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  *مدخل إلى قضية الالجئين الفلسطينيين
  

  :مقدمة

   .بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن وااله

 وهو من مساقات دبلوم ينا هو مدخل عام لقضية الالجئين الفلسطينيين،المساق الذي بين يدإن 
 حيث سنتحدث قسمين وسنقسم المساق إلى .دراسات الالجئين؛ الذي تديره أكاديمية دراسات الالجئين

 الالجئين، وسنتحدث قضيةنشوء الخلفيات التاريخية المتعلقة بفلسطين وشعبها، وفي الجزء األول عن 
ًسنقدم مسحا عاما حولكما و  الفلسطيني،اني عن تعريف الالجئ الثقسمفي ال   الالجئين الفلسطينيينً

  . وأماكن تواجدهم في العالم،وأعدادهم

 في فهم قضية الالجئين الفلسطينيين، ًا ومعينًا مفيدًيكون هذا الفصل الدراسي فصالنرجو أن 
على ً، وأيضا ل الدارسين لهذه القضيةطريقة تناوعملية على إيجابية كون له انعكاسات تن أتمنى نو

  .ضية فلسطينق ةالعمل في خدمطرق وأساليب 

  

                                                            
 تحديث اإلحصائيات ً، خصوصا فييتقدم المحاضر بالشكر الجزيل لألخت إقبال عميش على الجهد الذي بذلته *

 .ٕواعداد الجداول والرسوم البيانية المتعلقة بالالجئين
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 القسم األول

  الخلفيات التاريخية لقضية فلسطين 

  2 الالجئين الفلسطينيينقضيةنشوء و
  

  : أرض فلسطين: ًأوال

ن على ساحل البحر على القسم الجنوبي الغربي لبالد الشام، وتقع فلسطي" فلسطين"يطلق اسم 
ٕاألبيض المتوسط، غربي قارة آسيا، وتعد صلة الوصل بين آسيا وافريقيا، كما تتميز بقربها من أوروبا ّ .

ًويحدها شماال لبنان، ومن الشمال الشرقي سوريا، ومن الشرق األردن، ومن الجنوب والجنوب الغربي  ّ
  ). مناخ البحر المتوسط(وهي تتمتع بمناخ معتدل . مصر

ّتتحدد أرض فلسطين بحدودها الجغرافية الحالية المتعارف عليها بدقة إال في أيام االحتالل لم 
وتبلغ مساحة فلسطين في حدودها . 1923-1920ًالبريطاني لفلسطين، وخصوصا خالل الفترة 

وقد ظلت حدود أرض فلسطين تضيق وتتسع عبر التاريخ، غير . 2كم 27,009ًالمتعارف عليها حاليا 
. ِّلت تعبر بشكل عام عن األرض الواقعة بين البحر المتوسط وبين البحر الميت ونهر األردنأنها ظ

ًوأيا كانت التقسيمات في العهود اإلسالمية المختلفة فإن فلسطين ظلت جزءا من بالد الشام، ولم تكن  ً
ًمثل هذه التقسيمات توسيعا أو تضييقا لتغير شيئا من حقيقة شعور أبنائها بأنهم  ً أبناء أمة مسلمة ًّ

ًواحدة، وأن والءهم للحكم ال يهتز ما دام مسلما حقا ً.  

؛ واسم فلسطين هو اسم مشتق من اسم أقوام "أرض كنعان"وأقدم اسم معروف لهذه األرض هو 
م، وورد اسمها . ق12ـ بحرية، لعلها جاءت من غرب آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجة حوالي القرن ال

                                                            
  :ًاعتمد هذا القسم بشكل أساس على مواد ومعلومات منتقاة من دراسات وكتب للمحاضر، وخصوصا 2

 مركز اإلعالم العربي، : القاهرة ( في القضية الفلسطينيةدراسات منهجية: فلسطين محمد صالح، محسن
2003.( 

  ،مركز الزيتونة : بيروت (خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةمحسن محمد صالح
 ).2012للدراسات واالستشارات، 

  ،بيروت(، طبعة مزيدة ومنقحة رؤية إسالمية: الفلسطينية في القضية حقائق وثوابتمحسن محمد صالح :
 .)2010، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ومؤسسة فلسطين للثقافة
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 وقد سكنوا المناطق .، وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع"ب ل س ت"سم في النقوش المصرية با
. اللدمدينة واستوطنوا مدن غزة وعسقالن وعاقر وجيت وأسدود، وأسسوا   بين يافا وغزة،الساحلية

 .واندمجوا بالكنعانيين بسرعة، فلم يبق لهم أثر مميز سوى أنهم أعطوا األرض اسمهم

  

  سطينجغرافية فل): 1(خريطة رقم 

  



  

 
9 

  التقسيمات اإلدارية لفلسطين في صدر اإلسالم): 2(خريطة رقم 

  
  

  :شعب فلسطين: ًثانيا
 ألف 14- ألف500(هناك آثار تشير إلى أن اإلنسان سكن فلسطين منذ العصر الحجري القديم 

إلى وجود أشكال حياة ) م. آالف ق8- ألف14(، كما تشير آثار العصر الحجري الوسيط )م.ق
. شمال غربي رام اهللا) شقبة(، كما في منطقة شقبا مثلت بما يعرف بالحضارة النطوفيةحضارية ت

ُ مراحل التطور اإلنساني األولى في التحول من الرعي إلى الزراعة قبل حوالي  فلسطينوشهدت أرض
الواقعة " أريحا"، كما أن أول مدينة جرى تشييدها في التاريخ هي مدينة .)م. ق9000( ألف سنة 11
وعندما قدم الكنعانيون . م حسبما يذكر علماء اآلثار. ق8000  سنةمال شرقي فلسطين وذلك نحوش

كانت هجرتهم واسعة بحيث أصبحوا السكان األساسيين للبالد، وقد ) م. ق2500نحو (من جزيرة العرب 
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الخليل أنشأوا ما ال يقل عن مئتي مدينة وقرية في فلسطين، مثل مدن بيسان وعسقالن وعكا وحيفا و
  .وما زالت معمورة زاخرة بالحضارات المختلفة إلى عصرنا هذا. وأسدود وبئر السبع وبيت لحم

  
  رز المواقع األثرية في فلسطينأب): 3(خريطة رقم 

  

ًويرى ثقات المؤرخين أن معظم أهل فلسطين الحاليين، وخصوصا القرويين، هم من أنسال القبائل 
ة، ومن القبائل العربية التي استقرت في فلسطين قبل الفتح اإلسالمي الكنعانية والعمورية والفلسطيني

ٕوان أهل فلسطين هؤالء هم أنفسهم الذين أسلمت أغلبيتهم . وبعده، حيث اندمج الجميع في نسيج واحد
الساحقة وتعربت لغتهم مع قدوم اإلسالم، حيث تأكدت الهوية اإلسالمية ألرض فلسطين ألطول فترة 

م وحتى اآلن، وال عبرة بإخراج جزء من  636/  هـ15ة منذ الفتح اإلسالمي لها سنة تاريخية متواصل
 .1948ًأهلها قهرا تحت االحتالل الصهيوني منذ سنة 
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  :مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين: ًثالثا

اء  العرب المسلمين في أرضهم، فأبنّإن مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق
، )مملكة داود(سرائيل دولتهم إعام من إنشاء بني  1,500فلسطين عمروا هذه األرض قبل نحو 

لقد حكم بنو إسرائيل أجزاء . ًواستمروا في أثنائها، ثم بعد أن انقطعت صلة اليهود عمليا بها إلى اآلن
ل حكمهم كما وزا) م. ق586-1000ًخصوصا في الفترة (حوالي أربعة قرون ) وليس كلها(من فلسطين 

 شعب فلسطين ّزال حكم غيرهم من الدول كاآلشوريين والفرس والفراعنة واإلغريق والرومان، بينما ظل
) م1917-636( عام 1,200وكان الحكم اإلسالمي هو األطول حيث استمر حوالي . ًراسخا في أرضه

  ). ً عاما90(باستثناء الفترة الصليبية 
منذ ( عام 1,800ًثير عمليا في حركة األحداث في فلسطين نحو وقد انقطعت قدرة اليهود على التأ

َّ، ولم يكن لهم تواجد سياسي أو حضاري وريادي فيها، بل وحرمت ) حتى القرن العشرين- م 135
حسب دراسات عدد من -من اليهود المعاصرين % 80ٕوان أكثر من . تعاليمهم الدينية العودة إليها

