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 ١

  :مقدمــة
تهـز األمـن والـسلم الـدولیین، وال     Infamous Crimeتعـد جریمـة اإلبـادة الجماعیـة جنایـة خطیـرة 

تنحـصر أثارهـا علـى إقلـیم الدولــة فقـط و إنمـا تمتـد أثارهـا إلــى المجتمـع الـدولي أیـضا وتطبـق عقوبتهــا 
لــى العــصر البـــابلي وجــرى ارتكابهـــا إة ویعــود التطــور التـــاریخي لهــذه الجریمـــ ،باســم الجماعــة الدولیـــة

أثناء الحرب العالمیة األولى حین استعمل األلمان الغازات السامة في فرنـسا وكـذلك فـي أثنـاء الحـرب 
، وفـي  ومـا بعـدها ضـد الـشعب الفلـسطیني والـشعب الجزائـري١٩٤٥-١٩٣٩العالمیة الثانیة منذ عام 

  . البوسنة والهرسك وبورندي وغیرها

  : ةأهمیة الدراس
 ففـي هـذه الجریمـة تتجـسد فكـرة الجریمـة ،أهم الجرائم التي ترتكب ضد اإلنـسانیةهى  الجماعیة اإلبادة

حیــث یقــدم ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي فلــسطین خــالل القــرن العــشرین، ضـد اإلنــسانیة بــأجلى معانیهــا، 
 أنهـــم ســـوى وهفـــ بـــال ذنـــب اقترموقهـــره)  جزئیـــة أو كلیـــة إبـــادة ( العـــرب إبـــادة علـــى مـــن الیهـــودالقتلـــة 

  .هم ودینهم وجنستهم دین یخالف قومیأو جنس أو جماعة قومیة إلى وننتسبی

  : أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما یلى

  . وأنواعها، وموقف القانون الدولي منها مفهوم جریمة اإلبادة الجماعیةبیانـ 

 . المنفذة لإلبادة الجماعیة في فلسطینالتنظیـماتمعرفة ـ 

 .، وبعدهاالدولة الصهیونیةقیام  جرائم اإلبادة قبلتتبع ـ 

  :منهجیة الدراسة

تتبع الدراسة المنهج الوصفى التحلیلي، حیث تحلیـل البیانـات والتعـرف علـى مـدلوالت األرقـام 
 .آثار تلك المعاناة اإلنسانیةٕوابراز 

  :الدراسات السابقة

عــاد المكانیــة واالقتــصادیة حیــث األبمــن أهــم الدراســات التــي عرضــت لمــشكلة المخــدرات مــن 
  :واالجتماعیة؛ ما یلي



 ٢

علـى مـستوى العـالم خـالل " اإلبـادة الجماعیـة"بدراسـة ) ٢٠٠٤( وزمالؤه Tottenتوتن ـ اهتم 
دینیـة والقومیــة لإلبـادة الجماعیـة للعـرب علـى یـد الیهـود فــي خاللهـا األبعـاد الوا ، وتنـاولالقـرن العـشرین

  .١فلسطین المحتلة

تنــاول فیهــا دراســة " إبــادة الجــنس البــشري"دراســة عــن ) ٢٠٠٧( اإلمــام محمــد رفعــت قــدم -
، فعـــرض إلرهاصـــات االتفاقیـــة،  وثائقیـــة لـــصدور اتفاقیـــة اإلبـــادة التـــي أقرتهـــا األمـــم المتحـــدةتاریخیـــة

  .٢ثم تحلیل ما ورد بها، مردفا ذلك بالمالحق، وصیاغتها

 Frank Chalk And Kurt Jonasshn ك وكـــورت جوناســـونو فرانـــك شـــأوضـــح -
فلـــسطین بـــصفة  عامـــة، وعلـــى دیموجرافیـــة والنفـــسیة لإلبـــادة بـــصفة اآلثـــار االجتماعیـــة وال٣)١٩٩٠(

  .خاصة، وكیف أثرت في التركیب السكاني والعرقي للعرب

  :وتنقسم الدراسة إلى ثالثة مباحث كما یلي

  :مفهوم جریمة اإلبادة الجماعیة -أوال 

 ،مجموعــة بــشریة بوســائل مختلفــة  إلــى قتــلgenocide  اإلبــادة الجماعیــة تهــدف جریمــة
 إنـسانیة جماعـات ألنهـا تـؤدي إلـى إبـادة ،أمن وسالمة المجتمـع عمال الخطیرة التي تهدد من األدوتع

. ة وهـي ترتكـب بـصورة عمدیـ.الـخ... . أو الدینیـة، أو العرقیـة،بـسبب طبیعـتهم الوطنیـة كلیـا أو جزئیـا
ممارسـات إرهـاب  صوصا إذا جـاءت هـذه االنتهاكـات ضـمنلحـروب خـل هذه الجرائم سـببا ربما تكونو

  .الدولة

 ،تعنـى القتــل (cide)و وتعنــى الجـنس، (genos) تـسمیة أصـلها یونـاني(genocide) و
  .األجناس وباللغة العربیة تسمى اإلبادة الجماعیة، أو إبادة

ة الرومانیــة  مــذابح اإلمبراطوریــومنهــا ،علــى مــدار التــاریخمعروفــة جــرائم اإلبــادة الجماعیــة و
 ،والعــراق الیابــان، و ، كنــدافـي كــل مــن ومــذابح جنكیــز خــان وأبنائــه، و،)القــدس( وأورشــلیم ) قرطـاج(

  .٤ وغیرها ورواندا،والسودان

                                                
١ Totten,S., Parsons, W., Charny, I., "Editors": Century Of Genocide, Second Edition, 

Rutledge, New York, London, ٢٠٠٤.  
-١٩٤٦دراســة وثائقیــة فــي األعمــال التحــضیریة التفاقیــة اإلبــادة .. إبــادة الجــنس البــشري: محمــد رفعــت اإلمــام - ٢

  . ٢٠٠٧، بدون دار نشر، القاهرة، ١٩٤٨
٣ Frank Chalk And Kurt Jonasshn: The History And Sociology Of Genocide. New 

Haven, Ct: Yale University Press, ١٩٩٠. 
  ١١صٕالجرائم ضد اإلنسانیة وابادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفهومها، :  بطرس فرج اهللا سمعان٤



 ٣

 ســواء ارتكبــت فــي وقــت الــسلم أو أثنــاء ،اإلبــادة الجماعیــة جریمــة بمقتــضى القــانون الــدوليو
 الدولیــة المقــصود بجــرائم اإلبــادة الجماعیــة ساســى للمحكمــة الجنائیــةاأل  وقــد أوضــح النظــام،الحــرب

  أو، أو أثنیــة،أو عرقیــة، قومیــة: یرتكــب بقـصد إهــالك جماعــة،فعــل مــن األفعــال التالیــة ىأ :بأنهـا
  : أو جزئیا،إهالكا كلیا_ بصفتها تلك_ دینیة

  . قتل أفراد الجماعة- أ

  .إلحاق ضرر جسدي، أو عقلي جسیم بإفراد الجماعة -ب

  .معیشیة؛ یقصد بها إهالكها الفعلي، كلیا، أو جزئیا ة عمدا ألحوالإخضاع الجماع -ج

  .اإلنجاب داخل الجماعة  فرض تدابیر؛ تستهدف منع-د

 . نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-هـ

تـدمیر جماعـة تـدمیرا كلیـا، أو جزئیـا،  تعمد مرتكبي الجریمة) كلى، أو جزئي(  ویقصد بعبارة
 ویعتبــر الجــاني مرتكبــا لهــا ،)منطقــة واحــدة متعلمــین، أو أعــضاء یعیــشون فــيمثــل قتــل أعــضائها ال

یوجــد معیــار محــدد لعــدد الــضحایا لثبــوت   الث حیــ،الجماعــة حتــى لــو قــام بقتــل شــخص واحــد مــن
ن عــدد إلهــذا فــ. كبــر عــدد مــن تلــك الجماعــةأوهــى إهــالك  ،الجــاني ن المهــم هــو إرادةلجریمــة، ألا

  .١ة اإلبادةنی الضحایا یعتبر قرینة على

  :٢في األنواع التالیةاإلبادة الجماعیة وتتمثل 

حیـاء األ  في قتل الجماعات بالغازات الـسامة أو اإلعـدام أو دفـنتتمثل :الجسدیة اإلبادة -١
  .والقصف بالطائرات أو الصواریخ وغیرها من األسلحة

ــادة _ ٢ ــة اإلب   ، مختلفــةٕ واجهــاض النــساء بوســائل، فــي تعقــیم الرجــالتتمثــل :البیولوجی
البـشرى، السـیما  علـى العنـصر والتـدخل فـي تغییـر الخلقـة اإلنـسانیة ألهـداف سیاسـیة ودینیـة للقـضاء

  مـا:ومثـال ذلـك ، وفصل البالغین عن سن اإلنجـاب ومنـع الـزواج، والعقم،اإلجهاض بالتحریض على
  .نجاب؛ لمنع اإل المسلمینبخصي الرجال) البوسنة والهرسك(الصربیة في  قامت به القوات

  واالعتــــداء علــــى الثقافــــة،الوطنیــــة غــــةل فــــي عــــدم التحــــدث بالتتمثــــل :اإلبــــادة الثقافیــــة_ ٣
  .٣القومیة

                                                
  ١٨ صجریمة إبادة األجناس في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،:  حسن الجوني١
 ٢٣ص جریمة اإلبادة، : محمد ماهر عبد الواحد ٢
  ٢٦ صالعبریة في فلسطین،التخطیط اللغوي لتأصیل الهویة :  عبد العظیم أحمد عبد العظیم٣



 ٤

  . كنقل األطفال عنوة من جماعة ألخرى، وتعنى االستئصال المعنوي:اإلبادة المعنویة _٤

م ١٩٤٥ًســهوا أو خطــًأ علــي جزیرتــي هیروشــیما وناغــازاكي عــام  القنابــل النوویــة لــم تــسقطو
  بــل وأصــبحت جریمـــة،نهــم مواطنــون لدولــة العــدوأبالكامـــل ولمجــرد  التــي أبــادت ســكان المنــاطقو

