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نهب املمتلكات العربية ..رياضة وطنية
إسرائيلية
آدم راز

أحمد أشقر *
كهربائي ميلكه الفل�سطيني هارون �أبو عرام (� 24سنة) الذي يعي�ش يف قرية التوبة يف
إ�سرائيليي �سرقة مولد
نديي �
ّ
يف �أول يوم من �سنة  ،2021وثقت كامريا حماولة ُج ّ
ّ
منطقة اخلليل .وعندما حاول منعهما قام �أحدهما ب�إطالق ر�صا�صة اخرتقت رقبته مما �أدى �إىل �شلله التام� .أجمعت امل�ؤ�س�سات احلقوقية الإ�سرائيلية على �أن حماولة
اجلنديني كانت �سرقة املولد لبيعه ،ولي�س م�صادرته وفق ًا لأمر ع�سكري خا�ص.
فتحت حماولة �سرقة م ّولد �أبو عرام ّ
ملف و�سجل ال�سرقات التي قام بها جنود وم�ستعمرون يهود يف فل�سطني الذين ي�سرقون من املتاجر واملنازل التي يداهمونها �أمو ًال
وجموهرات .ويقوم العاملون على احلدود مع الأردن واحلواجز ب�سرقة جموهرات من الن�ساء املارات فيها .وهناك املئات من الن�ساء اللواتي ي�ؤكدن �أنهن ر�أين اجلندية �أو
ون�ساء عن تقدمي
اجلندي « ي�سحب» قرط ًا �أو خامت ًا ذهب ّي ًا �أو ورقة نقد ّية �أو �أكرث من فئة الـ 100دوالر �أو الـ 50دينار ًا من حمافظهن .يف العادة يحجم الفل�سطينيون رجا ًال
ً
�شكاوى خ�ش ّية توريطهم بتهمة ما من �آالف التهم التي ُيلَّ ّب�سها اليهو ُد للعرب منذ �سنة .1948

وي���ش� ِّك��ل ك�ت��اب امل� ��ؤرخ الإ��س��رائ�ي�ل��ي »�آدام راز»» :ن�ه��ب املمتلكات
العربية يف حرب اال�ستقالل «النكبة» درا�سة مهمة تتحدّث عن
نهب �أمالك الفل�سطينيني خالل النكبة .وو ّثق قيام امل�ستوطنني،
جنوداً ومدنيني ،بال�سطو على �أمالك املطرودين ونهب حمتويات
منازلهم ،بعد �أن �أ�صبحوا الجئني.
وق ��ام الباحث »راز» بتوزيع كتابه �إىل ق�سمني رئي�سيني :جاء
يف الق�سم الأول امل�ع�ن��ون ب�ـ»ن�ه��ب املمتلكات ال�ع��رب� ّي��ةّ -
�سجلت
ال�سرقات» ،حديث عن تزامن عمليات نهب ممتلكات العرب مع
تاريخ احتالل مدنهم وقراهم من قبل امليلي�شيات اال�ستعمارية
اليهودية .وقد ا�س ُته َّل ذلك بنهب مدينة طربيا� ،أوىل املدن التي
مت احتاللها يف �شهر �أبريل  .1948حيث �ش ّكل نهبها منوذجا ّ
مت
احتذا�ؤه يف بقية املدن .كانت املدينة قبل النكبة م�أهولة بــ %47
من ال�سكان العرب .وينقل الباحث يف �إحدى ال�شهادات ما يلي:
»م�ث��ل اجل ��راد ،داه � َم �سكان ط�بري��ا «ال�ي�ه��ود» امل �ن��از َل «ال�ع��رب� ّي��ة»
وكان علينا �ضربهم بالكرابيج و�إجبارهم على ترك الأ�شياء على
الأر���ض» .كما نقل عن يوميات يو�سف نحماين (،)1965-1891
�أحد الك ّتاب الإ�سرائيليني »داهمت جحافل من اليهود املحالت
وبد�أت يف نهب �أمتعتها ...كانوا بالع�شرات ،ومل ت�سلم منهم منازل
العرب وحوانيتهم» .وبعبارة �أخرى نهب اليهود جريانهم العرب
(�ص.)38-30:
وعلى �إث��ر �سقوط طربيا ،جاء دور حيفا يف الن�صف الثاين من
�شهر �أبريل �أي�ضا .وعلى ما يورد امل��ؤرخ �سرق اليهود من منازل
العرب الأث��اث والأمتعة ،ومن احلوانيت الأغذية والآالت ،ومن
امل�صانع وال��ور���ش امل�ع��دات ورم ��وا بع�ضها يف الأزق ��ة وال���ش��وارع.