ّ ال يمتون تاريخيا بأي صلة -Arthur Koestler ر آرثر كوستلراليهود أنفسهم مثل الكاتب الشهي ً ّ
ًلفلسطين، كما ال يمتون قوميا لبني إسرائيل، فاألغلبية الساحقة ليهود اليوم تعود إلى يهود الخزر 

َّ تركية قديمة كانت تقيم في شمالي القوقاز، وتهودت في القرن الثامن -  وهي قبائل تترية "األشكناز"
  !! ٕلهؤالء اليهود، فهو ليس إلى فلسطين وانما إلى جنوب روسيا"  عودةّحق"فإن كان ثمة . الميالدي

ثم إن دعوى تعلق اليهود بفلسطين وارتباطهم بها ال تقف أمام حقيقة أن معظم بني إسرائيل رفض 
االنضمام إلى موسى عليه السالم في مسيرته لألرض المقدسة، كما رفض معظمهم العودة إليها من 

بل بعد أن عرض عليهم اإلمبراطور الفارسي قورش ذلك، وطوال التاريخ وحتى أيامنا هذه لم تزد با
، إال قبل بضع من اليهود في العالم% 40 أعداد اليهود في فلسطين في أفضل أحوالهم عن نحو

  ).ً تقريبا2007  سنةمنذ(سنوات 
  

  :نشأة المشروع الصهيوني: ًرابعا

/ إلى مصر، التي احتلها بسهولة في تموز Napoleon Bonaparte لفتت حملة نابليون بونابرت
، األنظار إلى مدى ضعف الدولة العثمانية، وفتحت شهية االستعمار األوروبي القتسام 1798 يوليو

وبالرغم من أن حملة بونابرت على فلسطين انتهت بالفشل على أسوار مدينة عكا . تركة هذه الدولة
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ٕول زعيم سياسي أوروبي يصدر دعوة رسمية لليهود لتحقيق آمالهم واقامة ، إال أنه كان أ1799سنة 
  . في أثناء حصاره لعكا20/4/1799كيانهم على أرض فلسطين، وقد نشر دعوته هذه في 

إلى فلسطين لتأخذ " للعودة"ولم تكن أصداء الدعاوي التي أطلقها اليهود والصهاينة غير اليهود 
ًغير أن قدوم اليهود ظل مرتبطا بالعاطفة الدينية التقليدية . ن التاسع عشرًأبعادا جدية قبل نهايات القر ّ

، ولم يأخذ طابع "خيرية"في زيارة األماكن المقدسة، أو السكن بجوارها، كما ارتبط بمشاريع استيطانية 
 نحو خمسة آالف، 1799فقد كان عدد اليهود في فلسطين سنة . البرنامج السياسي المنظم المكشوف

  .ًيهوديا 13,920بلغ  1876 سنة وفي

ًأخذت الهجرة اليهودية تتخذ طابعا أكثر تنظيما وكثافة منذ سنة  المشكلة " إثر تصاعد 1882ً
في روسيا، وقامت السلطات العثمانية بعدد من اإلجراءات لمنع االستيطان اليهودي في " اليهودية

، ووضعته مباشرة تحت إشراف  بفصل سنجق القدس عن والية سورية1887فلسطين، وقامت سنة 
وبالرغم من أن عدد . إلعطاء رعاية واهتمام أكبر لهذه المنطقة) الباب العالي(الحكومة المركزية 

 ألف شخص 367ًاليهود الذين تركوا بلدانهم األصلية، خصوصا روسيا وشرقي أوروبا، بلغ مليونين و
ً ألفا، أي ما 55نهم إلى فلسطين بلغ نحو ، إال أن عدد من استطاع الهجرة م1914-1881خالل الفترة 

. ، بينما هاجرت األغلبية الساحقة إلى الواليات المتحدة وأوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية%2.32نسبته 
  .وهذا يدل على نجاح نسبي للسلطات العثمانية في الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين

عت إلنشاء كيان يهودي في فلسطين، إلى ظهور تعود أسباب نشأة الحركة الصهيونية، التي س
ً وسط مسيحيي أوروبا، وخصوصا ، المؤيدة لتجميع اليهود في فلسطين،النـزعات الصهيونية

ًوتعود أيضا إلى فشل حركة االستنارة اليهودية . البروتستانت منذ القرن السادس عشر الميالدي
كما تعود إلى ظهور . لتي يعيشون فيهاالتي سعت إلى دمج اليهود في المجتمعات ا" الهسكال"

 ،ًاأليديولوجيات القومية والوطنية ونشوء الدولة القومية في أوروبا خصوصا في القرن التاسع عشر
وتعود من جهة . ورغبة أعداد من اليهود في أن تكون لهم أرض يحكمونها ويعيشون فيها قوميتهم

وبا الشرقية، وما تعرض له اليهود من اضطهاد ًخصوصا في أور" المشكلة اليهودية"أخرى إلى نشأة 
وقد . ًعلى يد الروس، والتي دفعت عددا من اليهود للمطالبة بمالذ آمن لهم وبدولة خاصة باليهود

ُّاستفاد اليهود في سبيل تحقيق ذلك من تمكن بعضهم من الوصول إلى دوائر النفوذ والقرار في أوروبا 
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روبا الغربية وأمريكا لم يكن يرغب باستيعاب موجات الهجرة اليهودية ًثم إن عددا من بلدان أو. وأمريكا
  .القادمة من شرق أوروبا، وكانت تريد تحويل هذه الموجات إلى خارج بلدانها

وانعقاد  World Zionist Organization (WZO)وقد كان إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية 
 فاتحة Theodor Herzl بزعامة ثيودور هرتزل 31/8/1897-29سويسرا في في مؤتمرها األول في بال 

والحركة . العمل الصهيوني السياسي المؤسسي المنظم، لتأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين
الصهيونية حركة عنصرية قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية وقومية يهودية، وشرط نجاحها 

وال فرق في جوهر الفكرة .  في أرضهم والحلول مكانهممرتبط بإلغاء حقوق أهل فلسطين العرب
الصهيونية بين تيارات علمانية أو اشتراكية أو دينية أو ثقافية أو سياسية، فالصهاينة كلهم في النهاية 

  . صهاينة توفيقيون يسعون إلى األهداف العليا نفسها

دبلوماسية، ومحاولة وقد حرص هرتزل على تحقيق المشروع الصهيوني من خالل االتصاالت ال
ّتشجيع القوى الكبرى، وخصوصا بريطانيا، على تبني هذا المشروع، في ضوء المصالح والفوائد التي  ً

 ،ًوقد حاول هرتزل عبثا إقناع الدولة العثمانية ببيعه فلسطين. يمكن أن يجنيها الغرب االستعماري
ًواعطاء اليهود حكما ذاتيا فيها تحت السيادة العثمانية، و ً فتح أبواب الهجرة اليهودية إليها مقابل عروض ٕ
ِّمغرية، كانت الدولة العثمانية في أمس الحاجة إليها - 1876( إال أن السلطان عبد الحميد الثاني ،َ

ّوقف سدا منيعا ضد رغبات اليهود) 1909 ً ًوبشكل عام، فشلت الحركة الصهيونية عالميا في الحصول . ً
  .الحرب العالمية األولى شيء ذي قيمة حتى نهاية ّعلى أي

وقد كان ألبناء فلسطين نشاط مبكر في مواجهة المشروع الصهيوني، وكانت أولى االصطدامات 
بتقديم العرائض وقام الفلسطينيون ، 1886بين الفالحين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة سنة 

 صحيفتيهيوني مثل  في تبيان الخطر الص الفلسطينيةللسلطات العثمانية، كما نشطت الصحف
 ، وسليمان التاجي الفاروقي،كما برز من رجاالت فلسطين يوسف ضيا الخالدي. الكرمل وفلسطين

  . الخطر الصهيونيحذروا منممن ... ٕواسعاف النشاشيبي
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  : االحتالل البريطاني لفلسطين: ًخامسا
بإنشاء وطن قومي  وعد بلفور 2/11/1917َّتبنت بريطانيا المشروع الصهيوني، فأصدرت في 

، وتنكرت لوعودها 1918سبتمبر / لليهود في فلسطين، وتمكنت من إتمام احتاللها لفلسطين في أيلول
ّللعرب بزعامة الشريف حسين بالحرية واالستقالل، وقسمت دوائر النفوذ في بالد الشام والعراق بينها 

ي خططت لجعل فلسطين منطقة الت) 1916مايو / أيار( بيكو -وبين فرنسا وفق اتفاقيات سايكس 
/ نيسان (San Remo Agreement  سان ريموةثم إن بريطانيا استأثرت بفلسطين وفق اتفاقي. دولية

