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سياسة

محمود عباس ...رئيسًا أبديًا مهما كان الثمن؟
ل ـيــس م ــن األمـ ـ ــور الـ ـس ــارة ال ـك ـتــابــة عما
ارتـكـبـتــه الـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية
املـ ـع ــاص ــرة م ــن أخـ ـط ــاء وخ ـط ــاي ــا تـصــل
إلــى درج ــة فـضــائــح ،هــذا بتعبير ملطف
ل ـل ـغ ــاي ــة .ل ـك ــن غـ ـي ــاب أي ن ـق ــد ل ـت ـج ــارب
الحركة الوطنية الفلسطينية وقياداتها
منذ انطالقها في أوائــل ستينيات القرن
املــاضــي ،فــي فلسطني املحتلة عــام 1948
وفـ ــي ش ــرق ــي ف ـل ـس ـطــن امل ـس ـم ــى الـضـفــة
ال ـغــرب ـيــة وف ــي األردن ول ـب ـنــان م ــن بـعــد،
وأخيرًا في األراضي الفلسطينية املحتلة
عـ ـ ــام  1967وصـ ـم ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام/
الـتـضـلـيــل ،امل ـق ــاوم مـنـهــا واملـنـبـطــح ،عن
ذلــك وعما ترتكبه جماعة رام الله بحق
ال ـق ـض ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة وبـ ـح ــق ش ـع ـب ـنــا فــي
األراضـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ،كـلـهــا
عــوامــل أجبرتنا على اختيار كتاب آخر
رؤساء فلسطني من جيل النكبة :صعود
م ـح ـمــود ع ـبــاس وعـ ـه ــده» (بــروم ـي ـثــوس
بـ ــوكـ ــس ـ  )2017ع ـ ــن مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــاس
ل ـل ـع ــرض ف ــي ه ـ ــذا امل ـن ـب ــر .عـ ـب ــره ،نـلـقــي
الـ ـض ــوء ع ـلــى م ـس ـيــرة س ـيــاســة رض ــوخ
القيادة السياسية الفلسطينية إلمالءات
العدو وآثارها في مسيرة كفاح شعبنا.
املـ ــؤل ـ ـفـ ــان غـ ــرانـ ــت رمـ ـل ــي وأم ـ ـيـ ــر ط ـي ـ ُـن
ص ـحــاف ـيــان م ــن ك ـي ــان الـ ـع ــدو ،أحــده ـمــا
ينتمي إل ــى أقـصــى الـيـمــن .كـتـبــا املــؤلــف
من دون تمكنهما من كسب دعم محمود
عباس له ألن بطانته أصرت على أن تقرأ
كافة فصوله لتقرير ما إذا كان سيوافق
ع ـلــى ال ـل ـقــاء أو يــرف ـضــه ،أي ال ـتــأكــد من
أن ــه سـيـكــون مــؤلــف غ ــزل وم ــدي ــح ،أســوة
ببقية الــزعــامــات العربية املتخلفة .وقد
يختلف بعضهم مع صحة اختيار مؤلف
بــأقــام إســرائـيـلـيــة صـهـيــونـيــة للحديث
في املوضوع ،إال أننا ال نظن أن محمود
عباس ال يوافق على ذلك من ناحية املبدأ
ألن ــه سـعــى مــن بــدايــة نـشــاطــه السياسي
لـلـتـصــالــح م ــع ال ـع ــدو ،ال ــذي أط ـلــق عليه
اســم «رجـلـنــا فــي رام ال ـلــه» ،على حساب
حقوقنا في وطننا ،دومًا وفق الكاتب.
