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 مقدمة :
 

ـ ، وظمت تتقمب مف أمد بعيد  ـ و المعاناة و األل ـ تعرؼ فمسطيف في تاريخيا الحديث سوى لغة الد ل

 عمى جمر المحف :

 

 أنا ىاىنا أبكي أغني منذ أزماف اإلبادة
 يادة وأنا البكاء ، أنا الدموع ، أنا الشييد أنا الش

 وأنا ىنا فوؽ األسنة ، و الرماح ىي الوسادة 
 ودمي يسيؿ عمى التراب ليحتسي كأس اإلرادة 

 
وىذا التاريخ حافؿ بسجؿ دموي مف المجازر البشعة التي راح ضحيتيا 

العشرات و المئات، بؿ اآلالؼ و نحف إذ نسجؿ ىنا حصاد ىذه المجازر الدموية 

رقاـ، وقد تغيب، بعضيا ولكننا بالتأكيد لف عمى مر التاريخ، قد تسعفنا بعض األ 

نستطيع اف نصور األبعاد الحقيقة ليذه المذابح، وال أف نعبر عف اآلالـ 

الجسيمة التي سببتيا، فقتؿ إنساف مسمـ أشد عند اهلل مف ىدـ الكعبة حجرًا 

حجرًا، فإلى متى تتيدـ الكعبة ؟ والى متى يستمر النزيؼ حارقًا حادًا ؟ ىي 

 ت مشروعة نقدميا بيف يدي ىذا السجؿ األليـ .  تساؤال
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 (13/31/3491هذحبت بلدة الشيخ )

ـ ميالدي جديد  ـ يستعد الستقباؿ عا بينما كاف العال
اقتمت عصابات الياجاناه قرية بمدة الشيخ )يطمؽ عمييا 
ـ تؿ  غناف( والحقت المواطنيف العزؿ ،  ـ اس الصياينة اليو

لى مصرع الكثير مف النساء وقد أدت الجريمة الصييونية إ
شييد  066واألطفاؿ حيث بمغت حصيمة المذبحة نحو 
 وجدت جثث غالبيتيـ داخؿ منازؿ القرية .

  

 (31/1/3491-39)ليلت  هذحبت على قزيت سعسع يف اجلليل 

منزال عمى المواطنيف العزؿ  06ىاجـ الصياينة البمدة في منتصؼ الميؿ وقاموا بنسؼ 
 ، ومعظميـ مف النساء واألطفاؿ .الذيف احتموا فييا 

 

 (13/1/3491هذحبت قزيت أبو كبري )

نفذ المجزرة إرىابيوف مف أفراد عصابة الياجاناة التي أصبحت الحقا نواة جيش الكياف 
الصييوني ، وذلؾ خالؿ ىجوـ مسمح وعمميات تفجير ، وقد الحؽ اإلرىابيوف الصياينة المواطنيف 

 الفرار مف بيوتيـ طمبا لمنجاة .العزؿ أثناء محاولة األىالي 
 (31/9/3491هذحبت ديز ياسني )

داىمت عصابات شتيرف واألرغوف والياجاناة 
الصييونية قرية دير ياسيف العربية في الساعة الثانية 
فجرا ، وقاؿ شيود عياف أف إرىابيي العصابات 
الصييونية شرعوا بقتؿ كؿ مف وقع في مرمى أسمحتيـ 

رىابيوف بإلقاء القنابؿ داخؿ منازؿ . وبعد ذلؾ أخذ اإل 
القرية لتدميرىا عمى مف فييا ، حيث كانت األوامر 

الصادرة ليـ تقضي بتدمير كؿ بيوت القرية العربية، في الوقت ذاتو سار خمؼ رجاؿ المتفجرات 
إرىابيو األرغوف وشتيرت فقتموا كؿ مف بقي حيا داخؿ المنازؿ المدمرة ، وقد استمرت المجزرة 
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ييونية حتى ساعات الظير، وقبؿ االنسحاب مف القرية جمع اإلرىابيوف الصياينة كؿ مف بقي الص
حيا مف المواطنيف العرب داخؿ القرية حيث أطمقت عمييـ النيراف إلعداميـ أماـ الجدراف ، واتضح 

ء شييدا معظميـ مف الشيوخ والنسا 006بعد وصوؿ طواقـ اإلنقاذ أف اإلرىابييف الصياينة قتموا 
 واألطفاؿ .