 انتدابها على فلسطين الذي أقرته لها عصبة ّ، وتمكنت من إدماج وعد بلفور في صك)1920بريل أ
 األمم، كانت قائمة على أساس غير أن فكرة االنتداب التي ابتدعتها عصبة. 24/7/1922األمم في 

ّوقد تضمن صك االنتداب نفسه على فلسطين . ٕمساعدة الشعوب المنتدبة واعدادها لنيل استقاللها
في االرتقاء بمؤسسات الحكم المحلي، وصيانة الحقوق المدنية ) بريطانيا(مسؤولية الدولة المنتدبة 

ًلفور في نهاية األمر عائقا في وجه أبناء وهذا يعني أال يقف وعد ب. والدينية لجميع سكان فلسطين
ٕفلسطين ضد االرتقاء بمؤسساتهم واقامة دولتهم ًوكان تنفيذ وعد بلفور يعني عمليا اإلضرار بمصالح . ّ

وقد فضلت بريطانيا . أهل فلسطين وحقوقهم، وتعطيل بناء مؤسساتهم الدستورية باتجاه إقامة دولتهم
َّلفور، وأصمت آذانها ولم تحترم الشق المتعلق بحقوق أبناء فلسطين ًدائما التزام الشق المتعلق بوعد ب

 . العرب

 ، ألف نسمة665 حوالي كان عدد سكان فلسطين 1918 سنةوعندما احتل البريطانيون فلسطين 
أي أن العرب . ً ألفا55، واليهود ) مسيحي ألف60 ألف مسلم، و550(عربي آالف  610منهم حوالي 
وكانت غالبية هؤالء اليهود من المهاجرين ، % 8.3السكان، بينما كان اليهودمن % 91.7كانوا نحو 

 .الغرباء القادمين من روسيا وشرق أوروبا خالل السنوات األربعين السابقة

 فتح أبواب ّوتحت االحتالل البريطاني، الذي تعهد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، تم
.  ألف يهودي483 نحو 1948-1919هود حيث هاجر في الفترة الهجرة واالستيطان على مصراعيها للي

 ألف يهودي إلى حوالي 55 بمعنى أنه زاد من 1948–1918 في الفترة مرة 13تضاعف عدد اليهود و
كن نتيجة التزايد والتكاثر يعدد اليهود في هذه الفترة لم في زيادة جوهر الفإن  ًإذا . ألف يهودي650

 أما الزيادة العربية فكانت زيادة طبيعية حيث . الهجرة اليهودية إلى فلسطيننتيجة ٕ وانما كان،الطبيعي
% 68.3 أصبحوا نحو، وهذا يعني أن العرب 1948 سنة ألف شخص 400زاد عددهم إلى مليون و

  . من الفلسطينيين السكانثلثي ما يزيد عن ّ وبالتالي ظل.لليهود% 31.7مقابل 
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 ي فلسطين تحت االحتالل البريطانيتطور أعداد السكان ف): 1(جدول رقم 

 اليهود العرب

  العدد السنة

 )باأللف نسمة(
 (%)النسبة 

  العدد

 )باأللف نسمة(
 (%)النسبة 

1918 610 91.7 55 8.3 

1948 1,400 68.3 650 31.7 

  

 أما العرب فكانوا ،من أرض فلسطين% 2فإن اليهود كانوا يملكون  أما بالنسبة لمساحة األرض
الضغط البريطاني فإن اليهود لم يستطيعوا زيادة و وتحت الحماية .من األرض% 98حوالي يملكون 

 أمام مساحة يملكها ًباختصار فنحن أيضا ًإذا .من ملكية أرض فلسطين% 6المساحة ألكثر من 
  .لليهود% 6مقابل % 94العرب تصل إلى 

  

  ل البريطانيتطور نسبة ملكية األراضي في فلسطين تحت االحتال): 2(جدول رقم 

 (%)اليهود  (%)العرب  السنة

1918 98 2 

1948 94 6 
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 1947مناطق االستيطان اليهودي في فلسطين سنة : )4(خريطة رقم 
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ًوفي الوقت الذي كانت السلطات البريطانية تسعى حثيثا لنزع أسلحة الفلسطينيين، وتقتل أحيانا  ً
ًمن يحوز سالحا ناريا، بل وتسجن لسنوا ًت من يملك رصاصات أو خنجرا أو سكينا طويالً ً  فإنها ؛ً

ًغضت الطرف، بل وشجعت سرا تسليح اليهود  ألنفسهم، وتشكيلهم قوات عسكرية وتدريبها،  الصهاينةّ
، Haganah ألف مقاتل من الهاغاناه 64( ألف مقاتل 70 أكثر من 1948بلغ عددها مع اندالع حرب 

، وهو عدد يبلغ أكثر من ثالثة أضعاف )وغيرها... ن شتيرنوخمسة آالف من األرغون، وألفين م
 الوكالة اليهودية سنة الحركة الصهيونية توأسس!! 1948الجيوش العربية عندما دخلت في حرب 

، والتي تولت شؤون اليهود في فلسطين، وأصبحت أشبه بدولة داخل دولة لما تمتعت به من 1929
َّمؤسسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ضخمة، شكلت بنية ة الصهاينوأقام اليهود . صالحيات واسعة

 وافتتحت الجامعة ،)Histadrutالهستدروت (تحتية قوية للدولة اليهودية القادمة، فتأسس اتحاد العمال 
وهكذا، فإن الظلم والقهر والمحاباة كان السمة األبرز لالستعمار ... 1925العبرية بالقدس سنة 

  .البريطاني لفلسطين

  

  :ظهور الحركة الوطنية الفلسطينية: ًسادسا

بالرغم من حالة اإلنهاك التي خرج بها الفلسطينيون من الحرب العالمية األولى، وبالرغم من وقوع 
البالد العربية من حولهم، والعالم اإلسالمي بشكل عام، تحت سطوة االستعمار ونفوذه، وبالرغم من 

ت الضغط والنفوذ السياسي لديهم، مقارنة بما حظي به المشروع ضعف إمكاناتهم المادية، وانعدام أدوا
 بالرغم من ذلك ؛، ومن رعاية القوى العظمى لهواسع في أوساط اليهود في العالمالصهيوني من دعم 

كله، فإن التمسك بحقهم الكامل في فلسطين، واإلصرار على استقاللهم مهما كلف الثمن، كانت السمة 
وقد تمحور النشاط السياسي . سي الجهادي طوال فترة االحتالل البريطانياألبرز لنشاطهم السيا

  :الفلسطيني حول مطالب محددة أبرزها

 ٕإلغاء وعد بلفور لما يتضمنه من ظلم واجحاف بحقوق األغلبية الساحقة من السكان.  

 إيقاف الهجرة اليهودية .  

 وقف بيع األراضي لليهود.  

 يمثل اإلرادة الحقيقية الحرة ) مجلس تشريعي( عبر برلمان إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة
  .للسكان
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 الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لعقد معاهدة، تؤدي في النهاية إلى استقالل فلسطين .  

المؤتمر (وعلى هذه األسس نشأت الحركة الوطنية الفلسطينية، وأقام الفلسطينيون مؤتمرهم األول 
  .في القدس) 10/2/1919-27/1العربي الفلسطيني 

  

وبرز في قيادة الحركة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني موسى كاظم الحسيني 
غير أنه من . 1934مارس / الذي استمر في الزعامة الرسمية للحركة الوطنية حتى وفاته في آذار
، ورئيس المجلس 1921دس سنة الناحية الفعلية برز اسم الحاج أمين الحسيني، الذي أصبح مفتي الق

، والذي غدا أهم قلعة للحركة الوطنية والقوة الدافعة 1922اإلسالمي الشرعي األعلى منذ تأسيسه سنة 
وبوفاة موسى كاظم الحسيني، أصبح الحاج أمين زعيم فلسطين دون منازع حتى نهاية . خلفها

  .1948االستعمار البريطاني سنة 

 وقعت ثالث ثورات عبرت بشكل قوي عن الغضب الشعبي 1928- 1918وخالل الفترة نفسها 
ّالعارم من المشروع الصهيوني، غير أنها وجهت غضبها ضد اليهود، وحاولت تجنب البريطانيين، لكن 

- 4فكانت ثورة موسم النبي موسى في . الدور األساسي في قمع هذه الثورات كان للبريطانيين
 آخرين، ومقتل أربعة عرب وجرح 211 خمسة يهود وجرح  في القدس التي أدت إلى مقتل10/4/1920
 التي اندلعت في يافا، وشملت أجزاء من شمال فلسطين، 15/5/1921-1 آخرين؛ وثورة يافا في 24

