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مقدمة النا�صر
يقدم مركز الأر�ض والإن�شان للدرا�شات وال�شت�شارات  اإ�شداره الثالث بالتعاون مع اأكادميية درا�شات الالجئني، حتت 
عنوان: مدخل اإىل ق�شية الالجئني الفل�شطينيني، للدكتور حم�شن حممد �شالح، واأ�شل الكتاب حما�شرات يقدمها 
الدكتور حم�شن �شالح يف اأكادميية درا�شات الالجئني، التي ارتاأت بعد اأن َكُملت �شورة امل�شاقات ومناهجها، اأن تقوم 
يف طباعتها، لتكون متاحة للدار�شني واملخت�شني يف كل مكان، واملركز اإذ يقدم هذا الإ�شدار يف هذه احللة املتميزة يعد 

باملزيد من الإ�شدارات يف قابل الأيام.

تكمن اأهمية هذا ال�شفر الكرمي يف تخ�ش�شه الذي يوؤرخ ملرحلة ما قبل النكبة الفل�شطينية، والظروف التي �شاعدت 
على متكني امل�شروع ال�شهيوين من اإقامة دولته على اأنقا�ض �شعب �شرد من اأر�شه، واإن�شان نفي يف م�شارق الأر�ض 

ومغاربها، واأر�ض ُدنِّ�شت من اأغراٍب يعبثون بها ويغريوا مالحمها، ويطم�شوا معامل عروبتها واإ�شالميتها.

وخريطة  الفل�شطينيني  الالجئني  اأعداد  حول  الإح�شائية  والأرقام  احلقائق  من  جمموعة  املوؤلف  واأورد  كما 
وجودهم، ومن احلقائق املهمة التي قدمها الكتاب اأن ن�شف ال�شعب الفل�شطيني يعي�ض خارج اأر�ض فل�شطني، واأن 

اأكرث من ثلثي ال�شعب الفل�شطيني يحيا لجئاً واإن كانت اأر�شه وبيته يف مرمى نظره.

للدكتور حم�شن حممد �شالح على تف�شله م�شكوراً  بال�شكر اجلزيل  يتقدم  الكتاب  اإذ يقدم هذا  واملركز 
بتدري�ض هذا امل�شاق وعلى اإعداد هذه املادة العلمية النفي�شة. 
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مدخل اإىل ق�صية الالجئني الفل�صطينيني1الـــمـــقـــدمـــة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله واأ�شحابه ومن واله. 

اإن امل�شاق الذي بني يدينا هو مدخل عام لق�شية الالجئني الفل�شطينيني، وهو من م�شاقات دبلوم درا�شات 
اأكادميية درا�شات الالجئني. و�شنق�شم امل�شاق اإىل ق�شمني حيث �شنتحدث يف اجلزء  الالجئني؛ الذي تديره 
الق�شم  يف  و�شنتحدث  الالجئني،  ق�شية  ون�شوء  و�شعبها،  بفل�شطني  املتعلقة  التاريخية  اخللفيات  عن  الأول 
الثاين عن تعريف الالجئ الفل�شطيني، وكما �شنقدم م�شحاً عاماً حول الالجئني الفل�شطينيني واأعدادهم، 

واأماكن تواجدهم يف العامل.

اأن يكون هذا الف�شل الدرا�شي ف�شاًل مفيداً ومعيناً يف فهم ق�شية الالجئني الفل�شطينيني، ونتمنى  نرجو 
اأن تكون له انعكا�شات اإيجابية عملية على طريقة تناول الدار�شني لهذه الق�شية، واأي�شاً على طرق واأ�شاليب 

العمل يف خدمة ق�شية فل�شطني.

1 يتقدم الكاتب بال�شكر اجلزيل لالأخت اإقبال عمي�ض على اجلهد الذي بذلته، خ�شو�شاً يف حتديث الإح�شائيات واإعداد اجلداول والر�شوم البيانية 

املتعلقة بالالجئني.
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الخلفيات التاريخية لقضية فلسطين 

ونشوء قضية الالجئين الفلسطينيين

القسم األول
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ال�شام،  الغربي لبالد  الق�شم اجلنوبي  “فل�شطني” على  ا�شم  يطلق 
قارة  غربي  املتو�شط،  الأبي�ض  البحر  �شاحل  على  فل�شطني  وتقع 
اآ�شيا، وتعّد �شلة الو�شل بني اآ�شيا واإفريقيا، كما تتميز بقربها من 
ومن  �شوريا،  ال�شرقي  ال�شمال  ومن  لبنان،  �شماًل  ويحّدها  اأوروبا. 
تتمتع  الغربي م�شر. وهي  الأردن، ومن اجلنوب واجلنوب  ال�شرق 

مبناخ معتدل )مناخ البحر املتو�شط(. 

املتعارف  احلالية  اجلغرافية  بحدودها  فل�شطني  اأر�ض  تتحّدد  مل 
عليها بدقة اإل يف اأيام الحتالل الربيطاين لفل�شطني، وخ�شو�شاً 
حدودها  يف  فل�شطني  م�شاحة  وتبلغ   .1923–1920 الفرتة  خالل 
املتعارف عليها حالياً 27,009 كم2. وقد ظلت حدود اأر�ض فل�شطني 
عن  عام  ب�شكل  تعربِّ  ظلت  اأنها  غري  التاريخ،  عرب  وتت�شع  ت�شيق 
الأر�ض الواقعة بني البحر املتو�شط وبني البحر امليت ونهر الأردن. 
واأياً كانت التق�شيمات يف العهود الإ�شالمية املختلفة فاإن فل�شطني 
ظلت جزءاً من بالد ال�شام، ومل تكن مثل هذه التق�شيمات تو�شيعاً 
اأمة  اأبناء  باأنهم  اأبنائها  �شعور  حقيقة  من  �شيئاً  لتغرّي  ت�شييقاً  اأو 

م�شلمة واحدة، واأن ولءهم للحكم ل يهتز ما دام م�شلماً حقاً.

خريطة رقم )1(: جغرافية فل�شطني

1 اعتمد هذا الق�شم ب�شكل اأ�شا�ض على مواد ومعلومات منتقاة من درا�شات وكتب للمحا�شر، وخ�شو�شاً:
. حم�شن حممد �شالح، فل�شطني: درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية )القاهرة: مركز الإعالم العربي، 2003(.

. حم�شن حممد �شالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�شرة )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2012(.
حم�شن حممد �شالح، حقائق وثوابت يف الق�شية الفل�شطينية: روؤية اإ�شالمية، طبعة مزيدة ومنقحة )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات   .

وموؤ�ش�شة فل�شطني للثقافة، 2010(.

اخللفيات التاريخية لق�صية فل�صطني ون�صوء ق�صية الالجئني الفل�صطينيني1

 اأوًل: اأر�ض فل�صطني: 



9

خريطة رقم )2(: التق�شيمات الإدارية لفل�شطني يف 
�شدر الإ�شالم

واأقدم ا�شم معروف لهذه الأر�ض هو “اأر�ض كنعان”؛ وا�شم فل�شطني 
هو ا�شم م�شتق من ا�شم اأقوام بحرية، لعلها جاءت من غرب اآ�شيا 
قبل  ع�شر  الثاين  القرن  حوايل  اإيجة  بحر  ومناطق  ال�شغرى 
امليالد وورد ا�شمها يف النقو�ض امل�شرية با�شم “ب ل �ض ت”، ورمبا 
اأ�شيفت النون بعد ذلك للجمع. وقد �شكنوا املناطق ال�شاحلية بني 
يافا وغزة، وا�شتوطنوا مدن غزة وع�شقالن وعاقر وجيت واأ�شدود، 
واأ�ش�شوا مدينة اللد. واندجموا بالكنعانيني ب�شرعة، فلم يبق لهم 

اأثر مميز �شوى اأنهم اأعطوا الأر�ض ا�شمهم.
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خريطة رقم )3(: اأبرز املواقع الأثرية يف فل�شطني منذ  فل�شطني  �شكن  الإن�شان  اأن  اإىل  ت�شري  اآثار  هناك 
الع�شر احلجري القدمي )500 األف –14 األف ق.م(، كما 
ت�شري اآثار الع�شر احلجري الو�شيط )14 األف - 8 اآلف 
اأ�شكال حياة ح�شارية متثلت مبا يعرف  اإىل وجود  ق.م( 
باحل�شارة النطوفية، كما يف منطقة �شقبا )�شقبة( �شمال 
التطور  مراحل  فل�شطني  اأر�ض  و�شهدت  اهلل.  رام  غربي 
الإن�شاين الأُوىل يف التحول من الرعي اإىل الزراعة قبل 
مدينة  اأول  اأن  كما  ق.م.(،   9000( �شنة  األف   11 حوايل 
الواقعة  “اأريحا”  مدينة  هي  التاريخ  يف  ت�شييدها  جرى 
�شمال �شرقي فل�شطني وذلك نحو �شنة 8000 ق.م ح�شبما 
يذكر علماء الآثار. وعندما قدم الكنعانيون من جزيرة 
بحيث  وا�شعة  هجرتهم  كانت  ق.م(   2500 )نحو  العرب 
اأ�شبحوا ال�شكان الأ�شا�شيني للبالد، وقد اأن�شاأوا ما ل يقل 
بي�شان  مدن  مثل  فل�شطني،  يف  وقرية  مدينة  مئتي  عن 
ال�شبع  وبئر  واأ�شدود  واخلليل  وحيفا  وعكا  وع�شقالن 
وبيت حلم. وما تزال معمورة زاخرة باحل�شارات املختلفة 

اإىل ع�شرنا هذا.

احلاليني،  فل�شطني  اأهل  معظم  اأن  املوؤرخني  ثقات  ويرى 
الكنعانية  القبائل  اأن�شال  من  هم  القرويني،  وخ�شو�شاً 
التي  العربية  القبائل  ومن  والفل�شطينية،  والعمورية 

ثانيًا: �صعب فل�صطني:
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الفتح  قبل  فل�شطني  يف  ا�شتقرت 
الإ�شالمي وبعده، حيث اندمج اجلميع 
فل�شطني  اأهل  واإن  واحد.  ن�شيج  يف 
اأ�شلمت  الذين  اأنف�شهم  هم  هوؤلء 
لغتهم مع  ال�شاحقة وتعربت  اأغلبيتهم 
الهوية  تاأكدت  حيث  الإ�شالم،  قدوم 
لأطول  فل�شطني  لأر�ض  الإ�شالمية 
الفتح  منذ  متوا�شلة  تاريخية  فرتة 
الإ�شالمي لها �شنة 15هـ/ 636م وحتى 
اأهلها  باإخراج جزء من  الآن، ول عربة 
منذ  ال�شهيوين  الحتالل  حتت  قهراً 

�شنة 1948.
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مت تعاليمهم الدينية العودة اإليها.  ح�شاري وريادي فيها، بل وحرَّ
درا�شات عدد  -ح�شب  املعا�شرين  اليهود  80% من  من  اأكرث  واإن 
 Arthur كو�شتلر  اآرثر  ال�شهري  الكاتب  مثل  اأنف�شهم  اليهود  من 
Koestler– ل ميّتون تاريخياً باأّي �شلة لفل�شطني، كما ل ميتون 
اإىل  تعود  اليوم  ليهود  ال�شاحقة  فالأغلبية  اإ�شرائيل،  لبني  قومياً 
“الأ�شكناز” وهي قبائل ترتية - تركية قدمية كانت  يهود اخلزر 
دت يف القرن الثامن امليالدي. فاإن  تقيم يف �شمايل القوقاز، وتهوَّ
كان ثمة “حّق عودة” لهوؤلء اليهود، فهو لي�ض اإىل فل�شطني واإمنا 

اإىل جنوب رو�شيا!! 

يف  لليهود  التاريخي  احلق  مزاعم  اإن 
فل�شطني تتهافت اأمام حّق العرب امل�شلمني 
هذه  عمروا  فل�شطني  فاأبناء  اأر�شهم،  يف 
الأر�ض قبل نحو 1500 عام من اإن�شاء بني 
وا�شتمروا  داود(،  دولتهم )مملكة  اإ�شرائيل 
يف اأثنائها، ثم بعد اأن انقطعت �شلة اليهود 
عملياً بها اإىل الآن. لقد حكم بنو اإ�شرائيل 
لنحو  كلها(  )ولي�ض  فل�شطني  من  اأجزاء 
بني  الفرتة  يف  )خ�شو�شاً  قرون  اأربعة 
زال  كما  حكمهم  وزال  ق.م(   586–1000
كالآ�شوريني  الدول  من  غريهم  حكم 
والرومان،  والإغريق  والفراعنة  والفر�ض 
بينما ظّل �شعب فل�شطني را�شخاً يف اأر�شه. 
حيث  الأطول  هو  الإ�شالمي  احلكم  وكان 
ا�شتمر حوايل 1,200 عام )636–1917م( 

با�شتثناء الفرتة ال�شليبية )90 عاماً(. 

التاأثري  على  اليهود  قدرة  انقطعت  وقد 
عملياً يف حركة الأحداث يف فل�شطني نحو 
القرن  حتى   – 135م  )منذ  عام   1800
الع�شرين(، ومل يكن لهم تواجد �شيا�شي اأو 

ثالثًا: مزاعم احلق التاريخي لليهود يف فل�صطني:

ع�صابة الهاغانا تقوم بت�صريد الفل�صطينيني
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بها  وارتباطهم  بفل�شطني  اليهود  تعلق  دعوى  اإن  ثم 
رف�ض  اإ�شرائيل  بني  معظم  اأن  حقيقة  اأمام  تقف  ل 
الن�شمام اإىل مو�شى عليه ال�شالم يف م�شريته لالأر�ض 
بابل  من  اإليها  العودة  معظمهم  رف�ض  كما  املقد�شة، 
قور�ض  الفار�شي  الإمرباطور  عليهم  عر�ض  اأن  بعد 
اأعداد  اأيامنا هذه مل تزد  التاريخ وحتى  ذلك، وطوال 
اليهود يف فل�شطني يف اأف�شل اأحوالهم عن نحو %40 
من اليهود يف العامل، اإل قبل ب�شع �شنوات )منذ �شنة 

2007 تقريباً(.

لجئون فل�صطينيون يف طريقهم اإىل لبنان بعد طردهم من فل�صطني �صنة 1948

رابعًا: ن�صاأة امل�صروع ال�صهيوين:

 Napoleon Bonaparte لفتت حملة نابليون بونابرت
اإىل م�شر، التي احتلها ب�شهولة يف متوز/ يوليو 1798، 
وفتحت  العثمانية،  الدولة  �شعف  مدى  اإىل  الأنظار 
�شهية ال�شتعمار الأوروبي لقت�شام تركة هذه الدولة. 
اأن حملة بونابرت على فل�شطني انتهت  وبالرغم من 
بالف�شل على اأ�شوار مدينة عكا �شنة 1799، اإل اأنه كان 
اأول زعيم �شيا�شي اأوروبي ي�شدر دعوة ر�شمية لليهود 
فل�شطني،  اأر�ض  كيانهم على  واإقامة  اآمالهم  لتحقيق 
اأثناء  يف   1799/4/20 يف  هذه  دعوته  ن�شر  وقد 

ح�شاره لعكا.
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اليهود  اأطلقها  التي  الدعاوى  اأ�شداء  تكن  ومل 
وال�شهاينة غري اليهود “للعودة” اإىل فل�شطني لتاأخذ 
اأبعاداً جدية قبل نهايات القرن التا�شع ع�شر. غري اأن 
قدوم اليهود ظّل مرتبطاً بالعاطفة الدينية التقليدية 
كما  بجوارها،  ال�شكن  اأو  املقد�شة،  الأماكن  زيارة  يف 
ياأخذ  ومل  “خريية”،  ا�شتيطانية  مب�شاريع  ارتبط 
كان  فقد  املك�شوف.  املنظم  ال�شيا�شي  الربنامج  طابع 
عدد اليهود يف فل�شطني �شنة 1799 نحو خم�شة اآلف، 

ويف �شنة 1876 بلغ 13,920 يهودياً.