 (39/1/3491هذحبت قزيت أبو شوشت )

 06بدأت المذبحة في قرية أبو شوشة القريبة مف قرية دير ياسيف فجرا ، وراح ضحيتيا 
ـ بالبمطات ، وقد أطمؽ جنود  شييدا مف النساء والرجاؿ والشيوخ واألطفاؿ ضربت رؤوس العديد مني

عمى كؿ شئ متحرؾ دوف تمييز وحتى البيائـ لـ لواء جفعاتي الصييوني الذي نفذ المذبحة النار 
 تسمـ مف المجزرة .

  (33/1/3491هذحبت اللد )
نفذت وحدة كوماندوس بقيادة اإلرىابي موشية 
دياف المجزرة بعد أف اقتحمت مدينة المد مساء تحت 
طالؽ نار غزير عمى كؿ  وابؿ مف قذائؼ المدفعية وا 
 شئ يتحرؾ في شوارع المدينة ، وقد احتمى
ـ في مسجد دىمش ، وما  المواطنوف العرب مف اليجو
فيو ، مما رفع  االحتماءمدنيا حاولوا  670إف وصؿ اإلرىابيوف الصياينة إلى المسجد حتى قتموا 

وبعد التوقؼ عمميات الذبح اقتيد المدنييف العزؿ إلى .شييدا 600المذبحة الصييونية إلى ضحايا 
، ثـ أعطى األىالي ميمة نصؼ ساعة فقط لمغادرة المدينة ممعب المدينة حيث تـ اعتقاؿ الشباب 

سيرا عمى األقداـ إلى منطقة الجيش األردني دوف ماء أو طعاـ ، مما تسبب في وفاة الكثير مف 
 النساء واألطفاؿ والشيوخ .

 

 (11/31/3491وى )بهذحبت قزيت عيل
جموعة مف رجاؿ واشتبكت مع م 02/66/6261ىاجمت القوات اإلسرائيمية القرية يوـ 

جيش اإلنقاذ الذيف كانوا في القرية ، وتمكنت في دخوليا الساعة الخامسة مف صباح يـو 
بعد أف انسحب مقاتمو جيش اإلنقاذ منيا ، وقد أمر األىالي بالتجمع في ميداف  06/66/6261

 القرية قبؿ إطالؽ النيراف عمييـ عشوائيا مف الجيات األربع .
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 (13/31/3491سد )جمشرة البعنت وديز األ
حاصرت القوات الصييونية قريتي البعنة ودير األسد ، ثـ سيطرت عمييا يوـ 

، في الساعة العاشرة صباحا ، وعندىا أمر القائد سكاف القريتيف عبر مكبرات  06/66/6261
الصوت بالتجمع في السيؿ الفاصؿ بيف القريتيف بحراسة الجنود الصياينة ، قبؿ قتؿ مجموعة مف 

باف بطريقة وصفيا أحد مراقبي األمـ المتحدة بأنيا "قتؿ وحشي ، جرى دوف استفزاز أو إشارة الش
 غضب مف الناس"
 (39/31/3411هذحبت قبيت )

قامت وحدات مف الجيش النظامي لمكياف 
 066الصييوني بتطويؽ قرية قبية بقوة قواىا حوالي 

جندي ، بعد قصؼ مدفعي مكثؼ استيدؼ مساكنيا ، 
اقتحمت القوات الصييونية القرية وىي تطمؽ  وبعد ذلؾ