صــور الجریمــة  ومــن. ١التــي خرجــت مــن أصــالب مــن نجــوا كانــت مــشوهة مــستمرة إذ أن الــساللة
ارتكبتــه الحكومــة فــي جنــوب إفریقیــا فــي حــق المــواطنین  مــا اإلبــادة الجماعیــة فــي العــصر الحــالي

ألراضـي المحتلـة، امـن إسـرائیل ودون رادع فـي حـق فلـسطین فـي  كـب وال یـزال یرتكـبالسود، ومـا ارت
  .ولبنان وغیرها

 ٕ وانمـا هـي جریمـة یعاقـبة،وجریمة اإلبادة الجماعیـة لیـست فقـط جریمـة جنائیـة دولیـة عمدیـ
بالتــــآمر أو التحــــریض أو مثــــل ًمرتكبیهــــا وفاعلوهــــا األصــــلیون والــــشركاء أیــــا كانــــت صــــورة االشــــتراك 

  .التامة ویستوجب عقاب مرتكبیها كما أن الشروع فیها یأخذ حكم الجریمة ،ساعدةالم

قــرارا یــصف المجــازر التــي   ١٩٨٢  أصــدرت الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــاموقــد 
 ورغــم  .]إبــادة جــنس [وشـاتیال بأنهــا ارتكبتهـا القــوات اإلســرائیلیة ضــد الفلــسطینیین فـي مخیمــي صــابرا

ـــة علـــي القـــرار ككـــل دون معارضـــة  ١٢٣  موافقـــة  لهـــذا القـــرار فقـــد تمـــتمعارضـــة بعـــض الـــدول  دول
حظیـت الفقـرة الثانیـة مـن القـرار التـي شـملت لفـظ اإلبـادة علـي   بینما، دولة عن التصویت ٢٢ وامتنعت
وفـــي أعقـــاب كـــل مذبحـــة  .  دولـــة عـــن التـــصویت ٢٣   دولـــة وامتنـــاع ١٩  واعتـــراض،  دولـــة ٩٨  موافقـــة

  هـل مـا یحـدث فـي فلـسطین : لفلسطینیین تثار في األوساط الـسیاسیة والقانونیـة قـضیةضد ا إسرائیلیة
  .٢؟ ١٩٤٨  عام  كما أقرتها اتفاقیة اإلبادة الخاصة باألمم المتحدة]إبادة جنس [یعد جریمة

إســرائیل سیاســة عنــصریة ترمــى إلــى اضــطهاد الــسكان العــرب وطــردهم مــن  وقــد انتهجــت
األمــم المتحـدة عــن كـشفت و. ا أو جزئیــا، وتحطـیم العــرب كجماعـة قومیــةكلیـ بیـوتهم والقـضاء علــیهم

جـل توطیـد االسـتیطان الـصهیوني فـي فلـسطین وغیرهـا مـن أإسرائیل مـن   التي تقوم بهااإلبادةسیاسة 
أشـــارت إحـــدى لجـــان حقـــوق اإلنـــسان إلـــى عملیـــات القتـــل الجماعیـــة التـــي  راضـــى المحتلـــة، وقـــداأل

 إلـــى قیــام عــصابات صـــهیونیة ١٩٨١ وأشـــیر فــي أواخــر ،ضــى المحتلــةرااأل ارتكبتهــا إســرائیل فــي
 بغیــة ،إلــى العقــم فــي خزانــات المیــاه واآلبــار التــي یــستعملها الفلــسطینیون بوضــع مستحــضرات تــؤدى

 .االتفاقیــة  بــالمعنى الــدقیق المنــصوص علیــه فــياإلبــادةیــشكل جریمــة  تناســلهم وهــو مــا الحــد مــن
األوروبیین إبـان الحـرب العالمیـة الثانیـة؛   ارتكبها النازیون ضد السكانوهذه الجرائم تشبه الجرائم التي

                                                
١ Totten: Century Of Genocide, p. ٢٢ 
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 طــابع العقــاب الجمــاعي ضــد تأخــذالتــي تقــوم بهــا إســرائیل   والجــرائم،والتــي أدانتهــا محكمــة نــورمبرج
الفدائیـة التـي یقـوم بهـا  سـرائیلى بمناسـبة بعـض العملیـاتاالحتالل اإل  إلیه سلطاتأالمدنیین الذي تلج

  .١راضى المحتلةلمقاومة الفلسطینیة في األا رجال

 : في فلسطین المنفذة لإلبادة الجماعیةالتنظیـمات -ثانیا 

 الـصهیونیة المنظمـات اإلرهابیــةفلـسطین تكـوین فـي جـرائم اإلبـادة مـن الـسمات األساسـیة ل
ًالتي تتخذ طابعا تنظیمیـا أو بأسـالیب قتـل األشـخاص بـصورة منتقـاه  للقیـام بًمـستقال عـن جهـاز الدولـة ً

 إلـــــى تـــــسمیم الطالبـــــات الفلـــــسطینیات وتـــــدبیر ؛الفلـــــسطینیة عـــــشوائیة مثـــــل الهجـــــوم علـــــى الحـــــافالت
  . وغیر ذلك من جرائمأعمال االختطاف و،ًاإلنجاب مستقبال  مخططات إلفقادهن القدرة على

عملیــات اإلرهــاب فــي الــضفة  ٕواذا نظرنــا إلــى قائمــة أســماء هــذه المنظمــات التــي تقــف وراء
حــوادث بعینهــا، فــي حــین آثــر  ربیــة بوجــه خــاص، وجــدنا أن مــن بینهــا مــن أعلــن مــسئولیته عــنالغ

  . أهدافه ولو إلى حین بعضها أن یلتزم سریة شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو

ًباألســلحة الناریـة الـذي تلقــى قـدرا مــن " المــستوطن المـسلح"المنظمـات علـى  ولقـد قامـت هــذه َّ
 ومثلمـا منحتـه الدولـة العبریـة امتیـاز حمـل الـسالح فـي مواجهـة. ل النظـاميجیش إسـرائی التدریب في

بینمــا یتعقــب  الفلــسطیني األعــزل فإنهــا فــي الوقــت نفــسه منحتــه حــصانة قانونیــة لممارســاته اإلرهابیــة
  .٢السلمیة القانون العنصري التمییزي كل أنشطة الفلسطینیین وضمنها األنشطة

 إلـــى اتهــام الـــسلطات ١٩٨٢اإلســـرائیلیة قــد انتهـــى فــي مــایو ولــذا فــإن تقریـــر لجنــة التحقیــق 
كمـا أشـار التقریـر نفـسه إلـى ازدواج . ُوتجاهل جـرائم المـستوطنین بالتواطؤ) ًجیشا وشرطة(اإلسرائیلیة 

  . في مواجهة الفلسطینیین من جانب والمستوطنین الیهود من جانب آخر نظام الضبط والمحاكمة

الجماعـــات فـــإن  ت إرهابیـــة صـــهیونیة أو غیـــاب هـــذهوبـــصرف النظـــر عـــن تـــشكیل جماعـــا
الـذي یتحمـل المـستوطنون " َّاالتفـاق الـضمني المقـدس"سلطات االحتالل تحافظ على ما یمكن وصفه 

ولـذا فـإن تقـاریر األمـم المتحـدة نفـسها  .ًالمسلحون بمقتضاه جانبا من مسئولیة األمن في الـضفة وغـزة
  ".الجناح العسكري الخفي لسلطات االحتالل اإلسرائیلي كلونالمستوطنین یش"تذهب إلى اإلقرار بأن 

ًهـذه الجماعـات مـن األمـور التـي لـم یـتم الكـشف عنهـا نهائیـا، إال  وقـد تكـون مـصادر تمویـل
واالعترافـــات تـــذهب إلـــى أن الـــسلطات اإلســـرائیلیة نفـــسها تـــسهم فـــي عملیـــة  أن العدیـــد مـــن الـــدالئل

َشـرة حـین تغـدق األمـوال علـى منظمـات االسـتیطان التـي تعـدبصورة مباشرة أو غیـر مبا التمویل هذه ُ 
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الرواتـــب  المظلــة األساســــیة التــي تنمــــو أســفلها العدیـــد مـــن هــذه الجماعـــات اإلرهابیــة، وحـــین تغــدق
ًویعــد التمویــل الخــارجي عنــصرا ال یجــب. الحكومیـة علــى المــستوطنین فــي الــضفة َ تغافلــه فــي ســیاق  ُ

  .١طبیعة الكیان الصهیوني العامة

لخدمــــة الهجــــوم علــــى العــــرب منظمــــة بــــارجیورا، ثــــم منظمــــة  ِّمــــن المنظمــــات التــــي أســــستو
 ، ثـــم النـــوطریم التـــي أســـستها ســـلطات االنتـــداب١٩٠٩ِّالتـــي أســـست عـــام ) الهاشـــومیر (الحـــارس

التـي قامـت فـي  البریطـاني بالتعـاون مـع الهاجانـاه للمـساعدة فـي قمـع االنتفاضـات الفلـسطینیة العربیـة
 فـي فلــسطین  تأســستًومنهـا أیــضا منظمـة إتــسل التـي. ١٩٣٩ وحتــى ١٩٣٦الفتــرة مـن فلـسطین فـي 

   .١٩٣١عام 

 ُّالمنظمات التي تم تأسیسها للمشاركة في تدفق المجهود الحربي االستعماري فنجد منها وأما
 التــي شــكلت الفیلــق ٤٠ و٣٩و ٣٨والكتائــب  الـصهیونیة منظمـة الحــارس نفــسها، ثــم فرقــة البغالــة

والبالمـاخ واللـواء الیهـودي الـذي تـم تـشكیله   في الحرب العالمیة األولى، إضافة إلـى الهاجانـاهالیهودي
التـي طرحـت ) شـتیرن(هـذا باإلضـافة إلـى منظمـة لیحـي  .١٩٤٤بقـرار مـن الحكومـة البریطانیـة عـام 

امــة النازیــة للــتخلص مــن االحــتالل البریطــاني لفلــسطین، ومــن ثــم إق فكــرة الوقــوف إلــى جانــب ألمانیــا
  .الدولة الیهودیة

