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م���ن: اب��راه��ي��م أب���و ع��ط��ا - م��راس��ل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

نظمت الرابطة األدبية عارة-عرعرة بعد ظهر 
التطهير  حول  ندوة   15.04.2017 السبت 
املؤرخ  مبشاركة  وذل��ك  لفلسطني  العرقي 
العنوان. ألف كتابا بنفس  الذي  بابيه  إيالن 
افتتح الندوة األستاذ محمود مصلح يونس 
حيث عرف احلضور بالرابطة األدبية ودعا 
احل��ض��ور ب��االن��ض��م��ام ل��ل��راب��ط��ة. وق���ال أن 
حيث  شهر  كل  واح��دة  م��رة  تلتقي  الرابطة 
قرأه  قد  ك��ان  كتاًبا  الرابطة  أعضاء  يناقش 
هو  ال��ه��دف  أن  واض����اف  األع���ض���اء.  جميع 

تشجيع القراءة في البلدين".
األستاذ خضر  :"ثم رحب  البيان  واض��اف 
عقل مدير املدرسة الثانوية باحلضور واثنى 
على املبادرة وقال أن أبواب املدرسة الثانوية 
ومنشأتها ستكون حتت تصرف النشاطات 
محمد  البلدين.وتولى  في  املتنامية  الثقافية 
يونس عرافة الندوة حيث قدم ضيف الندوة 
للجمهور. ووصف كتابه باجلديد واملجدد. 
وينتمي إيالن بابي، إلى جيل من املؤرخني 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني اجل�����دد، ال���ذي���ن ظ���ه���روا في 
سنوات الثمانني من القرن العشرين والذين 
كتبوا بدون محاولة لتجميل وجه املشروع 
الصهيوني واألحداث املرتبطة في االستيطان 
اليهودي واقامة دولة إسرائيل.وأضاف أن 
أول من  م��ورس،  بيني  يعرف  البعض رمبا 
استعمل مصطلح املؤرخني اجلدد ومن كتب 
عن والدة قضية الالجئني، قبل أن يرتد إلى 
صهيونيته، ولكن ضيف الرابطة اليوم الذي 
كتب عن الدور التي لعبته بريطانيا في النزاع 
الثمانني،  س��ن��وات  ف��ي  الصهيوني  العربي 

استمر في الكتابة وانتج كتابه حول التطهير 
العرقي في فلسطني، ودفع ثمن كتاباته وثمن 

مواقفه ثمنًا بالًغا".
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان :"أض����اف محمد ي��ون��س أن 
اجلدد،  املؤرخني  من  اجليل  هذا  ميزات  من 
واجليش  الدولة  ارشيفات  استغلوا  والذين 
والهغناة التي فتحت امام الباحثني املصنفني 
ال  ان��ه��م  الصهيونية  بعد  م��ا  ككتاب  أي��ًض��ا 
يبرؤون بريطانيا من الدور الذي لعبته في 
الالجئني  م��ع  وي��ت��ع��ام��ل��ون  فلسطني،  نكبة 
هرب  كمن  وليس  وطنهم  من  ط��ردوا  كمن 
التفوق  وه��م يوضحون  ب��إرادت��ه.  خ��رج  أو 
العسكري اإلسرائيلي عن العرب ويرفضون 
في  العرب  رغبة  حول  الصهيونية  الدعاية 
ابادة اليهود ودولة إسرائيل. وهم يحمِّلون 
األه���م لعدم  ق��س��ًط��ا مهما ورمب���ا  إس��رائ��ي��ل 
ب��اب��ي في  إي���الن  ل��ل��س��الم.ووض��ح  التوصل 
املصطلح  استعمال  أهمية  مداخلته  مستهل 
التطهير العرقي عوًضا عن املصطلح الشائع 
"نكبة". وقال أن مصطلح "نكبة" ال يحمل 
عن  امل��س��ؤول  للطرف  حتديد  أن  طياته  في 
عرقي"  "تطهير  املصطلح  بينما  النكبة، 
ضد  جرمية  عن  يعبر  قانوني  مصطلح  هو 
االنسانية في طرف مجرم وطرف آخر هو 

