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  قراءات
  

  بالعربية كتب
  

  فلسطين يف العرقي التطهير
The Ethnic Cleansing of Palestine  

 
Ilan Pappe 

Oxford: Oneworld Publications 
Limited, 2006. 313 pages. $27.50 

   
 بالتيفوئيد أصيبت أمل، الصغرى، ابنتها أن هو 1948 سنة عكا يف كوار ماري عمتي بقاء سبب أن دائماً أدرك كنت
. باملرض أصيبت كيف عرفت ،"فلسطين يف العرقي التطهير" بابِه، إيالن كتاب قراءة بعد لكن. السفر تستطع ومل

 من وحده يكن مل نابليون أن" أُخرى مرة ثبت كيف بابِه وصف عكا، الحتالل الهاغاناه حملة عن الكتابة فعند
 املدينة، إلخضاع الكيماوية احلرب إىل اليهودية القوات جلأت عندها]." عكا[ إخضاعها الصعب من أن اكتشف
 إىل املرفوعة احملليين، الدويل األحمر الصليب مبعوثي تقارير وتصف." التيفوئيد بجراثيم املياه تلويث" واتضح
 خارجي تسمم إىل احلذرة، لهجتها من الرغم على تشير، حتى بل. التيفوئيد ملرض مفاجئاً  تفشياً" الرئيسي، مقرهم

 ص" (الهاغاناه: يشتبهون فيمن شك أدنى" املبعوثون هؤالء يترك مل بابِه، وبحسب." املرض لهذا وحيد كتفسير
100.(  

  
 دير يف املذبحة عن أسمع وأنا كبرتُ لقد. الكيماوية احلرب إىل املبكر اللجوء من أكثر هو ما بابِه كتاب كشف

 القوات أيدي على وارتكبت لها خُطط التي املذابح عشرات من واحدة جمرد كانت أنها أعلم مل لكنني ياسين،
 والتفصيلي البياين الوصف إىل إضافة التاريخي، الدليل حجم إن. االنتدابية فلسطين أرجاء يف الصهيونية
 ارتكاب يف مذنبين كانوا الصهيونيين أن من إليه ذهب ما إلثبات بدقة بابِه صوّرها حمددة وحشية العتداءات

 مواجهة للفضول املثير من كان وقد. بالقراءة جديراً الكتاب ذاته بحد يجعل فلسطين، يف عرقي تطهير حرب جرائم
 أدرك جعلني لقد القيّم؛ الكتاب هذا قراءة خالل اآلخرين الفلسطينيين القراء مع خبرته أكون ربما الذي التاريخ، ذلك

 من بكثير اإلقرار مواجهة يف دفاعي موقع يف كنت وكم متشككاً، كنت كم. أكبته كنت الذي التاريخ ذلك جسامة
 يكن ومل. وشعبي عائلتي حتملتها التي احلرب جرائم بوقوع الكامل اإلقرار من نفسي إراحة اخترت إذ. الرعب ذلك
 فسيكولوجيا. جرى مما الكثير إبالغي والدي جتنب مفاجئاً يكن مل كما. واحدة دفعة قراءته استطعت كتاباً هذا

). الفلسطيني اجملتمع يف اآلن يحدث كما( أنفسهم إىل اللوم توجيه بل اإلفصاح، عدم إىل تدفعهم اخلاسرين
 هذا يختلف وال. اخلسائر تأمل يف الغرق من بدالً حياته ومواصلة النهوض أيضاً دافعه كان والدي، إىل وبالنسبة

 الكارثة من اختلقوا الذين أولئك. بهم حلت التي الكارثة هول أمام صمتوا الذين الهولوكوست من الناجين أطفال عن
  .والتهويل الدراما يثيرون من فقط هم صناعة

  
 1948 سنة وقعت التي العرقي التطهير عمليات يتناول األوىل، الثمانية الفصول بابِه، كتاب من األكبر القسم إن
 مصير حسمت) "دالت( د اخلطة أن الثاين، الفصل يف املؤلف، يؤكد. إسرائيل دولة أصبحت التي املناطق خمتلف يف

 العتيدة اليهودية الدولة إلقامة عليها االستيالء الصهيونيون القادة أراد التي األراضي داخل القاطنين الفلسطينيين
 دولة إعالن عقب األوضاع التاسع الفصل ويصف). 28 ص" (وكلي منهجي بشكل وطنهم من بطردهم قضت[....] 