وقد �شارك يف عمليات النهب اجلنود وال�ضباط من »الهجناه».
وي�أتي الباحث (�آدم راز) على ذكر ع�شرات العائالت العربية التي
20

ُنهبت بيوتها ،ويورد ع�شرات الوثائق اليهودية التي ت�ؤكد ذلك.
يف الأثناء ح ّذر وجهاء املدينة العرب من �أعمال النهب وقدّموا
�شكاوى �ض ّد الناهبني ،لكن املحتلني اكتفوا باال�ستنكار ومل يفعلوا
�شيئا من �أجل �إيقاف تلك الأفعال ومعاقبة اجلناة (�ص.)62-38:
�أما مدينة القد�س التي كانت مدينة كبرية ومركزية يف احلياة
الثقافية والروحية العربيّة ،فقد كان احتاللها مع َّقدا وطويال،
ب�سبب ال�ظ��روف الدولية ،لذلك ا�ستمرت فيها عمليات النهب
طيلة �شهرين .وي�أتي �آدم راز على ذكر نهب مكتبة املربّي واملع ّلم
خليل ال�سكاكيني ،ف�ضال عن خزانة امل�شروبات الروحية الفاخرة
ال�ت��ي ك ��ان ميتلكها .ه ��ذا وق ��د �أت �ل��ف امل���س�ت�ع�م��رون والل�صو�ص
اليهود الأث ��اث امل�ص َّنع م��ن خ�شب املاهجوين الفاخر بتحويله
�أقنانا للدجاج و�إطالق الر�صا�ص على الأواين ال�صينية العتيقة
وجم�سمات .وق��ام �أحدهم
والتحف الفنيّة م��ن �صور ومتاثيل
ّ
بنهب بيانو وك�سره ليجعله وق��ودا يتدف�أ عليه .ونتيجة لوفرة
كميّة املنهوبات �أن�ش�أ الل�صو�ص �أ�سواقاً يف الأحياء لبيع امل�سروقات
لليهود والإجن�ل�ي��ز وللمجموعات الأجنبية ال�ت��ي ك��ان��ت تقطن
املدينة (�ص.)91-62:
ب�ع��د ن�ه��ب ك��ل م��ن ط�بري��ا وح�ي�ف��ا وال �ق��د���س ،ت�ن� ّب�ه��ت ال�ق�ي��ادات
الإ�سرائيلية �إىل �ضرورة عدم تكرار الفو�ضى يف مدينة يافا ،التي
كانت على و�شك االجتياح .ل��ذا قامت �إدارة م�ستعمرة تل �أبيب
وقيادة »الهجناه» التي احتلت املدن ال�سالفة ،بتحذير امل�ستعمرين
واجلنود من تكرار عمليات النهب ،بوا�سطة توزيع منا�شري وتعليق
حت��ذي��رات على ج��دران بيوت ع��رب يافا وم�ؤ�س�ساتها ،حمذرين
ال�سكان اليهود من اختال�س ممتلكات غريهم ،لكنها مل تفلح.