تنظيماً  اأكرث  طابعاً  تتخذ  اليهودية  الهجرة  اأخذت 
وكثافة منذ �شنة 1882 اإثر ت�شاعد “امل�شكلة اليهودية” 
يف رو�شيا، وقامت ال�شلطات العثمانية بعدد من الإجراءات 
ملنع ال�شتيطان اليهودي يف فل�شطني، وقامت �شنة 1887 
بف�شل �شنجق القد�ض عن ولية �شورية، وو�شعته مبا�شرة 
لإعطاء  العايل(  )الباب  املركزية  احلكومة  اإ�شراف  حتت 
رعاية واهتمام اأكرب لهذه املنطقة. وبالرغم من اأن عدد 
رو�شيا  خ�شو�شاً  الأ�شلية،  بلدانهم  تركوا  الذين  اليهود 
خالل  �شخ�ض  األف  و367  مليونني  بلغ  اأوروبا،  و�شرقي 
الهجرة  ا�شتطاع  من  عدد  اأن  اإل   ،1914–1881 الفرتة 
منهم اإىل فل�شطني بلغ نحو 55 األفاً، اأي ما ن�شبته %2.32، 
اإىل الوليات املتحدة  بينما هاجرت الأغلبية ال�شاحقة 
على  يدل  وهذا  اجلنوبية.  واأمريكا  الغربية  واأوروبا 
الهجرة  جناح ن�شبي لل�شلطات العثمانية يف احلد من 

اليهودية اإىل فل�شطني.

�شعت  التي  ال�شهيونية،  احلركة  ن�شاأة  اأ�شباب  تعود 
لإن�شاء كيان يهودي يف فل�شطني، اإىل ظهور النـزعات 
ال�شهيونية، املوؤيدة لتجميع اليهود يف فل�شطني، و�شط 
م�شيحيي اأوروبا، وخ�شو�شاً الربوت�شتانت منذ القرن 
ال�شاد�ض ع�شر امليالدي. وتعود اأي�شاً اإىل ف�شل حركة 

�صورة قدمية لطالئع املهاجرين اليهود اإىل فل�صطني
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ال�شتنارة اليهودية “اله�شكال” التي �شعت اإىل 
فيها.  يعي�شون  التي  املجتمعات  اليهود يف  دمج 
القومية  الأيديولوجيات  ظهور  اإىل  تعود  كما 
اأوروبا  يف  القومية  الدولة  ون�شوء  والوطنية 
اأعداد  خ�شو�شاً يف القرن التا�شع ع�شر، ورغبة 
يحكمونها  اأر�ض  لهم  تكون  اأن  يف  اليهود  من 
جهة  من  وتعود  قوميتهم.  فيها  ويعي�شون 
خ�شو�شاً  اليهودية”  “امل�شكلة  ن�شاأة  اإىل  اأخرى 
اليهود من  ال�شرقية، وما تعر�ض له  اأوروبا  يف 
عدداً  دفعت  والتي  الرو�ض،  يد  على  ا�شطهاد 
وبدولة  لهم  اآمن  للمطالبة مبالذ  اليهود  من 
�شبيل  يف  اليهود  ا�شتفاد  وقد  باليهود.  خا�شة 
الو�شول  من  بع�شهم  ن  متكُّ من  ذلك  حتقيق 
واأمريكا.  اأوروبا  يف  والقرار  النفوذ  دوائر  اإىل 
اأوروبا الغربية واأمريكا  اإن عدداً من بلدان  ثم 
الهجرة  موجات  ا�شتيعاب  يف  يرغب  يكن  مل 
اليهودية القادمة من �شرق اأوروبا، وكانت تريد 

حتويل هذه املوجات اإىل خارج بلدانها.

العاملية  ال�شهيونية  املنظمة  اإن�شاء  كان  وقد 
 World Zionist Organization (WZO)
�شوي�شرا  يف  بال  يف  الأول  موؤمترها  وانعقاد 
هرتزل  ثيودور  بزعامة   1897/8/31–29 يف 
ال�شهيوين  العمل  فاحتة   Theodor Herzl
الدولة  لتاأ�شي�ض  املنظم،  املوؤ�ش�شي  ال�شيا�شي 

اليهودية على اأر�ض فل�شطني. واحلركة ال�شهيونية حركة 
وتراثية  دينية  وخلفيات  ديباجات  على  قائمة  عن�شرية 
وقومية يهودية، و�شرط جناحها مرتبط باإلغاء حقوق اأهل 
اأر�شهم واحللول مكانهم. ول فرق يف  العرب يف  فل�شطني 
جوهر الفكرة ال�شهيونية بني تيارات علمانية اأو ا�شرتاكية 
اأو دينية اأو ثقافية اأو �شيا�شية، فال�شهاينة كلهم يف النهاية 

�شهاينة توفيقيون ي�شعون اإىل الأهداف العليا نف�شها. 

اأحد اجتماعات املنظمة ال�صهيونية العاملية

حتقيق  على  هرتزل  حر�ض  وقد 
خالل  من  ال�شهيوين  امل�شروع 
وحماولة  الدبلوما�شية،  الت�شالت 
وخ�شو�شاً  الكربى،  القوى  ت�شجيع 
بريطانيا، على تبّني هذا امل�شروع، يف 
ميكن  التي  والفوائد  امل�شالح  �شوء 
ال�شتعماري.  الغرب  يجنيها  ثيودور هرتزلاأن 
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الدولة  اإقناع  عبثاً  هرتزل  حاول  وقد 
واإعطاء  فل�شطني،  ببيعه  العثمانية 
ال�شيادة  حتت  فيها  ذاتياً  حكماً  اليهود 
الهجرة  اأبواب  وفتح  العثمانية، 
مغرية،  عرو�ض  مقابل  اإليها  اليهودية 
كانت الدولة العثمانية يف اأَم�ضِّ احلاجة 
احلميد  عبد  ال�شلطان  اأن  اإل  اإليها، 
�شداً  وقف   )1909–1876( الثاين 
وب�شكل عام،  اليهود.  �شّد رغبات  منيعاً 
يف  عاملياً  ال�شهيونية  احلركة  ف�شلت 
قيمة حتى  ذي  �شيء  اأّي  على  احل�شول 

يف اعتقال املهاجرين اليهود غري القانونيني داخل الدولة العثمانيةنهاية احلرب العاملية الأوىل.

ال�صلطان عبد احلميد الثاين )1909-1876(

امل�شروع  مواجهة  يف  مبكر  ن�شاط  فل�شطني  لأبناء  كان  وقد 
الفالحني  بني  ال�شطدامات  اأوىل  وكانت  ال�شهيوين، 
وقام   ،1886 �شنة  ال�شهاينة  وامل�شتوطنني  الفل�شطينيني 
الفل�شطينيون بتقدمي العرائ�ض لل�شلطات العثمانية، كما ن�شطت 
ال�شحف الفل�شطينية يف تبيان اخلطر ال�شهيوين مثل �شحيفتي 
�شيا  يو�شف  فل�شطني  رجالت  من  برز  كما  وفل�شطني.  الكرمل 
الن�شا�شيبي...  واإ�شعاف  الفاروقي،  التاجي  و�شليمان  اخلالدي، 

ممن حذروا من اخلطر ال�شهيوين.
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خام�صًا: الحتالل الربيطاين لفل�صطني: 

ال�شهيوين،  امل�شروع  بريطانيا  تبنَّت   .1
بلفور  وعد   1917/11/2 يف  فاأ�شدرت 
فل�شطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  باإن�شاء 
اإمتام احتاللها لفل�شطني يف  ومتكنت من 

 ،1918 اأيلول/ �شبتمرب 
2. تنكرت وعودها للعرب بزعامة ال�شريف 

ح�شني باحلرية وال�شتقالل، 
ال�شام  بالد  يف  النفوذ  دوائر  وق�ّشمت   .3
اتفاقيات  وفق  فرن�شا  وبني  بينها  والعراق 
التي   )1916 مايو  )اأيار/  بيكو   - �شايك�ض 

خططت جلعل فل�شطني منطقة دولية. 
�شان  اتفاقية  وفق  بفل�شطني  ا�شتاأثرت   . 4
)ني�شان/   San Remo Agreement رميو 

اأبريل 1920(، 
�شّك  يف  بلفور  وعد  اإدماج  من  متكنت   .5
لها  اأقرته  الذي  فل�شطني  على  انتدابها 
ع�شبة الأمم يف 1922/7/24. غري اأن فكرة 
الأمم،  ع�شبة  ابتدعتها  التي  النتداب 
ال�شعوب  اأ�شا�ض م�شاعدة  قائمة على  كانت 
وقد  ا�شتقاللها.  لنيل  واإعدادها  املنتدبة 

الدولة  م�شوؤولية  فل�شطني  على  نف�شه  النتداب  �شّك  ت�شمن 
املحلي،  احلكم  مبوؤ�ش�شات  الرتقاء  يف  )بريطانيا(  املنتدبة 
املدنية والدينية جلميع �شكان فل�شطني. وهذا  و�شيانة احلقوق 
اأبناء  وجه  يف  عائقاً  الأمر  نهاية  يف  بلفور  وعد  يقف  األ  يعني 

فل�شطني �شّد الرتقاء مبوؤ�ش�شاتهم واإقامة دولتهم.

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية لوعد بلفور 

فل�صطني  اأهل  مب�صالح  الإ�صرار  عمليًا  يعني  بلفور  وعد  تنفيذ  وكان   
وحقوقهم، وتعطيل بناء موؤ�ص�صاتهم الد�صتورية باجتاه اإقامة دولتهم. 
ت  واأ�صمَّ بلفور،  بوعد  املتعلق  ال�صق  التزام  دائمًا  بريطانيا  ف�صلت  وقد 

اآذانها ومل حترتم ال�صق املتعلق بحقوق اأبناء فل�صطني العرب. 
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 1918 �شنة  فل�شطني  الربيطانيون  احتل  وعندما 
كان عدد �شكان فل�شطني نحو 665 األف ن�شمة، منهم 
األف  األف م�شلم، و60   اآلف عربي )550   610 نحو 
كانوا  العرب  اأن  اأي  األفاً.   55 واليهود  م�شيحي(، 
 ،%8.3 اليهود  كان  بينما  ال�شكان،  91.7% من  نحو 
الغرباء  املهاجرين  من  اليهود  هوؤلء  غالبية  وكانت 
ال�شنوات  خالل  اأوروبا  و�شرق  رو�شيا  من  القادمني 

الأربعني ال�شابقة.

باإن�شاء  تعهد  الذي  الربيطاين،  الحتالل  وحتت 
اأبواب  فتح  مّت  فل�شطني،  يف  لليهود  قومي  وطن 
حيث  لليهود  م�شراعيها  على  وال�شتيطان  الهجرة 
األف   483 نحو   1948–1919 الفرتة  يف  هاجر 
الفرتة   يف  مرة   13 اليهود  عدد  وت�شاعف  يهودي. 
1918–1948 مبعنى اأنه زاد من 55 األف يهودي اإىل 
نحو 650 األف يهودي. اإذاً فاإن جوهر الزيادة يف عدد 
اليهود يف هذه الفرتة مل يكن نتيجة التزايد والتكاثر 
اإىل  اليهودية  الهجرة  نتيجة  كان  واإمنا  الطبيعي، 
طبيعية  زيادة  فكانت  العربية  الزيادة  اأما  فل�شطني. 
حيث زاد عددهم اإىل مليون و400 األف �شخ�ض �شنة 
 %68.3 اأ�شبحوا نحو  العرب  اأن  يعني  1948، وهذا 
على  يزيد  ما  ظّل  وبالتايل  لليهود.   %31.7 مقابل 

ثلثي ال�شكان من الفل�شطينيني.

خريطة رقم )4(: مناطق ال�شتيطان اليهودي يف فل�شطني      
�شنة 1947

اأر�ض ميلكها اليهود

الفل�صطينيون  ميلكها  اأر�ض 
اأو ملكية عامة
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جدول رقم )1(: تطور اأعداد ال�شكان يف فل�شطني حتت الحتالل الربيطاين

ال�صنة
اليهودالعرب

الن�صبة )%(العدد )بالألف ن�صمة(الن�صبة )%(العدد )بالألف ن�صمة(
191861091.7558.3
19481,40068.365031.7

اأما بالن�شبة مل�شاحة الأر�ض فاإن اليهود كانوا ميلكون نحو %2 
من اأر�ض فل�شطني، اأما العرب فكانوا ميلكون نحو 98% من 
اليهود  فاإن  الربيطاين  وال�شغط  احلماية  وحتت  الأر�ض. 
مل ي�شتطيعوا زيادة امل�شاحة لأكرث من 6% من ملكية اأر�ض 
ميلكها  م�شاحة  اأمام  اأي�شاً  فنحن  باخت�شار  اإذاً  فل�شطني. 

العرب ت�شل اإىل 94% مقابل 6% لليهود.

جدول رقم )2(: تطور ن�شبة ملكية الأرا�شي يف فل�شطني 
حتت الحتالل الربيطاين

اليهود )%(العرب )%(ال�صنة
1918982

1948946

ويف الوقت الذي كانت ال�شلطات الربيطانية ت�شعى حثيثاً 
لنزع اأ�شلحة الفل�شطينيني، وتقتل اأحياناً من يحوز �شالحاً 
خنجراً  اأو  ر�شا�شات  ميلك  من  ل�شنوات  ت�شجن  بل  نارياً، 
�شراً  �شجعت  بل   الطرف،  ت  غ�شّ فاإنها  طوياًل؛  �شكيناً  اأو 

قوات الحتالل الربيطاين يف فل�صطني
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قوات  وت�شكيلهم  لأنف�شهم،  ال�شهاينة  اليهود  ت�شليح 
 1948 ع�شكرية وتدريبها، بلغ عددها مع اندلع حرب 
اأكرث من 70 األف مقاتل )64 األف مقاتل من الهاغاناه 
من  واألفني  الأرغون،  من  اآلف  وخم�شة   ،Haganah
ثالثة  من  اأكرث  يبلغ  عدد  وهو  وغريها(،  �شترين... 
حرب  يف  دخلت  عندما  العربية  اجليو�ض  اأ�شعاف 
1948!! واأ�ش�شت احلركة ال�شهيونية الوكالة اليهودية 
فل�شطني،  يف  اليهود  �شوؤون  تولت  التي   ،1929 �شنة 
من  به  متتعت  ملا  دولة  داخل  بدولة  اأ�شبه  واأ�شبحت 
موؤ�ش�شات  ال�شهاينة  اليهود  واأقام  وا�شعة.  �شالحيات 
�شكلَّت  �شخمة،  وتعليمية  واجتماعية  اقت�شادية 
فتاأ�ش�ض  القادمة،  اليهودية  للدولة  قوية  حتتية  بنية 
وافتتحت   ،)Histadrut )اله�شتدروت  العمال  احتاد 
فاإن  وهكذا،   ...1925 �شنة  بالقد�ض  العربية  اجلامعة 
لال�شتعمار  الأبرز  ال�شمة  كان  واملحاباة  والقهر  الظلم 

لفل�شطني. الربيطاين 

جنود الحتالل الربيطاين يفت�صون فل�صطينيًا يف يافا

ع�صابات الهاغاناه

تدريب ع�صابات الهاغاناه Histadrut اله�صتدروت
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احلرب  من  الفل�شطينيون  بها  خرج  التي  الإنهاك  حالة  من  بالرغم 
العاملية الأوىل، وبالرغم من وقوع البالد العربية من حولهم، والعامل 
من  وبالرغم  ونفوذه،  ال�شتعمار  �شطوة  حتت  عام،  ب�شكل  الإ�شالمي 
ال�شيا�شي  والنفوذ  ال�شغط  اأدوات  وانعدام  املادية،  اإمكاناتهم  �شعف 
يف  وا�شع  دعم  من  ال�شهيوين  امل�شروع  به  حظي  مبا  مقارنة  لديهم، 
اأو�شاط اليهود يف العامل، ومن رعاية القوى العظمى له؛ بالرغم من 
على  والإ�شرار  فل�شطني،  يف  الكامل  بحقهم  التم�شك  فاإن  كله،  ذلك 
ا�شتقاللهم مهما كلف الثمن، كانت ال�شمة الأبرز لن�شاطهم ال�شيا�شي 
الن�شاط  متحور  وقد  الربيطاين.  الحتالل  فرتة  طوال  اجلهادي 

ال�شيا�شي الفل�شطيني حول مطالب حمددة اأبرزها:

  اإلغاء وعد بلفور ملا يت�شمنه من ظلم واإجحاف بحقوق الأغلبية 
ال�شاحقة من ال�شكان.