تنظیمــات  ُّ كــان التجمــع الــصهیوني االســتیطاني فــي فلــسطین یــضم ثالثــة١٩٤٨وفــي عــام 
الیهودیــة، ومنظمــة  الهاجانــاه وهــي كبــرى التنظیمــات الثالثــة وكانــت خاضــعة للوكالــة: عــسكریة هــي

ومنظمـة لیحــي منـاحم بیجـین،  إتـسل المنبثقـة عـن أفكـار جابوتنـسكي التنقیحیـة وكانـت آنـذاك بزعامــة
وقـــد تـــم بنـــاء الجـــیش . شـــتیرن  وكانـــت قـــد اشـــتهرت باســـم قائـــدها أبراهـــام،وهـــي أصـــغر المنظمـــات

، وفـي غمــرة ١٩٤٨مـن مـایو عـام  ففـي الـسادس والعـشرین. اإلسـرائیلي علـى هـذه المنظمـات الـثالث
ذلـك بتحــویل قیـام جـیش الـدفاع اإلســرائیلي، و معـارك الحـرب العربیـة ـ اإلسـرائیلیة األولـى، تـم إعـالن

ودخـــول التنظیمـین األخیــرین، إتـسل ولیحــي، فـي دائــرة هــذه  منظمـة الهاجانــاه إلـى نــواة لهـذا الجیـــش،
   .٢النواة

الــسكان األصــلیین  المجتمعــات االســتیطانیة مجتمعــات ذات طــابع عــسـكري بــسـبب رفــضو
ِّواسرائیل ال تشكل أيَّ استثناء من هذه القاعدة، فهـي مجـرد. لها وقـد . ئـي لـنمط متكـرر عـامُّتحقـق جز ٕ

ُدمجـت كلهـا فـي مؤسـسة واحـدة،  ١٩٤٨ ظهـرت منظمـات ومؤسـسات ومیلیـشیات عـسكریة قبـل عـام
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 .ُّالعمـود الفقـري للتجمـع االسـتیطاني الـصهیوني هـي المؤسـسة العـسكریة اإلسـرائیلیة التـي أصـبحت
ین القــادرین علــى حمــل بــصبغة عــسكریة شــاملة قویــة، فجمیــع اإلســرائیلی َّویتمیــز المجتمــع اإلســرائیلي

المجتمـــع «وینطبـــق علـــى هـــذا المجتمـــع وصـــف . ًونـــساء یـــؤدون الخدمـــة اإللزامیـــة ًالـــسالح رجـــاال
  .١كما یصف اإلسرائیلیون أنفسهم» األمة المسلحة» ، أو»المسلح

اإلسـرائیلیة بالنـسبة إلسـرائیل مجـرد آلـة مـسلحة لتحقیـق أهـدافها  وال تمثـل المؤسـسة العـسكریة
ًالحیویـــة، ولكنهــــا تتغلغـــل فــــي معظـــم أوجــــه الحیـــاة الــــسیاسیة، بـــدءا بإقامــــة  صالحهاالـــسیاسیة ومـــ
 وتنظـیم الهجــرة إلـى إســرائیل، وتحقیــق التكامـل بــین المهـاجرین إلیهــا، وتنظـیم البــرامج المـستوطنات

تحدیـد حجـم  التعلیمیة ألفراد الجیش، ومراقبـة أجهـزة اإلعـالم وتوجیههـا، وتطـویر البحـث العلمـي، إلـى
علــى مجــال الــصناعة  نفــاق العــسكري بمــا یــؤثر علــى عمــوم األحــوال االقتــصادیة للدولــة، والتــأثیراإل

وتقـوم المؤسـسة . والتنمیـة اإلداریـة ًوخصوصا الصناعات الحربیـة واإللكترونیـة، ومجـال القـوى العاملـة
یـتم ضـمها العربیة المحتلة وتحدید األراضـي التـي  العسكریة بدور مهم في التأثیر في وضع األراضي

ُویــضاف إلــى ذلــك أن المؤســسة العــسكریة تحــتفظ . األراضــي إلــى إســرائیل، وطــرد العــرب مــن هــذه
والمتابعــة، مــع معظــم أجهــزة الدولــة مثــل وزارات الخارجیــة والمالیــة  بــصالت وثیقــة، بهــدف التنــسیق

 لمؤسـسة العـسكریةول. والعمل والتربیة والتعلـیم والـشرطة والزراعـة والـشئون الدینیـة والتجارة والصناعة
والقیــام  شــبكة للعالقــات الخارجیــة تــشمل االتــصاالت مــن أجــل الحــصول علــى معلومــات أو أســلحة،

   .بعملیات سریة في الخارج، وتدریب أفراد من الدول النامیة على القتال

 :وأشهر المنظمات المشاركة في جرائم اإلبادة الجماعیة ما یلي

یة صــهیونیة ســریة أســسها فــي فلــسطین عــام عــسكر منظمــة :Bar Gioraبــارجیورا  -١
واسـتمرت تعمـل حتـى ". یهودا، وبالدم والنـار سـتقوم یهـودا بالدم والنار سقطت" وكان شـعارها ،١٩٠٧
ًأتـــاح تطورهـــا فرصـــة تأســـیس منظمـــة أكثـــر اتـــساعا واســـتقرارا وهـــي منظمـــة الحـــارس  حیـــث١٩٠٩ ً 

)(Ha-Shomer ٢.  

لكـــوادر األساســــیة لمنظمـــة اإلرجـــون اإلرهابیــــة بیتــــار، تـــشكلت ا داخـــل :Betarالبیتـــار -٢
  . ولحركة حیروت

هــو تـشكیالت عـسكریة مــن المتطـوعین الیهــود  :Jewish Legion الفیلـق الیهــودي -٣
القـــوات البریطانیـــة والحلفـــاء أثنـــاء الحـــرب العالمیـــة األولـــى مثـــل الكتیبـــة  الـــذین حـــاربوا فـــي صـــفوف
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ِّالتي جندت في إنجلترا ع ٣٨ الیهودیة رقم  التي نظمها بـن جوریـون ٣٩، والكتیبة ١٩١٧ ـ ١٩١٥ام ُ
  التـي تـم تـشكیلها فـي٤٠، والكتیبــة ١٩١٨ ـ ١٩١٧تـسفي فـي الوالیــات المتحـدة بـین عـامي  وبـن

التــي نظمهــا جابوتنــسكي  الــصهیونیة فلــسطین، وكــذلك كتائــب حملــة البنــادق الملكیــة وفرقــة البغالــة
  . رجل٦٤٠٠ أفراد كل هذه المنظمات بلغ عدد وقد. ١٩١٥وترومبلدور في مصر عام 

 وحـدة عـسكریة صـهیونیة مـساعدة :Zion Mule Corps  الـصهیونیة فرقـة البغالـة -٤
ِّللجیش البریطاني شكلت عام  جابوتنـسكي أول مـن  وكـان.  إثر اندالع الحرب العالمیـة األولـى١٩١٥ُ

تخلص مــن اإلدارة العثمانیــة للــ فكــر فــي تكــوین هــذه الوحــدة القتناعــه بأهمیــة التحــالف مــع بریطانیــا
ِّ وشـكلت الفرقـة مـن بعـض الیهـود .الـصهیونیة لفلـسطین وضـرورة القـوة المـسلحة الیهودیـة لبنـاء الدولـة ُ

ِّوبعض الیهود الذین رحلوا إلى اإلسكندریة المصریین ً ضابطا وجنـدیا و٦٥٠وقد ضمت الفرقة . ُ ً٢٠ 
نجمـة داود  ، وقـد اتخـذت الفرقـة)ت التـسمیةومـن هنـا جـاء(ً بغـال ٧٥٠ًحصانا للضباط والمساعدین و

   .١ًشعارا لها وكانت معظم تدریباتها تجري بالعبریة

، وهـي الـشرطة »الحـرس أو الخفـراء«كلمة عبریة تعني » النوطریم« :Notrimالنوطریم -٥
 عالتي شكلتها سلطات االنتداب البریطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قم الیهودیة اإلضافیة

مئــات  وتــم فــي هــذا اإلطــار تجنیــد. ١٩٣٩ ـ ١٩٣٦االنتفاضــات العربیــة فــي فلــسطین فــي الفتــرة 
الحــدود وفــي  الخفــراء مــن مختلــف المــدن والمــستوطنات، وُأرســلوا لحمایــة المــستوطنات الواقعــة علــى

 بحمایـة القطـارات والـسكك الحدیدیـة والمرافـق العامـة، كمـا شــاركت وقامـت هـذه القـوات. غـور األردن
  .٢الیهود غیر الشرعیین في نقل المهاجرین

ـــــاه -٦ ـــــة تعنـــــي » الهاجانـــــاه« :Haganah الهاجان ـــــدفاع«كلمـــــة عبری ، وهـــــي منظمـــــة »ال
وقبیــل .  لتحــل محــل منظمــة الحــارس١٩٢٠ِّاســتیطانیة، ُأســست فــي القــدس عــام  عــسكریة صــهیونیة

 مـن ٣٠٠٠ باإلضافة إلـى ٣٦.٠٠٠إسرائیل، كان عدد أعضاء الهاجاناه یبلغ نحو  إعالن قیام دولة
 َّكمـا اكتمـل بناؤهـا التنظیمـي، األمـر الـذي سـهل عملیـة تحویلهـا إلـى جـیش موحـد ومحتـرف البالماخ،

القــدیم  ً قـرارا بحـل اإلطـار التنظیمـي١٩٤٨ مایو ٣١للدولة الصهیونیة، حیث أصدر بن جوریون في 
  . للهاجاناه وتحویلها إلى جیـش الدفاع اإلسرائیلي

 ، وهـي القـوات الـضاربة»سـرایا الـصاعقة « تعنـي »البالمـاخ« :Palmach  ـــاخالبالمـ -٧
ِّللهاجانــاه التـــي شــكلت عـــام   ، الخاصـــة  لتعمــل كوحـــدات متقدمــة وقـــادرة علــى القیـــام بالمهـــام١٩٤١ُ

                                                
  ٢/٩٠موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، : لوهاب محمد المسیري عبد ا١