 النار بشكؿ عشوائي .
وبينما طاردت وحدة مف المشاة الصياينة السكاف 

وأطمقت عمييـ النار عمدت وحدات صييونية أخرى إلى وضع شحنات متفجرة حوؿ بعض المنازؿ 
طوا خارج المنازؿ ونسفتيا فوؽ سكانيا ، وقاؿ شيود عياف نجوا مف المجزرة أف جنودا صياينة راب

أثناء اإلعداد لنسفيا وأطمقوا النار عمى كؿ مف حاوؿ الفرار مف ىذه البيوت المعدة لتفجير ، وقد 
، وكانت  60/66/6200استمرت المجزرة الوحشية حتى الساعة الرابعة مف صباح اليـو التالي 

يا ، كما استشيد يذذي يغمنزال ومسجد القرية ومدرستيا وخزاف المياه ال 00حصيمة المجزرة تدمير 
 شييدا مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ وجرح مئات آخريف .  07فييا 

وفي أعقاب المجزرة شوىدت مناظر بقيت عالقة في األذىاف / مف بينيا منظرا امرأة جمست فوؽ 
كومة مف األنقاض ، وقد أرسمت نظرة تائية إلى السماء ، فييا برزت مف تحت األنقاض أيد وأرجؿ 

رة ىي أشالء أوالدىا الستة ، بينما كانت جثة زوجيا الممزقة بالرصاص ممقاة في الطريؽ صغي
المواجية ليا . وقد ثبت الجنراؿ "فاف بينيكو" كبير مراقبي األمـ المتحدة في تقريره إلى اجتماع 

  ." أف اليجـو كاف مدبرا ونفذتو قوت نظامية إسرائيمية 07/66/6200مجمس األمف الدولي في 
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 (31/31/3411قيليت )هذحبت قزيت قل

ىاجـ الجيش الصييوني وقطعاف المستوطنوف قرية قمقيمية الواقعة عمى الخط األخضر 
والضفة الغربية حيث شارؾ في اليجوـ مفرزة  6261الفاصؿ بيف األراضي العربية المحتمة عالـ 

 مف الجيش وكتيبة مدفعة وعشرة طائرات مقاتمة .
وني إلى قصؼ القرية بالمدفعية قبؿ اقتحاميا ، حيث راح ضحية المجزرة وقد عمد الجيش الصيي

 شييدا  76الجديدة أكثر مف 
 

 (14/31/3411هذحبت كفز قاسن )
فرضت قوات اإلرىاب الصييوني القرية ، وأعمنت حظر التجوؿ فييا ، وقد أنطمؽ أطفاؿ 

القرية بحظر التجوؿ غير أف وشيوخ إلبالغ الشباف الذيف يعمموف في األراضي الزراعية خارج 
ـ بارد كما قتمت مف عاد مف الشتات قبؿ وصولو  القرارات المرابطة خارج القرية عمدت إلى قتميـ بد

 مدنيا بينيـ عددا مف األطفاؿ والشيوخ . 62إلى داخؿ القرية وراح ضحية المجزرة الصييونية 
 

 (1/33/3411هذحبت خانيونس )
الالجئيف الفمسطينييف في مخيـ خانيونس جنوب قطاع  نفذ الجيش الصييوني مذبحة بحؽ

أياـ مف المجزرة األولى نفذت وحدة مف الجيش  2فمسطينية وبعد  006غزة راح ضحيتيا أكثر مف 
شييدا مف المدنييف في نفس المخيـ كما قتؿ  070الصييوني مجزرة إرىابية أخرى راح ضحيتيا 

 أخر مف سكاف مخيـ رفح لالجئيف في نفس اليوـ .فمسطيني  666اإلرىابيوف الصياينة اكثر مف 
 ( 31/34/3411هذحبت صربا وشتيال ) 

أعدت خطة اقتحاـ مخيمي صبرا وشتيال لالجئيف الفمسطينييف حوؿ بيروت منذ اليوـ األوؿ 
، وذلؾ بيدؼ إضعاؼ مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في بيروت ودفع  6210لغزو لبناف عاـ 