امل ــؤل ــف ال ي ـعــرج س ــوى بــأسـطــر سريعة
عـلــى ح ـيــاة مـحـمــود ع ـبــاس قـبــل توقيع
ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو ،م ــا ي ـج ــرده م ــن كــونــه
م ــرج ـع ـي ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة األه ـ ـ ــم فـ ــي ت ــاري ــخ
«فتح» عندما كانت تعرف باسم «العمل
الفدائي» ،وقبل أن تحولها قياداتها إلى
مـيـلـيـشـيــا ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ع ــن أي من

األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة املـتـخـلـفــة ال ـتــي قــدمــت
لـ ـه ــا الـ ــدعـ ــم وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا م ـح ـم ـيــات
الخليج الفارسي املسلحة بأموال النفط
الـفــاســد واملـفـســد .مـعــارف الفلسطينيني
والعرب العلنية عن محمود عباس قبل
ان ـ ـحـ ــراف ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ول ـه ــاث ـه ــا وراء
اعـتــراف الـعــدو بها بعدما كانت ترفض
االع ـت ــراف ب ــه ،قـلـيـلــة ،لـكـنــه ك ــان مـعــروفــا
فــي الـحــركــة ول ـل ـكــوادر ال ـتــي ك ــان عملها
مرتبطًا بنشاطها الـسـيــاســي ال ــذي كــان
يتم بإشراف مفوض من اللجنة املركزية
هــو ف ــاروق الـقــدومــي .وقــد قدمنا بعض
معارفنا عن محمود عباس وموقعه في
حــركــة «ف ـتــح» ،قـبــل قيامتها فــي مـقــاالت
سابقة وليس ثمة من حاجة إلى تكرارها
ً
(ان ـظــر م ـثــا «األخ ـب ــار .)2010 /10/ 19
أي أن ه ــذا امل ــؤل ــف ال ي ـح ــوي أي جــديــد
إطــاقــا لـكــل ك ــادر ف ـت ـحــاوي ،ســابـقــا كــان
أو ملتزمًا .لكنه يحوي معلومات مفيدة
عنه فــي مرحلة تسلمه رئــاســة «السلطة
الوطنية» عام  2005التي انتهت رسميًا
ف ــي ع ـ ــام  .2009ب ـع ــدم ــا أت ـم ـم ـن ــا ق ـ ــراءة
املؤلف ،تبني لنا أنه ليس سيرة ملحمود
ع ـب ــاس ،م ــع أن مـحـفــوظــات ك ـيــان الـعــدو
عـنــه وع ــن بـقـيــة الــزعــامــات الفلسطينية
تحوي الكثير الكثير .لكن يبدو أنها لم
تـحــو أي إيـجــابـيــات مــن مـنـظــور الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ،ل ــذا ت ـق ــرر ال ـس ـك ــوت .إنـهــا
باألحرى سيرة محمود عباس املفاوض
والسياسي والشخصي منذ عــام ،2005
وليس أكثر من ذلك.
مــن املعلومات التي يحويها املــؤلــف عن
محمود عباس وسلطته ونــرى ضــرورة
أن يكون القارئ العربية املهتم ملمًا بها،
اآلتي:
 فــي آخــر استمزاج رأي ،قــال نحو %75إن سـلـطــة رام ال ـلــه ف ــاس ــدة ،وأن ـه ــم غير
راضني عنها ويطالبون برحيل محمود
عباس ،لكنه يرفض التخلي عن الكرسي.
الكاتبان قاال «إن محمود عباس يتمتع
بشعبية فــي تــل أبيب وواشـنـطــن وليس
في رام الله أو غزة أو القدس».