الضحية".
وجاء في البيان :"فيما يخص مبصدر عملية 
أن  يقول  بابي  إي��الن  ف��ان  العرقي  التطهير 
الفكر الصهيوني هو الذي تبنى هذه اخلطة 
بوجود  تقبل  ال  فالصهيونية  نشأته.  منذ 
غير اليهود في الدولة اليهودية العتيدة. وان 
كل احلديث عن رفض العرب خطة التقسيم 
وفي املقابل قبولها من طرف اليهود ما هي 
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كل العرب
عقد صباح الثالثاء، مؤمتر 
في  املرخصة  غير  البيوت 
الواقع  ال��ع��رب��ي��ة:  ال��ب��ل��دات 
– امل���واج���ه���ة  وامل���خ���اط���ر 
واحل������ل������ول« ف�����ي ف���ن���دق 
اوليفيية في مدينة الناصرة 
ال��ي��ه املركز  ، وال����ذي دع���ا 
البديل  للتخطيط  العربي 
بالتعاون مع جلنة املتابعة 
العربية  للجماهير  العليا 
لرؤساء  القطرية  واللجنة 
العربية،  احمللية  السلطات 
كنيست  أعضاء  مبشاركة 
عن القائمة املشتركة وعدد 
واللجان  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن 
شعبية ورؤساء السلطات 

احمللية.
إفتتح املؤمتر بكلمة للسيد 
مازن غنامي رئيس اللجنة 
القطرية لرؤساء السلطات 

أكد  ال��ذي  العربية  احمللية 
على ضرورة إيجاد حلول 
وأض���اف:  القضية،  ل��ه��ذه 
توسيع  ع����ن  "ن���ت���ح���دث 
املسطحات باخلط األزرق، 
مجتمعنا العربي منذ العام 
1948 وحتى اليوم بحاجة 
الى مئات اخلطوط الزرقاء 
مناطق  لتوسيع  لبنية  وا
النفوذ، نحن نشكل 20% 
م��ن ال��س��ك��ان ال���دول���ة، وال 
من   2.5% س����وى  من��ل��ك 

مساحة األراضي«.
وتابع غنامي: "اذا كنا نريد 
ان نتكلم عن البطالة والعنف 
السلبية على  األم��ور  وكل 
نفسها  ت��س��أل  أن  ال��دول��ة 
من املسؤول عن هذا كله، 
نحن منلك فقط %3.7 من 
للمناطق  األرض  مساحة 
أن  يعقل  كيف  الصناعية، 
نطور قرانا ومدننا العربية 
في هذه الظروف؟ كيف لنا 

مب��ش��ارك��ة امل����ؤرخ إي���ان ب��اب��ي��ه  ف��ي ع����ارة- ع��رع��رة: ن���دوة ح���ول التطهير ال��ع��رق��ي لفلسطني

إال تلفيق دعائي صهيوني. بن غوريون، بحسب أقوال إيالن 
بابيه، رغب باحلصول على الشرعية الدولة من خالل اعالنه 
جتاهل  بضرورة  مقربيه  أعلم  ولكنه  التقسيم  ق��رار  قبول 
يحدد  من  هي  السالح  قوة  ستكون  حيث  التقسيم  خارطة 
مدى توسع الدولة.وذكر البروفسور بابيه بعض الوقائع التي 
تدل على حدوث تطهيًرا عرقيًا حتى خالل الوجود البريطاني 
قبل 48/5/15. وقد هدمت قرى وطرد أكثر من 250 ألف 
فلسطيني قبل االعالن عن قيام الدولة ورغم وجود القوات 

البريطانية في البالد.
وحمل بريطانيا مسؤولية عدم حماية الفلسطينيني كما ينص 
صك االنتداب. وعرض تخاذل األمم املتحدة حديثة التشكيل 
والتحوالت التي طرأت على املوقف األمريكي الذي كان في 

البداية مع حق عودة الالجئني. 
وكان لضعف القوات العربية، وهشاشة املقاومة الفلسطينية 
للضفة  وبالنسبة  ب��اب��ي.  ال��ب��روف��س��ور  م��داخ��ل��ة  ف��ي  قسًطا 
بيد  السقوط  من  منعها  من  فان  الشرقية،  والقدس  الغربية 

احلركة الصهيونية هي االتفاقية بني امللك عبد الله والقيادات 
وما  القدس  كانت  حيث  الغنائم  تقاسم  بشأن  الصهيونية 

يسمى الضفة الغربية من نصيب األردن.
مداخالتهم  خ��الل  اضافية  قضايا  ع��دة  امل��ش��ارك��ون  وأث���ار 
العربية  املقاومة  البريطاني وإلى ضعف  الدور  إلى  تطرقت 
الفلسطينية  القيادة  ولم تسلم  العرب على فلسطني.  وتأمر 

من االشارة إلى مسؤولياتها.
التي  الفلسطينية  القيادة  البعض للمستقبل ولرؤية  وتطرق 
لم تتبلور بعد. وأضاف بابي أن هناك قوى يهودية، ولو انها 
هامشية وقليلة العدد، اال انها قابلة لالنتشار لو وجدت طرًفا 

فلسطينيا عنده رؤية لكيفية حل النزاع.
وفي اخلتام أعلن األستاذ محمود مصلح يونس أن الرابطة 
وذلك  اجلسد"  "ذاك��رة  مستغامني  اح��الم  كتاب  ستناقش 
العربي  النضال  مناقشة  في  االستمرارية  من  نوع  يشكل 
ضد االستعمار، حيث أن هذه الرواية تدور في بيئة وأجواء 

الثورة اجلزائرية". 