وذلك لأ ّن النهابني واجلنود عمدوا يف البداية �إىل القيام ب�أعمال
اختال�س غري مُعلنة ،وعندما ا ّت�ضح �أ ّن عمليات النهب �أ�صبحت

وا�سعة ب��د�أ احل��دي��ث عنها علنا .ول�ك�ثرة املمتلكات التي خ ّلفها
امل �ط��رودون وراءه ��م ّ
تنظمت يف املدينة ع�صابات �سرقة حم��ددة
املهام ،هاجمت بيوت العرب و�سرقت �أمتعتها .وعندما اكت�شفت
تلك الع�صابات حجم هذه املمتلكات وقيمتها قام بع�ضهم بتكليف
الأطفال يف ال�سرقات ال�صغرية .وخالل عمليات النهب وال�سرقة
بد�أت الع�صابات التخ�ص�ص ب�أنواع خمتلفة من ال�سرقات .ونقل
امل�ؤرخ �آدم راز عن مدعي عام كتيبة »الأك�سندروين» ،التي �شاركت
يف احتالل عدة مدن ومواقع ،ما يلي» :كان النهب باجلملة ،وقد
و�صل تقريبا �إىل هرم ال�سلطة .يتوجه �إلينا �أُنا�س جدّيون من
املناطق املختلفة كي يعملوا معنا ،لكن علينا �أوال الق�ضاء على
ع�صابات النهابني ،عدا ذلك ال ي�ساعدنا �شيء .فقد كان ب�إمكاين
مهاجمتهم ف ��ورا ،لكن ذل��ك يتطلب �إذ ًن ��ا م��ن ف��وق .فقد زارين
البع�ض زي��ارات كان هدفها ق��ول' :ال تتدخل يف هذه الأم��ور!'»،
مبا يعني التهديد �إن وا�صل عمله �ض ّد النهابني (�ص.)119-92:
ويتابع امل�ؤرخ »�آدم راز» �أعما َل النهب للمدن الأخرى مع التعر�ض
للجدل الدائر حول تلك العمليات يف الأو�ساط ال�سيا�سية .يقول
امل�ؤرخ �إنه ملا و�صلت الوحدات ال�صهيونية �إىل عكا يف الثالث ع�شر
وال��راب��ع ع�شر من �شهر مايو �سنة  ،1948ك��ان الأه��ايل يتم ّلكهم
اخل��وف والهلع نتيجة �سقوط امل��دن الأخ ��رى .وال �سيما ج��راء
ما �س ّربه اليهود عن �أه��وال جم��زرة دي��ر يا�سني التي اقرتفوها
يف العا�شر من �شهر �أب��ري��ل من العام نف�سه .ل��ذا ق��ام قائد هذه
اجل�م��اع��ات مو�شي كرميل بتهديد �أه ��ايل امل��دي�ن��ة ب�ق��ول��ه�» :إذا
وا�صلتم املقاومة ومل ت�ست�سلموا خ�لال ن�صف �ساعة �سنبيدكم
�إب ��ادة مطلقة» فا�ست�سلم الأه ��ايل .بعدها �صادر اجلي�ش �أجهزة
الراديو ،كما �سرق اجلنود خزنة جامع اجلزار و�شعرات من �شعر
النبي حممد (�ص) .كما ف ّت�ش اجلنود عن املخطوطات واملنمنمات
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الإ�سالمية ،لكنهم يف احلقيقة كانوا يبحثون عن املال ،كما ي�ؤكد