 اإيقاف الهجرة اليهودية. 
  وقف بيع الأرا�شي لليهود.

)جمل�ض  برملان  عرب  منتخبة  فل�شطينية  وطنية  حكومة  اإقامة    
ت�شريعي( ميثل الإرادة احلقيقية احلرة لل�شكان.

توؤدي يف  لعقد معاهدة،  الربيطانيني  الدخول يف مفاو�شات مع    
النهاية اإىل ا�شتقالل فل�شطني. 

مو�صى كاظم احل�صيني

�صاد�صًا: ظهور احلركة الوطنية الفل�صطينية:
الوطنية  احلركة  ن�شاأت  الأ�ش�ض  هذه  وعلى 
الفل�شطينية، واأقام الفل�شطينيون موؤمترهم 
–1/27 الفل�شطيني  العربي  )املوؤمتر  الأول 

1919/2/10( يف القد�ض.

وبرز يف قيادة احلركة الوطنية رئي�ض اللجنة 
مو�شى  الفل�شطيني  للموؤمتر  التنفيذية 
الزعامة  يف  ا�شتمر  الذي  احل�شيني  كاظم 
يف  وفاته  حتى  الوطنية  للحركة  الر�شمية 
الناحية  من  اأنه  غري   .1934 مار�ض  اآذار/ 
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الفعلية برز ا�شم احلاج اأمني احل�شيني، الذي اأ�شبح مفتي القد�ض �شنة 1921، 
والذي   ،1922 �شنة  تاأ�شي�شه  منذ  الأعلى  ال�شرعي  الإ�شالمي  املجل�ض  ورئي�ض 
الدافعة خلفها. وبوفاة مو�شى كاظم  الوطنية والقوة  اأهم قلعة للحركة  غدا 
احل�شيني، اأ�شبح احلاج اأمني زعيم فل�شطني دون منازع حتى نهاية ال�شتعمار 

الربيطاين �شنة 1948.

قوي  ب�شكل  عربت  ثورات  ثالث  وقعت   1928–1918 نف�شها  الفرتة  وخالل 
اأنها وجهت غ�شبها  عن الغ�شب ال�شعبي العارم من امل�شروع ال�شهيوين، غري 
قمع هذه  الأ�شا�شي يف  الدور  لكن  الربيطانيني،  وحاولت جتنب  اليهود،  �شّد 
الثورات كان للربيطانيني. فكانت ثورة مو�شم النبي مو�شى يف 4–1920/4/10 
اأربعة  211 اآخرين، ومقتل  اأدت اإىل مقتل خم�شة يهود وجرح  يف القد�ض التي 
يافا،  اندلعت يف  التي   1921/5/15–1 يافا يف  اآخرين؛ وثورة   24 احلاج اأمني احل�صينيعرب وجرح 

فل�شطني،  �شمال  من  اأجزاء  و�شملت 
واأدت اإىل مقتل 47 وجرح 146 يهودياً، 
بينما قتل 48 وجرح 73 عربياً؛ وثورة 
منذ  اأحداثها  ت�شاعدت  التي  الرباق 
حتى  وا�شتمرت  اأغ�شط�ض  اآب/   15
امل�شلمون  خا�شها  وقد   ،1929/9/2
)احلائط  الرباق  حائط  عن  دفاعاً 
املبارك(  الأق�شى  للم�شجد  الغربي 
وانت�شرت  اليهودية،  العتداءات  �شّد 
واأدت  فل�شطني،  اأرجاء  كافة  الثورة يف 
يهودياً،   339 وجرح   133 مقتل  اإىل 
 مو�صم النبي مو�صىوقتل 116 عربياً وجرح 232 اآخرين. 
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ويف الثورات الثالث حدثت معظم اإ�شابات اليهود على 
على  فوقعت  العرب  اإ�شابات  معظم  اأما  العرب،  اأيدي 

اأيدي القوات الربيطانية وال�شرطة. 

فيه  لعقد ت�شاعدت  1929 فاحتة  الرباق  كانت ثورة 
ال�شهيوين  للم�شروع  العنيفة  اجلهادية  املقاومة 
وقد  �شواء،  حّد  على  الربيطاين  ولال�شتعمار 
الكربى  الفل�شطينية  الثورة  يف  ذروتها  و�شلت 
امل�شروع  خطورة  تتكر�ض  اأخذت  فقد   .)1936–1939(
من  اأكرث  هجرة  اإثر  خ�شو�شاً  ال�شهيوين   - اليهودي 
مما   ،1935–1930 الفرتة  خالل  يهودي  األف   152
منت�شف  يف  عددهم  كان  الذين  اليهود  عدد  �شاعف 
�شنة 1929 نحو 156 األفاً. وكان الكثري من املهاجرين 
اجلدد من اأملانيا، من رجال الأعمال واأ�شحاب الأموال 
والتجارة ومن العلماء املتخ�ش�شني بعد اأن وقعت اأملانيا 
النازية اتفاقية مع احلركة ال�شهيونية يف 1933 لنقل 
 Ha'avara هعفارا  )اتفاقية  فل�شطني  اإىل  اأملانيا  يهود 
نف�شها  الفرتة  يف  اليهود  متكن  كما   .)Agreement
229 األف دومن من  1930–1935 من ال�شتيالء على 
�شخمة  كميات  اليهود  وهّرب  الفل�شطينية.  الأرا�شي 
من الأ�شلحة، ُك�شفت حالتان منها يف 1930/3/15، ويف 

.1935/10/16

ومتيز الن�شف الأول من الثالثينيات بازدياد الن�شاط 
وتوجيه  الأحداث،  مع  الوطني  والتفاعل  ال�شيا�شي 
العداء ب�شكل مبا�شر ووا�شع �شّد ال�شلطات الربيطانية 

يهود يفرون من القد�ض عند بوابة يافا خالل اأحداث الثورة

جنود بريطانيون حلماية اليهود عند بوابة يافا خالل عيد يهودي
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ون�شاأت  بالء”.  كّل  واأ�شا�ض  الداء،  “اأ�شل  باعتبارها 
وتطورت تنظيمات �شرية ع�شكرية جهادية مثل حركة 
“اجلهادية” بقيادة عّز الدين الق�شام، و“منظمة اجلهاد 
)والإ�شراف  احل�شيني  القادر  عبد  بقيادة  املقد�ض” 

ي للحاج اأمني(. ال�شرِّ

كانت الثورة الكربى من اأعظم الثورات يف تاريخ فل�شطني
على   1936/4/15 يف  تفجرت  وقد  واملعا�شر.  احلديث 
يد جمموعة ق�شامية بقيادة ال�شيخ فرحان ال�شعدي. ثم 
متبادلة  غا�شبة  فعل  ردود  وح�شلت  الأحداث،  تفاعلت 
الإ�شراب  فل�شطني  اأبناء  واأعلن  واليهود،  العرب  بني 
العام يف 20 ني�شان/ اأبريل، وا�شتمر الإ�شراب 178 يوماً 
)نحو �شتة اأ�شهر( ليكون اأطول اإ�شراب يف التاريخ يقوم 
به �شعب باأكمله. ورافق الإ�شراب ثورة عارمة عّمت كل 
اإل يف  الثورة  الأوىل من  املرحلة  فل�شطني، ومل تتوقف 
1936/10/12. وقد بداأت املرحلة الثانية عندما اغتال 
لوي�ض  اجلليل  للواء  الربيطاين  احلاكم  الق�شاميون 
وو�شلت   .1937/9/26 يف   Louis Andrews اأندروز 
يف  الثوار  وجنح   ،1938 �شيف  يف  قمتها  اإىل  الثورة 
ومتكنوا  وُقراه،  الفل�شطيني  الريف  على  ال�شيطرة 
املدن لفرتات حمدودة، وانهارت  من احتالل عدد من 
اقت�شر  الأمر  اأن  ولو  الربيطانية.  املدنية  ال�شلطة 
فقط على مواجهة بني �شعب حمتل و�شلطة م�شتعِمرة، 
لرمبا اأدى الأمر اإىل ان�شحابها واإعطاء ال�شعب حقوقه. 
ونفوذه،  ال�شهيوين   - اليهودي  الطرف  وجود  ولكن 

اإحراق وتدمري م�صتعمرة هارتوف يف 1929/14/8

اإ�صراب العرب الفل�صطينيني �صد ال�صيا�صة الربيطانية
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وطبيعة م�شروعه، كانت ت�شغط دائماً ملزيد من املكابرة 
ال�شلطات  ا�شطرت  وقد  الربيطانيني.  عند  والعناد 
�شخمة،  ع�شكرية  تعزيزات  اإر�شال  اإىل  الربيطانية 
ديل  اأمثال  الع�شكريني  بريطانيا  قادة  اأف�شل  يقودها 
Dill، وويفل Wavell، وهيننج Haining، ومونتجمري 
Montgomery. وقامت باإعادة احتالل فل�شطني قرية 
قرية، م�شتخدمة كّل و�شائل التنكيل والدمار، واأحدث 
الزمان.  ذلك  يف  عظمى  قوة  اأكرب  اإليه  تو�شلت  ما 
وا�شت�شهد كثري من قادة الثورة اأمثال فرحان ال�شعدي، 
حممد،  احلاج  الرحيم  وعبد  احلمد،  ال�شالح  وحممد 

ويو�شف اأبو درة. 

�شيا�شي،  حّل  اإىل  للو�شول  الربيطانيني  من  و�شعياً 
قدمت جلنة بيل Peel Commission يف منت�شف �شنة 
العرب  بني  فل�شطني  بتق�شيم  يق�شي  م�شروعاً   1937
الفل�شطينيون  اأ�شقطه  الذي  امل�شروع  وهو  واليهود، 
ا�شطر  مما  الكربى،  الثورة  من  الثانية  املرحلة  يف 
اإ�شدار  اإىل   ،1939 مايو  اأيار/  �شهر  يف  الربيطانيني 
بريطانيا  تخلت  حيث  الأبي�ض”،  بـ“الكتاب  يعرف  ما 

مبوجبه عن وعد بلفور، واأكدت:

1. اأن بريطانيا غري عازمة على اإقامة دولة يهودية يف 
فل�شطني.

�شنوات  ع�شر  بعد  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  اإقامة   .2
يتوىل فيها العرب واليهود اأمر امل�شوؤولية وال�شلطة مبا 

يحقق م�شالح الطرفني.

مقاتلو الثورة الفل�صطينية من رجال ون�صاء �صد الإجنليز 
واملهاجرين اليهود

مقاتلون فل�صطينيون ي�صريون �صنة 1936 يف طابور ع�صكري

قطار ن�صفه اأفراد املقاومة الفل�صطينية عام 1936.
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فل�شطني  اإىل  اليهودية  الهجرة  حدد   .3
 10 فقط  التالية  ال�شنوات  اخلم�ض  خالل 
اآلف مهاجر يهودي �شنوياً، بال�شافة اإىل 25 
األف مهاجر يهودي ي�شمح لهم بالهجرة الآن، 
اأي حدد هجرة اليهود فقط بـ 75 األف يهودي 
اإىل فل�شطني خالل خم�ض �شنوات. وبعد ذلك 
تتوقف الهجرة اليهود اإىل فل�شطني ول تتم 
اإل مبوافقة عربية، وب�شرط األ يزيد اليهود 

على ثلث ال�شكان.

اإل  نهائياً  اليهود  اإىل  الأر�ض  بيع  وقف   .4
يف مناطق حمدودة و�شمن �شروط ل ت�شر 

بالفل�شطينيني.

�شيا�شياً  ن�شراً  ذاته  بحد  كان  القرار  هذا 
لإقامة  املجال  فتح  لأنه  للفل�شطينيني 
دولة فل�شطينية على اأر�ض فل�شطني بغ�ض 
اإذاً كّل هذه التنازلت  النظر عن ال�شروط، 
كان �شببها الثورات الفل�شطينية التي غريت 
النظرة الربيطانية وتراجعت عن كثري من 

م�شاريعها وخمططاتها.

ولكن احلرب العاملية الثانية جاءت بتحولت جديدة على 
الأر�ض ومنها:

و�شعود  والفرن�شية،  الربيطانية  المرباطوريتني  �شعف   .1
الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد ال�شوفييتي، وا�شتقواء امل�شروع 

ال�شهيوين بالوليات املتحدة.

2. بروز وظهور امل�شاألة اليهودية يف اأوروبا اأو ما يعرف بالهولوكو�شت 
الأملاين  النظام  ارتكبها  التي  املجازر  نتيجة  اليهودية”،  “املذابح 

النازي بحق اليهود. 

3. ال�شعف العربي حيث اإن عدداً من الدول العربية نالت ا�شتقاللها 
حديثاً وبع�شها كان ما يزال يرزح حتت ال�شتعمار.
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اأخرى، ا�شتغلت احلركة ال�شهيونية ما حدث لليهود  ومن جهة 
اإىل  و�شعت  كبرياً،  ا�شتغالًل  الثانية  العاملية  احلرب  خالل 
ك�شباً  ال�شرقية،  واأوروبا  اأملانيا  يف  لهم  حدث  ما  وتهويل  املبالغة 
اأنه  موؤكدين  الغربي؛  للدعم  وجتنيداً  والأن�شار،  للعواطف 
�شوى  لنجاتهم  بديل  ل  واأنه  حلمايتهم،  اآمن  مكان  يوجد  ل 
لت احلركة ال�شهيونية  اإقامة وطنهم القومي يف فل�شطني. وحوَّ
املتحدة،  الوليات  ال�شاعدة  العظمى  القوة  اإىل  تركيزها  مركز 
وح�شلت   ،1942 �شنة   Biltmore بلتمور  موؤمتر  منذ  خ�شو�شاً 
الكتاب  باإلغاء  والدميوقراطي  اجلمهوري  احلزبني  دعم  على 
هاري  �شعد  وعندما   .1939 مايو  اأيار/  يف  الأبي�ض  الربيطاين 
على  اأكرب  عطفاً  اأظهر  احلكم  ل�شدة   Harry Truman ترومان 
 Clement ال�شهيونية، وطلب يف 1945/8/31 من كليمنت اأتلي

Attlee رئي�ض بريطانيا اإدخال مئة األف يهودي اإىل فل�شطني. 

من  األفاً   26 و�شارك  ع�شكرياً،  اأنف�شهم  جتهيز  اإىل  اليهود  و�شعى 
يهود فل�شطني يف الوحدات اليهودية يف اجلي�ض الربيطاين خالل 
احلرب العاملية، وكان معظمهم اأع�شاء يف منظمة الهاغاناه، حيث 
ا�شتفادوا خربة ع�شكرية، جعلتهم النواة الع�شكرية للدولة اليهودية 
1939–1945 نحو  الفرتة  اإىل فل�شطني خالل  املنتظرة. وهاجر 
خالل  الهجرة  من  اآخرين  األفاً   61 متكن  كما  يهودي،  األف   92
 1947–1939 الفرتة  خالل  اليهود  وحاز   ،1948–1946 الفرتة 
م�شتعمرة   73 واأن�شاأوا  الأرا�شي،  من  دومن  األف   270 نحو  على 

جديدة خالل الفرتة 1940–1948. 