ً عربيا؛ وثورة البراق التي تصاعدت 73 وجرح 48ً يهوديا، بينما قتل 146 وجرح 47وأدت إلى مقتل 
ً، وقد خاضها المسلمون دفاعا عن حائط 2/9/1929تى أغسطس واستمرت ح/  آب15أحداثها منذ 

ّضد االعتداءات اليهودية، وانتشرت الثورة في كافة ) الحائط الغربي للمسجد األقصى المبارك(البراق 
وفي .  آخرين232ً عربيا وجرح 116ً يهوديا، وقتل 339 وجرح 133أرجاء فلسطين، وأدت إلى مقتل 

ت اليهود على أيدي العرب، أما معظم إصابات العرب فوقعت الثورات الثالث حدثت معظم إصابا
 . على أيدي القوات البريطانية والشرطة

 فاتحة لعقد تصاعدت فيه المقاومة الجهادية العنيفة للمشروع الصهيوني 1929كانت ثورة البراق 
- 1936(ّولالستعمار البريطاني على حد سواء، وقد وصلت ذروتها في الثورة الفلسطينية الكبرى 

 152ً الصهيوني خصوصا إثر هجرة أكثر من - فقد أخذت تتكرس خطورة المشروع اليهودي ). 1939
، مما ضاعف عدد اليهود الذين كان عددهم في منتصف سنة 1935-1930ألف يهودي خالل الفترة 



  

 
19 

اب  وكان الكثير من المهاجرين الجدد من ألمانيا، من رجال األعمال وأصح.ً ألفا156 حوالي 1929
 بعد أن وقعت ألمانيا النازية اتفاقية مع الحركة الصهيونية األموال والتجارة ومن العلماء المتخصصين

كما تمكن اليهود في . )Ha’avara Agreementاتفاقية هعفارا (لمانيا إلى فلسطين أ لنقل يهود 1933في 
ّوهرب اليهود . لفلسطينية ألف دونم من األراضي ا229 من االستيالء على 1935-1930الفترة نفسها 

  .16/10/1935، وفي 15/3/1930ُ كشفت حالتان منها في ،كميات ضخمة من األسلحة

وتميز النصف األول من الثالثينيات بازدياد النشاط السياسي والتفاعل الوطني مع األحداث، 
".  بالءّأساس كلأصل الداء، و"ّوتوجيه العداء بشكل مباشر وواسع ضد السلطات البريطانية باعتبارها 

 الدين القسام، ّبقيادة عز" الجهادية"ونشأت وتطورت تنظيمات سرية عسكرية جهادية مثل حركة 
 .)ِّواإلشراف السري للحاج أمين(بقيادة عبد القادر الحسيني " منظمة الجهاد المقدس"و

رت في وقد تفج. كانت الثورة الكبرى من أعظم الثورات في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر
ثم تفاعلت األحداث، وحصلت .  على يد مجموعة قسامية بقيادة الشيخ فرحان السعدي15/4/1936

/  نيسان20ردود فعل غاضبة متبادلة بين العرب واليهود، وأعلن أبناء فلسطين اإلضراب العام في 
وم به شعب  أطول إضراب في التاريخ يقليكون) حوالي ستة أشهر(ً يوما 178أبريل، واستمر اإلضراب 

ّورافق اإلضراب ثورة عارمة عمت كل فلسطين، ولم تتوقف المرحلة األولى من الثورة إال في . بأكمله
وقد بدأت المرحلة الثانية عندما اغتال القساميون الحاكم البريطاني للواء الجليل لويس . 12/10/1936

، ونجح الثوار 1938صيف ووصلت الثورة إلى قمتها في . 26/9/1937 في Louis Andrewsأندروز 
ُفي السيطرة على الريف الفلسطيني وقراه، وتمكنوا من احتالل عدد من المدن لفترات محدودة، وانهارت 

ِولو أن األمر اقتصر فقط على مواجهة بين شعب محتل وسلطة مستعمرة، . السلطة المدنية البريطانية

 الصهيوني - كن وجود الطرف اليهودي ول. ٕلربما أدى األمر إلى انسحابها واعطاء الشعب حقوقه
وقد اضطرت . ًونفوذه، وطبيعة مشروعه، كانت تضغط دائما لمزيد من المكابرة والعناد عند البريطانيين

السلطات البريطانية إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة، يقودها أفضل قادة بريطانيا العسكريين أمثال 
وقامت بإعادة احتالل . Montgomery، ومونتجمري Haining، وهيننج Wavell، وويفل Dillديل 

 وسائل التنكيل والدمار، وأحدث ما توصلت إليه أكبر قوة عظمى في ّفلسطين قرية قرية، مستخدمة كل
واستشهد كثير من قادة الثورة أمثال فرحان السعدي، ومحمد الصالح الحمد، وعبد الرحيم . ذلك الزمان

  . الحاج محمد، ويوسف أبو درة
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في  Peel Commission لجنة بيلّللوصول إلى حل سياسي، قدمت البريطانيين ًعيا من وس
الذي أسقطه  مشروعالهو بين العرب واليهود، وتقسيم فلسطين يقضي بً مشروعا 1937سنة منتصف 

، 1939مايو / ن في شهر أياري، مما اضطر البريطاني في المرحلة الثانية من الثورة الكبرىالفلسطينيون
 :على أكدتوبموجبه عن وعد بلفور، بريطانيا حيث تخلت ، "الكتاب األبيض"ـ إصدار ما يعرف بإلى

 
 

 .أن بريطانيا غير عازمة على إقامة دولة يهودية في فلسطين. 1

إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعد عشر سنوات يتولى فيها العرب واليهود أمر المسؤولية والسلطة . 2
 .نبما يحقق مصالح الطرفي

 ألف مهاجر يهودي 10حدد الهجرة اليهودية إلى فلسطين خالل الخمس السنوات التالية فقط . 3
 ألف مهاجر يهودي يسمح لهم بالهجرة اآلن، أي حدد هجرة اليهود 25ًسنويا، باالضافة إلى 

 وبعد ذلك تتوقف الهجرة اليهود إلى . ألف يهودي إلى فلسطين خالل خمس سنوات75فقط 
 . تتم إال بموافقة عربية، وبشرط أال يزيد اليهود عن ثلث السكانفلسطين وال

ًوقف بيع األرض إلى اليهود نهائيا إال في مناطق محدودة وضمن شروط ال تضر . 4
 .بالفلسطينيين

ًهذا القرار كان بحد ذاته نصرا سياسيا للفلسطينيين أل قامة دولة فلسطينية على نه فتح المجال إلً
 هذه التنازالت كان سببها الثورات الفلسطينية التي ّ كلًنظر عن الشروط، إذارض فلسطين بغض الأ

  .غيرت النظرة البريطانية وتراجعت عن كثير من مشاريعها ومخططاتها
  :ولكن الحرب العالمية الثانية جاءت بتحوالت جديدة على األرض ومنها

 واالتحاد  المتحدة األمريكيةوصعود الوالياتة والفرنسية، البريطانيتين ضعف االمبراطوري. 1
 . واستقواء المشروع الصهيوني بالواليات المتحدةالسوفييتي،

، نتيجة "المذابح اليهودية"بروز وظهور المسألة اليهودية في أوروبا أو ما يعرف بالهولكوست . 2
  .المجازر التي ارتكبها النظام األلماني النازي بحق اليهود

 يزال كان ما وبعضها ً من الدول العربية نالت استقاللها حديثان عددإالضعف العربي حيث . 3
  .يرزخ تحت االستعمار
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 1937مشروع لجنة بيل ): 5(خريطة رقم 
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ومن جهة أخرى، استغلت الحركة الصهيونية ما حدث لليهود خالل الحرب العالمية الثانية 
ًاستغالال كبيرا، وسعوا إلى المبالغة وتهويل ما حدث لهم في أ ًلمانيا وأوروبا الشرقية، كسبا للعواطف ً

مؤكدين أنه ال يوجد مكان آمن لحمايتهم، وأنه ال بديل لنجاتهم سوى  ؛ الغربيًا للدعمتجنيدوواألنصار، 
َّوحولت الحركة الصهيونية مركز تركيزها إلى القوة العظمى الصاعدة . إقامة وطنهم القومي في فلسطين

، وحصلوا على دعم الحزبين 1942 سنة Biltmoreمؤتمر بلتمور ًالواليات المتحدة، خصوصا منذ 
وعندما صعد هاري . 1939مايو / الجمهوري والديموقراطي بإلغاء الكتاب البريطاني األبيض في أيار

 من 31/8/1945ً لسدة الحكم أظهر عطفا أكبر على الصهيونية، وطلب في Harry Trumanترومان 
  . يس بريطانيا إدخال مئة ألف يهودي إلى فلسطين رئClement Attleeكليمنت أتلي 