الباحث .ثم هجم اجلنود و�سرقوا �أثاث املنازل .وقامت جمموعة
من اجلنود باغت�صاب فتاة ،قتلوا والدها وجرحوا والدتها� .سجل
القادة الع�سكريون احل��دث ،وبعدها �أدي��ن �أح��د اجلنود بال�سجن
ملدة ثالث �سنوات (�ص.)123-119 :
وكان الحتالل مدينة �صفد املختلطة ،يف �أوائ��ل �شهر مايو �سنة
 ،1948والتي ي�سكنها بحدود  %15من اليهود �أهمية كربى؛ لأن
القيادتني الع�سكرية وال�سيا�سية �أول��ت املدينة �أهمية ك�برى يف
ال�سيطرة على اجلليل الأعلى ،وملنع تد ّفق املقاتلني من �سوريا
ولبنان واحليلولة دون ع��ودة امل�ط��رودي��ن ال�ع��رب �إل�ي�ه��ا .لذلك
احلي اليهودي والأحياء
�أقامت ال�سلطات الع�سكرية حواجز بني ّ
العربية وب ��د�أوا ب�إح�صاء املمتلكات العربية ل�ضبطها ب�صورة
ر�سمية .لكن قيام »الكيبوت�سات» بنهب قطعان الأبقار واملا�شية
وال ��دواب ك��ان �إن� ��ذارًا ب�ب��دء النهب م��ن ِق�ب��ل �سائر امل�ستعمرين
والع�صابات الع�سكرية (�ص.)132-122:
م��ن ناحية �أخ ��رى� ،ش َّكل اح�ت�لال بي�سان يف غ��ور الأردن �أهمية
خا�صة؛ لأن املدينة كانت تف�صل مرج ابن عامر عن �شرق الأردن.
وبعد �أن �أعطى بن غوريون �أوام��ره بتهجري ما تبقى من �سكان
املدينة ،بعد موجة الطرد الأوىل ،بحجة وجود م�س ّلحني عرب.
�أقدم الناهبون اليهود ،يف البداية ،على �سرقة القطاع ال�سياحي
ال���ص�غ�ير ،ف�ن��دق�ين ون ��زل وث�لاث��ة م�ق��اه وث�لاث��ة �أق�ب�ي��ة لإن�ت��اج
النبيذ ،تلتها بقية املمتلكات العربية .يقول الباحث (راز) بعدم
وجود وثائق تد ّل على النهب؛ لكنه ي�ؤكد على وجود م�ستعمِرين
�صهاينة يف املنطقة تغا�ضوا عن عمليات النهب ،مبا يعني تواط�ؤ
املحتلني مع الناهبني (�ص.)138-133:
مدينتي اللد والرملة يف الن�صف الأول من �شهر
بعد احتالل
ْ
يوليو �سنة  1948ب ��د�أت عملية �سرقة ممتلكات الأه ��ايل ونهب
امل�ؤ�س�سات العامة والور�ش وامل�صانع املختلفة ،وا�ستم ّرت حوايل
�شهرين� .سرق بع�ض الع�سكريني الأمتعة ونقلوها �إىل بيت خا�ص
يف م�ستعمرة هرت�سليا .ويف نهاية يوليو نقل الع�سكر من مدينة
اللد »ما ال يق ّل عن � 1800شاحنة» حمملة بالأغرا�ض والأمتعة.
