
 
 

 في الذّكرى الثّالثة والّسبعين للنّكبة 

 2021أيار، 

 

الموجة األولى من التطهير العرقي للفلسطينيين من حي الشيخ جّراح في القدس،    2008شهد عام  

حين هجمت ُمنظمات المستوطنين اإلسرائيليين، مدعومة من "الجهاز القانوني" للدولة اإلسرائيلية  

بطرد   األمن،  أحيينا ذكرى  60وقوات  العام،  ذلك  منازلهم. في  على  عاًماً   60مرور   فلسطينيًا من 

 النكبة والتطهير العرقي لوطننا. 

 عاًما، ال زالت نكبتنا ُمستّمرة.  73واليوم، بعد مرور 

فلسطينّي وفلسطينية من سكان حي الشيخ جّراح يواجهون المصير ذاته، وجميعهم من   500ال يزال 

فقدوا  الذين  نكبة    الالجئين  في  ومقاومة  1948منازلهم  بيوتهم  في  للبقاء  نضالهم  أصبَح  والذي   ،

محاوالت إقصائهم عن القدس دافعًا حَشدَ جميع الفلسطينيين عبر الحواجز االستعمارية التي أقامتها  

إسرائيل لعزلهم عن بعضهم البعض وتشتيتهم ابتداء من غزة، وداخل ما يسمى "الخط األخضر"،  

والقدس، وصواًل للفلسطينيين الموجودين في بلدان المنفى والشتات. تختصر قضية   والضفة الغربية

الشيخ جّراح ذاكرة الفلسطينيين الجماعية في مواجهة العنف االستعماري االستيطاني الذي كان وال 

 يزال يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني واجتثاثه من أرضه.

المع الحقل  العديد منّا إلبراز األشكال  من موقعنا كباحثين وباحثات في  رفي األنثروبولوجي، كافح 

تأثيراته   منا  الكثيرين  دراسات  وتناولت  عادةً،  المخفي  اإلسرائيلي  االستعماري  للعنف  المتعددة 

المستمرة على حياة الفلسطينيين دون إغفال أساليبهم في المقاومة واإلصرار على البقاء والصمود. 

يلي، بأشكاله المختلفة والالُمتناهية، بات جزًءا ديموًما من الحياة اليومية  إن العنف االستعماري اإلسرائ

للدولة اإلسرائيلية أو ذلك الذي نشهده   للفلسطينيين. ومن هذا المنطلق، فإننا ال نعتبر العنف المرئي

الطب "الهدوء  لحالة  انهياًرا  أو  للعنف"  مفاجئًا  "اندالًعا  أنه  بموافقتها، على  يُرتَكب  إن  اليوم  يعي". 

وممارساتها   العنف الذي نراه اليوم يجّسد بكثافة مروعة نظام العنف المتجذر في البُنية اإلسرائيلية

 العنصرية اليومية والتي تُعتبر امتدادًا لبنية االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي التوّسعي. 

في القدس تحديدًا تتجلى بنية العنف المتجذّر بشكل يومّي من خالل األنظمة اإلسرائيلية االستعمارية  

البيروقراطية ومخّططات البلدية التي تحّكم على الفلسطينيين بالعيش في خوف دائم من فقدان حقوقهم  

م في أيّة لحظة،  بالسكن في مدينتهم، فتدفع بعضهم لبناء "مساكن غير مرّخصة" تغدو عرضة للهد

وتشتت العائلة الواحدة من خالل أنظمة اإلقامة التي تفرض على أفرادها أن يسكنوا على جانبي جدار  

العنصري. وتمتد سيطرة هذه األنظمة االستعمارية من خالل منع دخول فلسطينيّي الضفة   الفصل 

الذي تعّج فيه شوارع المدينة    الغربية وغّزة إلى القدس وحرمانهم من زيارة أماكن العبادة، في الوقت

لم يكن مفاجئًا أن يسارع  بالمستوطنين اإلسرائيليين والجنود والشرطة. وفي خضم هذه الظروف، 

فلسطينيو الجليل والمثلث واللّد ويافا والنقب للدفاع عن العائالت الُمهدّدة بالترحيل في الشيخ جّراح  

على   المستوطنين  اعتداءات  مواجهة  في  الجيش  ومساندتهم  لهجوم  والتصدّي  وممتلكاتهم،  بيوتهم 

األقصى خالل شهر  والمسجد  الشريف  والحرم  القدس  في  القديمة  البلدة  المستمر على  اإلسرائيلي 



 

تمييز   نظام  على  القائمة  اإلسرائيلية  بالسيادة  محكومين  "مواطنين"  وبصفتهم  المبارك.  رمضان 

الشرطة على بلداتهم وقراهم، والتي تصادق  عنصري هرمي، فإن الهجمات الغوغائية للمستوطنين و

تجلّي آخر لبنية االستيطان االستعماري األساسية التي تضرب بمجتمعاتنا   عليها الدولة، هي ليست إاّل 

  يوميًا.