ً ألفا من يهود فلسطين في الوحدات اليهودية 26ًوسعى اليهود إلى تجهيز أنفسهم عسكريا، وشارك 
في الجيش البريطاني خالل الحرب العالمية، وكان معظمهم أعضاء في منظمة الهاغاناه، حيث 

وهاجر إلى فلسطين خالل . رية للدولة اليهودية المنتظرةاستفادوا خبرة عسكرية، جعلتهم النواة العسك
-1946ً ألفا آخرين من الهجرة خالل الفترة 61 ألف يهودي، كما تمكن 92 نحو 1945- 1939الفترة 
 73 ألف دونم من األراضي، وأنشأوا 270 على نحو 1947-1939، وحاز اليهود خالل الفترة 1948

  . 1948-1940مستعمرة جديدة خالل الفترة 

ً األمريكي، والضعف العربي، قام البريطانيون بالتخلي رسميا عن - من الضغط اليهودي ّوفي جو
. 14/11/1945 في Ernest Bevinرنست بيفن أالكتاب األبيض في البيان الذي أصدره وزير الخارجية 

توصياتها، مما أمريكية للتحقيق في قضية فلسطين، وتقديم - ًودعا البيان أيضا إلى تشكيل لجنة إنجلو
 بهجرة مئة ألف يهودي، 1946أدخل األمريكان بشكل مباشر في القضية، وقد أوصت اللجنة سنة 

  .وبحرية انتقال األراضي وبيعها لليهود
 

  :قرار تقسيم فلسطين: ًسابعا

ًاتخذت قضية فلسطين بعدا دوليا عندما طلبت بريطانيا من األمم المتحدة في  ً  إدراج 2/4/1947ُ
) UNSCOPانسكوب (ثم تشكلت لجنة تحقيق دولية خاصة بفلسطين . ضمن جدول أعمالهاالقضية 

ّ، ونصت توصياتها 31/8/1947وقد انتهت من وضع تقريرها في . لدراسة الوضع وتقديم تقرير عنه
  :المتحيزة على
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 إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين.  

 ،مع وضع القدس تحت وصاية دوليةتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية .  

 ؛ من أجل بحث مستقبل فلسطين، جعلت األمم المتحدة من نفسها لجنة خاصة3/9/1947في 
ًورفضت الجمعية العامة اقتراحا بدعوة محكمة العدل الدولية لتقييم مدى صالحية األمم المتحدة في 

 .)ًا صوت20 مقابل ً صوتا21 ( بفارق صوت واحد على ذلكوصوتت،  تقسيم فلسطينفي مسألةالنظر 

ولم تكن القوى الكبرى تملك أغلبية الثلثين النفاذ قرار التقسيم، الذي كان يحظى بدعم أمريكي 
لسقط التصويت ّحدث تصويت، ولو تم َنوفمبر أن ي/  تشرين الثاني26وكاد في يوم . وروسي قوي

وقام اليهود واألمريكان بحملة . لسةَّمشروع التقسيم، لكن رئيس الجمعية مندوب البرازيل أجل الج
 نجحت بمختلف الوسائل في زيادة األصوات المؤيدة، فقد استلمت زوجات ممثلي أمريكا ،محمومة

َوَأمرت حكومة هايتي، التي كانت قد صوتت . الالتينية هدايا كثيرة معظمها ألماس ومعاطف فرو ثمينة
واستخدم رجل . ها أمريكا بالمساعدة االقتصاديةّضد التقسيم، مندوبها بالتصويت معه، بعد أن وعدت

ّ نفوذه االقتصادي لشراء صوت جواتيماال، وهددت Robert Nathanاألعمال األمريكي روبرت ناثان 
ًشركة فايرستون ليبيريا اقتصاديا إن لم تتحول من االمتناع إلى التأييد، وتعرضت الفليبين لضغوط 

ّووفق هذه األلعاب القذرة تم تقرير . مندوبه بالموافقة على القرارشديدة، وتدخل رئيس جمهوريتها، فأمر 
ُترى ما هو المنطق في أن يتقرر مصير شعب مسلم . مصير أحد أقدس وأطهر البقع في األرض

!! وأرض مقدسة بناء على أن زوجة فالن من أمريكا الالتينية حصلت على طقم ألماس أو معطف فرو
  !! كة أمريكيةأو ألن ليبيريا تخشى نفوذ شر

 بتقسيم فلسطين 181 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها المشؤوم رقم 29/11/1947وفي 
وأعطى القرار .  وامتناع عشرة13 مقابل 33إلى دولتين عربية ويهودية، وفاز قرار التقسيم بأغلبية 

) 2كم 11,780(العربية للدولة % 44.8، و)2كم 14,400(من أرض فلسطين للدولة اليهودية % 54.7
 .لمنطقة القدس% 0.5ونحو 
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 1947 قرار تقسيم فلسطين ):6(خريطة رقم 
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غير قانوني وغير أخالقي قرار  هو في جوهره 181قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين رقم إن 
  :ألسباب أهمها

ّأنه صدر مخالفا ألحد أهم أهداف المنظمة الدولية وهو حق. 1 ثم إن .  تقرير مصيرها الشعوب فيً
ًشعب فلسطين المعني أساسا باألمر لم تتم استشارته وال استفتاؤه ّ ِ.  

 سند قانوني، فالجمعية العامة ال تملك سلطة التصرف في شؤون األقاليم ّأنه يفتقر إلى أي. 2
وكان " الوصاية"فقد أنشأت األمم المتحدة نظام . الموضوعة تحت االنتداب، ومنها فلسطين

ا أن تدخل في مفاوضات لوضع فلسطين تحت الوصاية، وتقرر إنهاء االنتداب على عليه
 وليس إلى أن تسيطر عليه ؛فلسطين، إذا كان قد حقق أهدافه في تهيئة البلد لالستقالل

 .مجموعة من الغرباء والمستوطنين

ًدوليا خالفا لرغبة  هيئة رئيسية فيه سلطة تقسيم إقليم محدد ّليس في ميثاق األمم المتحدة أو أي. 3 ً
 . سكانه

 توصية غير ملزمة، صدرت وفق المادة -  السائد في حينه -هذا القرار يعد في الفقه الدولي . 4
 .العاشرة من ميثاق األمم المتحدة، وهي ال يمكن أن تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

 فال هو راعى نسبة ملكية األراضي  مخالف للعدالة الدولية في التوزيع،- ً جدال - قرار التقسيم . 5
  %).31.7اليهود (وال هو راعى نسبة السكان %) 6اليهود ال يملكون أكثر من (

الغريب قد يفيدنا في فهم خلفية تهجير الفلسطينيين وهي أن هذا القرار أعطى الظالم وهذا التقسيم 
 ألف عربي 500 مقابل ف يهودي،الآ 510 التي يقيم فيها حوالي  من مساحة فلسطين%54لليهود 
ن هذا اإلحصاء صحيح، فهل من المعقول أن تقام دولة يهودية بحيث يكون أوعلى فرض . فلسطيني

وحتى وفق التقديرات اليهودية المتفائلة، فإن عدد  (؟%1الفارق بين اليهود والفلسطينيين ال يتجاوز 
 ). فقط% 53.2 اليهود كانت  ألف عربي، أي أن نسبة440 ألف مقابل حوالي 500اليهود كان نحو 

، دولة ثنائية القوميةوالمنطق يقول أنه إذا ما أنشئ هكذا كيان فلن تكون دولة يهودية بل ستكون 
يدون ازتيالذين  ،بالتزايد الطبيعي للسكان فإن الفلسطينيينو نصف السكان، ًقريبا منويكون اليهود فيها 

 في مدة قصيرة وبالتالي  عدد اليهودسيتجاوزون ،)%2.5مقابل % 3.4حوالي (بنسبة كبيرة عن اليهود 
 فإن ،الدولة الفلسطينيةأما في الجزء المتعلق ب. ينتهي المشروع الصهيوني ومشروع الدولة اليهودية
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 ألف فلسطيني مقابل عشرة آالف 900 ً تقريبا، الشعب الفلسطيني لصالحًهائالًعدديا  ًفرقاهناك 
  .ًدا وبالتالي الفارق كبير ج،يهودي

 اليهودية ة العرب في الدول عدد يكونبهذا الوضع بحيثالصهاينة ليهود ا يقبلممكن أن الهل 
  ًموازيا لعدد اليهود؟