وا�ستم ّر النهب رغ��م �شكاوى ما تبقى من العرب ،فقد توا�صل
االع�ت��داء على ممتلكاتهم �أ�شهرا طويلة بعد االح�ت�لالُ .تو ّثق
م�صادر الباحث �سرقة امل�ساجد والأدي��رة والكنائ�س (���ص-138:
.)160
وي�شري م�ؤلف الكتاب �إىل �أ ّن نهب امل�ساجد والكنائ�س والأدي��رة
وهدمها ترافق مع عدوان  1948مبا�شرة ،وال يزال التوثيق لهذه
اجلرائم �سريّا بغالبيته� .أمّا الوثائق وال�شهادات التي ي�ستخدمها
الباحث فهي قليلة ،وتتحدث عن �أعمال نهب حمدّدة ّ
متت حتت
غ�ط��اء »ع�م��ل ع���س�ك��ري» ،مثل ك�سر �إ��ص�ب�ع� ْ�ي مت�ث��ال للم�سيح �أو
للعذراء مرمي ل�سرقة خامت .كما اختل�س النهابون ذهبًا ّ
وف�ضة
م��ن �صلبان الكنائ�س والأدي� ��رة ،و�أي�ق��ون��ات ومتاثيل ذات قيمة
دينية وتاريخية عالية .وعلى ال�شاكلة نف�سها ّ
مت نهب اجلوامع
وامل�ساجد (�ص.)170-160 :

»داء ع�ضال انت�شر يف �أو�ساط املجتمع .وقد �أدانته كل القيادات
الإ�سرائيلية وعلى ر�أ�سهم (بن غوريون) الذي قال�» :إن غالبيّة
ال�ي�ه��ود ل���ص��و���ص» رغ��م �أن �أح ��د زم�لائ��ه يف ال�سلطة (يو�سيف
�شبينت�ساك) قال ق��و ًال يناق�ضه ،بت�أكيده �أ ّن النهب كان �سيا�سة
ر��س�م�ي��ة .وي�ضيف امل � ��ؤرخ (راز) م��ن ج��ان�ب��ه �أ ّن �سيا�سة النهب
وال�سرقة خدمت (بن غوريون) ،لأن طرد عرب فل�سطني �ش ّكل
�أداة لرت�سيخ �سيا�سته� .أما نهب املمتلكات فقد �ش ّكل عمال يُ�ضاف
�إىل ع��دة �أع �م��ال �أخ ��رى يف عملية ال �ط��رد ،منها جتفيف الآب ��ار
و�سرقة �أنابيب وحمركات للريّ � ،إ�ضافة �إىل حرق امل��زارع ،وقتل
الدواب ،وتدمري القرى ،وهو ما �أدى �إىل هدم البنية التحتيّة كي
ال يفكر الالجئون يف العودة.
ولنا �أن ن�س�أل :هل فع ًال مل تتم ّكن قيادة امل�ستعمرين من منع
�إتالف املمتلكات �أو حتجيم الأ�ضرار؟ اجلواب �أكرث تعقيداً :ميكن
�أن ن�صدق رف�ض بع�ض القيادات لتلك الأعمال ،وذلك للحفاظ
على مبد�أ االن�ضباط واالن�صياع لأوامر اجلي�ش ال غري؛ ذلك �أ ّن
تلك القيادة كانت قلقة على �سمعتها يف العامل ،وكانت تعلم علم
اليقني �أن بدون نهب ممتلكات العرب من قِبل الأفراد لن يت�س ّنى
تلم�س نتائج امل�شروع اليهودي ب�شكل �شخ�صي ،وعليه تغا�ضت
امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية عن النهب .ولو كانت هذه امل�ؤ�س�سة جادة
لعاقبت ك ّل من نهب و�سرق ب�أ�ش ّد العقوبات الع�سكرية؛ و َلَا رف�ضت
تطبيق قرار  194ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �سنة
 ،1948والقا�ضي »ب��وج��وب ال�سماح ب��ال�ع��ودة »...« ،ووج ��وب دفع
تعوي�ضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة �إىل ديارهم
« ،»»...لكنها اكتفت بعقاب بع�ض الأفراد لغر�ض الدعاية فح�سب.
وال �� �س ��ؤال امل �ط��روح يف ه ��ذا ال���س�ي��اق :مل ��اذا ا��س�ت�م� ّر رف����ض �إع ��ادة
املمتلكات املنهوبة لأ�صحابها مل��ن بقي داخ ��ل فل�سطني؟ ومل��اذا
مت ق�ت��ل ال�ع���ش��رات م��ن ال�لاج�ئ�ين مم��ن ح��اول��وا »ال�ت���س�ل��ل» �إىل
فل�سطني لأخذ بقرة �أو �شاة من �أجل �إطعام �أطفالهم الر�ضع يف
خميمات اللجوء؟ ويخل�ص الباحث �أن عملية النهب خدمت بن
غوريون .ومن جانبنا نرتئي �أ ّن الرجل كمفكر وقائد ا�ستعماري
�إ�سرتاتيجي ،كان يعلم �أ ّن النهب �إحدى الو�سائل لتثبيت اليهود
ولدعم كيانهم اال�ستعماري يف فل�سطني.