خ����ال م���ؤمت���ر ال��ب��ي��وت غ��ي��ر امل��رخ��ص��ة ف���ي ال���ب���ل���دات ال��ع��رب��ي��ة: ال���واق���ع وامل���خ���اط���ر – امل���واج���ه���ة واحل���ل���ول
االراض�����������������������������������������ي" م���������������������ن  مل��������������ئ��������������ة  ب��������������ا  2 .5 ف��������������ق��������������ط  "من�����������������ل�����������������ك   : غ�����������������ن�����������������امي  م����������������������������������ازن 

أن نتحدث عن إيجاد فرص عمل لشبابنا 
وأنتم تغلقون الطريق علينا؟«.

وألقى السيد وجيه كيوف رئيس مجلس 
القطري  املجلس  وعضو  احمللي،  عسفيا 
للتخطيط البديل، كلمة حتدث من خاللها 
قضية  في  منها  يعاني  التي  املشاكل  عن 
توسيع املسطحات، وان القضية سياسية 
يتم  الذي  بال شك، وأض��اف: "التضييق 
على البلدات العربية يدفع املواطنني للبناء 
غير املرخص الن ال حل لهم، عسفيا مثاًل 
أي  تأخذ  لم  اليوم  ال��ى   1990 العام  منذ 

قطعة أرض، هل يعقل 27 عاًما لم يتزوج 
أحد في البلدة؟«.

العرب  موقع  ملرسل  خ��اص  حديث  وف��ي 
العربي  امل��رك��ز  رئيس  سويد  حنا  د.  م��ع 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال��ب��دي��ل ق�����ال: "ش��ع��رن��ا في 
الفترة األخيرة باالهتمام املتزايد في هذا 
املوضوع بإجتاه إصدار أوامر هدم للعديد 
أم  او في  قلنسوة  البيوت، سواء في  من 
احليران وأيًضا سن قانون كامينتس الذي 
املخالفني،  على  العقوبات  بتشديد  يعنى 
لذلك رأينا أن من الواجب تسليط الضوء 

امل��وض��وع، وان  ه��ذا  على 
نكشف أبعاد الظاهرة، وما 
ما  وأخيًرا  مسبباتها،  هي 

هي احللول املمكنة«.
"ال  س���وي���د:  د.  وأردف 
سحرية،  ح���ل���ول  ي���وج���د 
مسطح  توسيع  هو  احل��ل 
البناء في البلدات العربية، 
وجتميد أوامر الهدم ريثما 
يتم التوسيع، رسالتنا من 
هذا اليوم أنه يجب أن يكون 
في  جماعي  موقف  هنالك 
السياسات  ه��ذه  مواجهة 
ال��ع��ق��وب��ات على  ل��ت��ش��دي��د 
نحن  املرخص،  غير  البناء 
ن���ق���ول أن�����ه م����ن أج�����ل أن 
يكون هناك تفعيل لقوانني 
تكون  أن  ي��ج��ب  ول��ع��ق��اب 
هنالك حلول، وإن لم تكن 
هنالك حلول متكن املواطن 
البناء بترخيص عمليًا  من 
كل هذه القوانني عنصرية 
أي  لها  وليس  إستفزازية 

وغير  أخ���الق���ي  س���ري���ان 
بطبيعة  وه�����و  م���ق���ب���ول���ة، 
احلال ليست احلل ، ولكن 
التوجه  م��ن  م��وق��ف  يبقى 
ال���ع���ن���ص���ري إجت�������اه ه���ذا 

املوضوع«.
عرض  املؤمتر  خ��الل  ومت 
مسح ميداني أجراه املركز 
البديل  للتخطيط  العربي 
مختارة  من�����اذج  ي���ح���وي 
ل����ب����ل����دات ع����رب����ي����ة، ق����ام 
خاليلة،  وج���دي  بتقدميه 
مركز وحدة املعلومات في 
للتخطيط  العربي  امل��رك��ز 
ال��ب��دي��ل، ت���اله ن��ق��اش من 
خ������الل اجل�����ل�����وس ح���ول 
م��س��ت��دي��رة حول  ط���اول���ة 
لقانون  ال��ت��ص��دي  س��ب��ل 
كامينتس إقتراحات حللول 
مبشاركة  وذل����ك  ع��م��ل��ي��ة، 
أعضاء كنيست وجمعيات 
محلية  سلطات  ورؤس���اء 

وجمهور.
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