٢ Adam Jones, New Directions In Genocide Research, p. ٣٢ 
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َّوقد تمیز أفـراد هـذه القـوات . ًدائم من المقاتلین المدربین جیدا باإلضافة إلى إمداد الهاجاناه باحتیاطي
ًكمـا تلقـوا تــدریبا . العمالیـة الـصهیونیة علـى مبـادئ درجـة عالیـة مـن التثقیـف الـسیاسي الـذي یركــزب

ّشـكلت البالمــاخ القــوام و. فــي مجــاالت الطیـران والبحریــة واســتخدام الـرادار وأعمــال المخــابرات ًمناسـبا
  .جیش الدفاع اإلسرائیلي األساسي لقوات الصاعقة في

ُوتعـــرف » المنظمـــة العـــسكریة القومیـــة فـــي أرض إســـرائیلتعنـــى الكلمـــة  :Etzel إتـــسل -٨
 مـن اتحـاد ١٩٣١عسكریة صهیونیة تأسَّست في فلـسطین عـام  وهي منظمة. »اإلرجون«ًأیضا باسم 

علــى المنظمــة األم وجماعــة مــسلحة مــن بیتــار، كانــت أنــشطة إتــسل  أعــضاء الهاجانــاه الــذین انــشقوا
یــات اإلرهابیـة التــي قامـت بهــا إتـسل ضــد المــزارعین وكــان للعمل. ضــد الفلـسطینیین موجهـة باألســاس
كمـا لجـأت المنظمـة إلـى . كبیر في إرغام بعض هؤالء المزارعین على مغادرة الـبالد الفلسطینیین دور

دیــر  علــى الـسیارات العربیــة المدنیــة، ونفـذت بالتعــاون مـع لیحــي وبمباركــة الهاجانـاه مذبحــة الهجـوم
   .١٩٤٨ أبریل ٩یاسین الشهیرة في 

عـسكریة  ، وهـي منظمـة»المحاربون مـن أجـل حریـة إسـرائیل«أي » لیحي« :Lehiلیحي -٩
، أصـبحت المنظمـة ١٩٤٢ومنـذ عـام . عـن إتـسل  بعـد انـشقاقها١٩٤٠صـهیونیة سـریة أسـست عـام 

ًتعرف أیضا َ   . باسم مؤسسها شتیرن بعد مقتله على أیدي سلطات االنتداب البریطاني في فلسطین ُ

سـریة صـهیونیة  هـي وحـدات عـسكریة :Mustarivim  )لمـستعرفیما(المـستعربون  -١٠
هـذه الوحـدات، التـي  ، وكـان هـدف١٩٤٢كانت تعمل في فلـسطین والـبالد العربیـة المجـاورة منـذ عـام 

والقیـام بعملیـات اغتیـال للعـرب مـن  ًكانـت آنئـذ جـزءا مـن البالمـاخ، الحـصول علـى معلومـات وأخبـار،
ُّخالل تسلل أفرادها إلـى المـد وقـد تـم بعـث فـرق المـستعرفیم . متخفـین كعـرب محلیـین ن والقـرى العربیـةَ

  .١لمواجهة االنتفاضة ١٩٨٨عام 

ِّوحــدة عــسكریة یهودیــة شــكلت بقــرار :Jewish Brigadeاللـــواء الیهـــودي  -١١ مــن  ُ
الحلفـاء، وقـد   لتقاتـل أثنـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة فـي صـفوف قـوات١٩٤٤الحكومـة البریطانیـة عـام 

   .المستوطنین الیهود في فلسطین للقتال ضد دول المحور من١٣٠.٠٠٠طوع في العام نفسه نحو ت

حركــة صــهیونیة اســتیطانیة ذات دیباجــات   :Gush Emunim إیمــونیم جــــوش -١٢
ٕوالحركــة لیــست حزبــا وانمــا حركــة شــعبیة غیــر ملتزمــة إال . األقــصى تطالــب بــصهیونیة الحــد دینیــة ً

ُّولكـن رغـم توجههـا الـدیني الواضـح، فإنـه توجـه دینـي فـي إطـار حلـولي، . یلإسرائ بالحفاظ على أرض
  .١٩٤٧ًوقد تأسست الحركة رسمیا في نهایة شتاء . یتداخل الدیني والقومي ومن ثم

                                                
 ٦١صاألقصى،  دراسة توثیقیة للقتلى والجرحى الصهاینة خالل انتفاضة: بسیسوومؤمن  ، إسماعیل األشقر١
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 جماعـة صـهیونیة سیاسـیة إرهابیـة صـاغت شـعارها علـىهـى  :Kach منظمـــة كــاخ -١٣
أن الـسبیل  العبریـة، بمعنـى» كـاخ«وكتب تحتها كلمـة ید تمسك بالتوراة وأخرى بالسیف : النحو التالي

  .)أي العنف المسلح والدیباجات التوراتیة(والسیف  هي التوراة الصهیونیة الوحید لتحقیق اآلمال

  :المنفذین لإلبادة الجماعیةومن أبرز القادة اإلسرائیلیین 
  ) ١٩٧٣ -١٨٨٦(  David Ben Gurion دیفـید بـن جوریـون -١
   )١٩٩٢-١٩١٣(  Menahem Begin  بیجـــینمناحــم -٢
   )١٩٩٥-١٩٢٢( Isaac Rabin سحاق رابینإ -٣
   – )١٩٢٣( Shimon Peres بیریـز شـیمون -٤
  )٢٠١٤-١٩٣٣ (  Ariel Sharon أرییل شارون -٥
  )-١٩٣٧(   David Levy دیفیـد لیفـي -٦
   –)١٩٤٤ (Isaac Mordechai إسحق مردخـاي -٧
   –)١٩٤٢ (Ihud Barak إیهـود باراك -٨
   –)١٩٤٩(  Benjamin Netenyahu بنیامـــین نتنیاهـــــو -٩

 :الدولة الصهیونیةقیام  جرائم اإلبادة قبل -ثالثا 

الهاجانـــاه بقتـــل مـــواطنین  یمكـــن اإلشـــارة لـــبعض العملیـــات المهمـــة مـــن بینهـــا قیـــام إرهـــابیي
 ١٦حیــث كــان كوخهمــا، وذلــك فــي  ًعــربیین فلــسطینیین بجــوار مــستعمرة بتــاح تكفــا رمیــا بالرصــاص

الهاجانــاه ســبعة قــرارات بــإطالق النــار علــى  وهــو نفــس العــام الــذي أصــدرت فیــه. ١٩٣٦أبریــل عــام 
مــن عملیــات إلقــاء القنابــل الیدویــة علــى تجمعــات   سلــسلة١٩٣٧كمــا شــهد عــام . العــرب أینمــا كــانوا

ق، وكــان مــن أشــهرها إلقــاء إتــسل المقــاهي ووســائل النقــل واألســوا المــواطنین الفلــسطینیین العــزل فــي
المجــاور لبوابــة نــابلس فــي القــدس فــسقط عــشرات مــن العــرب بــین قتیــل  قنبلــة علــى ســوق الخــضار

نفس المنظمة النار على قافلة عربیة فقتلوا ثالثـة ركـاب بیـنهم امرأتـان فـي  كما أطلق أعضاء. وجریح
ــــذي ُأطلــــق علیــــه لقــــب  ١٩٣٧  نــــوفمبر١٤ َّفــــي القــــدس، حــــین نفــــذ » وداألحــــد األســــ«وهــــو الیــــوم ال

  .الصهاینة أكثر من عملیة في المدینة كمظهر الستعراض القوة اإلرهابیون

 آخـرون مـن جـراء إلقـاء ٣٨ً عربیـا مـصرعهم وأصـیب ١٨لقـي  ١٩٣٧  مـارس عـام٦وفـي 
كما تعرض نفس السوق في شهر یولیه مـن العـام نفـسه إلـى تفجیـر سـیارة  .قنبلة یدویة في سوق حیفا

ًعربیـا فلــسطینیا وجرحــت  ٣٥٠ أودت بحیــاةملغومـة   آخـرین، بینمــا یفتخـر المؤرخــون الــصهاینة ٧٠ً
 ٢٧وفـي الیـوم التـالي سـقط . الـضحایا كـان أكثـر بكثیـر ممـا أعلنـت عنـه سـلطات االنتـداب بأن عدد
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ًعربیـا فلـسطینیا وأصـیب  علـى  الـصهیونیة  آخـرون بجـراح مـن جـراء قنبلـة یدویـة ألقتهـا العـصابات٤٦ً
 إلـى انفجـار سـیارة ملغومـة ١٩٣٨عـام   أغـسطس٢٦َّكمـا تعـرض سـوق القـدس فـي .  المزدحمالسوق

َّوفجـرت إتـسل قنبلـة یدویـة أمـام أحـد . التقدیرات  آخرین وفق أقل٣٥ً عربیا وجرح ٣٤أسفر عن مقتل 
أثنـــاء خــروج المــصـلین فقتلــت عــشـرة أشــخاص  ١٩٣٨  یولیـــه١٥المــساجد فــي مدینــة القــدس فــي 

یفتخر الصهاینة بهجوم اإلرهـابي شـلومو بـن یوسـف واثنـان  وعن أحداث العام نفسه. ثینوأصابت ثال
َّســیارات عربیـــة فلـــسطینیة یـــستقلها مواطنـــون عـــزل مــن رفاقـــه مـــن جماعـــة إتـــسل علـــى َّوقـــد نفـــذت . ُ

َّاإلعـدام فــي شـولمو فحولـه المـستوطنون الـصهاینة إلـى بطـل قـومي مثــالي  الـسلطات البریطانیـة حكـم
إســـرائیلي صـــورته، واختـــارت إحـــدى منظمـــات اإلرهـــاب الـــصهیوني الـــسریة فـــي  بع بریـــدویحمـــل طـــا

   .١لتطلقه على عملیة مماثلة جرت في الضفة الغربیة الثمانینات اسمه

 فبرایـر وحـده سـقوط ٢٧ شهد یـوم ١٩٣٩خالل عام  الصهیونیة ومن بین العملیات اإلرهابیة
ًقتـیال عربیـا وجـرح  ٢٧ مـن  كمـا سـقط ثالثـة.  تفجیـر منظمـة إتـسل قنبلتـین آخـرین فـي حیفـا إثـر٣٩ً