ًطبعا وافقوا على أن يقوموا ببناء هذه الدولة، لكنهم اضمروا شيئا آخر، وهو أنهم الصهاينة اليهود  ً
 وبالتالي .لعددتها لهم األمم المتحدة بهذا ا في المنطقة التي قررالطرف الفلسطينيال يمكن أن يكون 

كان القرار بأنه ال يمكن تشكيل دولة في هذه المنطقة من األرض إال بتشريد أبناء هذه األرض 
 لم يكن بمقدورهم إنشاء دولة يهودية في فلسطين إال بتهجير السكان ،صهاينة بالنسبة للًإذا. األصليين

 وهي الخطة التي استهدفت اقتالع "تِي دالخطة"د في خطة عرفت بـوهو ما فعله اليهو. األصليين منها
وقد تجهز اليهود وعصاباتهم للحرب، بدعم بريطاني . 1948الشعب الفلسطيني من أرضه منذ سنة 

أمريكي غربي لهذا الموضوع، وبالتالي وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام مشروع مأساة، والشعب 
   .ر المقاومة والجهاد والصمودالفلسطيني هنا بالتأكيد سوف يقر

 

  :1948حرب فلسطين : ًثامنا

 بقرار من جامعة الدول العربية، وعندما عاد 12/6/1946تألفت الهيئة العربية العليا لفلسطين في 
لكن مشاكل الحاج أمين مع . الحاج أمين تولى رئاستها، وأصبحت الهيئة الرسمية الممثلة للفلسطينيين

ًاق أضعفت قدرته على العمل والمناورة، هذا فضال عن وجوده في مصر التي حكومتي األردن والعر
  .ا تزال تحت بعض أشكال النفوذ البريطانيمكانت 

، قررت الدول العربية مقاومة 15/10/1947-7، وعاليه في 6/9/1947وفي مؤتمر صوفر في 
، "احتياطات عسكرية" واتخاذ اقتراحات اللجنة الدولية، وتقديم المعونة من رجال وسالح ألهل فلسطين،

  . وتنظيم العمل العسكري

وقد اندلعت الحرب فور صدور قرار التقسيم، وتحمل أبناء فلسطين أعباءها في األشهر الستة 
األولى، بمساعدة عدد محدود من المتطوعين، إذ رفضت الدول العربية إرسال جيوشها إلى أن تخرج 

نيون جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، كما ّوشكل الفلسطي. 15/5/1948بريطانيا في 
وقد عانى أبناء فلسطين .  من متطوعي البالد العربية واإلسالمية"جيش اإلنقاذ"ّشكلت الجامعة العربية 
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من هزالة الدعم العربي بالسالح والعتاد لدرجة مأساوية، ومع ذلك تمكنوا من إثارة قلق اليهود ورعبهم 
مارس / ووصل األمر بالواليات المتحدة للتفكير الجدي بالتراجع عن فكرة التقسيم في آذارفترة طويلة، 

من أرض % 80 تمكن الفلسطينيون من المحافظة على نحو ،وحتى دخول الجيوش العربية. 1948
ً شيء قياسا باليهود، وبالرغم من تعاون البريطانيين، في ّفلسطين بالرغم من النقص المريع في كل

 . ء انسحابهم، مع اليهودأثنا

ً ألفا 24ّوقد مثل دخول الجيوش العربية قصة مأساة أخرى، فلم يزد عدد مقاتليها مجتمعة عن 
 ألف يهودي، وعانت من ضعف التنسيق بينها، وجهلها باألرض، ومن أسلحتها 70مقابل أكثر من 

 من تسليحهم، كما عانى بعضها ًالقديمة والفاسدة، وشغل بعضها أنفسهم بنزع أسلحة الفلسطينيين بدال
.   ً  بريطانيا45ًمن سوء قياداته، فضال عن أن أحد هذه الجيوش كان بين ضباطه الخمسين الكبار 

ا مًوفضال عن االستقالل الحديث لبعض الدول العربية، وقلة خبرة جيوشها، فإن بعض هذه الدول كان      
   .ًيزال عمليا تحت النفوذ االستعماري البريطاني

، وتمكنوا من هزيمة الجيوش العربية التي 14/5/1948مساء " إسرائيل"أعلن الصهاينة دولتهم 
ٌمثلت نموذجا لسوء القيادة وضعف التنسيق وقلة الخبرة، والتي كان عدد منها  ً َّ ًا يزال واقعا تحت النفوذ مَ

 800وشردوا بالقوة ، )2كم 20,770(من أرض فلسطين % 77واستولى الصهاينة على نحو . االستعماري
ً ألفا كانوا يسكنون في هذه 925ألف فلسطيني خارج المنطقة التي أقاموا عليها كيانهم، وذلك من أصل 

 أي أن ،) ألف نسمة400 نحو مليون و1948 سنةكان المجموع الكلي للفلسطينيين في نهاية (المنطقة 
 كما قاموا .1948األرض المحتلة سنة خارج  من الشعب الفلسطيني 57%الصهاينة قاموا بتشريد حوالي 

عدد زاد  وقد. نفسها 1948سنة ً ألفا آخرين إلى مناطق أخرى في داخل األرض المحتلة 30 بتشريد نحو
  .1951 سنةونروا  ألف الجئ مع بداية إنشاء األ900 إلى الالجئين

نطقة المحتلة،  قرية كانت قائمة في الم585 قرية فلسطينية من أصل 400 َّودمر الصهاينة نحو
 بمدنيين فلسطينيين في أثناء عملية التهجير، وكان من أشهرها ،1948 خالل حرب ، مجزرة34وارتكبوا 

ً رجال وامرأة 254 التي اعترف الصهاينة أنفسهم بقتلهم وذبحهم لـ 9/4/1948مذبحة دير ياسين في 
) 2كم 5,876(ًة الغربية رسميا إليه أما بالنسبة لما تبقى من فلسطين فقد قام األردن بضم الضف. ًوطفال

   .تحت إدارتها) 2كم 363(كما وضعت مصر قطاع غزة 
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في عضويتها، شرط السماح " إسرائيل"وقد وافقت األمم المتحدة على دخول الكيان الصهيوني 
 والكيان الصهيوني. ًبعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وهو ما لم يفعله الكيان الصهيوني مطلقا

هو كيان قائم على الظلم، وعلى أسس عنصرية ودينية، وهو كيان لم يحدد حدوده وليس له دستور 
  .مكتوب، وهو بذلك يخالف أبرز مواصفات الدولة الحضارية الحديثة

ً النسيج االجتماعي واالقتصادي للشعب الفلسطيني، الذي وجد نفسه مشردا 1948لقد مزقت حرب 
ويعترف موشيه ديان .  بالده طوال أربع آالف وخمسمئة سنة ماضيةفي العراء، بعد أن استقر في

Moshe Dayan ،الذي تولى مناصب رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
ليست هناك قرية يهودية واحدة في هذه البالد لم يتم بناؤها فوق موقع لقرية "ًوكان عالما باآلثار، أنه 

 ."عربية

من الناحية الفلسطينية، فقد كانت الهيئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسطينية لملء أما 
وسعت إلقناع الحكومات العربية بذلك خالل أشهر الفراغ الناتج عن انسحاب بريطانيا من فلسطين، 

وفي . ، ولكن دون جدوى1948مايو /  والنصف األول من أيار،أبريل/ مارس، ونيسان/ آذار
وقد .  في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي"حكومة عموم فلسطين"قامت الهيئة بإعالن  23/9/1948

ًوتأكيدا لشرعيتها، قامت حكومة . ذلك واعترفت بالحكومة) ما عدا األردن(ّأقرت الحكومات العربية 
 1/10/1948عموم فلسطين والهيئة العربية العليا بالدعوة إلى مجلس وطني فلسطيني في غزة في 

ٕ، واقامة دولة حرة ديموقراطية ذات سيادة، وقد أعلن المؤتمر استقالل فلسطين. برئاسة الحاج أمين
 ومنح المجلس الثقة لحكومة عموم .بحدودها الدولية المتعارف عليها في أثناء االحتالل البريطاني
  .فلسطين المكونة من عشرة وزراء برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي

وعندما حاولت حكومة عموم فلسطين ممارسة صالحياتها في قطاع غزة، تدخلت السلطات 
ًالمصرية، فنقلت الحاج أمين الحسيني بالقوة إلى القاهرة، وأجبرت عددا من أعضاء المجلس الوطني 

ثم ما لبثت أن أكرهت رئيس وأعضاء حكومة عموم فلسطين على . على مغادرة غزة إلى القاهرة
ورفضت الحكومات العربية االعتراف بالجوازات التي أصدرتها حكومة عموم . إلى مصراالنتقال 