بدأت عممية  60/2/6210جرة خارج لبناف . قبؿ غروب شمس يوـ الخميس الفمسطينييف الى الي
اقتحاـ المخيميف و استمرت المجزرة التي نفذتيا مميشيا الكتائب المبنانية وجنود االحتالؿ 

ساعة كاف الجيش اإلسرائيمي خالليا يحاصر المخيميف ويمنع الدخوؿ  00الصييوني حوالي 
ؽ القنابؿ المضيئة ليال لتسييؿ ميمة المميشيات وقدـ جنود إلييما أو الخروج منيما كما أطم

 الصياينة مساعدات لوجستية أخرى لمقاتمي المميشيا المارونية أثناء المذبحة . 
بدأ تسرب المعمومات عف المجزرة بعد ىروب عدد مف األطفاؿ و النساء الى مستشفى غزة في 
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مت أنباء المذبحة الى بعض الصحافييف األجانب مخيـ شاتيال حيث أبمغوا األطباء بالخبر بينما وص
 0066وقد استمرت المذبحة حتى ظير السبت وقتؿ فييا نحو  67/2/6210صباح يوـ الجمعة 

 مدنيا فمسطينيا ولبنانيا معظميـ مف النساء و األطفاؿ و الشيوخ.
 صة يذكر اف المجزرة قد تـ تنفيذىا بقيادة أرئيؿ شاروف الذي كاف يرأس الوحدة الخا

( " الجيش اإلسرائيمي آنذاؾ والتي نفذت المذبحة وقد تمت المجزرة تحت شعار" بدوف 666)
عواطؼ اهلل يرحنو " وكممة السر اخضر وتعني اف طريؽ الدـ مفتوح لكنا المحاكمة العسكرية التي 

 –قروش  66شكمت لمتحقيؽ في المجزرة اعتبرت اف أوامر قائد المواء السيئ فيميا وثـ تغريمو 
كما تـ توبيخو بحكـ المحكمة العسكرية وقد سمي ذلؾ الحكـ بػ " قرش شدمي  –سنتا أمريكيا  66

 لشدة ما بو مف سخفو و استخفاؼ بمفيـو القضاء . 
 

 (1/31/3441هذحبت املسجد األقصى )
قبيؿ صالة الظير حاوؿ متطرفوف ييود مما يسمى  1/66/6226في يوـ االثنيف الموافؽ 

جبؿ الييكؿ وضع حجر األساس لمييكؿ الثالث المزعوـ في ساحة الحـر القدسي بجماعة أمناء 
الشريؼ وقد ىب أىالي القدس لمنع المتطرفيف الصياينة الذيف يقودىـ اإلرىابي غرشوف سمموف 
ـ أمناء جبؿ الييكؿ مع نحو خمسة آالؼ فمسطيني قدموا المسجد ألداء الصالة فيو وما ىي إال  زعي

جنود حرس الجدود الصياينة المتواجديف بكثافة داخؿ الحـر القدسي و اخذوا لحظات حتى تدخؿ 
يطمقوف النار عمى المصميف المسمميف دوف تمييز بيف طفؿ وامرأة و شيخ مما أدى الى استشياد 

شخصا داخؿ و خارج الحـر  076منيـ كما اعتقؿ  606شييد وجرح اكثر مف  06اكثر مف 
 القدسي الشريؼ . 