ُبینمــا قتــل ثالثــة آخــرون وجــرح ســتة فــي القــدس. ُالعــرب وجــرح رابــع فــي تــل أبیــب أن مــن أبــرز  إال. ُ
ركـس فـي القـدس حیــث  العملیـات اإلرهابیـة التـي شـهدها العـام الهجـوم الـذي دبرتـه إتـسل علــى سـینما

بواسـطة المتفجـرات التـي   ممكـن مـن الخـسائر البـشریةجرى تخطیط متعدد المراحل لتحقیق أكبر عـدد
نیــران الرشاشــات علــى رواد الــسینما  تــم تــسریبها إلــى المبنــى إضــافة إلــى إلقــاء القنابــل داخلــه ثــم فــتح

  .١٩٣٩ مایو ٢٩تنفیذ هذه العملیة اإلرهابیة في  الذین خرجوا في حالة من الذعر والهلع، وقد تم

لتنــافس مــع إتــسل، فقــد هاجمــت عناصــرها قریــة بلــدة الــشیخ ا ولــم تكــن الهاجانــاه بعیــدة عــن
 یولیـه ٢٩كمـا جـرى فـي . واختطفـت خمـسة مـن سـكانها ثـم قتلـتهم ١٩٣٩ یولیـه ١٢بجـوار حیفـا فـي 

فلـسطینیة فــي تـل أبیــب ورحبـوت وبتــاح تكفـا كانــت حـصیلتها قتــل  الهجـوم علـى ســت سـیارات عربیــة
ً عربیــا فلــسطینیا ٢٤ أغــسطس عــن مــصرع ٢٦فــا فــي القنابــل فــي مدینــة یا وأســفر إلقــاء. ً عربیــا١١ ً

  . آخرین٣٥وجرح 

فرصــة لتطــویر نفوذهــا وتقویــة  ســنوات الحــرب العالمیــة الـصهیونیة وقـد وجــدت المنظمــات
ًفزادت عددا وعدة وأضفت علـى وجودهـا قـدرا  .ًهیاكلها وتسلیحها تمهیدا لالنطالق عند انتهاء الحرب ً

ًوهكــذا أعــدت المنظمــات نفــسها لالنطــالق الحقــا نحــو . والحلفــاء امــن الــشرعیة بالتعــاون مــع بریطانیــ
الفلسطینیین أصحاب البالد األصـلیین علـى مغـادرة أراضـیهم بمـا فیهـا تلـك التـي  األول إجبار: هدفین

 والثـاني الـضغط. ًفیهـا أغلبیـة سـاحقة وهـي األرض التـي خـصهم بهـا مـشروع التقـسیم الحقـا یـشكلون

                                                
١ Leo Kuper: International Action Against Genocide, p.٣٣ 
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ـــة  القیـــود المفروضـــة وبخاصـــة علـــى الهجـــرة والعمـــل مـــن أجـــل إقامـــةعلـــى البریطـــانیین إللغـــاء  دول
   .١صهیونیة بأسرع الوسائل

َّیاســین أشــهر المــذابح التــي خلفهــا تــاریخ تلــك المرحلــة، فــإن مــذابح ال تقــل  ٕواذا كانــت دیــر
وهــي مــذابح راح .  خاصــة١٩٤٨ و١٩٤٧ال یمكــن حــصرها قــد وقعــت خــالل العــامین  أهمیــة عنهــا

الـــسكان  وتلـــك المـــذابح قـــد تـــسببت فـــي هجـــر. مـــن أبنـــاء الـــشعب الفلـــسطیني ضـــحیتها اآلالف
 ٤٥٠  قریــة ومدینـة بــشكل كلـي أو جزئــي مـن بـین٣٥٠ لحـوالي ١٩٤٨الفلـسطینیین خـالل حــرب 
المقـصود هـو ارتكـاب أبـشع أنــواع  ٕوالـى جانـب اإلبـادة كـان .الـصهیونیة سـیطرت علیهـا العـصابات

   .المواطنین الفلسطینیین تدفعهم إلى الرحیل ن الذعر بینالفظاعات ونشر أنبائها لخلق حالة م

  :تتمثل فیما یلي  ١٩٤٨قبل قیام الدولة الصهیونیة في المذابـح الصهیونیــة وأهم 

 خــارج بنــاء قنبلـة انفجـرت): ١٩٤٧ دیـسمبر عــام ٣١ (مذبحـة قریتــي الــشیخ وحواســة -١
ٕواثـر ذلـك . إلـى المـصفاة ًشركة مصفاة بترول حیفا وقتلـت وجرحـت عـددا مـن العمـال العـرب القـادمین

بالمـصفاة بالمعـاول والفـؤوس وقـضبان الحدیـد  ثار العمال العرب بالشركة وهاجموا الـصهاینة العـاملین
 فــي هــذه المــصفاة وكــان قــسم كبیــر مــن العمــال العــرب .ًوقتلــوا وجرحــوا مــنهم نحــو ســتین صــهیونیا

جنـوب شـرق حیفــا، ولـذا خطـط الـصهاینة لالنتقـام بمهاجمــة  یقطنـون قریتـي الـشیخ وحواسـة الـواقعتین
ولــم یتعــد األمــر وجـــود حراســات محلیــة بــسیطة فـــي  البلــدتین، ولــم یكــن لــدى العـــرب ســالح كــاف،

   .٢ واألطفالًفردا بین قتیل وجریح معظمهم من النساء ٣٠ وراح ضحیة ذلك الهجوم نحو. الشوارع

ًشــنت كتیبــة البالمـاخ الثالثــة هجومــا ): ١٩٤٨فبرایـر  ١٥ ـ ١٤ (مذبحـة قریــة سعــسع -٢
ً عربیـا معظمهـم ٦٠فـوق رؤوس سـكانها، وأسـفر ذلـك عـن مقتـل  ً منـزال٢٠على قریة سعسع، فدمرت 

  .٣"مثالیة"ُوصفت هذه العملیة بأنها  وقد. من النساء واألطفال

مدینـة حیفـا قـرب رحوفـوت حیـث تـم  حـدثت فـي): ١٩٤٨ر  فبرایـ٢٧ (مذبحـة رحوفـوت -٣
ًوعــشرین عربیــا وجــرح ســتة وثالثــین  نــسف قطــار القنطــرة األمــر الــذي أســـفر عــن اسـتــشهاد ســـبعة

   .آخرین

قامت الهاجانـاه بـالهجوم علـى القریـة وقامـت  :)١٩٤٨ مارس ١٣ (مذبحة كفر حسینیة -٤
 .ًن عربیاثالثی بتدمیرها وأسـفرت المذبحـة عن اسـتشهاد

                                                
  ١١٧ص الجغرافیا السیاسیة، : عبد العظیم أحمد عبد العظیم١
 انتهاك حقوق الطفل الفلسطیني وتهدید أمنه النفسي واالجتماعي ،:  محمــود خلیـل أبـو دف٢
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حیــث تــم  ،الموضــع حــدثت مــذبحتان فــي هــذا): ١٩٤٨ مــارس ٢٧ (مذبحــة بنیامینــاه -٥
ًعربیـا وجـرح أكثـر مـن  ً فلـسطینیا٢٤ مارس وأسفر عن استشهاد ٢٧ُنسف قطارین، أولهما نسف في 

ً عربیـا ٤٠ُاستـشهد أكثـر مـن   من نفـس الـشهر حیـث٣١ آخرین، وتمت عملیة النسف الثانیة في ٦١
 .١ آخرون٦٠ُوجرح 

ــــــر یاســـــــین  -٦ ــــــل ٩(مذبحــــــة دی ــــــان عــــــسكریتان  :)١٩٤٨ أبری مذبحــــــة ارتكبتهــــــا منظمت
الهاجانــاه، وراح ضــحیتها  وتــم الهجــوم باتفــاق مــسبق مــع. صــهیونیتان همــا اإلرجــون وشــتیرن لیحــي

المذبحــة، وغیرهــا مــن أعمــال اإلرهــاب  وكانــت هــذه. ً فلــسطینیا مــن أهــالي القریــة العــزل٢٦٠زهــاء 
المــسلحة مــن أجــل الــسیطرة علــى  الــصهیونیة  إحــدى الوســائل التــي انتهجتهــا المنظمــاتوالتنكیــل،

بعملیـات تـشویه  الـصهیونیة القـوات وقامـت .الـصهیونیة ًتمهیـدا إلقامـة الدولـة األوضـاع فـي فلـسطین
 مـن ٥٣، وُألقـي بــ )الحوامـل والمراهنـة علـى نـوع األجنـة تعـذیب ـ اعتـداء ـ بتـر أعـضاء ـ ذبـح(سـادیة 

 مـن الرجـال األحیـاء فـي حـافالت لیطوفـوا بهـم ٢٥المدینة القدیمـة، واقتیـد  طفال األحیاء وراء سوراأل
 .ًطواف النصر على غرار الجیوش الرومانیـة القدیمـة، ثـم تـم إعـدامهم رمیـا بالرصـاص داخل القدس

  . ٢وألقیت الجثث في بئر القریة وُأغلق بابه بإحكام إلخفاء معالم الجریمة

اشــتدت حــدة القتــال فــي مدینــة طبربــة بــین  :(١٩٤٨ أبریــل ١٤ (صــر الــدینمذبحــة نا -٧
وجــرت . والمعــدات فــي جانــب الــصهاینة منــذ البدایــة العــرب والــصهاینة، وكــان التفــوق فــي الرجــال

وجـاءت أنبـاء إلـى أبنـاء البلـدة عـن . الناصـرة ومـا جاورهـا محـاوالت لنجـدة مجاهـدي طبریـة مـن مدینـة
ولكـــن هـــذه األنبـــاء تـــسربت إلـــى العــــدو . وعـــدم فـــتح النیــــران علیهـــا لتنبـــهُهـــذه النجـــدة وطلـــب مـــنهم ا

مــــداخل مدینـــة طبریــــة فأرســـلت منظمتــــا لیحــــي واإلرجـــون فــــي اللیلــــة  الـــصهیوني الــــذي ســـیطر علــــى
 ناصر الدین یرتدي أفرادها المالبس العربیة، فاعتقد األهالي أنهـم أفـراد النجـدة المذكورة قوة إلى قریة