ٕفلسطين، كما تم حل وانهاء قوات الجهاد المقدس التابعة للهيئة العربية العليا، وقامت السلطات  ّ ّ
 .، أي قطاع غزة"المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية"المصرية بتعيين حاكم إداري على 
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 29/11/1947مشروع تقسيم األمم المتحدة لفلسطين في ): 7(ة رقم خريط

 



  

 
30 

   :مشكلة الالجئين الفلسطينيينظهور : ًتاسعا

  :عدة نقاطل شير هنا ون.دخلنا فيما يعرف بمشكلة الالجئين الفلسطينيين 1948سنة ومنذ 

بة إلى شعبهم، فإذا إن عدد الالجئين الفلسطينيين هو أكبر عدد من الالجئين بالنس: النقطة األولى
% 57نحو  ألف الجئ من أصل مليون وأربعمئة ألف فنحن هنا أمام نسبة تصل إلى 800قلنا أننا أمام 

 أمام أكبر حالة تشريد لشعب من أرضه في العالم مقارنة بما ً فنحن إذا. الشعب الفلسطينيمن أبناء
  .لالجئين في العالم بلد حدث فيها حالة تهجير ّحدث في أفغانستان والبوسنة أو أي

 ، نحن أمام أطول وأكبر مشكلة لالجئين في التاريخ الحديث لم يتم حلها إلى اآلن:النقطة الثانية
أو فتح المجال ها  حلّ مشاكل الالجئين قد تمّ، بينما معظم أو كلًعاما 65فهذه المشكلة عمرها حوالي 
 فهؤالء لم يعد أحد يمنعهم من ،ن وغيرهم واألرم، والصومال، والبوسنة،لحلها مثل الجئي أفغانستان

  . وممارسة كافة حقوقهم المدنية والسياسيةالعودة إلى بالدهم

رغبة فلسطينية مجرد إجماع دولي، بمعنى أنها ليست ب مدعومة إن هذه القضية :النقطة الثالثة
ئين ، وقد صدر في قضية الالجّى حق العودة بل هناك إجماع في المؤسسات الدولية عل،فقط

أعيد  الجئين في العالم، حيث ّالفلسطينيين عدد كبير من القرارات تفوق القرارات التي صدرت بحق أي
ضي ااألر (عودة إلى أرضهم وديارهم في ال الالجئين الفلسطينيينّحق بشأن 194ًمثال التأكيد على قرار 

  . )1948 سنةالمحتلة 

  

  تهم؟هل ترك الفلسطينيون أرضهم بناء على رغب: ًعاشرا

 بناء 1948تزعم الدعاية الصهيونية ومؤيدوها أن الفلسطينيين رحلوا عن فلسطين في أثناء حرب 
 الزعماء العرب لهم عبر برامج اإلذاعات العربية، بينما كان ّعلى رغبتهم الخاصة، وبناء على حث

، وعليهم تحمل ما لكنهم اختاروا الرحيل، وبذلك فقدوا حقهم في أرضهم!! الصهاينة يطالبونهم بالبقاء
  !صنعت أيديهم

ًمن المثير للسخرية أن مناقشة القضايا البديهية، ومماحكة الحقائق تكون أحيانا أكثر صعوبة من 
ًولو جربت أن تناقش شخصا عنيدا يطالبك . مناقشة القضايا الصغيرة، المختلف في زاوية النظر حولها ً

رة األرضية لعرفت مدى الصعوبة التي  صباح على الكّبإثبات أن الشمس هي التي تشرق كل
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ًومن المؤلم أيضا أن تجد من إخوانك العرب والمسلمين من التبس . ستواجهها في مثل هذه األمور
ًعليه األمر فتأثر بالدعاية الصهيونية وجاء مجادال أو على األقل متسائال باحثا عن الحقيقة ً ً.  

ًء الحروب وخصوصا إذا صاحبها مذابح من ينكر أن السلوك الطبيعي للمدنيين في أثنا. 1
ًوتطهير عرقي هو الهجرة باتجاه مناطق أكثر أمنا بانتظار انتهاء الحرب حتى يعودوا بعد ذلك إلى 
ديارهم؟ ألم يفعل ذلك اليهود أنفسهم؟ ألم يحدث هذا منذ وقت قريب في تيمور الشرقية وغيرها من 

  !البلدان؟

أثناء الحرب لمصلحة يرونها، وبغض النظر عمن في ا إذا حدث ورحل السكان عن منطقة م .2
لماذا سمح . شجعهم على ذلك، فهل يحرمهم ذلك من حقهم في العودة إلى أرضهم عند انتهاء الحرب

للبوسنيين واألفغان والشيشان والتيموريين الشرقيين وغيرهم بالعودة إلى أرضهم؟ بينما لم يسمح 
دولي األنظمة الحاكمة في تلك البلدان بإعادة الالجئين إلى للفلسطينيين؟ لماذا ألزم المجتمع ال

  أراضيهم، ولم يلزم الكيان الصهيوني بذلك؟

ًإذا كان الصهاينة فعال قد دعوا الفلسطينيين إلى البقاء في أرضهم، فلماذا منعوهم من العودة . 3
؟ لماذا صادروا األراضي إليها عند انتهاء الحرب؟ بعد أن لم يعد هناك خطر يذكر من هؤالء المدنيين

وباختصار لماذا لم  ًالفلسطينية وأحلوا مكانهم مستوطنين يهود من نحو تسعين بلدا من بلدان العالم؟
  ! نوايا حسنة؟ّيثبتوا حسن نواياهم إن كان لديهم أي

فهل !! يدعي اليهود الصهاينة أن الفلسطينيين تركوا فلسطين بناء على رغبتهم الخاصة .4
ً بسؤال الفلسطينيين عن حقيقة رغبتهم؟ ولماذا يتحدثون باسمهم ورغما عنهم؟ وهل لديهم ًتطوعوا فعال

االستعداد لفتح الباب لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم؟ إذا ثبت أنهم تركوها كارهين، ومستعدين للعودة 
ين سنة في إليها راغبين؟ ألم تكفهم عشرات من البيانات والتصريحات واالستفتاءات؟ وأكثر من خمس

 مكان غير فلسطين؟ والثورات واالنتفاضات؟ وعشرات من قرارات ّالمخيمات رافضين للتوطين في أي
  ... .األمم المتحدة التي استصدروها

فلماذا !  العودة إلى فلسطين بعد ألفي عام من تركهاّإذا كان اليهود يدعون ألنفسهم حق. 5
ٕواذا كان  ؟"تركها"هم بعد أشهر فقط أو سنوات من  العودة إلى أرضّيحرمون أبناء فلسطين من حق

 سنة 1,800اليهود أنفسهم لم يظهروا نوايا جادة، ولم يقوموا بأي برامج عملية للعودة إلى فلسطين طوال 
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وعلى مدى عشرات األجيال، فهذا يعني وفق المنطق نفسه أن اليهود قد فقدوا حقهم في العودة منذ أمد 
  .طويل

ن حقائق الواقع وأدلة التاريخ واعترافات اليهود أنفسهم تكذب ادعاءاتهم  حال، فإّوعلى أي
فال الفلسطينيون خرجوا وفق رغبتهم، وال الزعماء العرب أمروهم بالخروج، . ومحاوالت تزييفهم للتاريخ

  .وال الزعماء الصهاينة خططوا إلبقائهم والتعايش معهم

تشايلدرز عدة أشهر يتقصى أسباب خروج  أمضى الصحفي اإليرلندي أيرسكين 1961ففي سنة 
الفلسطينيين وطالب الزعماء الصهاينة بدليل واحد يثبت مزاعمهم لكنهم عجزوا، ولم يجد ما يثبت أن 
اإلذاعات العربية حضت العرب على الخروج، ولجأ تشايلدرز إلى محطات اإلذاعة البريطانية 

ليس : " وانتهى إلى القول1948طوال سنة واألمريكية لتفحص تسجيالت البث اإلذاعي التي سجلت 
 إذاعة عربية داخل أو خارج فلسطين ّيأهناك أمر أو نداء أو اقتراح واحد يمكن أن تكون قد بثته 

 التقاط تسجيالت ّبل على العكس من ذلك تم.  يتعلق بتشجيع الفلسطينيين على الرحيل1948خالل 
". إلى الفلسطينيين تطلب منهم البقاء في فلسطينمتكررة لنداءات وأوامر موجهة من إذاعات عربية 

ووجد تشايلدرز أدلة واضحة على أن اإلذاعة اإلسرائيلية كانت تبث برامج بالعربية لحث الفلسطينيين 
  .على الرحيل

