت وكــفر بــرعــم تــعرضــت لــلتدم�� الــðامــل. 23

2ع أقـراط  تـحتضن أحـداث روا(ـة إلـ,اس خـوري "&ـاب الـشمس"، قـام الـجنود اإلPائـ,ليون ب�2
2 ال §شـتمل عY &ـعض الـفظاعـات  qساء عـن آذانـهن. مـن المث�� لـالهـتمام &ـأن قـائـمة فـاشـي�vالـ
" ذكـــرهـــا هـــنا مـــن  qrتـــذكـــرهـــا مـــصادر أخـــرى عـــد(ـــدة. تـــعّد الـــفظاعـــات ال " qrـــشاعـــة والå ¡�¢األ

ضمن أåشع الجرائم &الvس5ة له: 
كفر برعم: 

المشهد ذاته. أقراط وآذان. قتY دون سÝب. 
سعسع: 

 .
k
 ضمن األ¢�# سنا

k
ها) حاالت قتل خصوصا " الجل,ل األعY، تم تدم��

(قstة 23
ع,لبون: 

 . 2 sا) ألـــف شـــخص. اســـتق5ل الـــج²ش المســـ¶سلم�� " إقـــل,م ط�#
" الجـــل,ل األســـفل، 23

(قـــstـــة 23
. أٌمر &ــطرد 

k
ــتل 30 شــخصا

ُ
مــذ&ــحة. Pقة الــطعام. &ــدأ تهج�� ســ�ان الــقstــة بــâطــالق الــنار. ق

س�ان القstة. وصلت اإلشاعة إA ما &عد الحدود مع لبنان. 
حة: 

ّ
öالم

ل بهم.  2  وطفáً وامرأة، تم تفج�� الم�2
k
اثنان و§سعون رجáً مسنا

مشهد: 
، قـــائـــد قـــوات التحـــstـــر  " #ªاالســـ¶سالم أثـــناء تـــواجـــد فـــوزي قـــاوق "

" الـــناãة) رغـــبنا 23
(قـــstـــة 23

. أخذ بثأرە واآلن انتقمنا نحن.  2 " تطوعت لتقد(م المساعدة للفلسطيvي�� qrة ال,�tالع



 

" سـ,اق 
 مـا ُتـذكـر 23

k
" عـدة مـصادر عY ذكـر &ـعض مـن هـذە الـفظاعـات، فـإنـها دائـما

q$بـ�نما تـأ
" هــــذە 

23 
k
ــــما ذكــــرُت ســــا&ــــقا " ذروة اشــــتعال الــــمعركــــة. لــــ£ن ̂و

" ارتــــك5ت 23 qrجــــرائــــم الحــــرب ال
ان القاعدة ال االس¶ثناء.  المقالة، فإن ارت�اب هذە األعمال̂ 

" أرشـ,ف (ـاد (ـاري 
23 2 qقـائـمة فـاشـي� Yائـ,ل,ة تـامـار نـوفـ,ك أول مـن ع�¡ عPـانـت الـمؤرخـة اإل^

قـ5ل إغـالقـه. كـنا أنـا ومـورÌـس عY ِعـلم بهـذە الـوثـ,قة، حـ,ث كـنُت أنـا مـديـراk لمعهـد السـالم 
" تـوصـلت إلـيها مـع معهـد عـك,فوت،  qrـْت نـوفـ,ك الـنتائـج ال

'
" (ـاد (ـاري قـ5ل سـنوات. شـارك

23
ُت إلـ,ه. عـندمـا عـادت  zPرتـز سـبق وأÎته هـ z{½ ـرstمـن تـق kـانـت تـرجـمُتها للمسـ¶ند 4 جـزءا ̂و
نـوفـ,ك إA األرشـ,ف وسـألـت عـن الـوثـ,قة، تـم إخـ5ارهـا &ـأن أمـراk صـدر مـن وزارة الـدفـاع (ـف,د 

2 من االطالع عل,ه.  &منع ال5احث��

المس]ند 4 

 " qrتـــفاصـــ,ل الـــفظاعـــات ال Yع "
q$2 الـــشخص,ة تـــأ qنـــصف صـــفحة مـــن أوراق يـــوســـف فـــاشـــي�

" قــرى الجــل,ل األعY: صــفصاف، الــِجش، كــفر بــرعــم، ســعسع، 
ام 23 " عــمل,ة ح��

ارتــك5ت 23
ع,لبون، صلحة، ومشهد. 