أســلحتهم علــى   فاسـتقبلوهم بالترحــاب، وعنــدما دخــل الـصهاینة القریــة فتحــوا نیــرانالقادمـة إلــى طبریــة
وقــد دمــر . قریــة مجــاورة ًمــستقبلیهم، ولــم یــنج مــن المذبحــة ســوى أربعــین عربیــا اســتطاعوا الفــرار إلــى

  .٣الصهاینة بعد هذه المذبحة جمیع منازل ناصر الدین

ابة یهودیـــة بمهاجمـــة معـــسكر قامـــت عـــص): ١٩٤٨ أبریـــل ١٦ (مذبحـــة تـــل لتفنـــسكي -٨
 .ً عربیا٩٠للجیش البریطاني یعیش فیه العرب وأسفر الهجوم عن استشهاد  سابق

                                                
١ Dinah Shelton, Ed.,: Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity, p.١٣ 
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هـــاجم المـــسـتوطنون الـــصـهاینة مدینـــة حیفــــا فـــي ): ١٩٤٨ أبریـــل ٢٢ (حیفـــا مذبحـــة -٩
ُواحتلوها وقتلوا عـددا كبیـرا مـن أهلهـا، فهـرع العـرب الفلـسطینیون العـزل البـاقو منتصف اللیل ً للهـرب  نً

المذبحـة أكثـر مـن  عن طریق مرفأ المدینة فتـبعهم الیهـود وأطلقـوا علـیهم النیـران، وكانـت حـصیلة هـذه
  .ً جریحا٤٠ً قتیال و١٥٠

حاصــــر اإلرهــــابیون الــــصهاینة قریــــة بیــــت ): ١٩٤٨ مــــایو ٢١ (مذبحــــة بیــــت داراس -١٠
لـى مغـادرة القریـة بـسالم مـن المـواطنین الفلـسطینیین إ داراس التي تقع شـمال شـرق مدینـة غـزة، ودعـوا

ُنیــران اإلرهــابیین ســكان القریــة العــزل وبیــنهم نــساء وأطفــال  الجانــب الجنــوبي، وســرعان مــا حــصدت
وكانـت نفـس القریـة قـد تعرضـت ألكثـر . القریة وفق تعلیمات قوة الحـصار وشیوخ بینما كانوا یغادرون

نـسف اإلرهـابیون الــصهاینة وبعـد أن . ١٩٤٨خــالل شـهري مـارس وأبریـل عــام  مـن هجـوم صـهیوني
  .وأحرقوا حقولها أقاموا مكانها مستعمرتین منازل القریة

ــد  -١١ ــه (مذبحــة الل ــل یولی َتعــد عملیــة اللــد أشــهر مذبحــة قامــت بهــا قــوات : )١٩٤٨أوائ ُ
 ١٩٤٨العملیـة، المعروفـة بحملـة دانـي، إلخمـاد ثـورة عربیـة قامـت فـي یولیـه عـام  وقد تمـت. البالماخ

َفقــد صــدرت تعلیمــات بـإطالق الرصــاص علــى أي شــخص یـشاهد فــي. إلســرائیلياالحـتالل ا ضـد ُ 
هـذا العـصیان  الشارع، وفتح جنود البالماخ نیران مدافعهم الثقیلة على جمیع المشاة، وأخمدوا بوحـشیة

ولقـي . أي هـدف متحـرك خالل ساعات قلیلة، وأخذوا یتنقلون من منزل إلى آخر، یطلقون النـار علـى
  .١رعهمً عربیا مص٢٥٠

 :الدولة الصهیونیةقیام  جرائم اإلبادة بعد -رابعا 

الفلـسطینیین  ُِّحصر الجرائم اإلرهابیـة الـذي نفـذت بأیـدي القـوات الرسـمیة اإلسـرائیلیة ضـدیعد 
ًداخــل األراضــي المحتلــة عمــال جــدیرا بالجهــد رغــم صــعوبته التأكیــد أن معركــة التغییــر  ومــا یــستحق. ً

ُتتوقــف حــسب مــا یعتقــد بانتهــاء حــرب  ًلــة لجعلهــا أرضــا بــال شــعب لــمالــدیموجرافي لفلــسطین المحت
استمرت إسرائیل في سیاسة االقـتالع االسـتعماریة  فقد.  وما نتج عنها من تشرید ملیون الجئ١٩٤٨

ٕ وعلى األقل حتـى نهایـة الـستینیات، وان ١٩٤٨ و١٩٤٧عامي  ًاالستیطانیة بوتیرة لم تقل مطلقا عن
  . فیما بعد ًمطلقالم تتوقف هذه السیاسة 

  : ما یلي١٩٦٧ و١٩٤٨المستوطنون الصهاینة بین عامي  من أهم المذابح التي ارتكبهاو

                                                
  ٢/١٠٨هیونیة، موسوعة الیهود والیهودیة والص:  عبد الوهاب محمد المسیري١
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الدوایمــة الواقعــة  هاجمــت منظمــة لیحــي قریــة): ١٩٤٨أكتــوبر  ٢٩ (مذبحــة الدوایمــة -١
وجـدوه ًواحـدا وقتلـوا كـل مـن  ًوقـام المـستوطنون الـصهاینة بتفتـیش المنـازل واحـدا. غـرب مدینـة الخلیـل

ًبها رجال أو امرأة أو طفال، كما نسفوا منزل مختار  ٧٥إال أن أكثـر الوقـائع فظاعـة كـان قتـل . القریـة ً
ًشــیخا مــسنا لجــأوا إلــى مــسجد القریــة  عائلــة فلــسطینیة كانــت فــي ٣٥ٕفــي صــباح الیــوم التــالي وابــادة  ً

ـالي لمنازلهـــم ثانیــة وبینمــا تــسلل بعــض األهــ. بنیــران المــدافع الرشاشــة إحــدى المغــارات تــم حــصدهم
 وقـد حـرص. ٕوالمالبس جرى اصطیادهم وابـادتهم ونـسف عـدد مـن البیـوت بمـن فیهـا للنزول بالطعـام

 .١ٕالصهاینة على جمع الجثث والقائها في بئر القریة إلخفاء بشاعة المجزرة

یـازور  َّكثف الـصهاینة اعتـداءاتهم المتكـررة علـى قریـة): ١٩٤٨دیسمبر  (مذبحة یازور -٢
إرهابیــة ضــد  واقعــة بمــدخل مدینــة یافــا، ونظمــت وحــدات البالمــاخ ولــواء جبعــاتي مجموعــة عملیــاتال

َّمنـازل وحـافالت یـستقلها فلـسطینیون عـزل  ٢٢نـشاطها اإلرهـابي فـي  الـصهیونیة وتوجـت العـصابات. ُ
 ً فلسطینیا من سكان القریـة لقـي معظمهـم حتفـه وهـم١٥مقتل  ، وأسفر هذا االعتداء عن١٩٤٩ینایر 

 .في فراش النوم

 ١٩٥١ فبرایـر عـام ٧فـي الثالثـة مـن صـبیحة یـوم ): ١٩٥١ فبرایـر ٧ (مذبحة شرفات -٣
الـسكة  وصلت ثالث سیارات من القدس المحتلة إلـى نقطـة تبعـد ثالثـة كیلـو متـرات ونـصف عـن خـط

خــط الهدنــة  ًالحدیدیــة جنــوب غــرب المدینــة وتوقفــت حیــث ترجــل منهــا نحــو ثالثــین جنــدیا واجتــازوا
القـدس بمـسافة تبعـد نحـو  وتسلقوا المرتفع باتجاه قریة شرفات الواقعة في الضفة الغربیة والمطلة علـى

المحیطـة بالمدینـة وأحـاطوا ببیـت مختـار  وقطـع هـؤالء الجنـود األسـالك الـشائكة .خمـسة كیلـو متـرات
ن فیهمــا، البیــت المحــاذي لــه، ونــسفوهما علــى مــ القریــة، ووضــعوا عبــوات ناســفة فــي جدرانــه وجــدران

وأسـفرت هـذه المذبحـة . انـصبت بغـزارة علـى القریـة وأهلهـا وانـسحبوا تحـت حمایـة نیـران زمالئهـم التـي
شـــیخین وثــالث نــسـاء وخمــسة أطفــال، كمــا أســفرت عــن وقــوع ثمانیــة ، وعــن ســقوط عــشرة مــن القتلــى

  .واألطفال جرحى جمیعهم من النساء

علیـه الـسالم  كـرى مـیالد الـسید المـسیحفـي لیلـة ذ): ١٩٥٢ ینایر ٢٦ (مذبحة بیت لحم -٤
، بمـن زلامنـعـدة بنـسف  ، قامـت دوریـة إسـرائیلیة١٩٥٢ ینـایر ٢٦لدى الطوائـف المـسیحیة الـشرقیة، 

  .فیها من السكان
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 إلــى ١٢٠هاجمــت ســریة معــززة قوتهــا بــین ): ١٩٥٣ ینــایر ٢٩ (قریــة فلمــة مذبحــة -٥
غربیـة، ودكـت القریـة بمـدافع الهـاون حیـث هـدمت فلمـة العربیـة الواقعـة فـي الـضفة ال ً جندیا قریـة١٣٠
ًبیوتها وخلفت تسعة شهداء بین العرب فضال عن أكثر من عشرین جریحا بعض ً.  