 هـ ــاجـ ــس مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس األول هــواالحـتـفــاظ بــالـعــرش القصبي خصوصًا
بعد الهزيمة الساحقة الـتــي منيت بها
«فتح» في انتخابات عام .2006
 مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس رفـ ـ ـ ــع مـ ـطـ ـل ــب ح ـكــماملــؤسـســات عـنــدمــا عـ ّـيـنــه رئـيـســه رئيسًا
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لـ ـل ــوزراء ب ـنــاء ع ـلــى تــوج ـيــه إســرائ ـي ـلــي-
أميركي ،لكنه تحول بعد توليه السلطة
وخـ ـس ــارة االن ـت ـخ ــاب ــات إلـ ــى اس ـت ـب ــدادي
ي ـق ـي ــل م ـنــاف ـس ـيــه وي ـض ـط ـه ــد مـخــالـفـيــه
وي ـع ــن ح ـل ـفــاءه ف ــي «ف ـت ــح» ف ــي امل ــواق ــع
الــرسـمـيــة املـفـتــاحـيــة .فـقــد ق ــام بمالحقة
النقابيني واعـتـقــل الصحافيني ،إضافة
إلى إسدائه أوامر ملخابراته وقوات األمن
بمالحقة املواطنني العاديني الناشطني
ف ــي م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .كما
أرســل قــوات أمنه التي تدربت على يد الـ
«ســي .آي .إيــه» واالسـتـخـبــارات األردنـيــة
لـ ـقـ ـم ــع ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـ ـع ـ ـمـ ــال وامل ـع ـل ـم ــن
واملواطنني العاديني في نابلس ورام الله
وطولكرم ومخيم األمعري ومخيم بالطة
فــي نــاب ـلــس ،ع ــام  2016واع ـت ـقــال ال ـقــادة
الـنـقــابـيــن وامل ـع ــارض ــن .فــي ع ــام ،2014
اعتقلت مخابراته  365نقابيًا في الضفة
خــال يومني .كما قامت مخابراته بقتل
عدد من الشخصيات املعارضة له خالل
ال ـت ـظــاهــرات مـنـهــم املـ ـغ ــدوران أح ـمــد عز

حالوة الذي قضى تحت التعذيب وضياء
عــرايـشــة .كما هتف سـكــان مخيم بالطة
«مخيم بالطة يريد إسقاط الرئيس».
 عــرف عنه تمسكه املطلق باملفاوضاتطريقًا وحـيـدًا لتحقيق برنامج السلطة
الـسـيــاســي ،لـكـنــه تـخـلــى عــن ذل ــك عندما
تسلم القيادة .يذكر الكاتبان عدم تقديمه
ردًا ع ـلــى ال ـع ــرض الـ ــذي ط ــرح عـلـيــه في
ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد ،وك ــذل ــك ع ـ ــدم الـ ـ ــرد عـلــى
مقترحات وزير خارجية واشنطن جون
كري.
 محمود ّ عباس ال يتميز بــأي كاريزما.لــذلــك ،فــإنــه لــم يتمكن مــن إقـنــاع الشعب
الفلسطيني بصحة خياراته السياسية.
ً
 ب ــدال مــن توسيع نـطــاق سلطته ،خسرأك ـث ــر م ــن نـصـفـهــا ل ـ ـ «حـ ـم ــاس» ف ــي عــام
 .2007وقــد عــرف عنه عــداؤه الشديد لها
ومــاحـقـتــه الــوحـشـيــة لـكــل مــن لــه عالقة
بها.
 صحيح أن محمود عباس قــدم رسالةدكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ــي «ج ــام ـع ــة ل ــوم ــوم ـب ــا» عــن

التعاون الصهيوني-النازي ،وأنــه شكك
ف ـي ـه ــا ب ـص ـح ــة رق ـ ــم ال ـس ـت ــة م ــاي ــن مــن
الضحايا األشكناز ،إال أنه اعتذر عن ذلك
عــانـيــة ،وبـلــع كــل مــا قــالــه وم ــا يـقــال إنــه
كتبه .املــؤلــف ال يشي إن قــامــت «جامعة
لومومبا» بسحب اللقب منه بعد تراجعه
«األكاديمي».
 ال ي ـت ـم ـت ــع ب ـ ـ ــأي ده ـ ـ ـ ــاء مـ ـطـ ـل ــوب فــيال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ب ــل إنـ ــه ي ـف ــاج ــئ الـجـمـيــع
ب ـض ـحــالــة م ـع ــارف ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إذ إن ــه
ســأل السوفييت عــام  1982مــا إذا كانوا
سيدعمون خطة قيادة منظمة التحرير
البتياع جزيرة يونانية مهجورة وإعالن
قيام دولة فلسطينية مؤقتة فيها .السؤال
ّ
أثــار عجب السوفييت الذين ذك ــروه بأن
اليونان عضو في حلف الناتو.