المجدل عسقالن 
 "
23 1948 "

sن ثــــا2$ z{§¼ " نــــوفم�#
2 لــــم تــــخضعا للســــ,طرة الصهــــيونــــ,ة 23 ^ــــانــــت آخــــر منطقت��

لت كــــــذلــــــك الــــــساحــــــل 
Ï
" شــــــ� qrال "Óو ، " " خــــــاãته إA الــــــشمال الــــــغر$#

23 
k
الــــــنقب، خــــــصوصــــــا

، فـإن أبـناء مـناطـق 
k
ـما ذكـرُت سـا&ـقا  ̂.Y2 (ـافـا وغـزة والجـل,ل األع " لـل5الد الـممتد ب�� الـجنو$#

" ذلـك مـحاوالتـهم 
ـانـوا قـد &ـدأوا &ـمقاومـة الهجـمات الصهـيونـ,ة، &ـما 23  ̂ 2 " فلسـط��

الـstـف 23
 Aسـبق وغـادروهـا. أدت مـحاوالت الـعودة "غ�� الم°ح بـها" هـذە إ " qrقـراهـم ال Aلـلعودة إ

 . 2 " جد(دت��
q3تطه�� عر " qrوضع خطط لعملي

المس]ند 5 

¼^ـــــانـــــون أول 1948 (ـــــقدم تـــــفاصـــــ,áً عY كـــــ,ف,ة طـــــرد  األمـــــر رقـــــم 40 بـــــتارsـــــــــخ 25 نـــــوفم�#
" عادوا عليها &عد التهج�� األول.  qr2 من قرى قطاع غزة ال 2 الفلسطيvي�� الالجئ��

 A2 إ " 1948 &ــعودة الــالجئ��
sن ثــا2$ z{§¼ يهــتم المســ¶ند 5 والــذي (حــمل تــارsــــــخ 25 نــوفم�#

&ـــلدة المجـــدل عـــسقالن والـــقرى الـــمح,طة &ـــقطاع غـــزة. لهـــذە الـــقرى صـــلة خـــاصـــة åســـ,اق 
" غـــزة مـــنذ مـــارس¼آذار 

 قـــرب الســـ,اج الحـــدودي 23
k
" تحـــدث أســـبوعـــ,ا qrتـــظاهـــرات الـــعودة ال

 2 " غـالـب األحـ,ان أبـناء الـج,ل الـثالـث مـن الـالجئ��
2018. الـمتظاهـرون قـرب السـ,اج هـم 23

" العودة إA منازل أPهم فيها: 
المنحدرsن من هذە القرى، والذين (طالبون &حقهم 23

2 الــــعرب مــــن هــــذە الــــقرى ومــــنعهم مــــن الــــعودة مــــن خــــالل تــــدم��  ــــم هــــو طــــرد الــــالجئ��
�
دو̂ر

القرى.  
، الـج,ة، بـ²ت جـرجـة،  2 ة، خـ�tـة خـزعـة، &عل�� الـطstـقة: (&ـعد) تمشـ,ط قـرى الـخصاص، ج��
" غـزة. (ـجب 

" السـ,ارات واتـركـوهـم 23
هـ�tـ,ا، وديـر سـv,د، قـومـوا &جـمع الـس�ان وحـّملوهـم 23

" ب²ت حانون. 
" ما وراء الخطوط اإلPائ,ل,ة 23

إزالتهم من هذە المناطق ووضعهم 23
 . 2 " المجدل وتخلصوا من الالجئ��

23 2 2 والس�ان المحلي�� 2 الالجئ�� افصلوا ب��



 

احرقوا القرى واهدموا المنازل الحجstة. 
تـــــوضـــــح &ـــــق,ة المســـــ¶ند تـــــفاصـــــ,ل لـــــوجســـــ¶,ة تـــــتعلق &ـــــالـــــمهمة. ال (ـــــمكن الـــــعثور عY هـــــذا 

" األرش,ف &عد اليوم. 
المس¶ند 23

" شـــهادة أدA بـــها لـــمنظمة زوخـــروت¼ذا¢ـــرات، وÓ" الـــمنظمة اإلPائـــ,ل,ة غ�� الـــحكومـــ,ة 
23

" تــعمل عY تــعsfــز مــفهو«" الــمساءلــة واإلصــالح فــ,ما يــتعلق &ــمظالــم الــنك5ة المســتمرة،  qrال
" جـــهود إخـــالء الـــس�ان األوA والـــثانـــ,ة عY ذكـــر 

" جـــندي مـــن الـــ5الـــماخ مـــمن شـــاركـــوا 23
q$ـــأ)

" شــهادتــه، (ــقول 
ــأســلوب يــر«" إA إفــراغ الــقرى مــن الــس�ان. 23 حــرق الــقرى åــش�ل خــاص،̂ 

أمنون نيومان:  
"أصـــ5حت الـــقرى &ـــعد احـــتاللـــنا لـــها مـــساحـــات خـــالـــ,ة. مـــساحـــات (ـــمكنك اســـتكشافـــها. لـــم 
ـان الهـدف إفـراغـها مـن سـ�انـها. &حـلول الـص5اح، لـم  نـدخـل الـقرى &ـقصد الـ5قاء فـيها، إنـما̂ 

يبَق أحد هناك. قمنا &حرق منازلهم ذات األسطح المصنوعة من القش." 
¼ ايــــر¼شــــ5اط ود[سم�# 2 ف�# ة الــــممتدة ب�� qالف� "