هاجمـت قـوات الجـیش اإلسـرائیلي مخـیم ): ١٩٥٣ أغـسطس ٢٨ (مخـیم البـریج مذبحـة -٦
ُ شهیدا وجرح ٢٠في قطاع غزة حیث قتلت  البریج الفلسطیني   . آخرون٦٢ً

اإلســرائیلي  قلقیلیــة مفــرزة مــن الجــیشهاجمــت : )١٩٥٣ أكتــوبر١٠ ( قلقیلیــةمذبحــة -٧
احتـشدت قـوة كبیـرة فـي المـستعمرات القریبـة وهاجمـت ، وفقطعت أسالك الهاتف ولغمت بعض الطـرق

قرابــة سـبعین مــن الـسكان ومــن أهــل القـرى المجــاورة الــذین  ُوقــد استـشهد. قلقیلیـة مــن ثالثـة اتجاهــات
    .الخسائر المادیة الكبیرة ًضال عنهبوا للنجدة، هذا ف

ً جنـدي إسـرائیلي القریـة تمامـا وقـصفوها ٦٠٠َّطـوق : )١٩٥٣ أكتـوبر ١٥ (مذبحة قبیـة -٨
ًمركـزة ودون تمییـز، ثـم دخلـت قـوة مـنهم إلیهـا وهـي تطلـق النـار عـشوائیا بعـد أن تمكنـت بـصورة مـن  َّ

كـان یجـري حـصد  وبینمـا. دة فـي القریـةالتخلص من المقاومة التي أبدتها قوة الحرس الـوطني المحـدو
الفلـسطینیین وتـدمیرها علـى  َُّالمدنیین العزل بالرصاص قامـت عناصـر أخـرى بتلغـیم العدیـد مـن منـازل

ً منــزال ٤١ ونــسف ،ً قتــیال بیــنهم نــساء وأطفــال وشــیوخ٦٩المذبحــة عــن ســقوط  وأســفرت، مــن فیهــا
 مثـل عائلـة عبـد المـنعم قـادوس المكونـة مـن میـاه القریـة فـي حـین ُأبیـدت ُأسـر بكاملهـا ومـسجد وخـزان

  .١ًفردا ١٢

 ٣٠٠مؤلفـة مـن  قامت قوة من الجیش اإلسرائیلي): ١٩٥٤ مارس ٢٩ (مذبحة مخالین -٩
كیلـو متـرات حتـى وصـلت  جندي باجتیاز خط الهدنة وتوغلت في أراضي الضفة الغربیة مسافة أربعة

علــى تجمعـات الـسكان وبثــت  یـة مــن القنابـلإلـى قریـة مخـالین بــالقرب مـن بیـت لحــم، حیـث ألقـت كم
ًالمذبحـة عـن استـشهاد أحـد عـشر عربیـا  وأسـفرت هـذه. األلغـام فـي بیـوت القریـة وفـي المـسجد الجـامع

 .ُوجرح أربعة عشر آخرون

قریـة یـالو الغربیـة  ثالثـة أطفـال مـنُحیـث قتـل ): ١٩٥٤ نـوفمبر ٢ (أیـوب مذبحة دیر -١٠
  .ًاً اثنى عشر جندیا إسرائیلیعلى ید

اإلسـرائیلیة  اجتـازت عـدة فـصائل مـن القـوات: )١٩٥٥فبرایـر ٢( مذبحـة غـزة األولـى -١١
خط الهدنة، وتقدمت داخل قطاع غزة إلى مسافة تزید عن ثالثة كیلو متـرات، فاتجـه فـصیل لمداهمـة 
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لمهاجــمة المواقــع المــصریة بالرشاشــات ومـــدافع الهــاون  المیــاه ونــسفها، واسـتعد فــصیل آخــر محطـة
وارتفـع إجمـالي . ثالث في الطریق لبث األلغام فیه ومنع وصـول النجـدة لقنابل الیدویة، ورابط فصیلوا

   .ً جریحا٣٣ً قتیال و٣٩عدد ضحایا هذه المذبحة 

قــصفت مــدافع الجــیش اإلســرائیلي مدینــة  :)١٩٥٦ أبریــل٥ و٤ (مذبحــة غــزة الثانیــة -١٢
ُ عربیا وجرح ٥٦غزة، حیث استشهد   .آخرون ١٠٣ً

وقعــت ): ١٩٥٥  ســبتمبر١(والثانیــة ) ١٩٥٥ مــایو ٣٠( األولــى مذبحــة خــان یــونس -١٣
وراح ضـحیة العـدوان األول . بهذه المدینة مذبحتان في عام واحد، حیث شن الصهاینة علیهـا غـارتین

العـدوان الثـاني فـشاركت فیـه تولیفـة مـن األسـلحة شـملت  أمـا. ًعـشرون شـهیدا وجـرح عـشرون آخـرون
وكانـــت حـــصیلة هـــذه . والمجنـــزرات المـــصفحة ووحـــدات مـــشاة وهندســـة لـــدباباتســـالح المدفعیـــة وا

  .ًستة وأربعین عربیا وجرح خمسین آخرین المذبحة الثانیة استشهاد

مت قوات االحتالل الـصهیوني فـي حیث قا ): ١٩٥٦ سبتمبر ١٢ـ١١ (مذبحة الرهوة -١٤
ًل خمــسة عــشر شــهیدا عربیــا حیــث تــم قتــ الیــومین بمهاجمــة مركــز شــرطة ومدرســة فــي قریــة الرهــوة ً

  .ُونسفت المدرسة

 وعــشیة العــدوان ١٩٥٦ أكتــوبر ٢٩فــي  :)١٩٥٦أكتــوبر  ٢٩ (مذبحــة كفــر قاســم -١٥
حدود تابعة للجیش اإلسرائیلي تنفیذ حظـر التجـول علـى المنطقـة  الثالثي على مصر تولت قوة حرس

وعلـى مـدى سـاعة ونـصف سـقط . قاسـم فـي المثلـث علـى الحـدود مـع األردن التـي تقـع بهـا قریـة كفـر
كـــاملین مـــن  لمتهمـــین الـــصهاینة قـــد بــدأت بعـــد عـــامینلمحاكمــة ُأجریـــت و .ً جریحـــا١٣ً قتــیال و٤٩

حیث أصـدر إسـحق بـن  ً كانوا جمیعا خارج السجن یتمتعون بالحریة،١٩٦٠قبل عام ولكن المذبحة، 
 .١ًتسفي رئیس الدولة عفوا عنهم

وقعـت المذبحـة أثنـاء احـتالل الجـیش  :)١٩٥٦ر نـوفمب٣ (مذبحة خـان یـونس الثالثـة -١٦
علـى سـكان البلـد، ومخـیم الالجئـین المجـاور لهـا حیـث  الصهیوني بلدة خان یونس حیث تم فتح النار

  .ً شهیدا٢٧٥ًالقریة والمخیم معا  كان عدد الشهداء المدنیین من

ًمـا علـى المظلیـین اإلسـرائیلیة هجو شـنت قـوات): ١٩٦٦ نـوفمبر ١٣ (مذبحة السموع -١٧
ً منــزال ١٢٥تــسللت القــوات اإلســرائیلیة إلیهــا ونــسفت حیــث  .قریــة الــسموع فــي منطقــة جبــال الخلیــل

الطبیـة والمـسجد، وذلـك رغـم المقاومـة الباسـلة التـي أبـداها سـكان القریـة  وبنایة بینهـا المدرسـة والعیـادة
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جمـیعهم مـن المـدنیین بیـنهم  ١٣٠  وجرح١٨َّأدت المذبحة إلى قتل و .األردنیة صغیرة العدد والحامیة
 .١نساء وأطفال وشیوخ

  :حتى الثمانینیات١٩٦٧  منذ عامةاإلسـرائیلیجرائم ال

وبعــده، الــذي أســفر  ١٩٦٧ مــع عــدوان ة الــصهیونیجــرائمكـان مــن الطبیعــي أن تنــشط آلــة ال
وهـي ذات ) الـشرقي مـن القـدس الـضفة الغربیـة وغـزة والقطـاع(عن ضم المزیـد مـن األراضـي المحتلـة 

االستیطان فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة اختـار  ولتمهید الطریق أمام .تركیب سكاني عربي خالص
القتـــل الجمـــاعي بوصـــفه أكثـــر أنـــواع اإلرهـــاب دمویـــة وأوضـــحها  المخطـــط اإلســـرائیلي بعنایـــة نمـــط

 ٥ فـي األیام واألسابیع القلیلة التي تلت دخول القـوات اإلسـرائیلیة إلـى الـضفة وغـزة ولذا فإن. فجاجة
یــذكر  كمـا البــد وأن.  شـهدت سلـسلة مـن عملیـات القتــل الجمـاعي للمـدنیین دون تمییـز١٩٦٧یونیـه 

  . مئات األسرى والجرحى المصریین تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعیة

ْالقتـــل الجمـــاعي بإزالـــة قـــرى وأحیـــاء بكاملهـــا وطـــرد ســـكانها الفلـــسطینیین واقترنـــت ممارســـات َ 
ْوعلى ذلك فإن المذبحـة والطـرد. رق األمنیة للقوات الغازیةوتشریدهم بدعوى شق الط ْالجمـاعي وهـدم  َ َ

الـضفة وغـزة فـي إطـار الـسعي  الدیار هو أول ما واجه به جیش االحتالل الصهیوني الفلسطینیین في
  .القتالعه من الوطن ُّلتحطیم معنویات شعب بأسره ودفعه لتقبل الهزیمة واإلعداد

َّاالسـتخدام الواسـع والمكثـف ألسـالیب العقـاب الجمـاعي مـن   اإلرهابیـةویبرز بین هذه اآللیات
وعلــى ســبیل المثــال فــإن . وهــدم البیــوت وغیرهــا) اإلغــالق(األمنــي  حظــر للتجــوال وفــرض الحــصار

ً بیتـا فلـسطینیا١٢٥٩ شهدت قیـام قـوات االحـتالل بهـدم ١٩٨٠ویونیه  ١٩٦٧الفترة بین یونیه  ولقـد . ً
ً بیتـا فلـسطینیا خـالل الفتـرة٥٢٥(یة اهتمام خاص فـي سیاسـة هـدم المنـازل القدس العرب خص مدینة ً 
  ).المشار إلیها

ًمعرضا لالعتقـال فـي أي مكـان وأي وقـت بـدون أسـباب وبـدون  وأصبح أي مواطن فلسطیني َّ
فلــسطیني بالــضفة وغــزة عرضــة للتفتــیش دون ســبب ودون إذن  كمــا بــات مــسكن أي. إذن قــضائي

َّتعــرض لالعتقــال أو  ًقــدیرات إلــى أن واحــدا مــن بــین خمــسة فلــسطینیین قــدوتــذهب بعــض الت. مــسبق
یعكـس ضـراوة الـصراع بـین  وهـو األمـر الـذي. ١٩٨٧ ـ ١٩٦٧الـسجن فـي الفتـرة الواقعـة بـین عـامي 