خريطة رقم )5(: م�شروع جلنة بيل 1937
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ويف جّو من ال�شغط اليهودي - الأمريكي، وال�شعف العربي، قام الربيطانيون 
بالتخلي ر�شمياً عن الكتاب الأبي�ض يف البيان الذي اأ�شدره وزير اخلارجية 
اأرن�شت بيفن Ernest Bevin يف 1945/11/14. ودعا البيان اأي�شاً اإىل ت�شكيل 
جلنة اإجنلو - اأمريكية للتحقيق يف ق�شية فل�شطني، وتقدمي تو�شياتها، مما 
 1946 �شنة  اللجنة  اأو�شت  وقد  الق�شية،  ب�شكل مبا�شر يف  الأمريكان  اأدخل 

بهجرة مئة األف يهودي، وبحرية انتقال الأرا�شي وبيعها لليهود.

بريطانيا  طلبت  عندما  دولياً  ُبعداً  فل�شطني  ق�شية  اتخذت 
من الأمم املتحدة يف 1947/4/2 اإدراج الق�شية �شمن جدول 
بفل�شطني  خا�شة  دولية  حتقيق  جلنة  ت�شكلت  ثم  اأعمالها. 
تقرير  وتقدمي  الو�شع  لدرا�شة   )UNSCOP )ان�شكوب 
ت  1947/8/31، ون�شّ عنه. وقد انتهت من و�شع تقريرها يف 

تو�شياتها املتحيزة على:

 اإنهاء النتداب الربيطاين على فل�شطني.

ويهودية،  عربية  م�شتقلتني  دولتني  اإىل  فل�شطني  تق�شيم   
مع و�شع القد�ض حتت و�شاية دولية.

اأرن�صت بيفن

جلنة التحقيق الدولية ان�صكوب تقدم تقريرها اإىل الأمم 
املتحدة

�صابعًا: قرار تق�صيم فل�صطني:

يف 1947/9/3 جعلت الأمم املتحدة من نف�شها جلنة خا�شة، من اأجل بحث م�شتقبل فل�شطني؛ ورف�شت اجلمعية العامة 
فل�شطني،  تق�شيم  م�شاألة  يف  للنظر  املتحدة  الأمم  �شالحية  مدى  تقييم  اإىل  الدولية  العدل  حمكمة  بدعوة  اقرتاحاً 

و�شوتت على ذلك بفارق �شوت واحد )21 �شوتاً مقابل 20 �شوتاً(.
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ومل تكن القوى الكربى متلك اأغلبية الثلثني لإنفاذ قرار التق�شيم، الذي كان يحظى بدعم اأمريكي ورو�شي قوي. 
وكاد يف يوم 26 ت�شرين الثاين/ نوفمرب اأن َيحدث ت�شويت، ولو مّت الت�شويت ل�شقط م�شروع التق�شيم، لكن رئي�ض 
يف  الو�شائل  مبختلف  جنحت  حممومة،  بحملة  والأمريكان  اليهود  وقام  اجلل�شة.  ل  اأجَّ الربازيل  مندوب  اجلمعية 

اأمريكا  ممثلي  زوجات  ا�شتلمت  فقد  املوؤيدة،  الأ�شوات  زيادة 
ثمينة.  فرو  ومعاطف  اأملا�ض  معظمها  كثرية  هدايا  الالتينية 
التق�شيم،  �شّد  �شوتت  قد  كانت  التي  هايتي،  حكومة  واأََمرت 
بامل�شاعدة  اأمريكا  وعدتها  اأن  بعد  معه،  بالت�شويت  مندوبها 
ناثان  روبرت  الأمريكي  الأعمال  رجل  وا�شتخدم  القت�شادية. 
ل�شراء �شوت جواتيمال،  القت�شادي  نفوذه   Robert Nathan
اإن مل تتحول من  وهّددت �شركة فاير�شتون ليبرييا اقت�شادياً 
�شديدة،  ل�شغوط  الفليبني  وتعر�شت  التاأييد،  اإىل  المتناع 
وتدخل رئي�ض جمهوريتها، فاأمر مندوبه باملوافقة على القرار. 
ووفق هذه الألعاب القذرة مّت تقرير م�شري اأحد اأقد�ض واأطهر 

البقع يف الأر�ض. 

ُترى ما هو املنطق يف اأن يتقرر م�صري �صعب م�صلم واأر�ض مقد�صة 
على  ح�صلت  الالتينية  اأمريكا  من  فالن  زوجة  اأن  على  بناء 
اأو لأن ليبرييا تخ�صى نفوذ �صركة  اأو معطف فرو!!  اأملا�ض  طقم 

اأمريكية!! 

ويف 1947/11/29 اأ�شدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرارها 
امل�شوؤوم رقم 181 بتق�شيم فل�شطني اإىل دولتني عربية ويهودية، 
وفاز قرار التق�شيم باأغلبية 33 مقابل 13 وامتناع ع�شرة. واأعطى 
القرار 54.7% من اأر�ض فل�شطني للدولة اليهودية )14,400 كم2(، 
ملنطقة   %0.5 ونحو  كم2(   11,780( العربية  للدولة  و%44.8 

القد�ض.

خريطة رقم )6(: قرار تق�شيم فل�شطني 1947
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يف   181 رقم  فل�صطني  بتق�صيم  املتحدة  الأمم  قرار  اإن 
جوهره قرار غري  قانوين وغري اأخالقي لأ�صباب اأهمها:
اأنه �شدر خمالفاً لأحد اأهم اأهداف املنظمة الدولية وهو  1
حّق ال�شعوب يف تقرير م�شريها. ثم اإن �شعب فل�شطني املعِنّي 

اأ�شا�شاً بالأمر مل تتم ا�شت�شارته ول ا�شتفتاوؤه.

2 اأنه يفتقر اإىل اأّي �شند قانوين، فاجلمعية العامة ل متلك 
�شلطة الت�شرف يف �شوؤون الأقاليم املو�شوعة حتت النتداب، 
ومنها فل�شطني. فقد اأن�شاأت الأمم املتحدة نظام “الو�شاية” 
حتت  فل�شطني  لو�شع  مفاو�شات  يف  تدخل  اأن  عليها  وكان 
قد  كان  اإذا  فل�شطني،  على  النتداب  اإنهاء  وتقرر  الو�شاية، 
اأن  اإىل  ولي�ض  لال�شتقالل؛  البلد  تهيئة  يف  اأهدافه  حقق 

ت�شيطر عليه جمموعة من الغرباء وامل�شتوطنني.

فيه  رئي�شية  هيئة  اأّي  اأو  املتحدة  الأمم  ميثاق  يف  لي�ض  3
�شلطة تق�شيم اإقليم حمدد دولياً خالفاً لرغبة �شكانه. 

 - حينه  يف  ال�شائد   - الدويل  الفقه  يف  يعد  القرار  هذا  4
ميثاق  من  العا�شرة  املادة  وفق  �شدرت  ملزمة،  غري  تو�شية 
الأمم املتحدة، وهي ل ميكن اأن مت�ض احلقوق الثابتة لل�شعب 

الفل�شطيني.

يف  الدولية  للعدالة  خمالف   - جدًل   - التق�شيم  قرار  5
ل  )اليهود  الأرا�شي  ملكية  ن�شبة  راعى  هو  فال  التوزيع، 
)اليهود  ال�شكان  ن�شبة  راعى  ول هو   )%6 اأكرث من  ميلكون 

.)%31.7

قام ال�صهاينة بتهجري نحو 60% من �صعب فل�صطني

هذا التق�شيم الظامل والغريب قد يفيدنا يف فهم 
خلفية تهجري الفل�شطينيني وهي اأن هذا القرار 
التي  فل�شطني  م�شاحة  من   %54 لليهود  اأعطى 
يقيم فيها نحو 510 اآلف يهودي، مقابل 500 األف 
الإح�شاء  اأن هذا  وعلى فر�ض  فل�شطيني.  عربي 
يهودية  دولــة  تقام  اأن  املعقول  من  فهل  �شحيح، 
والفل�شطينيني  اليهود  بني  الفارق  يكون  بحيث 
ل يتجاوز 1%؟ )وحتى وفق التقديرات اليهودية 
األــف   500 نحو  كــان  الــيــهــود  عــدد  فـــاإن  املتفائلة، 
مقابل نحو 440 األف عربي، اأي اأن ن�شبة اليهود 
ما  اإذا  اإنــه  يقول  واملنطق  فقط(.    %53.2 كانت 
اأنــ�ــشــئ هــكــذا كــيــان فــلــن تــكــون دولـــة يــهــوديــة بل 
�شتكون دولة ثنائية القومية، ويكون اليهود فيها 
الطبيعي  وبــالــتــزايــد  ال�شكان،  ن�شف  مــن  قريباً 
يــتــزايــدون  الــذيــن  الفل�شطينيني،  ــاإن  فـ لل�شكان 
مقابل  %3.4 )نــحــو  الــيــهــود  عــن  كــبــرية   بن�شبة 
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مـــدة ق�شرية  الــيــهــود يف  عـــدد  �ــشــيــتــجــاوزون   ،)%2.5  
الدولة  وم�شروع  ال�شهيوين  امل�شروع  ينتهي  وبالتايل 
الفل�شطينية،  بالدولة  املتعلق  اجلزء  يف  اأما  اليهودية. 
ــالــح الــ�ــشــعــب  ــاًل لــ�ــش ــائــ ــاً عــــدديــــاً هــ ــاك فــــرقــ ــنـ فــــــاإن هـ
900 األف فل�شطيني مقابل ع�شرة  الفل�شطيني، تقريباً 

اآلف يهودي، وبالتايل الفارق كبري جداً.

الو�شع  بهذا  ال�شهاينة  اليهود  يقبل  اأن  املمكن  هل 
موازياً  اليهودية  الدولة  يف  العرب  عدد  يكون  بحيث 

لعدد اليهود؟ 

اليهود ال�شهاينة طبعاً وافقوا على اأن يقوموا ببناء هذه 
اأنهم ل ميكن  اآخــر، وهو  اأ�شمروا �شيئاً  الدولة، لكنهم 
قررتها  التي  املنطقة  الفل�شطيني يف  الطرف  يكون  اأن 
القرار  كــان  وبالتايل  الــعــدد.  بهذا  املتحدة  الأمم  لهم 
باأنه ل ميكن ت�شكيل دولة يف هذه املنطقة من الأر�ض 
بالن�شبة  اإذاً  الأ�شليني.  الأر�ــض  هذه  اأبناء  بت�شريد  اإل 
يهودية يف  دولــة  اإن�شاء  يكن مبقدورهم  لل�شهاينة، مل 
وهو  منها.  الأ�شليني  ال�شكان  بتهجري  اإل  فل�شطني 
وهي  داليت”  بـ“خطة  اليهود يف خطة عرفت  فعله  ما 
اخلطة التي ا�شتهدفت اقتالع ال�شعب الفل�شطيني من 
اأر�شه منذ �شنة 1948. وقد جتهز اليهود وع�شاباتهم 
للحرب، بدعم بريطاين اأمريكي غربي لهذا املو�شوع، 
م�شروع  ــام  اأمـ اأنف�شهم  الفل�شطينيون  وجــد  وبــالــتــايل 
يقرر  �شوف  بالتاأكيد  هنا  الفل�شطيني  وال�شعب  ماأ�شاة، 

املقاومة واجلهاد وال�شمود. 
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 1946/6/12 يف  لفل�شطني  العليا  العربية  الهيئة  تاألفت 
احلاج  عاد  وعندما  العربية،  الدول  جامعة  من  بقرار 
املمثلة  الر�شمية  الهيئة  واأ�شبحت  رئا�شتها،  توىل  اأمني 
للفل�شطينيني. لكن م�شاكل احلاج اأمني مع حكومتي 
الأردن والعراق اأ�شعفت قدرته على العمل واملناورة، 
هذا ف�شاًل عن وجوده يف م�شر التي كانت ما تزال 

حتت بع�ض اأ�شكال النفوذ الربيطاين.

يف  وعاليه   ،1947/9/6 يف  �شوفر  موؤمتر  ويف 
مقاومة  العربية  الدول  قررت   ،1947/10/15–7
من  املعونة  وتقدمي  الدولية،  اللجنة  اقرتاحات 
“احتياطات  واتخاذ  فل�شطني،  لأهل  و�شالح  رجال 

ع�شكرية”، وتنظيم العمل الع�شكري. 

التق�شيم،  قرار  �شدور  فور  احلرب  اندلعت  وقد 
ال�شتة  الأ�شهر  يف  اأعباءها  فل�شطني  اأبناء  وحتمل 
اإذ  املتطوعني،  من  حمدود  عدد  مب�شاعدة  الأوىل، 
رف�شت الدول العربية اإر�شال جيو�شها اإىل اأن تخرج 
الفل�شطينيون  و�شّكل   .1948/5/15 يف  بريطانيا 
جي�ض اجلهاد املقد�ض بقيادة عبد القادر احل�شيني، 
الإنقاذ”  “جي�ض  العربية  اجلامعة  �شّكلت  كما 

ثامنًا: حرب فل�صطني 1948:

من متطوعي البالد العربية والإ�شالمية. وقد عانى اأبناء 
فل�شطني من هزالة الدعم العربي بال�شالح والعتاد لدرجة 
اإثارة قلق اليهود ورعبهم  ماأ�شاوية، ومع ذلك متكنوا من 
للتفكري  املتحدة  بالوليات  الأمر  وو�شل  طويلة،  فرتة 
اجلدي بالرتاجع عن فكرة التق�شيم يف اآذار/ مار�ض 1948. 
من  الفل�شطينيون  متكن  العربية،  اجليو�ض  دخول  وحتى 
املحافظة على نحو 80% من اأر�ض فل�شطني بالرغم من 
وبالرغم من  باليهود،  قيا�شاً  �شيء  كّل  املريع يف  النق�ض 

تعاون الربيطانيني، يف اأثناء ان�شحابهم، مع اليهود. 

م�صاركة اجلي�ض العربي الأردين يف القتال يف القد�ض �صنة 1948
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فلم  اأخرى،  ماأ�شاة  ق�شة  العربية  اجليو�ض  دخول  مّثل  وقد 
من  اأكرث  مقابل  األفاً   24 على  جمتمعة  مقاتليها  عدد  يزد 
بينها، وجهلها  التن�شيق  وعانت من �شعف  يهودي،  األف   70
بع�شها  و�شغل  والفا�شدة،  القدمية  اأ�شلحتها  ومن  بالأر�ض، 
ت�شليحهم،  من  بدًل  الفل�شطينيني  اأ�شلحة  بنزع  اأنف�شهم 
كما عانى بع�شها من �شوء قياداته، ف�شاًل عن اأن اأحد هذه 
بريطانياً   .   45 الكبار  اخلم�شني  �شباطه  بني  كان  اجليو�ض 
     وف�شاًل عن ال�شتقالل احلديث لبع�ض الدول العربية، وقلة 
عملياً  يزال  ما  كان  الدول  هذه  بع�ض  فاإن  جيو�شها،  خربة 

حتت النفوذ ال�شتعماري الربيطاين. 

 ،1948/5/14 م�شاء  “اإ�شرائيل”  دولتهم  ال�شهاينة  اأعلن 
ومتكنوا من هزمية اجليو�ض العربية التي َمثَّلت منوذجاً 
ل�شوء القيادة و�شعف التن�شيق وقلة اخلربة، والتي كان عدٌد 
وا�شتوىل  ال�شتعماري.  النفوذ  حتت  واقعاً  يزال  ما  منها 
ال�شهاينة على نحو 77 % من اأر�ض فل�شطني )20,770 كم2(، 
التي  املنطقة  خارج  فل�شطيني  األف   800 بالقوة  و�شردوا 
كانوا  األفاً   925 اأ�شل  من  وذلك  كيانهم،  عليها  اأقاموا 
ي�شكنون يف هذه املنطقة )كان املجموع الكلي للفل�شطينيني 
ن�شمة(،  األف  و400  مليون  نحو   1948 �شنة  نهاية  يف 
ال�شعب  من   57 نحو%  بت�شريد  قاموا  ال�شهاينة  اأن  اأي 
قاموا  كما   .1948 �شنة  املحتلة  الأر�ض  خارج  الفل�شطيني 
داخل  اأخرى يف  اإىل مناطق  اآخرين  األفاً   30 بت�شريد نحو 
الأر�ض املحتلة �شنة 1948 نف�شها. وقد زاد عدد الالجئني 

اإىل 900 األف لجئ مع بداية اإن�شاء الأونروا �شنة 1951.