 حرمة وانتهاك غيتووات، يف ويافا، حيفا مثل املتعددة املدن يف بقوا ممن الفلسطينيين وعزل مباشرة، إسرائيل
 الثالثة صولالف وتأخذ. اغتصاب حاالت وقوع وضمنها الفلسطينيين، على اجلسدية واالعتداءات املقدسة، األماكن
 املستخدم املصطلح هذا يعرّف وال ،"الذاكرة حمو" بابِه يسميه ما العاشر الفصل يشرح. احلاضر إىل الكتاب األخيرة

 القرى بقايا كانت حيث أنه كتب. التنفيذ وآليات لتجلياته األمثلة من العديد يعرض لكنه الفصل، عنوان يف
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 أيضاً بل فحسب، فوقها األشجار بزرع ال" إخفاءها، اليهودي القومي الصندوق مهمة كانت مرئية الفلسطينية
 النفس يف عميقاً املتجذرة اآللية، هذه" أن بعدها واستنتج). 228 ص" (وجودها إلنكار اختلقها التي بالروايات

 لالسترخاء فضاءات إىل الفلسطينية والذكرى الصدمة أماكن حتويل خالل من بالتحديد تأثيرها حتدث اإلسرائيلية،
 على حرص( كـ اليهودي القومي الصندوق نصوص تصوره ما: أُخرى وبكلمات. اإلسرائيليين إىل بالنسبة والتمتع

" الفلسطينية املأساة فداحة وإخفاء النكبة إلنكار آخر رسمي إسرائيلي جمهود األمر، حقيقة يف هو، إنما) البيئة
  ).229 ص(
  

 فلسطين يف اليهودية األقلية تمكنت كيف هو اليوم الفلسطينيين من الكثير حتير تزال ال التي األساسية األسئلة أحد
 هذا يف استخدمت تكتيكات عدة عن بابِه يكتب. أراضيها من وتطردها الفلسطينيين أغلبية تهزم أن من 1948 سنة

 التكتيكات هذه وتواصلت). ذلك يشاطرونني الفلسطينيين من كثيرين أن وأعتقد( كلياً أجهله كنت ما ومنها اإلطار،
 سنة احتلت والتي اإلسرائيلية، السيطرة حتت الواقعة املناطق يف يعيشون الذين الفلسطينيين ضد اليوم لغاية عينها
  :التايل التكتيكات هذه وتشمل. 1967

  
 إعداد كان الثالثينيات نهاية مع أنه بابِه يخبرنا. الفلسطينية القرى من كبير عدد عن استخبارية ملفات إعداد :أوالً 

 إليها، الوصول وطرق الطوبوغرايف، موقعها عن دقيقة تفصيالت قرية كل ملف تضمن وقد. "اكتمل قد األرشيف
 واالنتماءات االقتصادية، – االجتماعية وتركيبتها الرئيسية، الدخل ومصادر املياه، وينابيع أراضيها، ونوعية
 ومعلومات ،)50 سن إىل 16 سن من( الرجال وأعمار األُخرى، بالقرى عالقاتوال اخملاتير، وأسماء للسكان، الدينية
 الضفة يف القرى جميع عن املعلومات من نفسه النمط حتمل مشابهة ملفات اليوم وتوجد). 19 ص" (أُخرى كثيرة