 م ـح ـم ــود ع ـب ــاس ل ـي ــس رجـ ــل الـ ـش ــارع،وعــاقـتــه بــالـشــارع الفلسطيني ضئيلة
بل غائبة.
 بعد تأسيس السلطة في رام الله ،تمكنأبناء محمود عباس الثالثة من اإلفــادة
ماليًا وأسـســوا إمـبــراطــوريــات مليونية.
اب ـ ـ ـنـ ـ ــاه يـ ــاسـ ــر وط ـ ـ ـ ـ ــارق ت ـخ ـص ـص ــا فــي
تكديس األموال عبر نشاطات اقتصادية
ف ــي «ال ـض ـفــة» وغـ ــزة ف ــي م ـج ــاالت الـتـبــغ
واالتصاالت والعقود.
 ع ـنــد ن ـشــر ص ــورت ــه إل ــى ج ــان ــب مـجــرمالحرب شــارون في العقبة ،عقب الراحل
ياسر عــرفــات على ذلــك بالقول« :إنــه غر
ومبتدئ ،إنه خائن للشعب الفلسطيني».
وفي مناسبة أخرى قال عنه إنه «كرزاي
فلسطني» .مجرم الحرب شــارون معجب
ب ـم ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ل ـك ـن ــه وصـ ـف ــه ب ــأن ــه
«صوص منتوف الريش».
 مع أنه كان يعترض على السلطات التيجمعها ياسر عرفات في شخصه ،إال أنه
جمع أكثر منها على الصعيد الشخصي.
ينقل املؤلف عن معارفه قوله إنه حقود
ال يـنـســى ،وك ــل مــا يــريــده الـبـقــاء رئيسًا
م ــدى ال ـح ـيــاة وج ـمــع األم ـ ــوال وتهميش
معارضيه.
 ال يزال يعيش في ظل ياسر عرفات وغيرقادر على كسب الشارع الفلسطيني.
 لم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني.أخ ـي ـرًا ،نـعـ ّـد ه ــذا املــؤلــف عـلــى أن ــه عــرض
وج ـهــة ن ـظــر إســرائ ـي ـل ـيــة صـهـيــونـيــة في
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ال ــرئـ ـي ــس وامل ـ ـفـ ــاوض
والشخص.

تاريخ

هجرة االشكناز اإلجبارية إلى فلسطين!
لـقــد ك ــان لـلـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ـ ـ ـ كما
األولى ـ ـ تأثير كبير في مستقبل بالدنا،
كما في كثير من أقاليم العالم .وإحــدى
نتائج تلك الحرب كان انتصار املشروع
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي (األص ـ ـ ـ ـ ـ ــح :ال ـص ـه ـي ــون ــي
املسيحي) وتقاسم الحركة الصهيونية
وعصاباتها فلسطني مــع بقية كيانات
س ــاي ـك ــس -ب ـي ـكــو ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي امل ـش ــرق
وجزيرة العرب ،إضافة إلى مصر.
ل ـق ــد ك ـ ــان ل ـت ـلــك الـ ـح ــرب ن ـت ــائ ــج م ــدم ــرة
للمنطقة م ــا زل ـنــا نعيشها إل ــى يومنا
ه ـ ــذا ،وس ـتــراف ـق ـنــا إلـ ــى أن ي ـتــم الـقـضــاء
على كيان العدو الصهيوني واستعادة
فلسطني وعودة أهلها إليها.
لسنا في حاجة إلى تأكيد تأثير سياسة
أملــانـيــا ال ـنــازيــة الـعـنـصــريــة واإلجــرام ـيــة
تـجــاه األشـكـنــاز فــي نـتــائــج ال ـصــراع في
فلسطني وعليها ،والــدور ،ربما القطعي
أو الـحــاســم ،ال ــذي مــارســه فــي هجرتهم
وتهجيرهم الجماعي إلى فلسطني عقب
انـتـهــاء ال ـح ــرب .ثـمــة دالئ ــل مــوثـقــة على
ّ
أن تلك الهجرة لم تكن اختيارية ،وإنما
فرضتها قــوى التحالف على األشكناز.