 

 (11/1/3449زم اإلبزاهيوي ) هذحبت احل
قبؿ اف يستكمؿ المصموف صالة الفجر في الحـر 
اإلبراىيمي في الخميؿ دوت أصوات انفجار القنابؿ اليدوية 
وزخات الرصاص في جنبات الحـر الشريؼ و اخترقت 
شظايا القنابؿ و الرصاص رؤوس المصميف و رقابيـ و 

 . ظيورىـ لتصيب اكثر مف ثالثمائة و خمسيف منيـ
وقد بدأت الجريمة حيف دخؿ اإلرىابي باروخ غولد شتايف و مجموعة مف مستوطني كريات أربع 
المسجد اإلبراىيمي وكاف غولد شتايف يحمؿ بندقيتو العسكرية الرشاشة و قنابؿ اليدوية و كميات 
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وف كبيرة مف الذخيرة وقد وقؼ اإلرىابي غولد شتايف خمؼ أعمدة المسجد و انتظر حتى سجد المصم
و فتح نيراف سالحو الرشاش عمى المصميف وىـ سجود فيما قاـ آخروف بمساعدتو في تعبئة 
ـ دوليا . وقد نفذ غولد شتايف المذبحة في وقت  ـ المتفجر و المحر الذخيرة التي احتوت رصاص دمد
 اغمؽ فيو الجنود الصياينة أبواب المسجد لمنع المصميف مف اليرب كما منعوا القادميف مف خارج
الحـر مف الوصوؿ الى ساحتو إلنقاذ الجرحى و في وقت الحؽ استشيد آخروف برصاص جنود 
االحتالؿ خارج المسجد و في المقابر أثناء تشييع جثث شيداء المسجد وقد راح ضحية المجزرة 

 منيـ داخؿ المسجد .  02شييدا قتؿ  06نحو 
 (م 11/4/1111)جماسر انتفاضت األقصى 

ىي مجازر انتفاضة األقصى متواصمة ، فقد  وىا
شييدا  0071الماضي  0660استشيد حتى أبريؿ 

وشييدة،فمف المذابح التي جسدت فينا روح الجياد 
 والمقاومة 

، التي وقعت عمى امتداد الفترة مف  هذحبت جنني
الـ دفاعا عف ، فنظرا لممقاولة التي أبداىا المجاىدوف األبطاؿ ورفضيـ االستس 0-66/6/0660

عداـ  فالمدنييمخيميـ، ارتكبت قوات االحتالؿ الصييونية أبشع الجرائـ حيث شممت قتؿ  عمدا وا 
المجاىديف ومنعت دفف الشيداء، ومنعت إسعاؼ الجرحى ونقميـ إلى المستشفيات وترؾ بعضيـ 

ـ عمى رؤوس س طالؽ النار عمى سيارات اإلسعاؼ، وىد اكنييا، ينزفوف في الطرقات حتى الموت، وا 
شييدًا مف المدنييف والمقاوميف ، الذيف سجموا أروع  06وقدرت بعض اإلحصائيات عدد الشيداء 

 مالحـ البطولة والفداء .
 

في ىذه االنتفاضة  وهناك أيضا جماسر عديدة يف مجيع أحناء فلسطني* 
قصى إلى بيت المباركة، فال يكاد يخمو أسبوع مف مجزرة ىنا ومجزرة ىناؾ فمف مجزرة المسجد األ

ـ وجنيف وبالطة ونابمس ورفح وجباليا وخانيونس والنصيرات والبريج والزيتوف والشجاعية  ……لح
 – 0661: حرب الفرقاف والمذابح التي ارتكبيا الصياينة أثناء الحروب الثالثة عمي قطاع غزة 

العودة ومذابح مسيرات   0666 العصؼ المأكوؿوحرب  0660و حرب حجارة السجيؿ  0662
 .المستمرة حتي كتابة ىذه السطور



 [9] 

فال يزاؿ الدـ الفمسطيني ينزؼ ليمتد في عمؽ التاريخ ليتالحـ دـ األجداد مع دـ األحفاد لينير 
 الطريؽ لألجياؿ القادمة .

 
 
 

 فحسبنا هللا ونعم الوكيل

 "األَبْصَارُ فِيهِ تَشْخَصُ لِيَىْمٍ يُؤَخِّزُهُنْ إًَِّوَا الظَّالِوُىىَ يَعْوَلُ عَوَّا غَافاِلً اللّهَ تَحْسَبَيَّ وَالَ"
 

 
 اللجنة الثقافية

 مركز العلم والثقافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