حيفا عند اإعالن قيام “اإ�صرائيل” يف 1948

بن جوريون يعلن قيام “اإ�صرائيل” يف تل اأبيب عام 1948
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مل يحدد حدوده ولي�ض له د�شتور مكتوب، وهو بذلك 
يخالف اأبرز موا�شفات الدولة احل�شارية احلديثة.

لقد مزقت حرب 1948 الن�شيج الجتماعي والقت�شادي 
لل�شعب الفل�شطيني، الذي وجد نف�شه م�شرداً يف العراء، 
وخم�شمئة  اآلف  اأربعة  طوال  بالده  يف  ا�شتقر  اأن  بعد 
 Moshe Dayan ديان  مو�شيه  ويعرتف  ما�شية.  �شنة 
الإ�شرائيلي  اجلي�ض  اأركان  رئا�شة  منا�شب  توىل  الذي 
ووزارة الدفاع ووزارة اخلارجية، وكان عاملاً بالآثار، اأنه 
مل  البالد  هذه  يف  واحدة  يهودية  قرية  هناك  “لي�شت 

يتم بناوؤها فوق موقع لقرية عربية”.

اأما من الناحية الفل�شطينية، فقد كانت الهيئة العربية 
الفراغ  مللء  فل�شطينية  حكومة  اإن�شاء  قررت  قد  العليا 
و�شعت  فل�شطني،  من  بريطانيا  ان�شحاب  عن  الناجت 

اأ�شل  فل�شطينية من  قرية   400 نحو  ال�شهاينة  ر  ودمَّ
585 قرية كانت قائمة يف املنطقة املحتلة، وارتكبوا 34 
يف  فل�شطينيني  مبدنيني   ،1948 حرب  خالل  جمزرة، 
دير  مذبحة  اأ�شهرها  من  وكان  التهجري،  عملية  اأثناء 
اأنف�شهم  ال�شهاينة  اعرتف  التي   1948/4/9 يف  يا�شني 
بقتلهم وذبحهم 254 رجاًل وامراأة وطفاًل. اأما بالن�شبة 
ال�شفة  ب�شم  الأردن  قام  فقد  فل�شطني  من  تبقى  ملا 
م�شر  و�شعت  كما  كم2(   5,876( اإليه  ر�شمياً  الغربية 

قطاع غزة )363 كم2( حتت اإدارتها. 

وقد وافقت الأمم املتحدة على دخول الكيان ال�شهيوين 
“اإ�شرائيل” يف ع�شويتها، �شرط ال�شماح بعودة الالجئني 
الكيان  يفعله  مل  ما  وهو  اأر�شهم،  اإىل  الفل�شطينيني 
قائم  ال�شهيوين هو كيان  والكيان  ال�شهيوين مطلقاً. 
كيان  وهو  ودينية،  عن�شرية  اأ�ش�ض  وعلى  الظلم،  على 

طائرات اإ�صرائيلية يف حرب 1948
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لإقناع احلكومات العربية بذلك خالل اأ�شهر اآذار/ مار�ض، 
 ،1948 مايو  اأيار/  من  الأول  والن�شف  اأبريل،  وني�شان/ 
ولكن دون جدوى. ويف 1948/9/23 قامت الهيئة باإعالن 
حلمي  اأحمد  برئا�شة  غزة  يف  فل�شطني”  عموم  “حكومة 
عدا  )ما  العربية  احلكومات  اأقّرت  وقد  الباقي.  عبد 
ل�شرعيتها،  وتاأكيداً  باحلكومة.  واعرتفت  ذلك  الأردن( 
العليا  العربية  والهيئة  فل�شطني  عموم  حكومة  قامت 
يف  غزة  يف  فل�شطيني  وطني  جمل�ض  اإىل  بالدعوة 
املوؤمتر  اأعلن  وقد  اأمني.  احلاج  برئا�شة   1948/10/1
دميوقراطية  حرة  دولة  واإقامة  فل�شطني،  ا�شتقالل 
اأثناء  يف  عليها  املتعارف  الدولية  بحدودها  �شيادة،  ذات 
حلكومة  الثقة  املجل�ض  ومنح  الربيطاين.  الحتالل 
اأحمد  برئا�شة  وزراء  ع�شرة  من  املكونة  فل�شطني  عموم 

حلمي عبد الباقي.

ممار�شة  فل�شطني  عموم  حكومة  حاولت  وعندما 
امل�شرية،  ال�شلطات  تدخلت  غزة،  قطاع  يف  �شالحياتها 
القاهرة،  اإىل  بالقوة  احل�شيني  اأمني  احلاج  فنقلت 
مغادرة  على  الوطني  املجل�ض  اأع�شاء  من  عدداً  واأجربت 
اأن اأكرهت رئي�ض واأع�شاء  غزة اإىل القاهرة. ثم ما لبثت 
حكومة عموم فل�شطني على النتقال اإىل م�شر. ورف�شت 
اأ�شدرتها  التي  باجلوازات  العرتاف  العربية  احلكومات 
حكومة عموم فل�شطني، كما مّت حّل واإنهاء قوات اجلهاد 
ال�شلطات  وقامت  العليا،  العربية  للهيئة  التابعة  املقد�ض 
اخلا�شعة  “املناطق  على  اإداري  حاكم  بتعيني  امل�شرية 

لرقابة القوات امل�شرية”، اأي قطاع غزة.

 خريطة رقم )7(: م�شروع تق�شيم الأمم املتحدة لفل�شطني يف
1947/11/29
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الالجئني  مب�صكلة  يعرف  فيما  دخلنا   1948 �صنة  ومنذ 
الفل�صطينيني. ون�صري هنا اإىل عدة نقاط: 

النقطة الأوىل:
اإن عدد الالجئني الفل�شطينيني هو اأكرب عدد من الالجئني 
بالن�شبة اإىل �شعبهم، فاإذا قلنا اأننا اأمام 800 األف لجئ من 
اأ�شل مليون واأربعمئة األف فنحن هنا اأمام ن�شبة ت�شل اإىل 
اأمام  اإذاً  الفل�شطيني. فنحن  ال�شعب  اأبناء  57% من  نحو 
اأكرب حالة ت�شريد ل�شعب من اأر�شه يف العامل مقارنة مبا 
اأّي بلد حدث فيها حالة  اأو  اأفغان�شتان والبو�شنة  حدث يف 

تهجري لالجئني يف العامل.

تا�صعًا: ظهور م�صكلة الالجئني الفل�صطينيني: 

النقطة الثانية:
التاريخ  يف  لالجئني  م�شكلة  واأكرب  اأطول  اأمام  نحن 
عمرها  امل�شكلة  فهذه  الآن،  اإىل  حلها  يتم  مل  احلديث 
نحو 65 عاماً، بينما معظم اأو كّل م�شاكل الالجئني قد 
اأفغان�شتان،  مثل لجئي  املجال حللها  فتح  اأو  مّت حلها 
مل  فهوؤلء  وغريهم،  والأرمن  وال�شومال،  والبو�شنة، 
يعد اأحد مينعهم من العودة اإىل بالدهم وممار�شة كافة 

حقوقهم املدنية وال�شيا�شية.

النقطة الثالثة:
اأنها  مبعنى  دويل،  باإجماع  مدعومة  الق�شية  هذه  اإن 
اإجماع  هناك  بل  فقط،  فل�شطينية  رغبة  جمرد  لي�شت 
يف  �شدر  وقد  العودة،  حّق  على  الدولية  املوؤ�ش�شات  يف 
ق�شية الالجئني الفل�شطينيني عدد كبري من القرارات 
تفوق القرارات التي �شدرت بحق اأّي لجئني يف العامل، 
حيث اأعيد مثاًل تاأكيد قرار 194 ب�شاأن حّق الالجئني 
الفل�شطينيني يف العودة اإىل اأر�شهم وديارهم )الأرا�شي 

املحتلة �شنة 1948(. 

تهجري الفل�صطينيني من ديارهم �صنة 1948



37

الفل�صطينيني  اأن  ال�صهيونية وموؤيدوها  تزعم الدعاية 
على  بناء   1948 حرب  اأثناء  يف  فل�صطني  عن  رحلوا 
لهم  العرب  الزعماء  حّث  على  وبناء  اخلا�صة،  رغبتهم 
ال�صهاينة  كان  بينما  العربية،  الإذاعات  برامج  عرب 
وبذلك  الرحيل،  اختاروا  لكنهم  بالبقاء!!  يطالبونهم 
�صنعت  ما  حتمل  وعليهم  اأر�صهم،  يف  حقهم  فقدوا 

اأيديهم!

البديهية،  الق�شايا  مناق�شة  اأن  لل�شخرية  املثري  من 
من  �شعوبة  اأكرث  اأحياناً  تكون  احلقائق  ومماحكة 
النظر  زاوية  يف  املختلف  ال�شغرية،  الق�شايا  مناق�شة 
يطالبك  عنيداً  �شخ�شاً  تناق�ض  اأن  جربت  ولو  حولها. 
باإثبات اأن ال�شم�ض هي التي ت�شرق كّل �شباح على الكرة 
يف  �شتواجهها  التي  ال�شعوبة  مدى  لعرفت  الأر�شية 
مثل هذه الأمور. ومن املوؤمل اأي�شاً اأن جتد من اإخوانك 
العرب وامل�شلمني من التب�ض عليه الأمر فتاأثر بالدعاية 
ال�شهيونية وجاء جمادًل اأو على الأقل مت�شائاًل باحثاً 

عن احلقيقة.

اأثناء  يف  للمدنيني  الطبيعي  ال�شلوك  اأن  ينكر  من   .1
احلروب وخ�شو�شاً اإذا �شاحبها مذابح وتطهري عرقي 
انتهاء  بانتظار  اأمناً  اأكرث  مناطق  باجتاه  الهجرة  هو 

يفعل  اأمل  ديارهم؟  اإىل  ذلك  بعد  يعودوا  حتى  احلرب 
ذلك اليهود اأنف�شهم؟ اأمل يحدث هذا منذ وقت قريب 

يف تيمور ال�شرقية وغريها من البلدان؟!

عا�صرًا: هل ترك الفل�صطينيون اأر�صهم بناء على رغبتهم؟
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يف  ما  منطقة  عن  ال�شكان  ورحل  حدث  اإذا   .2
النظر عمن  وبغ�ض  يرونها،  مل�شلحة  اأثناء احلرب 
�شجعهم على ذلك، فهل يحرمهم ذلك من حقهم 
ملاذا  احلرب.  انتهاء  عند  اأر�شهم  اإىل  العودة  يف 
�شمح للبو�شنيني والأفغان وال�شي�شان والتيموريني 
ال�شرقيني وغريهم بالعودة اإىل اأر�شهم؟ بينما مل 
الدويل  املجتمع  األزم  ملاذا  للفل�شطينيني؟  ي�شمح 
الأنظمة احلاكمة يف تلك البلدان باإعادة الالجئني 

اإىل اأرا�شيهم، ومل يلزم الكيان ال�شهيوين بذلك؟

3. اإذا كان ال�شهاينة فعاًل قد دعوا الفل�شطينيني اإىل البقاء يف اأر�شهم، فلماذا منعوهم من العودة اإليها عند انتهاء 
واأحلوا مكانهم  الفل�شطينية  الأرا�شي  ملاذا �شادروا  املدنيني؟  يعد هناك خطر يذكر من هوؤلء  اأن مل  بعد  احلرب؟ 
م�شتوطنني يهوداً من نحو ت�شعني بلداً من بلدان العامل؟ وباخت�شار ملاذا مل يثبتوا ح�شن نواياهم اإن كان لديهم اأّي 

نوايا ح�شنة؟!

4. يدعي اليهود ال�شهاينة اأن الفل�شطينيني تركوا فل�شطني بناء على رغبتهم اخلا�شة!! فهل تطوعوا فعاًل ب�شوؤال 
الفل�شطينيني عن حقيقة رغبتهم؟ وملاذا يتحدثون با�شمهم ورغماً عنهم؟ وهل لديهم ال�شتعداد لفتح الباب لعودة 
ع�شرات  تكفهم  اأمل  راغبني؟  اإليها  للعودة  وم�شتعدين  كارهني،  تركوها  اأنهم  ثبت  اإذا  اأر�شهم؟  اإىل  الفل�شطينيني 
من البيانات والت�شريحات وال�شتفتاءات؟ واأكرث من خم�شني �شنة يف املخيمات راف�شني التوطني يف اأّي مكان غري 

فل�شطني؟ والثورات والنتفا�شات؟ وع�شرات من قرارات الأمم املتحدة التي ا�شت�شدروها... .

5. اإذا كان اليهود يدعون لأنف�شهم حّق العودة اإىل فل�شطني بعد األفي عام من تركها! فلماذا يحرمون اأبناء فل�شطني 
من حّق العودة اإىل اأر�شهم بعد اأ�شهر فقط اأو �شنوات من “تركها”؟ واإذا كان اليهود اأنف�شهم مل يظهروا نوايا جادة، 
ومل يقوموا باأي برامج عملية للعودة اإىل فل�شطني طوال 1800 �شنة وعلى مدى ع�شرات الأجيال، فهذا يعني وفق 

املنطق نف�شه اأن اليهود قد فقدوا حقهم يف العودة منذ اأمد طويل.
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تزييفهم  وحماولت  ادعاءاتهم  تكذب  اأنف�شهم  اليهود  واعرتافات  التاريخ  واأدلة  الواقع  حقائق  فاإن  حال،  اأّي  وعلى 
ال�شهاينة  الزعماء  ول  باخلروج،  اأمروهم  العرب  الزعماء  ول  رغبتهم،  وفق  خرجوا  الفل�شطينيون  فال  للتاريخ. 

خططوا لإبقائهم والتعاي�ض معهم.

حتقيق غربي:
اأير�شكني  الإيرلندي  ال�شحفي  اأم�شى   1961 �شنة  ففي 
الفل�شطينيني  خروج  اأ�شباب  يتق�شى  اأ�شهر  عدة  ت�شايلدرز 
مزاعمهم  يثبت  واحد  بدليل  ال�شهاينة  الزعماء  وطالب 
لكنهم عجزوا، ومل يجد ما يثبت اأن الإذاعات العربية ح�شت 
الإذاعة  حمطات  اإىل  ت�شايلدرز  وجلاأ  اخلروج،  على  العرب 
الإذاعي  البث  ت�شجيالت  لتفح�ض  والأمريكية  الربيطانية 
“لي�ض  القول:  اإىل  وانتهى   1948 �شنة  طوال  �شجلت  التي 
بثته  قد  تكون  اأن  واحد ميكن  اقرتاح  اأو  نداء  اأو  اأمر  هناك 

العك�ض من ذلك  الرحيل. بل على  الفل�شطينيني على  بت�شجيع  1948 يتعلق  اأو خارج فل�شطني خالل  اإذاعة عربية داخل  اأّي 
مّت التقاط ت�شجيالت متكررة لنداءات واأوامر موجهة من اإذاعات عربية اإىل الفل�شطينيني تطلب منهم البقاء يف فل�شطني”. 