ذلك أن القسم األعظم من املهجرين كانوا
يــودون التوجه إلــى الــواليــات املتحدة ال
إلــى فلسطني ،ومنهم مــن وصلها عابرًا
املحيط األطلسي مهاجرًا .لكن واشنطن
أجـبــرتـهــم عـلــى ال ـعــودة إل ــى ‹معسكرات

املـ ـهـ ـج ــري ــن» فـ ــي بـ ـع ــض أن ـ ـحـ ــاء غ ــرب ــي
أوروبا.
هذه املقدمة ضرورية لفهم مغزى كتاب
«عـنــدمــا فــر األشـكـنــاز إلــى أملــانـيــا :فصل
مـ ـجـ ـه ــول مـ ــن تـ ــاريـ ــخ مـ ــا بـ ـع ــد الـ ـح ــرب
العاملية الثانية» («كولن»  .)2017يعرض
العمل معاناة األشكناز على يد شعوب
أوروبا الشرقية ،مما أجبرهم على الفرار
م ــن أوط ــانـ ـه ــم ف ــي ب ــول ــون ـي ــا وتـشـيـكـيــا
وس ـل ــوف ــاك ـي ــا .وه ـ ــذا امل ــؤل ــف يـتـكـلــم عن
تلك املسألة عبر متابعة معاناة عائالت
أشـ ـكـ ـن ــازي ــة اض ـ ـطـ ــرت ملـ ـ ـغ ـ ــادرة وط ـن ـهــا
البولوني والتوجه إلى أملانيا [النازية!]
املحتلة ،وأجبرت على اإلقامة لنحو عقد
مــن الــزمــن فــي أحــد معسكرات املهجرين
واملهاجرين الــذي عرف باسم Stalag IX
.A Ziegenhain
ّ
أود التنويه هنا إلى أن بعض التفاصيل
الـ ـت ــي يـ ــوردهـ ــا امل ــؤلـ ـف ــان ه ــان ــس بـيـتــر
فولدينغ وهاينس فيرفورث ،على لسان
من تبقى من العائالت ،ليست ذات مغزى
لهذا العرض ،ذلك أنها تسرد من منظور
الـيــوم ولـيــس مــن منظور تلك األي ــام .ما
يهمنا هـنــا ال ــرواي ــة املــريـعــة عــن معاناة
األشكناز اليومية في بالدهم وأوطانهم
الـ ـت ــي ع ــاش ــوا ف ـي ـهــا ق ــرون ــا م ــن ال ــزم ــن،
والكراهية التي واجهوها ،مما أجبرهم
على الفرار سرًا من أوطانهم.
ه ـ ـ ــذه بـ ـع ــض حـ ـق ــائ ــق ت ـ ــاري ـ ــخ م ـع ــان ــاة

األشكناز في أوروب ــا ،شرقيها وغربها،
املسكوت عنها في املؤلفات السائدة عن
الحرب العاملية الثانية ،بل املسكوت عنها
في كافة املؤلفات األكاديمية املوثقة .فقط
بـعــض الـكـتــاب األمل ــان اليمينيني كتبوا
عن بعض تلك الجوانب ،لكن مؤلفاتهم
مجهولة للقارئ.
امل ـه ـجــرون األش ـك ـنــاز ال ــذي ــن بـحـثــوا عن
األمان في أملانيا منذ عام  ،1945وأجبروا
عـ ـل ــى اإلق ـ ــام ـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ،فـ ــي «م ـع ـس ـك ــرات
املهجرين» بلغت أعدادهم مئات اآلالف،
وق ـ ــام ـ ــت ق ـ ـ ـ ــوات االح ـ ـ ـتـ ـ ــال األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والفرنسية والبريطانية بتوزيعهم على
مـعـسـكــرات ع ــدة أقـيـمــت خـصـيـصــا لـهــم،
إلى أن حان وقت ترحيلهم إلى فلسطني
ع ـقــب اغـتـصــابـهــا ف ــي ع ــام  1948م ــع أن
«أورشليمهم» كانت عبر األطلسي.