 على فيه التركيز وكان ،1947 سنة يف جرى قد القرى مللفات حتديث آخر" أن بابِه ويضيف. غزة وقطاع الغربية
 يف ،1948 سنة يف القوائم، هذه اليهودية القوات استخدمت وقد. قرية كل يف" املطلوبين" باألشخاص قوائم إعداد

 يف القرية رجال يوقَف: التايل النحو على يتم األمر وكان. ما قرية احتالل فوق تتم كانت واعتقال تفتيش عمليات
 بهم، وشوا الذين األشخاص جانب من األحيان، معظم يف عليهم، التعرف يتم القائمة، يف أسماؤهم ترد ومن صف،

. هويتهم تُعرف ال كي فقط، العينين عند فتحتان فيه القماش من بكيس مغطاة الواشين رؤوس تكون املرة هذه لكن
 اإلسرائيلي االجتياح خالل نفسه، األسلوب واستخدم). 21 ص" (الفور على يُقتلون فرزهم يتم الذين الرجال وكان

 أقامتهما اللذين" اخليام" وسجن" أنصار" معتقل يف توقيفه سيتم من لتحديد جنوبه، واحتالل 1982 سنة للبنان
 يف اإلسرائيلية السياسة ضحايا سيكونون الذين أولئك لتحديد وغزة الغربية الضفة يف استخدامه وتواصل. إسرائيل

  ".املستهدف القتل"
  

 من والقطاع الضفة يف حالياً سائد هو بما أيضاً يذكّر الذي اآلخر التكتيك إىل يقودنا العمالء استخدام إن :ثانياً 
 عدة بعد الحقاً، أوضح الذي باسترناك، موشيه اجلهد، هذا يف املنخرطين أحد وكان. اخملبرين من شبكة إنشاء
  ).20 ص" (التسمية تستحق اخملبرين من شبكة" 1943 سنة يف الهاغاناه لدى صار أنه أعوام،

  
 بمساعدة] التدريب"[ وهو ،"فعالة عسكرية منظمة إنشاء" سياق يف كبرى أهمية له كان أنه ثبت ثالث أمر :ثالثاً 

 الصهيونيين القادة جعل" بابِه، بحسب الذي، وينغيت تشارلز أورد أشهرهم وكان." متعاطفين بريطانيين ضباط
 جيش، وإنشاء عسكرية بتحضيرات وثيق بشكل تقترن أن يجب يهودية دولة إقامة فكرة أن أفضل بصورة يدركون

 لكن ،[....] فلسطين يف اليهودية واملستعمرات األراضي من املتزايدة األعداد حماية أجل من شيء كل وقبل أوالً
" لفلسطينيينل احملتملة املقاومة ضد فعاالً رادعاً تشكل أن شأنها من الهجومية املسلحة األعمال ألن[....]  أيضاً

 قصيراً[....]  الطريق بات بالقوة األصليين السكان جميع طرد يف التفكير إىل هنا ومن: "بابِه ويستنتج). 15 ص(
 كي العربية الثورة خالل البريطانية بالقوات الهاغاناه قوات ربط يف وينغيت جنح ولقد). نفسها الصفحة" (جداً

 عرفت" املثال، سبيل فعلى). 16 ص" (عربية قرية ضد) تأديبية مهمة( تتضمن أن يجب ماذا أفضل نحو على تتعلم
 تابعة وحدة هاجمت إذ فلسطينية، قرية احتالل يعني ماذا مرة أول 1938 يونيو/حزيران يف يهودية قوة

). نفسها الصفحة" (ساعات بضع واحتلتها ولبنان، إسرائيل بين احلدود على قرية معاً بريطانية وسرية للهاغاناه
 أنه اإلنسان، بحقوق تعنى فلسطينية هيئة وهي احلق، منظمة ذكرت ،2007 يونيو/حزيران 26 مؤرخ بيان ويف
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 منطقة يف ليد بيت قرية يف عسكرية تمارين أربعة اإلسرائيلي االحتالل قوات أجرت 2007 مارس/آذار خالل"
 ما فيها ويشارك مساء، 7:00 حتى صباحاً 2:00 الساعة من تستمر العسكرية املناورات كانت ما وعادة. طولكرم