و ُي�ف� ِرد الباحث �أك�ثر من ثالثني �صفحة لعمليات نهب القرى
ال�ع��رب�ي��ة ،ال�ت��ي بلغ ع��دده��ا �أك�ث�ر م��ن خم�سمئة ق��ري��ة وال�ت��ي ال
يختلف نهبها ع� ّم��ا �شهدته امل ��دن�� ،س��وى بقيام امل�ستعمرين يف
امل�ستوطنات الزراعية ب�سرقة الرثوة احليوانية من �أبقار وماعز
وما�شية ودواب (�ص.)202-170 :
ويخل�ص امل ��ؤرخ �آدم راز �إىل �أ ّن عمليات النهب قد ا�ستم ّرت �إىل
غاية العام 1950؛ لكنه ي�ؤكد �أ ّن القيادات الع�سكرية وال�سيا�سية
برئ�ه��ا م��ن �أ ّي��ة
الإ�سرائيلية ق��د ا�ستنكرت ه��ذه الأع �م��ال ّ
مم��ا ي� ّ
م���س��ؤول�ي��ة .غ�ير �أ ّن اجل�ل� ّ�ي �أ ّن امل�ستعمرين ال�ي�ه��ود ق��د قدموا
ال�ستعمار فل�سطني م�شحونني ب�ع��داء دي�ن��ي ل�ع��رب فل�سطني.
واحل��ال �أ ّن من ميلك احل� ّق الديني با�ستعمار الأر���ض وتهجري
�شعبها وقتله ،ي�سهل عليه نهب ممتلكاته و�إت�ل�اف مكت�سباته؛
ف�أثناء ع��دوان  1948 -1947مل يكن هناك متييز بني املدنيني
والع�سكرين م��ن امل�ستعمرين ،ف��ال��ذي ي ��زرع الأر� ��ض ويعمل يف
الإن�ت��اج يف ف�ترة ما من ال�شهر� ،سيكون حتما ع�سكريّا يف فرتة
�أخ��رى .ن�شري كذلك �إىل �أ ّن الغالبية العظمى من امل�ستعمرين
كانوا فقراء ومعدَمني على �إثر مقدمهم من �أوروبا بعد احلرب ---------------------------
العاملية الثانية .لذا وجدوا يف ممتلكات العرب غنيمة �ساعدتهم • الكتاب» :نهب الممتلكات العربية
على ّ
خالل حرب االستقالل»
تخطي �سوء �أحوالهم املعي�شية.
ومن جانب �آخر ،طالت عمليات النهب وال�سرقة املكتبات ،حيث • المؤلف :آدم راز.
�سرق امل�ست�شرق اليهودي (مِ ئري يعقوب كِ�سرت،)2010 -1914 ،
• الناشر :كرمل للنشر ،القدس2020 ،م،
م��ن اجل��ام�ع��ة ال�ع�بري��ة� ،أث �ن��اء النكبة ،مكتبة '�صديقه' ال�شيخ
بالعبرية.
حممد منر اخلطيب ( ،)2010 -1918الذي كانت عائلته تتوىل
حلكم • عدد الصفحات 323 :صفحة.
مهام الإفتاء والإ�شراف على نقابة الأ�شراف يف حيفا �إبان ا ُ
العثماين وَحتى مقدم االحتالل.
ويف الق�سم ال�ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب ،وه��و ب�ع�ن��وان» :ن�ه��ب املمتلكات
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
العربية� -سيا�سة جمتمع» ،ي�صل �آدم راز �إىل نتيجة مفادها �أ ّن
من فلسطين
»النهب الفردي» و»النهب اجلماعي» كالهما عمل م�شني ،وهو
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