ووجد ت�شايلدرز اأدلة وا�شحة على اأن الإذاعة الإ�شرائيلية كانت تبث برامج بالعربية حلث الفل�شطينيني على الرحيل.
ومل ت�شدر اللجنة العربية العليا اأوامرها للفل�شطينيني بالنـزوح “لإف�شاح املجال للجيو�ض العربية”، كما تروج الدعاية 
ال�شهيونية، بل على العك�ض فهناك اأكرث من ر�شالة ر�شمية �شادرة عن اللجنة، واإحداها موؤرخة يف 1948/3/8 تطلب من 

احلكومات العربية التعاون ملنع نزوح الفل�شطينيني.
اأما احلقيقة التي يجب تثبيتها فاإن النوايا ال�شهيونية منذ مرحلة مبكرة كانت تركز على فكرة الدولة اليهودية، 
املنظمة  -موؤ�ش�ض   T. Herzl هرتزل  ثيودور  كتب  البداية  ومنذ  مناطقها،  من  الأخرى  القوميات  من  والتخل�ض 
ال�شهيونية العاملية واأول رئي�ض لها- يف مذكراته: “يجب اأن تتم عمليتي طرد الفل�شطينيني والتخل�ض منهم بحذر 
و�شرية بالغة”، ونقل عن زعيم احلركة ال�شهيونية يف فل�شطني ديفيد بن غوريون �شنة 1937 قوله “اإن اليهود يجب 

اأن يطردوا العرب ويحلوا حملهم”.
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اأما يو�شف ويتز Yosef Weitz الإداري امل�شوؤول عن ال�شتيطان ال�شهيوين �شنة 1940 فقد كتب يقول: “يجب اأن يكون 
وا�شحاً يف اأذهاننا اأنه لي�ض هناك جمال لأن يعي�ض ال�شعبان معاً يف هذا البلد، لذا فاإن احلل الوحيد يكمن يف اأن تكون 

فل�شطني خالية من العرب، ولي�ض هناك من طريقة لتنفيذ هذا املخطط �شوى طردهم جميعاً اإىل الدول املجاورة”.

خطة داليت :
 وقد اعرتف ال�شهاينة -فيما بعد- اأنهم نفذوا خطة كبرية �شموها “خطة داليت” لتهجري الفل�شطينيني من اأر�شهم، 
وتبعاً ملا ورد يف التاريخ ال�شهيوين الر�شمي فاإن القرى الفل�شطينية التي قاومت هذه اخلطة يجب تدمريها وطرد 
�شكانها خارج حدود “الدولة اليهودية”، ومّت تبني ال�شيا�شة نف�شها مع املدن الفل�شطينية. وكتب اإ�شحاق رابني الذي 
كان اأحد القيادات الع�شكرية اليهودية حلرب 1948 )واأ�شبح رئي�شاً للوزراء فيما بعد( اأقواًل متكنت �شحيفة نيويورك 
تاميز من ن�شرها يف 23 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 1979 “َم�َشينا اإىل اخلارج مبرافقة بن غوريون، واأعاد اآلون �شوؤاله: 
يهودي  باحث  وك�شف  اطردوهم”،  يده:  من  بحركة  غوريون  بن  فاأجابه  الفل�شطينيني؟  بال�شكان  �شنفعله  الذي  ما 
يدعى بيني موري�ض عن وثيقة موؤرخة يف 30 حزيران/ يونيو 1948، اأعدها ق�شم ال�شتخبارات اليهودية املبا�شرة يف 
اجلي�ض الإ�شرائيلي، يو�شح فيها اأن الرحيل اجلماعي للفل�شطينيني كان ب�شبب العمليات العدائية اليهودية املبا�شرة 
على التجمعات العربية، وانعكا�شات هذه العمليات على التجمعات العربية الأخرى، وب�شبب ما قامت به املجموعات 
ال�شهيونية الإرهابية الأخرى مثل ع�شابة الأرغون التابعة ملناحيم بيغن. وتذكر الوثيقة باأنه “مما ل �شّك فيه اأن 
العمليات العدائية التي قامت بها ع�شابة الهاغاناه كانت ال�شبب الرئي�شي يف رحيل الفل�شطينيني”، وتعرتف الوثيقة 

باأن املوؤ�ش�شات والإذاعات العربية حاولت جمابهة ترحيل الفل�شطينيني واحلد منها.
وكتب ديفيد بن غوريون اأول رئي�ض وزراء للكيان ال�شهيوين يف يومياته 18 متوز/ يوليو 1948: “يجب اأن نفعل اأّي 

�شيء من اأجل �شمان اأنهم )الالجئون الفل�شطينيون( لن يعودوا مرة اأخرى”.
ومن جهة اأخرى فقد ا�شتخدمت القوات ال�شهيونية اأ�شلوب املجازر الب�شعة لإثارة الرعب والفزع وتهجري ال�شكان، 
وارتكبت نحو 34 جمزرة خالل حرب 1948 مبدنيني فل�شطينيني يف اأثناء عمليات التهجري، وكان من اأ�شهرها مذبحة 

دير يا�شني التي اعرتفت القوات ال�شهيونية فيها مبقتل 254 من الرجال والن�شاء والأطفال.

وبعد، فاإنه مما ل �صّك فيه اأن خروج الفل�صطينيني من اأر�صهم كان عملية مبيتة وخمططًا لها، ومّت تنفيذها 
مبوافقة واإ�صراف اأعلى م�صتويات القيادة ال�صهيونية.
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الالجئون الفلسطينيون )نظرة عامة(

القسم الثاني
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الالجئون الفل�صطينيون )نظرة عامة(..1

اأوًل: تعريف الالجئ الفل�صطيني:

من  طرد  فل�شطيني  كل  “هو  الفل�صطيني:  الالجئ 
1948 وما بعدها،  �شنة  الطبيعي يف فل�شطني  اإقامته  حمل 
اأو اأُخرج منها، اأو َخَرج، لأي �شبب كان، ومل ي�شمح له الكيان 
ال�شهيوين بالعودة اإىل موطنه الأ�شلي ال�شابق. ويبقى هذا 
الالجئ حمتفظاً ب�شفة اللجوء اإىل اأن يعود هو اأو ن�شله اإىل 

موطنه الأ�شلي، مهما طال اأمد اللجوء من الأجيال”.

وهذا يعني اأي اإن�شان اأُخرج من داره يعد لجئاً، وهذا ينطبق 
1948 وحرب  اأخرجوا بعد حرب  على الفل�شطينيني الذين 
هذين  بني  الفل�شطينيني  جميع  على  وينطبق   ،1967
التاريخني، اأو بعد هذا التاريخ، لأن ق�شماً من الفل�شطينيني 

اأبعدوا عن اأر�شهم بعد حرب 1967.

 اتفاقية الالجئني عام 1951 التي حتدثت عن الالجئ باأنه: كل �شخ�ض يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول 
من كانون الثاين/ يناير 1951، وذلك ب�شبب خوف له ما يربره من التعر�ض لال�شطهاد لأ�شباب ترجع اإىل دينه اأو 
عرقه اأو جن�شيته اأو انتمائه اإىل فئة اجتماعية معينة اأو ب�شبب اآرائه ال�شيا�شية، خارج البلد الذي يحمل جن�شيته، ول 
ي�شتطيع العودة، اأو ل يرغب ب�شبب ذلك التخوف اأن ي�شتظل بحماية دولته؛ اأو كل �شخ�ض ل يتمتع بجن�شيته، ويوجد 
خارج بلد اإقامته املعتادة ب�شبب تلك الظروف، ول ي�شتطيع اأو ل يرغب، نتيجة لهذا التخوف يف العودة اإىل تلك الدولة. 

1 اعتمد هذا الق�شم ب�شكل اأ�شا�ض على عدد من امل�شادر واملراجع اأهمها:
. مي �شبحي اخلن�شاء، العودة حق )بريوت: باحث للدرا�شات، 2004(.

. حم�شن حممد �شالح، فل�شطني: درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية )القاهرة: مركز الإعالم العربي، 2003(.
http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx :موقع اجلهاز املركزي الإح�شاء الفل�شطيني، انظر .

http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view Folder?ID=141 :موقع مكتب الإح�شاء املركزي الإ�شرائيلي، انظر .

1

2
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وهذه التفاقية و�شعت اأ�شا�شاً للمنطقة الأوروبية، نتيجة وجود نحو ثمانية ماليني لجئ ب�شبب احلرب العاملية الثانية، 
فكانت التفاقية لطماأنتهم وحلل م�شاكلهم، ومل تتطرق اإىل مو�شوع التهجري والإبادة واملجازر اجلماعية. ومت فعلياً 

جتاوز البعد الزمني لهذه التفاقية يف الربوتوكول اخلا�ض بالالجئني ال�شادر عن الأمم املتحدة �شنة 1967.

3

4

الالجئ  اأن  وتن�ض   1949/8/12 يف  جنيف  اتفاقية 
تعذيبه  اأو  ا�شطهاده  من  جدياً  يخ�شى  اإن�شان  “كل  هو 
ب�شبب دينه اأو جن�شيته اأو جن�شه، ووجد خارج بالده قبل 
1951/1/10، ب�شبب اأحداث وقعت يف البالد التي يحمل 

جن�شيتها”.

املنظمات  تعّرف  الإقليمية:  التفاقيات  يف  الالجئ 
يف  جاء  فقد  �شموًل،  اأكرث  ب�شكل  الالجئ  الإقليمية 
ملنظمة  الأ�شا�شي  القانون  من  والثانية  الأوىل  املادتني 
الوحدة الإفريقية �شمن معاهدة 1969/9/10، اأن لفظ 
لجئ يطلق على “اأي اإن�شان ا�شطر اإىل مغادرة م�شكنه 
الأ�شلي  م�شكنه  اآخر خارج  مكان  اإىل  واللجوء  الوطني 
اأو  احتالل  اأو  ب�شبب عدوان خارجي  الوطني، وذلك  اأو 
خطراً  اإخالًل  تخل  حوادث  ب�شبب  اأو  اأجنبية،  هيمنة 
تعريفه  يف  اأوروبا  ميثاق  ركز  حني  يف  العام”.  بالنظام 
لأ�شباب  يوّدون  ول  ي�شتطيعون  ل  الذين  اأولئك  على 

�شتى، العودة اإىل وطنهم الأ�شلي.

لجئون  من فيتنام

ملفهوم  و�شمولية  دقة  اأكرث  و�شفاً  الالجئني  بخ�شو�ض  الأوروبي  الحتاد  عن  ال�شادرة  الأوروبية  املواثيق  قدمت  كما 
الالجئ، عما �شواها من التفاقيات الآنفة الذكر واملعاهدات الإقليمية، فن�ض القرار 14 ل�شنة 1967، على حّق اللجوء 
لالأفراد املعر�شني خلطر ال�شطهاد والتع�ّشف، واأ�شار التفاق الأوروبي �شنة 1980 اإىل حتّمل تبعات اللجوء. واألزمت 
معاهدة “دبلن” ل�شنة 1990 اأي دولة ع�شو يف الحتاد، اأن تكون م�شوؤولة عن النظر يف طلب حّق اللجوء، عندما يرغب 

ال�شخ�ض بذلك، اإىل دولة اأو اأكرث من دول الحتاد الأوروبي.
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امليثاق 5 تعريف  ح�صب  الفل�صطينيون  الالجئون 
الوطني الفل�صطيني:

الدورة  عن  ال�شادر  الفل�شطيني،  القومي  امليثاق  يقّدم 
الوطني  )املوؤمتر  الفل�شطيني  الوطني  للمجل�ض  الأوىل 
يف  و1964/6/2،   28/5 بني  ما  القد�ض  يف  املنعقد  الأول(، 
التعريف  مع  حرفياً  يتفق  تعريفاً  منه،  اخلام�شة  املادة 
ال�شادر   )5 )مادة  الفل�شطيني  الوطني  امليثاق  يف  الوارد 
عن املجل�ض الوطني يف الدورة الرابعة يف القاهرة ما بني 

1968/7/10 و1968/7/17، والذي ين�ض على ما يلي:

تعريف الأونروا لالجئ الفل�شطيني: عرفت الالجئ 
مدة  فل�شطني  يف  العادي  م�شكنه  كان  �شخ�ض  كل  باأنه: 
عامني �شبقا نزاع عام 1948 الذي خ�شر نتيجته منزله 
التي  البلدان  اأحد  اإىل   1948 عام  وو�شائل عي�شه، وجلاأ 
التعريف  هذا  وين�شحب  خدماتها،  فيها  الأونروا  تقدم 
واأهلية تلقي امل�شاعدة من الأونروا على اأولده واأحفاده 
عمليات  مناطق  يف  م�شجاًل  يكون  واأن  “ذرياتهم”، 
الغربية -  الأونروا اخلم�ض: �شورية - الأردن - ال�شفة 

قطاع غزة - لبنان.  

6

الالجئون الفل�شطينيون هم “املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية يف فل�شطني عام 1947، �شواء من اأخرج 
منها اأم من بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فل�شطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�شطني اأو خارجها، هو فل�شطيني”.
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مالحظات حول تعريف األونروا:

اأن  التعريف  هذا  ي�شرتط  اأ. 
اأحد  يف  م�شجاًل  ال�شخ�ض  يكون 
لُيعدَّ  اخلم�ض  الأونروا  عمل  مناطق 
على  الأمر  ويق�شر  فل�شطينياً،  لجئاً 
الالجئون  وبالتايل يحرم  املناطق  هذه 
العراق  يف  املوجودون  الفل�شطينيون 
واأوروبا وغريها من دول  ودول اخلليج 

العامل من اعتبارهم  لجئني.

ب. الذي مل ي�شجل نف�شه لدى الأونروا باأنه لجئ منذ عام 1948 وحتى لو كان مقيماً يف اأماكن عمل الأونروا ل يعد 
لجئاً بالن�شبة لالأونروا. 

ج . ل يتعامل التعريف مع الالجئني داخل فل�شطني املحتلة �شنة 1948.

د. ي�شتثني من كان خارج الوطن قبل احلرب، ومن ا�شطروا للجوء بعد �شنة 1952، وهي ال�شنة التي حتددها 
الأونروا كاآخر �شنة للجوء. كما ي�شتثني الالجئني الفل�شطينيني الذين جلوؤوا بعد حرب 1967؛ حيث اإنه يف 
حرب 1967 مّت تهجري حلوايل 330 األف فل�شطيني من اأر�شهم، كما اأن هناك لجئني ا�شطروا اإىل اخلروج 

من فل�شطني حتت ظروف خمتلفة )غري احلرب( ومنعوا من العودة. 

وبالتايل يجب النتباه اإىل اأن اإح�شاءات الأونروا بخ�شو�ض الالجئني غري �شحيحة. ول ميكن التعامل مع اأرقام 
الأونروا كاأرقام حقيقية تعرب عن اأعداد الالجئني �شنة 1948 )با�شتثناء حالة �شورية ولبنان اإىل حّد ما(، فهي 
فقط تعرب عن اأرقام من �شجلوا اأنف�شهم وميكن اأن يتلقوا م�شاعدات وخدمات من الأونروا ولي�ض كل الالجئني 

الفل�شطينيني.
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مالحظات حول التحديد اجلغرايف لالجئني الفل�صطينيني:7

مالحظة: م�صطلح نازح اأطلق على الذين اأُخرجوا اأو خرجوا من اأر�ض فل�صطني املحتلة �صنة 
امل�صطلح ل ينفي كونهم لجئني، فاجلميع  الغربية وقطاع غزة(؛ لكن هذا  1967 )ال�صفة 

لجئون هجروا من ديارهم وحرموا من حقوقهم.

الفل�شطينيني  جميع  هم  لي�شوا  الفل�شطينيون  الالجئون  اأ. 
املقيمني خارج فل�شطني فقط، اإذ اإن هناك لجئني فل�شطينيني 

مقيمني داخل فل�شطني. 

الذين  الالجئون  هم  الفل�شطينيني  الالجئني  كل  لي�ض  ب. 
لجئني  هناك  لأن   ،1948 �شنة  بيوتهم  من  واأُخرجوا  ُهجروا 
لأ�شباب  خرجوا  اأو   ،1967 �شنة  بيوتهم  من  واأخرجوا  ُهجروا 

خمتلفة ومنعوا من العودة.

الذين  الالجئون  هم  فقط  الفل�شطينيون  الالجئون  لي�ض  ج. 
هناك  واإمنا  فل�شطني،  وخارج  والقطاع  ال�شفة  يف  يعي�شون 

لجئون فل�شطينيون يقيمون داخل فل�شطني املحتلة 1948.