م ــن األم ـ ــور امل ـل ـف ـتــة أن ق ـ ــوات االح ـت ــال
األميركي في أملانيا ،عملت على إسكان
املهجرين واملهاجرين األشكناز الفارين
مــن اضطهاد شعوب شرقي أوروب ــا في
أمـكـنــة كــانــت قــائ ـمــة ،ال ـتــي كــانــت مــراكــز
تجميع أقــامـتـهــا الـنــازيــة لــأشـكـنــاز من
شــرقــي أوروب ـ ــا واالتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي،
ف ــي ال ـط ــري ــق إل ــى م ـع ـس ـكــرات االع ـت ـق ــال.
بعد انتهاء الحرب ،قامت قوات االحتالل
األمـ ـي ــرك ــي ب ـت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى م ـع ـس ـكــرات
اعـ ـتـ ـق ــال ألسـ ـ ـ ــرى أمل ـ ـ ـ ــان ،ل ـك ـن ـه ــا ف ــرغ ــت
بـعــدمــا خـضـعــوا لـ ــدورة «إع ـ ــادة تثقيف

وزعتهم القوات
ّ
األميركية والفرنسية
والبريطانية على
معسكرات خاصة
ديمقراطية» استمرت بضعة أي ــام ،بما
أفسح فــي املـجــال إلــى استعمالها مقارًا
للمهاجرين واملهجرين األشكناز الفارين
إلى أملانيا.
يـ ـح ــوي ال ـع ـم ــل وصـ ـف ــا ل ـل ـح ـي ــاة داخ ــل

املعسكر آنــف الــذكــر وأسـكــن فيه بضعة
آالف مــن األشـكـنــاز ،بينما أطلقت قــوات
االحتالل األمبركية عليه اسم D.P. Camp
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م ــا يـهـمـنــا ه ـن ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـحـقــائــق
آن ـفــة ال ــذك ــر ،تـفــاصـيــل ال ـح ـيــاة كـمــا تــرد
عـلــى ل ـســان الـعــائـلــة مــوضــوعــة املــؤلــف،
إذا تذكر أن طقوسها في داخل املعسكر
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـط ــابـ ـق ــة ملـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه فــي
الـخــارج .فالحديث بني قاطنيه كــان يتم
باليديشية التي هاجمها مجرم الحرب
بيغن وغـيــره مــن الـصـهــايـنــة ،كــذلــك لغة
التعليم والصالة وما إلى ذلك .تلك كانت
الـحـيــاة الطبيعية لــاشـكـنــاز ،ول ــم تكن
لــديـهــم رغ ـبــة ف ــي االن ـت ـقــال إل ــى مجتمع
غـ ــريـ ــب ف ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،لـ ـك ــن واش ـن ـط ــن
منعتهم من دخــول أراضيها وأجبرتهم
ع ـلــى اإلق ــام ــة ف ــي مـخـتـلــف امل ـع ـس ـكــرات،
إلـ ـ ـ ــى أن حـ ـ ـ ــان م ـ ــوع ـ ــد ت ــرحـ ـيـ ـلـ ـه ــم إل ــى
فلسطني لدعم االستيطان االستعماري
الصهيوني هناك.
ه ــذه بـعــض الـحـقــائــق ال ــواج ــب تــذكــرهــا
بــال ـعــاقــة م ــع ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة الـثــانـيــة
وم ـص ـيــر األش ـك ـن ــاز وأسـ ـل ــوب حـيــاتـهــم
ودور قوات االحتالل األميركي في تهجير
م ـئــات اآلالف مـنـهــم إل ــى فـلـسـطــن ومــن
بعد إلــى كيان الـعــدو ،وقــد تــم بالتوازي
مع قيام العصابات الصهيونية بتهجير
الفلسطينيني من وطنهم.