 وتضمنت. شخصًا 20 إىل 15 من تتألف جمموعات يف سيراً القرية يدخلون إسرائيلي جندي 500و 400 بين
 يدخل مل اآلن ولغاية. ونقلهم اجلرحى إخالء وحماكاة بشرية، أشكال ذات كرتونية قطع على التدريب التمارين

  ."القرويين من أياً يهاجموا ومل القرية، وسط مهجور بيت باستثناء ليد، بيت يف منزل أي اجلنود
*  *  *  

 املاضي يف استخدمت التي للتكتيكات الراهن الوقت يف اليهودية القوات استخدام اتساع مالحظتنا من انطالقاً
 أن يبدو إسرائيل، دولة عليه أقيمت الذي فلسطين من اجلزء ذلك يف الفلسطينيين بحق العرقي التطهير الرتكاب
  .الظروف سنحت إذا وشيكة الفلسطينية األراضي يف الفلسطينيين بحق العرقي التطهير من التالية املرحلة

 اخترق وإنما العسكري، احلقل على يقتصر مل واحلاضر املاضي من كل يف املستخدمة التكتيكات بين التشابه لكن
 التي لألراضي القانوين الوضع يتضمن أحدها هنا، األمثلة من كثير عرض ويمكن. أيضاً الدبلوماسي اجملال
 إسرائيل رفضت ،1967 سنة غزة وقطاع) الشرقية القدس وضمنها( الغربية الضفة احتالل فعقب. إسرائيل حتتلها
 األداة لتلك اإلنسانية البنود فقط ستلتزم أنها أعلنت ذلك من وبدالً. الرابعة جنيف بمعاهدة ملزمة بأنها القبول

 كالجئين لوضعهم تنكرت إذ الفلسطينيين، الالجئين إىل بالنسبة اتبعته الذي التمييز الذهن يف هذا ويثير. القانونية
 أكتوبر/األول تشرين يف املتحدة األمم مراقبو توصل: "بابِه ويكتب." إنسانية مشكلة" كـ معهم التعامل على وأصرت

 اقتالع( كانت اإلسرائيلية السياسة أن – تقريرهم ينشر مل الذي – العام األمين إىل وكتبوا االستنتاجات، بعض إىل
 إىل األمن جملس انتباه لفت العرب األعضاء وحاول). بالتهديد أو بالقوة، فلسطين يف األصلية قراهم من العرب

 إبهام مساءلة بال تتبنى تقريباً عاماً ثالثين طوال املتحدة األمم وظلت. جدوى دون من لكن فلسطين، عن التقرير
 اعتبار يمكن ال) إنسانية مشكلة( كأنهم الالجئين عن يتحدث كان الذي املتحدة، األمم يف إسرائيل مندوب إيبن، أبا

  ).190 ص" (عليها حماسبته أو عنها مسؤوالً أحد
  

 ومناظرها املعمارية هندستها يستحضر إذ ،1948 سنة دمرت التي الفلسطينية القرى للقارئ بابِه ويحيي
 رأيتُ  بابِه، كتاب قراءة بعد أبيب، تل إىل القدس من الطريق على السفر خالل ومن. االجتماعية وحياتها الطبيعية

 القديمة القرى من الساحلي والسهل التالل وجرّد غربي مستعمر أتى. جديدة حلة اكتست كأنها كلها البالد
 التالل غطى ثم ومن. خمتلف بشكل ولونت وبنيت خُططت جديدة بمساكن واستبدلها وبياراتها، الزراعية وأراضيها

 أن يجب ملا ذهنه يف املوجودة الصورة إىل عليه كانت مما وحوّلها القرى، ركام حجبت التي الصنوبر بأشجار
 ولدت وألنني. جديدة بعيون الصنوبر، أشجار بين اخملتبئة اإلسرائيلية، البلدات إىل أنظر نفسي وجدت. عليه تكون