د. ال�شعب الفل�شطيني خارج فل�شطني هو عبارة عن مزيج بني 
لجئي فل�شطني 1948 و1967؛ ولي�ض فقط من لجئي 1948. 

خميمات بئر ال�صبع
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1 القرار 194 بوجوب ال�صماح بالعودة لالجئني الفل�صطينيني:
تبّنى الوفد الربيطاين يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اقرتاح الكونت برنادوت ب�شاأن “الالجئني”. يف 1948/12/11، 
وبعد الت�شويت )مع 35، �شّد 15، ممتنع 8( اأ�شدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة القرار رقم 194 والذي جاء يف 

الفقرة 11 منه باأن اجلمعية العامة:

لالجئني  ممكن  وقت  اأقرب  يف  بالعودة،  ال�شماح  وجوب  تقرر 
اإىل ديارهم، والعي�ض ب�شالم مع جريانهم،  العودة  الراغبني يف 
ووجوب دفع تعوي�شات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة 
اإىل ديارهم، وكذلك عن كل فقدان اأو خ�شارة اأو �شرر للممتلكات 
الدويل  القانون  ملبادئ  وفقاً  اأ�شله  اإىل  ال�شيء  يعود  بحيث 
والعدالة، بحيث يعّو�ض عن ذلك الفقدان اأو اخل�شارة اأو ال�شرر 

من قبل احلكومات اأو ال�شلطات امل�شوؤولة.

واأ�شيل من  اأ�شا�شي  العودة كجزء  اإىل تطبيق حّق  القرار  يدعو 
من  للراغبني  ال�شماح  وجوب  على  ويوؤكد  الدويل،  القانون 
يعود  هنا  واخليار  الأ�شلية،  ديارهم  اإىل  العودة  يف  الالجئني 
نيابة عنه  يقرر  اأن  ولي�ض لغريه  يعود  اأن  اإىل �شاحب احلق يف 
اأو مينعه، واإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعدُّ عماًل عدوانياً. 
لالأمم  تابعة  توفيق  جلنة  اإقامة  على  اأي�شاً  القرار  ن�ّض  وقد 
املتحدة تكون مهمتها ت�شهيل اإعادة الالجئني اإىل وطنهم واإعادة 
تاأهيلهم القت�شادي والجتماعي وكذلك دفع التعوي�شات لهم.

ثانيًا: الالجئون الفل�صطينيون يف القرارات الدولية: 
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ومت تاأكيد هذا القرار اأكرث من 120 مرة، مع رف�ض الكيان ال�شهيوين تنفيذه، ومل تقم الأمم املتحدة باأي درجة من درجات 
الإلزام لل�شهاينة بتنفيذ القرار. مع العلم اأن اأحد �شروط دخول الكيان ال�شهيوين يف ع�شوية الأمم املتحدة هو تنفيذ حّق 

العودة، والكيان الإ�شرائيلي وافق على ذلك، ولكنه عندما دخل اإىل الأمم املتحدة مل ينفذه ومل يلزمه اأحد بذلك. 

وهذا القرار يعني:

اأن العودة حّق واجب التنفيذ.

تتوقف العودة على الختيار احلر لالجئ، مبعنى اأن الالجئ حّر ينفذ العودة متى �شاء وكيف يريد.

اأن العودة حّق طبيعي ولي�ض ِمنَّة على اأحد.

اأنه ل يجوز منع اأو حجب هذا احلق عن الإن�شان الفل�شطيني.

اإن عودة الفل�شطيني لوطنه عودة مواطن له كامل احلقوق املدنية وال�شيا�شية. 

1
2
3
4
5

2 قرار ت�صكيل الأونروا:
ال�شعب  م�شاعدة  هدفها  وكان   1949/12/8 يف  ت�شكلت 
الدول  يف  منها  يعانون  التي  ال�شعوبات  ملواجهة  الفل�شطيني 
اإن�شانياً، ومل تتنب هدفاً  اأخذت �شكاًل  اإليها، وقد  التي جلوؤوا 

�شيا�شياً اأو عملياً باجتاه عودة الالجئني لالأر�ض.

3 الأمم املتحدة واحلقوق الثابتة لل�صعب الفل�صطيني: 
ظلت الأمم املتحدة تتعامل مع ق�شية فل�شطني كق�شية لجئني يحتاجون للم�شاعدة �شنة 1969، عندما ذكرت لأول مرة 

يف قراراتها “احلقوق الثابتة ل�شعب فل�شطني”.
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ت ذلك عن�شراً ل غنى عنه  ويف نهاية 1970 اعرتفت الأمم املتحدة لأول مرة بحق �شعب فل�شطني يف تقرير م�شريه، وعدَّ
يف اإقامة �شالم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�شط. 

1
2
3
4
5
6

وُيعدُّ قرار 3210 يف  1974/10/14 تطوراً مهماً، اإذ اعترب اأن ال�شعب الفل�شطيني هو الطرف الأ�شا�شي املعني بق�شية 
فل�شطني، ويف  1974/11/22 �شدر القرار 3236 الذي يعد قراراً تاريخياً يتحدث عن “حقوق ال�شعب الفل�شطيني” 

وفيه يوؤكد احلقوق الثابتة ل�شعب فل�شطني، وخ�شو�شاً:

احلق يف تقرير م�شريه دون تدخل خارجي. 

احلق يف ال�شتقالل وال�شيادة الوطنية.

احلق يف عودة الالجئني، واملطالبة باإعادتهم. 

الحرتام الكلي حلقوق ال�شعب الفل�شطيني، واأنه اأمر ل غنى عنه حلل ق�شية فل�شطني.

اإن ال�شعب الفل�شطيني طرف رئي�شي يف اإقامة �شلم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�شط. 

حّق ال�شعب الفل�شطيني يف ا�شتعادة حقوقه بكافة الو�شائل، وفقاً ملقا�شد ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه. 
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يف  الأخرية  التطورات  اأ�شعفت 
اجلانب  قوة  املا�شية  �شنة   25 الـ 
و�شوء  الت�شرد  نتيجة  الفل�شطيني 
وقد  املختلفة.  وال�شغوطات  الأداء 
�شّكل املوؤمتر الـ 19 للمجل�ض الوطني 
الفل�شطيني الذي عقد يف اجلزائر يف 
نوفمرب  الثاين/  ت�شرين  منت�شف 
اأعلنت  عندما  حتول  نقطة   ،1988
ا�شتقالل  التحرير  منظمة  قيادة 
نف�شه  الوقت  يف  لكنها  فل�شطني، 
التق�شيم  قرار  على  ذلك  بنت 
الأمن  جمل�ض  قرار  على  ووافقت 

ثالثًا: مفاو�صات الت�صوية ال�صلمية وق�صية الالجئني:

242، وبالتايل كان ذلك تراجعاً خطرياً. ثم حدث تنازل خطري اآخر يف اتفاقية اأو�شلو التي اعرتفت بـ“اإ�شرائيل” وبحقها يف 
اأرا�شي فل�شطني، وبالتايل اأ�شبح �شقف املطالب الفل�شطينية بفل�شطني مرتبطاً بال�شفة الغربية  77% من  ال�شتيالء على 

وقطاع غزة فقط.

مفاو�شات  ويف  النهائي.  احلل  مباحثات  اإىل  الالجئني  مو�شوع  البحث يف  تاأجيل  على  التفاق  مّت  اأو�شلو  اتفاق  ويف 
كامب ديفيد �شنة 2000، ُذكر اأنه مّت احلديث غري الر�شمي على اإعادة 100 األف فل�شطيني فقط من اأ�شل اأكرث من 
خم�شة ماليني لجئ من اأبناء الـ 1948، اأما لجئو �شنة 1967 فلم يكن هناك مانع من عودتهم اإىل ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة.

من الي�صار ال�صادات وكارتر وبيغن يوقعون على اتفاقات كامب ديفيد �صنة 1978
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كانت وثيقة جنيف �شنة 2003 موؤ�شراً خطرياً على 
جتاه حّل ق�شية الالجئني، وُتعدُّ من اأخطر الوثائق 
القيادات  من  عدد  هم  عليها  وقعوا  الذين  لأن 
الفل�شطينية الذين كانوا قريبني من �شانع القرار 
عبا�ض  اأم حممود  اأبو عمار  كان  �شواء  الفل�شطيني 
الرازق، ونبيل  )اأمثال يا�شر عبد ربه، وه�شام عبد 
وحممد  فار�ض،  وقدورة  العمري،  ورائد  ق�شي�ض، 
مبوجبها  والذين  منا�شرة...(؛  وزهري  احلوراين، 
ويربطونه  العودة،  حّق  عن  التنازل  على  يوافقون 
الالجئني،  بع�ض  عودة  على  “اإ�شرائيل”  مبوافقة 
للكيان  كاإ�شعار  ذلك  وكان  ال�شمل.  مّل  اأ�شا�ض  على 
حّق  عن  التنازل  باإمكاننا  لحقاً  اأنه  ال�شهيوين 

العودة.

املبادرة  فاإن  الر�شمية  الناحية  من  الآن  وحتى 
يتحدثان  الر�شمي  الفل�شطيني  واملوقف  العربية 
الغرف  يف  ولكن  لالجئني؛  العودة  حّق  عن 
الدولة  اإقامة  اأجل  من  اأنه  خماوف  هناك  املغلقة 
الفل�شطينية، فمن املمكن اأن يتم التنازل عن حّق 
الالجئني الفل�شطينيني يف العودة اإىل ديارهم كما 

حدث يف وثيقة جنيف.

قرار جمل�ض الأمن الدويل رقم 242
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1 الفل�صطينيون يف العامل:
مع نهاية �شنة 2012 وبداية �شنة 2013 بلغ عدد الفل�شطينيني نحو 11 مليوناً و555 األف ن�شمة، يقيم نحو 5 ماليني 
و755 األف ن�شمة خارج فل�شطني بن�شبة 49.8%، بينما يقيم يف فل�شطني التاريخية نحو 5 ماليني و800 األف ن�شمة اأي ما 
ن�شبته 50.2%. وهذه الإح�شائيات دقيقة اإىل حّد كبري يف داخل فل�شطني، لكنها اأرقام تقديرية يف خارج فل�شطني مبنية 

على جمموعة من املعطيات واملوؤ�شرات الإح�شائية.

جدول رقم )3(: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2012

)%(العدد )بالألف ن�صمة(مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــان الإقــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــة املــــئــــويــــة  ــة  ــبـ ــصـ ــ�ـ ــنـ الـ

الأرا�صي املحتلة �صنة 1967
2,70023.4ال�صفة الغربية

1,70014.7قطاع غزة

1,40012.1الأرا�صي املحتلة �صنة 1948 “اإ�صرائيل”*

3,45829.9الأردن**

1,64214.2الدول العربية الأخرى

6555.7الدول الأجنبية

11,555100املجموع الكلي

رابعًا: الالجئون الفل�صطينيون )قراءة اإح�صائية عامة(:
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* بالن�شبة للمواطنني الفل�شطينيني يف الأرا�شي املحتلة �شنة 1948، فهي ل ت�شمل املواطنني يف الأرا�شي التي احتلت 
اأو فئة  العرب  امل�شيحيني غري  اأو  اللبنانيني  اأو  ال�شوريني  العرب  القد�ض، ول ت�شمل  1967 مبا فيها حمافظة  �شنة 

الآخرين. 

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2012 )%(

ققق قققق :14.7

 ققق ققققققق ققققققق
1948" ققققققق :"12.1

قققققق ققققققق ققققق :
14.2

قققققققق ققققق :5.7

قققققق :29.9

ققققققق ققققق :23.4

** بالن�شبة لعدد الفل�شطينيني يف الأردن، فقد مّت تقديرهم بالعتماد على اإح�شاء نهاية �شنة 2011، وعلى تقديرات 
 ،2011 �شنة  الأردنية  العامة  الإح�شاءات  دائرة  ال�شادرة عن  ال�شنوي  النمو  بالعتماد على معدلت  الباحث، وذلك 

والتي تقدر بـ %2.2.
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2 الالجئون الفل�صطينيون:
اإذا ما مت احت�شاب الفل�شطينيني املقيمني يف اخلارج مع الالجئني الفل�شطينيني املقيمني داخل فل�شطني فاإن العدد 
يقيم  بينما  التاريخية،  فل�شطني  يف  منهم   %26.5 يقيم   ،2012 �شنة  نهاية  مع  ن�شمة  األف  و829  ماليني   7 يبلغ 

73.5% خارج فل�شطني.

ونالحظ من هذا املجموع اأن نحو 67.8% من �شعب فل�شطني هم يف حالة جلوء. وهي اأكرب ن�شبة يف الكرة الأر�شية 
ل�شعب يف حالة جلوء.

جدول رقم )4(: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات نهاية �شنة 2012

الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(البلد

79710.2ال�صفة الغربية

1,12714.4قطاع غزة

فل�صطني املحتلة �صنة 1948 
1501.9“اإ�صرائيل”

3,45844.1الأردن

4746لبنان

5296.8�صورية

6398.2باقي الدول العربية

6558.4الدول الأجنبية

7,829100املجموع
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اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات نهاية �شنة 2012 )بالألف ن�شمة(

ققققققق ققققق قققق :639
" ققققققق :"150

ققققق :474

ققققق :529

ققققققق ققققق :797

ققق قققق :1,127

قققققققق ققققق :655

قققققق :3,458

3 الالجئون الفل�صطينيون يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة:
2012، باأن هناك نحو  تظهر املوؤ�شرات الإح�شائية للجهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني يف رام اهلل يف نهاية �شنة 
ي�شكلون  والقطاع، وهم  ال�شفة  األف فل�شطيني يقيمون يف  اأربعة ماليني و357  اأ�شل  األف لجئ من  مليون و924 
44.2% من ال�شكان. كما اأنهم ي�شكلون 67.4% من �شكان قطاع غزة، و29.7% من �شكان ال�شفة الغربية. ويالحظ 
الأونروا )كما �شرنى( فيما يتعلق بالالجئني يف  اإح�شائيات  املركزي وبني  اإح�شائيات اجلهاز  اأن ثمة اختالفاً بني 
ال�شفة والقطاع. ولعل ذلك يعود اإىل اأن اأعداداً من الالجئني امل�شجلني لدى الأونروا قد انتقلوا لالإقامة يف اخلارج...



56

جدول رقم )5(: مقارنة بني جمموع ال�شكان والالجئني الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة نهاية �شنة 2012

الالجئونال�صكان
الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(الن�صبة املئوية )%(العدد )بالألف ن�صمة(مكان الإقامة

2,68461.679729.7ال�صفة الغربية
1,67338.41,12767.4قطاع غزة

4,3571001,92444.2ال�صفة والقطاع

مقارنة بني جمموع ال�شكان والالجئني الفل�شطينيني يف ال�شفة والقطاع  نهاية �شنة 2012 )بالألف ن�شمة(

2,
68

4

79
7

1,
67

3

1,
12

7

4,
35

7

1,
92

4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

ااا اااااا ااااااااااا اا ااااااا اا

ااا ااا اااااااا



57

4 الالجئون الفل�صطينيون ح�صب �صجالت الأونروا:
تظهر �شجالت الأونروا اأن عدد الالجئني امل�شجلني لديها يف مطلع �شنة 2013 بلغ 4 ماليني و 920 األف �شخ�ض. 
وهو اإح�شاء كما اأ�شرنا �شابقاً، ل ميثل جميع الالجئني الفل�شطينيني. وقد اأ�شافت الأونروا حديثاً بند “اأ�شخا�ض 
معنى  تو�شح  اأن  دون  خدماتها،  لتلقي  امل�شتحقني  ي�شملون  الذين  اأولئك  باأنهم  عرفتهم  وقد  اآخرون”  م�شجلون 
لالجئ  الوكالة  تعريف  عليهم  ينطبق  ل  ممن  امل�شتفيدين  ذلك  ي�شمل  وقد  بدقة.  الإلكرتوين  موقعها  على  ذلك 

الفل�شطيني، وهو تعريف قا�شر ل يغطي كافة فئات الالجئني.