مــــن يتحــــمل الــــمسؤولــــ,ة عــــن أفــــعال كهــــذە 23
^انون أول 1948؟ 

" الــمقطع 
2 وsــــهودا كــ,دار ال£ث�� مــن الــشكوك. 23 qال (ــملك مــحار�ــا الــ5الــماخ الــقدا« خــانــوفي�

 : 2 ق فلسط�� zP 2 من 2 إA تهج�� الفلسطيvي�� qش�� خانوفي�] ، "Aالتا
ُمجري المقا&لة: 

ق الجل,ل أن يتم طرد الجميع؟  zP انت خطة إ(غال آلون المتعلقة &قرى هل̂ 
 : 2 qخانوفي�

" نها(ة األمر. 
انت تلك خطة بن غورsون كذلك 23 (&عد تردد)̂ 

ُمجري المقا&لة: 
ماذا تقصد؟ 

 : 2 qخانوفي�
كنا ½سمع أن بن غورsون أع& األوامر بâ&عادهم.  

أما ك,دار، فهذا ما قاله عن عمل,ات التهج�� أثناء النك5ة: 
ك,دار: 

^ان األمر الذي أعطانا إ(اە قائدي زف,�ا &الطرد. 
ُمجري المقا&لة: 

؟  زف,�ا زام��
ك,دار: 

نــعم، حــصل زفــ,�ا زام�� عY األمــر مــن بــن غــورsــون، أي أعY مــركــز للســلطة، &ــأن ال نــقتل. 
لم تكن هناك ن,ة للقتل. ل£ننا قتلنا أولئك الذين رفضوا المغادرة. 

ُمجري المقا&لة: 
" المغادرة &ـ... 

2üان األمر &أن يتم التعامل مع راف إذن،̂ 
ك,دار: 

ــل مــن يــرفــض مــغادرة الــم�ان. لــم نــكن هــناك لجــمع  ــان عــلينا "االهــتمام &ــأمــر"̂  نــعم نــعم.̂ 
نا. أن نـــرث  ـــان هـــذا أســـاس تفك�� ائـــب مـــنهم، &ـــل لÝســـط الســـ,طرة عY أرض الـــغ�tـــاء.̂  ال2°
 (جـّرد اآلخـstـن مـنه. لهـذا السـÝب، لـم ُ[ـسمح 

k
ـل مـن يـرث شـ�ئا األرض، وهـذا مـا فـعلناە. إن̂ 

 .
k
" أي م�ان شماØً وال جن��ا

لهم &العودة 23



 

2 الـــــقدا« مـــــن حـــــرب 1948 الـــــرامـــــ,ة إA تـــــغل,ف  " ضـــــوء شـــــهادات كهـــــذە مـــــن الـــــمحار���
23

" تـــتلهف إPائـــ,ل إA إخـــفائـــها والـــتغط,ة عـــليها، ال يـــوجـــد &ـــد(ـــل عـــن الـــدلـــ,ل  qrالـــحق,قة وال
" األوامـر الـعسكstـة المحـددة، ومـواد أخـرى ال (ـمكن الـوصـول إلـيها &ـعد 

" الـمتمثل 23
qÂ,الـتوث
اآلن. 

ات  z{مــــن فــــ,ض، فــــهناك اآلالف إن لــــم نــــقل ع 
k
ل²ســــت الــــوثــــائــــق الــــمقّدمــــة هــــنا إال غــــ,ضا

 . 2 2 وال5احث�� 2 والصحفي�� اآلالف من الوثائق الموجودة &حوزة الناشط��
2 قـــد تـــتوفـــر ½ـــسخ وصـــور عـــن الـــوثـــائـــق األصـــل,ة، لـــتوفـــر أدلـــة دقـــ,قة وتـــفص,ل,ة عـــن  " ح��

23
" جــــمع ومــــشاركــــة 

2 عــــام 1948. إن االســــتمرار 23 " فلســــط��
" الــــذي حــــصل 23

q3التطهــــ�� الــــعر
" الــــنضال ضــــد إنــــ�ار الــــنك5ة ومــــحاولــــة عــــدم §ســــي²س 

و½}z وثــــائــــق كهــــذە هــــو جــــزء مــــهم 23
المسألة الفلسطيv,ة. 

" ضــوء الــ£شف عــن خــطة إدارة تــرامــب مــؤخــراk عــن "صــفقة الــقرن" 
ــل هــذا 23 تــزداد أهــم,ة̂ 

ح بـــــــوضـــــــ�ح حـــــــق,قة الـــــــنك5ة  z{§ " qrـــــــخ,ة الsـــــــش�ل صـــــــارخ الـــــــروا(ـــــــة الـــــــتارå تـــــــتجاهـــــــل " qrوال
َمظلمة ال أخالق,ة وجstمة ضد اإل½سان,ة.  "المستمرة"̂ 

" هنا.
" جزأين: األول هنا، الثا2$

جمة من موقع المجلة 23 qمكن قراءة ال�)
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