 القوات تدمرها أن قبل التالل هذه زينت التي القديمة القرى عن ذكرى أي لديّ يكن مل فإنه ،1948 سنة بعد
 البلدات أرى وصرت اجلميلة، املواقع تلك خلسارة باألسى مرة أول وشعرت. وبعدها السنة تلك خالل الصهيونية
. استعمارية دولة غرسته مصطنع زرع نظري يف فهي الغربية؛ الضفة يف املستعمرات أرى كما اجلديدة اإلسرائيلية

 املألوف رؤية على يساعد كونه ويف القراء، لدى القوي االنطباع هذا مثل إثارته يف تكمن الكتاب ميزات إحدى إن
 القرى تلك أيضًا يصف بل فقط، الدمار على يركز ال أنه هو للكتاب اآلخر املهم واجلانب. كاشف جديد ضوء يف

 صرف، فلسطيني هو ما جتاه باألسى الشعور على قادراً املؤلف كون إن. اخلسارة بفداحة صادق بإحساس القديمة
  .االنحياز من إسرائيلي، يهودي وهو الكاتب، حترر مدى يثبت

  
 ارتكبته الذي الظلم على والسخط الغضب هو القارئ يف الكتاب يتركه الذي التأثير إن البعض يقول قد هذا، ومع

 للتحريض أداة يستخدم قد الكتاب أن كما. احلاضر يف اإلسرائيلي اجليش ويرتكبه املاضي، يف اليهودية القوات
  .اليهودية الدولة بتدمير ينادون الذين ألولئك إضافية ذخيرة يقدم أن فقط شأنه من الذي التطرف على

  
 والفلسطينيين، اإلسرائيليين هودالي للطرفين، يائس نداء هو بابِه كتاب. غرضه أو الكتاب رسالة ليس هذا لكن

 سينجون اليهود وال اليهود، من سينجون الفلسطينيون ال: "يكتب وهو. املاضي مع يتصاحلوا بأن الدويل وللمجتمع
 حترك تزال ال التي األيديولوجيا تعريف يتم مل إذا نفسه، من سينجو الطرفين من طرف أي وال الفلسطينيين، من

 لها اليهودية – يهوديتها قط تكن مل إسرائيل مع املشكلة. صحيحة بصورة الفلسطينيين جتاه اإلسرائيلية السياسة
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. اإلثنية الصهيونية شخصيتها مع هي املشكلة إنما – والتعايش للسالم متينة قاعدة يوفر منها وكثير كثيرة، أوجه
 يتعلق فيما األخص وعلى اليهودية، يف املوجودة نفسها التعددية هوامش فيها تتوفر ال فالصهيونية

 – النضال يف وسيستمرون الصهيونيين، والفضاء الدولة من جزءاً يكونوا أن أبداً يمكن ال فهم. بالفلسطينيين
 وكالزوبعة االنتقام، إىل وتواقاً يائساً فسيكون كذلك، يكن مل وإذا. وناجحاً سلمياً نضالهم يكون بأن املرء ويأمل

 أيضاً بل فحسب، واإلسالمي العربي العاملين يف تهب لن مستمرة جبارة رملية عاصفة ثنايا يف اجلميع سيُمْتَص
 ستدمرنا التي العاصفة بدورها، منهما كل تغذيان، اللتين العظميين القوتين املتحدة، والواليات بريطانيا يف

  ).261 – 260 ص" (جميعاً
  

 من وبطانتها – املاضي باعتداءات تعريفنا عبر لكنه. بابِه بنداء االهتمام املرجح غير من الراهنة، األوضاع ويف
  .خوف دون من الوجه يف كشيطان والظهور اخلجل عدم خالل من للسالم مهمة مساهمة قدم – املمنهج التخطيط

  
  شحاده رجا
  وكاتب حمام

  الله برام مقيم
   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