لالجئني  الأكرب  العدد  اأن  ويالحظ 
يف  موجود  الأونروا  لدى  امل�شجلني 
ال�شفة  ثم  غزة  قطاع  يليه  الأردن 

الغربية ثم �شورية ثم لبنان.

القا�شية  احلالة  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
وانعدام الأمن، التي وجد الالجئون 
اأنف�شهم  �شورية  يف  الفل�شطينيون 
ال�شعبي  احلراك  اندلع  منذ  فيها، 
�شنة  من  الأول  الن�شف  يف  والثورة 
اأكرث  اإىل هجرة  اأدى  2011. وهو ما 

من ن�شف الفل�شطينيني يف داخل �شورية نف�شها، كما غادر نحو �شتني األفاً منهم اإىل اخلارج وخ�شو�شاً لبنان.

كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن الكثري من الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان قد غادروها اإىل بلدان اخلليج اأو اأوروبا الغربية 
اأن  اإىل  اأ�شمائهم يف �شجالتها؛ حيث ت�شري العديد من الدرا�شات والتقديرات  مع احتفاظهم ببطاقات الأونروا وبقاء 

العدد الفعلي لالجئني الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان هو نحو 300 األف لجئ.
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خميمات  عدد  فاإن   )7( رقم  اجلدول  يو�شح  وح�شبما 
الالجئني الر�شمية التي ترعاها الأونروا يبلغ 58 خميماً، 
الأردن،  يف  وع�شرة  غزة،  يف  وثمانية  ال�شفة،  يف   19 منها 
امل�شجلون  والالجئون  لبنان.  يف  و12  �شورية،  يف  وت�شعة 
ن�شبة  واأعلى  املخيمات؛  يف  منهم   %28.9 �شوى  ي�شكن  ل 
لالإقامة يف املخيمات هي يف لبنان بن�شبة 50.3%، واأدناها 

يف الأردن بن�شبة %17.5.

خريطة رقم )8(: مناطق عمل الأونروا اخلم�ض

يقع خميما النريب والالذقية اإىل ال�شمال من الر�شم املبني يف  مالحظة: 
اخلريطة.

هذه اخلريطة معدلة عن امل�شدر الأ�شلي يف: 
Site of the Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs (PASSIA), http://www.passia.org/

خميم نهر البارد

خميم الن�صريات جنوبي مدينة غزة
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جدول رقم )6(: عدد الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا يف 2013/1/1 

جمموع الأ�صخا�ض امل�صجلنياأ�صخا�ض م�صجلون اآخرونالالجئون امل�صجلوناملنطقة
741,409154,294895,703ال�صفة الغربية

1,203,13560,1771,263,312قطاع غزة

441,54332,510474,053لبنان

499,18929,522528,711�صورية

2,034,64175,4732,110,114الأردن

4,919,917351,9765,271,893املجموع

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2013/1/1

741,409

154,294

1,203,135

60,177

441,543

32,510

499,189

29,522

2,034,641

75,473

0
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ققققققققققققققققققق ققققققققققق ققققق

قققققققق قققققققق ققققق ققققق قققققق 
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جدول رقم )7(: عدد الالجئني الفل�شطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة 
يف 2013/1/1

املنطقة
عدد الأفراد 

الكلي
يف 2013/1/1

متو�صط حجم 
العائلة

)2009/9/30(

عدد 
املخيمات

عدد الأفراد يف 
املخيمات

يف 2013/1/1

ن�صبة الأفراد املقيمني يف
املخيمات يف 2013/1/1 )%(

ال�صفة 
895,7033.7919216,40324.2الغربية

1,263,3124.438540,51542.8قطاع غزة

474,0533.7312238,52850.3لبنان

528,7113.999159,30330.1�صورية

2,110,1144.8710369,94917.5الأردن

5,271,8934.35581,524,69828.9املجموع

عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2013/1/1 

ققققق :528,711

ققققققق ققققق :895,703

ققق قققق:
1,263,312 

قققققق :2,110,114

ققققق :474,053
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عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2013/1/1
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يف  اليهود  عدد  اأن  اإىل  الر�شمية  الإ�شرائيلية  الإح�شائيات  ت�شري 
يهودي  ماليني  �شتة  نحو   2012 �شنة  نهاية  يف  بلغ  املحتلة  فل�شطني 
مقابل مليون و 645 األف فل�شطيني يقيمون يف فل�شطني املحتلة �شنة 
1948. غري اأن الكيان ال�شهيوين ي�شم �شكان �شرقي القد�ض واجلولن 
اأ�شا�ض قيامه ب�شم هذه املناطق ر�شمياً،  اأعداد �شكان الكيان، على  اإىل 
مع العلم اأنه ل توجد دولة يف العامل تعرتف بهذا ال�شم مبا يف ذلك 
الوليات املتحدة. واإذا ما حذف من اإجمايل ال�شكان اأعداد اأبناء �شرقي 
هم  فل�شطيني  األف  و400  مليون  نحو  ف�شيتبقى  واجلولن  القد�ض 
�شكان ما يعرف بفل�شطينيي 1948 )من اأ�شل 7 ماليني و723 األف(؛ 

وبالتايل ت�شبح ن�شبتهم نحو 18.1% من ال�شكان.

5 الجتاهات ال�صكانية بني الفل�صطينيني واليهود يف فل�صطني املحتلة:
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جدول رقم )8(: اأعداد ال�شكان يف “اإ�شرائيل” 2005–2012

اإجمايل ال�صنة
العرب )مبن فيهم �صكان �صرقي القد�ض اليهود 

اآخرونواجلولن( 

العدد
)بالألف ن�صمة(

الن�صبة
العدد

)بالألف ن�صمة(
الن�صبة

العدد
)بالألف ن�صمة(

الن�صبة

20056,9915,314761,37719.73004.3

20067,1175,39375.81,41319.93104.4

20077,2445,47875.61,450203154.3

20087,4125,60375.61,49920.23114.2

20097,5525,70475.51,53620.33134.1

20107,6955,80375.41,57420.53184.1

20117,8375,90875.41,61120.63184.1

20127,9686,00575.41,64520.63194
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اأعداد ال�شكان يف “اإ�شرائيل” 2005–2012 )بالألف ن�شمة(
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وخالل 52 عاماً من اإن�شائه )1948–2000( متكن الكيان ال�شهيوين من ا�شتقدام نحو مليونني و900 األف مهاجر 
يهودي. وكان هناك موجات كربى للهجرة اليهودية بعد حرب 1948 مبا�شرة، وكذلك بعد �شقوط الحتاد ال�شوفييتي 
ال�شنوات  بالن�شوب يف  بداأ  اليهودية  الهجرة  اأن خمزون  اأوروبا. غري  �شرقي  ال�شرتاكية يف  الدول  وانهيار منظومة 
املا�شية؛ واأخذت اأعداد املهاجرين يف التناق�ض وتراوح معدلها ال�شنوي يف الفرتة 2003–2012 بني نحو 15 األفاً 
و23 األفاً. كما ت�شري بع�ض امل�شادر اإىل ارتفاع معدل الهجرة اليهودية ال�شلبية من “اإ�شرائيل” نف�شها اإىل اخلارج 
اأ�شارت �شحيفة  2011، ح�شبما  �شنوياً، واأن عدد اخلارجني جتاوز عدد القادمني يف �شنة  �شخ�ض  اآلف  بنحو ع�شرة 
ال�شفري اللبنانية يف 2012/1/9  نقاًل عن �شحيفة معاريف الإ�شرائيلية. وت�شري م�شادر وزارة ال�شتيعاب الإ�شرائيلية 
ومكتب الإح�شاء املركزي الإ�شرائيلي اإىل اأن نحو 700 األف اإ�شرائيلي يعي�شون يف الواقع خارج الكيان الإ�شرائيلي مع 

نهاية �شنة 2008.
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جدول رقم )9(: اأعداد اليهود املهاجرين اإىل “اإ�شرائيل” 1990–2012 

1995200020012002200320042005–19901999–1994ال�صنة

609,322346,99760,19243,58033,56723,26820,89321,180العدد

املجموع الكلي2006200720082009201020112012ال�صنة
19,26418,13113,69914,57216,63316,89216,5571,274,747العدد

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�شرائيل” 2002–2012
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اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�شرائيل” 1990–2012
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ت�شري م�شادر يهودية و�شهيونية اإىل اأن عدد اليهود 
ويبني  ن�شمة،  مليون   13.5 نحو  يبلغ  العامل  يف 
اجلدول التايل اأن 82% من يهود العامل يقيمون يف 
الكيان ال�شهيوين والوليات املتحدة الأمريكية. ومن 
اأن اأعداد اليهود يف العامل مل ت�شهد  اجلدير بالذكر 
تزايداً منذ اأكرث من اأربعني عاماً؛ حيث يعاين اليهود 
الأ�شري،  التفكك  ومن  املواليد،  ن�شبة  انخفا�ض  من 
ومن الذوبان يف املجتمعات التي يعي�شون بينها خارج 
الكيان الإ�شرائيلي، ومن انت�شار قيم املنفعة واللذة... 

وغريها من القيم املرتبطة باحل�شارة الغربية.
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جدول رقم )10(: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 2010

الوليات “اإ�صرائيل”البلد
اأ�صرتاليااأملانياالأرجنتنيرو�صيابريطانياكندافرن�صااملتحدة

باقي
الدول

املجموع

العدد
)بالألف 

ن�صمة(
5,8035,27548237529119918211910867413,508

الن�صبة 
)%(42.939.13.62.82.21.51.30.90.84.9100

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2010 )%(

"ققققققق": 42.9
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الفل�شطينيني  عدد  باأن  مهمة  دللت  التاريخية  فل�شطني  يف  والفل�شطينيني  لليهود  ال�شكانية  املوؤ�شرات  وتعطي 
�شيتجاوز عدد اليهود مع نهاية �شنة 2016، واأن هذا العدد �شيزيد على عدد اليهود باأكرث من 350 األفاً �شنة 2020. 
وهذا ي�شري اإىل مدى �شمود ال�شعب الفل�شطيني يف اأر�شه، وف�شل �شيا�شات التهجري التي مار�شها الكيان ال�شهيوين 
حتى الآن. غري اأنه جتب الإ�شارة اإىل اأن فل�شطينيي 1948 ل ي�شكلون �شوى 24.1% )نحو 1.4 مليون( من جمموع 
فل�شطينيي الداخل، بينما يعي�ض 75.9% منهم )نحو 4.4 ماليني( يف ال�شفة والقطاع. كما يجب التنبيه اإىل �شعور 
الدفع  اإىل  ال�شهيونية  بع�ض اجلهات  و�شعي  الفل�شطينية؛  الدميوغرافية”  “القنبلة  ي�شمونه خطر  ال�شهاينة مبا 

باجتاه تطهري عرقي جديد للفل�شطينيني.

جدول رقم )11(: العدد املقدر للفل�شطينيني واليهود يف فل�شطني التاريخية 2012–2020 )بالألف ن�شمة(

ال�صنة
عدد الفل�صطينيني

عدد اليهود فل�صطني التاريخيةفل�صطني املحتلة �صنة 1948“اإ�صرائيل”ال�صفة والقطاع
20124,4001,4005,8006,005
20134,5321,4355,9676,113
20144,6681,4716,1396,223
20154,8081,5086,3166,335
20164,9521,5466,4986,449
20175,1011,5856,6866,565
20185,2541,6256,8796,683
20195,4121,6667,0786,803
20205,5741,7087,2826,925
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العدد املقدر للفل�شطينيني واليهود يف فل�شطني التاريخية 2012–2020 )بالألف ن�شمة(
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ــة: ــ ــم ــ ــات ــ خ

لن�شوء  تاريخياً  مدخاًل  تقدم  اأن  الدرا�شة  هذه  حاولت 
م�شحاً  تقدم  واأن  الفل�شطينيني؛  الالجئني  ق�شية 
التف�شيالت  اإىل  تتطرق  ومل  لالجئني.  عاماً  اإح�شائياً 
املتعلقة باأحوال الالجئني ومعاناتهم يف موا�شع اللجوء، 
ومل تدخل يف تف�شيالت اجلوانب القانونية وال�شيا�شية 
املتعلقة بهم، لأن ذلك �شيكون مهمة امل�شاقات الأخرى يف 

دبلوم درا�شات الالجئني.

تعدُّ  الفل�شطينيني  الالجئني  ق�شية  فاإن  عام،  وب�شكل 
اأحد ال�شواهد الكربى على الظلم الفادح الذي تعر�ض له 
ال�شعب الفل�شطيني، وت�شري اإىل اأن الدعم الغربي املطلق 
الالجئني  ماأ�شاة  يتغا�شى عن  الإ�شرائيلي جعله  للكيان 
وعن اأب�شط حقوقهم، وكان �شبباً يف تعطيل تنفيذ ع�شرات 
التي  اأر�شهم  اإىل  الالجئني  بعودة  الدولية  القرارات 

اأخرجوا منها.

و�شرعياً  طبيعياً  حقاً  باعتباره  العودة  بحق  التم�شك  اإن 
ثوابت  من  ثابتاً  وباعتباره  وجماعياً،  وفردياً  وقانونياً 
اإثبات  يف  اأ�شا�شياً  معياراً  �شيبقى  الفل�شطينية،  الق�شية 
دعم والتزام اأي طرف جتاه فل�شطني. اإنه ل بّد من عودة 
واإن طال الزمن، واإنه لن ي�شيع حّق وراءه ُمطالب. واإن 

اأ�شحاب احلق والعدل منت�شرون باإذن اهلل.







ــمــؤلــف فــي ســطــور: ال

يف  الدكتوراه  �شهادة  على  حا�شل  �شالح،  حممد  حم�شن  الدكتور 
الدرا�شات  يف  م�شارك  اأ�شتاذ   .1993 �شنة  واملعا�شر  احلديث  التاريخ 
وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  ملركز  العام  واملدير  الفل�شطينية، 
ال�شنوي  الفل�شطيني  التقرير ال�شرتاتيجي  ر  2004، وهو حُمرِّ منذ 
الذي �شدرت منه �شبعة جملدات، وهو رئي�ض ق�شم التاريخ واحل�شارة 
التنفيذي  واملدير  �شابقاً،  مباليزيا  العاملية  الإ�شالمية  اجلامعة  يف 
بجائزة  الأول  الفائز  �شابقاً.  بعّمان  الأو�شط  ال�شرق  درا�شات  ملركز 
بيت املقد�ض للعلماء امل�شلمني ال�شبان �شنة 1997، وجائزة المتياز يف 

التدري�ض من اجلامعة الإ�شالمية العاملية مباليزيا �شنة 2002.

 �شدر له 12 كتاباً اأهمها: التيار الإ�شالمي يف فل�شطني 1917–1948، 
فل�شطني  يف  وال�شرطة  الع�شكرية  والقوات  القد�ض،  اإىل  والطريق 
1917–1939، ودرا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، والق�شية 
الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�شرة، وامل�شار التائه 
الفل�شطينية،  الق�شية  يف  الأربعون  واحلقائق  الفل�شطينية،  للدولة 
اأكرث من  الزيتونة. قام بتحرير  التقدير ال�شرتاتيجي ملركز  حمرر 
55 كتاباً، اأبرزها: قراءات نقدية يف جتربة حما�ض وحكومتها 2006–
واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير  ومنظمة   ،2007
يف  الفل�شطينيني  الالجئني  واأو�شاع  الفل�شطينية،  والوثائق  البناء، 
الكثري  له  ن�شرت  القد�ض.  ملدينة  الثقايف  الرتاث  يف  ودرا�شات  لبنان، 
من الدرا�شات املحّكمة واملقالت، و�شارك يف ع�شرات املوؤمترات املحلية 

والدولية.