  .٢سـلطة االحتـالل االستیطاني ومقاومة الفلسطینیین له

  :ما یليحتى اآلن  ١٩٦٧منذ المستوطنون الصهاینة  من أهم المذابح التي ارتكبهاو
                                                

  ٢/١٧موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، : ي عبد الوهاب محمد المسیر١
٢ Frank Chalk And Kurt Jonasshn: The History And Sociology Of Genocide, p.٢١ 
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بمخـیم صـابرا  وقعـت هـذه المذبحـة): ١٩٨٢  سبتمبر١٨-١٦(وشاتیال  مذبحة صابرا -١
ٕاللبنانیــة بیـــروت واحكـــام  وشــاتیال الفلـــسطیني بعــد دخـــول القـــوات اإلســرائیلیة الغازیـــة إلــى العاصـــمة

ـــــي منهـــــا ـــــى القطـــــاع الغرب ن  شـــــهید مـــــ١٥٠٠راح ضـــــحیة مذبحـــــة صـــــابرا وشـــــاتیال و. ســـــیطرتها عل
كمــا تركــت قــوات الكتائــب وراءهــا مئــات مــن . العــزل بیــنهم األطفــال والنــساء الفلــسطینیین واللبنــانیین

  .َّكما تعرضت بعض النساء لالغتصاب المتكرر .أشباه األحیاء

َّمقدســة فــي  تعــد الخلیــل ثـاني مدینــة: )١٩٩٤ فبرایــر ٢٥(اإلبراهیمــي  مذبحــة الحــرم -٢
 فبرایـر ٢٥رمـضان الموافـق  جر یوم الجمعة األخیرة مـن شـهروف .أرض فلسطین بعد القدس الشریف

الحـرم اإلبراهیمـي بـدخول المـستوطن   سـمحت القـوات اإلسـرائیلیة التـي تقـوم علـى حراسـة١٩٩٤عـام 
ًالـشریف وهـو یحمـل بندقیتـه اآللیـة وعـددا مـن  الیهودي المعروف بتطرفه باروخ جولدشتاین إلى الحرم

وأسـفرت المذبحـة عـن . فـي حـصد المـصلین داخـل المـسجد الفور شـرعوعلى . خزائن الذخیرة المجهزة
َّفضال عن إصابة عشرات آخرین بجراح، وذلك قبل أن یتمكن مـن تبقـى علـى  ً فلسطینیا٦٠استشهاد  ً

ومع ذلك فإن تعامـل الجنـود اإلسـرائیلیین والمـستوطنین المـسلحین  .السیطرة علیه وقتله قید الحیاة من
 ئیـــة الفوریــة إزاء المذبحــة التـــي تمثلــت فـــي المظــاهرات الفلــسطینیة اتـــسمتالفعــل التلقا مــع ردود

 ٥٣ سـاعة علـى المذبحـة سـقط ٢٤َّباستخدام الرصاص الحي بـشكل مكثـف، وفـي غـضون أقـل مـن 
ًشهیدا فلسطینیا أیضا في مناطق متفرقة ومنها الخلیل نفسها ً ً. 

 ١٩٨٧ني فـــي دیـــسمبر مـــع انـــدالع انتفاضـــة الـــشعب الفلـــسطی: االنتفاضـــةجـــرائم ضـــد  -٣
ًاإلســرائیلي فــي مواجهــة یومیــة مــع حركــة عــصیان مــدني تمتــد جغرافیــا  أصــبحت ســلطات االحــتالل

ًوقطـاع غـزة وتتخـذ مـن الحجـارة والعلـم الفلـسطیني رمـوزا لمقاومـة االسـتعمار بمـسافة الـضفة الغربیـة ََ 
 لجـأت سـلطات االحـتالل ولقـد. االستیطاني اإلحاللي الـذي اسـتهدف محـو الوجـود العربـي الفلـسطیني

ًالعقـاب الجمـاعي مـن حظـر تجـول وحـصار أمنـي للبیـوت فـضال عـن التوسـع فــي  إلـى تكثیـف آلیـات ُّ
ْوأحكـام الـسجن والتعـذیب والطـرد واإلبعـاد االعتقـاالت اإلرهـاب  لكـن الجهـود اإلسـرائیلیة لتطـویر آلـة. َ

والقـرى ومخیمـات  ي شـوارع المـدنًاتجهت أساسا إلى كیفیة قمع حركة االحتجاج الیومي الجماهیري فـ
. المطـاطي  سـلطات االحـتالل للرصـاص الحـي والرصـاص البالسـتیكي والرصـاصتلجـأو. الالجئـین

 فـي اسـتخدام ذخیــرة جدیـدة تمــزج بـین المطـاط والمعــدن وهـو مــا ١٩٨٨وقـد بـدأت فــي أغـسطس عــام 
وفـي العــام . لـذخیرةشـهور األولــى مـن اسـتخدام هــذه ا ً فلــسطینیا فـي الخمـسة٤٧أسـفر عـن استـشهاد 

ـــع لمطــاردة المتظـــاهرین  لجــأت الـــسلطات) ١٩٨٨(نفــسه  اإلســـرائیلیة إلــى طـــائرات الهلیكــوبتر بتوسُّ
ثـم توسـع جـیش االحـتالل فـي اسـتخدام قنابـل الغـاز المـسیل للـدموع علـى نحـو  .ٕواطـالق النـار علىهـم

 ثـم. علـى نحـو خـاصمسبوق وهو ما أسفر عن حاالت اختنـاق بـین النـساء والـصبیة واألطفـال  غیر
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 اســتخدمت ســلطات االحــتالل قنابــل غازیــة تــدخل فــي نطــاق أدوات الحــرب الكیماویــة تحتــوي علــى
الجنود اإلسـرائیلیین فـي مهمـة القمـع البـدائي  ولمعاونة. مكونات كیماویة تفضي إلى االختناق والموت

  .١شبیةومعدنیة لتحل محل الهراوات الخ البربري تم إنتاج هراوة من ألیاف زجاجیة

جنـود جیـشها فـي الـضفة وغـزة بمـا یزیـد عـن خمـس  برفـع عـدد الـصهیونیة وقـد قامـت الدولـة
وبالمقابـل فــإن ظـاهرة محاكمـة الجنــود والـضباط الــذین . االنتفاضـة ًمـرات مقارنـة بــالفترة الـسابقة علـى

  .ُّالخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على التجمع الصهیوني یرفضون أو یتهربون من

بحـوالي ) ١٩٩١ــ ١٩٨٧مـن (االنتفاضة  ر حصیلة اإلرهاب الصهیوني اإلسرائیلي أثناءوتقد
ً منـزال ١٢٢٨ًفـضال عـن تـدمیر ونـسف   ألـف معتقـل١٥ ألـف جـریح ومـصاب و٩٠ألف شهید ونحو 

   .الفلسطینیة  ألف شجرة من الحقول والمزارع١٤٠واقتالع 

  الخاتمة
  :نخلص في نهایة الدراسة إلى النتائج التالیة

بـسبب طبیعـتهم الوطنیـة،  فـي إبـادة جماعـات إنـسانیة كلیـا أو جزئیـا تتمثـل جریمـة اإلبـادة الجماعیـة ـ 
ارتكــب الیهــود فــي فلــسطین كــل أنــواع اإلبــادة الجماعیــة والتــي تتمثــل  وقــد .أو العرقیــة، أو الدینیــة

  .ةاإلبادة المعنویوالبیولوجیة واإلبادة الثقافیة،  الجسدیة اإلبادة اإلبادة :في
التـي تتخـذ  الـصهیونیة من السمات األساسیة لجـرائم اإلبـادة فـي فلـسطین تكـوین المنظمـات اإلرهابیـةـ 

ًطابعا تنظیمیا   .ًمستقال عن جهاز الدولة للقیام بقتل األشخاص بصورة منتقاة ً
م أو اإلبـادة الجماعیـة سـواء حینمـا تولـوا مناصـبهـ اشترك أغلب القـادة اإلسـرائیلیین فـي تنفیـذ عملیـات 

  .قبل ذلك
فرصــة لتطــویر نفوذهــا وتقویــة هیاكلهــا  ســنوات الحـربین العــالمیتین الــصهیونیة وجــدت المنظمــاتــ 

   .ًوتسلیحها تمهیدا لالنطالق عند انتهاء الحرب
  . َْاقترنت ممارسات القتل الجماعي بإزالة قرى وأحیاء بكاملها وطرد سكانها الفلسطینیینـ 
 لجـــأت ســلطات االحـــتالل للرصـــاص ١٩٨٧لفلـــسطیني فــي دیـــسمبر مـــع انـــدالع انتفاضــة الـــشعب اـــ 

  ذخیــرة جدیــدة تمــزج بــین المطــاط والمعــدن ، ثــمتاســتخدمكمــا . الحــي والبالســتیكي والمطــاطي
  . استخدمت قنابل غازیة تدخل في نطاق أدوات الحرب الكیماویة

  :ومن ثم توصي الدراسة بما یلي

                                                
  ٤٤ صاألقصى ، دراسة توثیقیة للقتلى والجرحى الصهاینة خالل انتفاضة: بسیسوومؤمن  ، إسماعیل األشقر١
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 تـشتمل علـي التوثیـق الـدقیق لكـل مذبحـة علـى ـ عمل موسوعة للجـرائم الیهودیـة فـي فلـسطین
حــدة، مــع الخــرائط التفــصیلیة والتوثیــق الــشفوي لــشهود العیــان الــذین مــا زالــوا علــى قیــد الحیــاة، وجمــع 
اآلثــار واألدلـــة التــي مـــا زالــت باقیـــة؛ وذكــر المراجـــع والمــصادر مـــن الــسجالت الرســـمیة للفلـــسطینیین 

  .وغیرهم

األفـراد والجماعـات والنظـام أمـام المحـاكم الدولیـة، أسـوة ببقیـة ـ السعي الحثیث لتفعیل معاقبـة 
 .جرائم اإلبادة التى تدخلت فیها محكمة العدل الدولیة
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