 

من القصف   افخالل أحد عشر يومً  تعود إسرائيل اليوم الرتكاب أبشع أعمال العنف تدميًرا في غزة.

فلسطيني مصرعهم بينما ظّل عشرات   200اإلسرائيلي المكثّف والمتواصل، لقي أكثر من  الجّوي  

للحروب   ُمرعب  إحياء  في  آمن  مالذ  بدون  العالم  في  مفتوح  سجن  أكبر  في  محاصرين  اآلالف 

منذ   غزة،  على  المستمرة  الجانب  أحادية  يزال  2014و  2012و  2008و  2006اإلسرائيلية  ال   .

ي غزة  في  الحصار الفلسطينيون  بآليات  متمثاًل  اإلسرائيلي،  العنف  درجات  أقصى  تحملون 

وآليات اإلفقار الشامل للّسكان، والتي فرضت عليهم موتًا بطيئًا خالل فترات "الّسلم"، لترافقها   اليومية

  اليوم آليات القتل والتدمير باعتداءات عسكريّة فتاكة.

نيون حيثما تواجدوا في المعازل التي فرضتها  ما نراه اليوم من نضاالت وتضحيات يقدمها الفلسطي 

السياسات   مع  واالشتباك  المقاومة  من  عريق  لتاريخ  استمرار  هو  االستيطاني  االستعمار  شروط 

تراكمت نضاالت   السنين  أرضهم ومحوهم. وبمرور  استالب  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية  االستعمارية 

الفردية والجماعي الكفاحية  الكرامة والحرية وترابطت مع بعضها  الفلسطينيين وأعمالهم  ة من أجل 

المختلفة للتأكيد على وجودهم كشعب يرفض تجريده من وطنه. إن  البعض عبر األزمنة واألمكنة 

أصداء المقاومة التي تنتشر اليوم من القدس إلى حيفا، ومن الخليل إلى النقب تعيدنا إلى األمس القريب  

الكبرى البطولية، وهذه النضاالت جميعها تستند على إرث  حين خرج أهالي غزة في مسيرة العودة  

هائل من الكفاح والنضال يمتد من النّبي صالح إلى مخيم اليرموك والعراقيب وسوسيا وكفر برعم  

  وشاتيال لتتسع مساحتها وقّوتها بمرور الزمن.

العرقي في  ندعو بدورنا إلى تحرك دولي فوري إلنهاء القتل الجماعي في غزة، ووقف التطهير  

شرقي القدس والنقب، ووقف تجريم الفلسطينيين "مواطني" الدولة اإلسرائيلية، وإنهاء القمع  

 . العسكري واستالب الضفة الغربية

ندعو كل من يدعم العدالة لالحتجاج على تواطؤ الدولة مع العنف اإلسرائيلي القاتل الحالي ونظام  

نح المستمر.  العرقي  والتطهير  العنصري  في  الفصل  االحتجاجات  إلى  االنضمام  على  الجميع  ث 

مجتمعاتهم المحلية لتضخيم األصوات الرافضة للعنف اإلسرائيلي بجميع أشكاله. نحن نشجع المعلمين  

واسع   نطاق  على  والقراءة  وطالبهم،  أنفسهم  تثقيف  على  واألكاديميات  واألكاديميين  والمعلمات 

ومَ  ونضاالتهم،  الفلسطينيين  عن  دورات  النضاالت وتدريس  بين  فلسطين  حول  الخطاب  ْوضعة 

ندعو   العالم.  أنحاء  االستعمارية في جميع  العرقية واالقتصادية والمقاومة  العدالة  أجل  األوسع من 

إلى ممارسة كل ما   أينما كانوا. وندعو ذوي الضمير  المحاصرين  الفلسطينيين  للتواصل مع  الناس 

الحالية والمساهمة في تأمين الوطن الفلسطيني في مساره    لديهم من موارد سياسية إلنهاء عمليات القتل

من  األصالنيون  سكانه  يتمكن  حتى  الصهيوني،  الدمار  من  قرن  من  أكثر  بعد  االستعمار،  إلنهاء 

التجريم   ونعارض  األخرى  األكاديمية  الجمعيات  من  التضامن  أشكال  بجميع  نرحب  التحّرر. 

 لفة. اإلسرائيلي ألشكال االحتجاج الّسلمي المخت 
 

 