، كما "إلفساح المجال للجيوش العربية"ولم تصدر اللجنة العربية العليا أوامرها للفلسطينيين بالنـزوح 
ٕة الصهيونية، بل على العكس فهناك أكثر من رسالة رسمية صادرة عن اللجنة، واحداها تروج الدعاي
  . تطلب من الحكومات العربية التعاون لمنع نزوح الفلسطينيين8/3/1948مؤرخة في 

أما الحقيقة التي يجب تثبيتها فإن النوايا الصهيونية منذ مرحلة مبكرة كانت تركز على فكرة الدولة 
- T. Herzlلتخلص من القوميات األخرى من مناطقها، ومنذ البداية كتب ثيودور هرتزل اليهودية، وا

يجب أن تتم عمليتي طرد " : في مذكراته-مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية وأول رئيس لها
، ونقل عن زعيم الحركة الصهيونية في فلسطين ديفيد "الفلسطينيين والتخلص منهم بحذر وسرية بالغة

  ".إن اليهود يجب أن يطردوا العرب ويحلوا محلهم" قوله 1937ون سنة بن غوري

 فقد كتب 1940 سنة اإلداري المسئول عن االستيطان الصهيوني Yosef Weitzأما يوسف ويتز 
ًيجب أن يكون واضحا في أذهاننا أنه ليس هناك مجال ألن يعيش الشعبان معا في هذا البلد، " :يقول ً
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كمن في أن تكون فلسطين خالية من العرب، وليس هناك من طريقة لتنفيذ هذا لذا فإن الحل الوحيد ي
  ".ًالمخطط سوى طردهم جميعا إلى الدول المجاورة

لتهجير الفلسطينيين " تيخطة دال" أنهم نفذوا خطة كبيرة سموها -فيما بعد- وقد اعترف الصهاينة 
 القرى الفلسطينية التي قاومت هذه ًمن أرضهم، وتبعا لما ورد في التاريخ الصهيوني الرسمي فإن

 تبني السياسة نفسها مع المدن ّ، وتم"الدولة اليهودية"الخطة يجب تدميرها وطرد سكانها خارج حدود 
ًوأصبح رئيسا  (1948وكتب إسحاق رابين الذي كان أحد القيادات العسكرية اليهودية لحرب . الفلسطينية

 1979أكتوبر / تشرين األول 23نيويورك تايمز من نشرها في ًأقواال تمكنت صحيفة ) للوزراء فيما بعد

َمشينا إلى الخارج بمرافقة بن غوريون، وأعاد آلون سؤاله" ما الذي سنفعله بالسكان الفلسطينيين؟ : َ
، وكشف باحث يهودي يدعى بيني موريس عن وثيقة "اطردوهم: فأجابه بن غوريون بحركة من يده

 ، أعدها قسم االستخبارات اليهودية المباشرة في الجيش اإلسرائيلي،1948يونيو / حزيران 30مؤرخة في 
 أن الرحيل الجماعي للفلسطينيين كان بسبب العمليات العدائية اليهودية المباشرة على ايوضح فيه

التجمعات العربية، وانعكاسات هذه العمليات على التجمعات العربية األخرى، وبسبب ما قامت به 
وتذكر الوثيقة . يونية اإلرهابية األخرى مثل عصابة األرغون التابعة لمناحيم بيغنالمجموعات الصه

 كانت السبب الرئيسي في ه فيه أن العمليات العدائية التي قامت بها عصابة الهاغاناّمما ال شك" بأنه
، وتعترف الوثيقة بأن المؤسسات واإلذاعات العربية حاولت مجابهة ترحيل "رحيل الفلسطينيين

  .لفلسطينيين والحد منهاا

 :1948يوليو / تموز 18وكتب ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني في يومياته 
  ".لن يعودوا مرة أخرى) الالجئون الفلسطينيون( شيء من أجل ضمان أنهم ّيجب أن نفعل أي"

رة الرعب والفزع ومن جهة أخرى فقد استخدمت القوات الصهيونية أسلوب المجازر البشعة إلثا
أثناء عمليات في  بمدنيين فلسطينيين 1948 مجزرة خالل حرب 34وتهجير السكان، وارتكبت حوالي 

 من 254التهجير، وكان من أشهرها مذبحة دير ياسين التي اعترفت القوات الصهيونية فيها بمقتل 
  .الرجال والنساء واألطفال

 ّ وتم،يين من أرضهم كان عملية مبيتة ومخطط لها فيه أن خروج الفلسطينّوبعد، فإنه مما ال شك
  .ٕتنفيذها بموافقة واشراف أعلى مستويات القيادة الصهيونية
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 القسم الثاني
  3)نظرة عامة(الالجئون الفلسطينيون 

  
 :الالجئ الفلسطينيتعريف : ًأوال

 1948طبيعي في فلسطين سنة هو كل فلسطيني طرد من محل إقامته ال" :الالجئ الفلسطيني. 1
َ، أو خرج،خرج منهاُأ أو ،وما بعدها لكيان الصهيوني بالعودة إلى ا ولم يسمح له ، ألي سبب كانَ

صفة اللجوء إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه  بً ويبقى هذا الالجئ محتفظا. السابقموطنه األصلي
 ."جيالمن األ اللجوء مهما طال أمد ،األصلي

خرجوا بعد أ وهذا ينطبق على الفلسطينيين الذين ًا، الجئدخرج من داره يعُأ أي إنسان  وهذا يعني
 ، أو بعد هذا التاريخ، وينطبق على جميع الفلسطينيين بين هذين التاريخين،1967 وحرب 1948حرب 
  .1967ن أرضهم بعد حرب عبعدوا أالفلسطينيين  من ًاقسمألن 

  

  :ي تحدثت عن الالجئ بأنه الت1951اتفاقية الالجئين عام . 2
ذلك  و،1951يناير /  كانون الثاني األول مننتيجة ألحداث وقعت قبل ،كل شخص يوجد

ه أو تعرقه أو جنسيأو دينه ترجع إلى ب اسبأل من التعرض لالضطهادما يبرره بسبب خوف له 
 وال ، جنسيته خارج البلد الذي يحمل،ةسياسيال ئهاربسبب آانتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو 

شخص ال أو كل  دولته؛ حمايةبسبب ذلك التخوف أن يستظل بال يرغب   أو،يستطيع العودة
 ،ال يستطيع أو ال يرغب وبسبب تلك الظروف، خارج بلد إقامته المعتادة يتمتع بجنسيته، ويوجد

   . إلى تلك الدولةفي العودةا التخوف نتيجة لهذ

                                                            
  :اعتمد هذا القسم بشكل أساس على عدد من المصادر والمراجع أهمها 3

  ،2004باحث للدراسات، : بيروت (العودة حقمي صبحي الخنساء.( 

  ،مركز اإلعالم العربي، : القاهرة (دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: طينفلسمحسن محمد صالح
2003.( 

  انظر اإلحصاء الفلسطينييمركزالجهاز الموقع ،: http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx 

  انظرسرائيلياإل المركزي اإلحصاءموقع مكتب ، :
http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_Folder?ID=141 
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 بسبب ماليين الجئ ثمانيةحوالي وجود  نتيجة ، األوروبية للمنطقةًساساأتفاقية وضعت الهذه او
  ولم تتطرق إلى موضوع التهجير،لحل مشاكلهم و االتفاقية لطمأنتهمتفكان، الحرب العالمية الثانية

في البروتوكول الخاص لهذه االتفاقية ً وتم فعليا تجاوز البعد الزمني .واإلبادة والمجازر الجماعية
  .1967 األمم المتحدة سنة الصادر عنبالالجئين 

  

 من اضطهاده ً يخشى جدياكل إنسان"تنص أن الالجئ هو  و12/8/1949في اتفاقية جنيف . 3
 بسبب أحداث وقعت ،10/1/1951ووجد خارج بالده قبل ،  جنسه دينه أو جنسيته أوأو تعذيبه بسبب

  ." التي يحمل جنسيتهافي البالد
  

  :الالجئ في االتفاقيات اإلقليمية. 4
ًتعرف المنظمات اإلقليمية الالجئ بشكل أكثر شموال، فقد جاء في المادتين األولى والثانية من  ّ

أي "، أن لفظ الجئ يطلق على 10/9/1969يقية ضمن معاهدة رالقانون األساسي لمنظمة الوحدة اإلف
وطني، إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه األصلي أو ال

ًوذلك بسبب عدوان خارجي أو احتالل أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخالال خطرا بالنظام  ً
ّفي حين ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين ال يستطيعون وال يودون ألسباب شتى، ". العام

  .العودة إلى وطنهم األصلي
ًحاد األوروبي بخصوص الالجئين وصفا أكثر دقة كما قدمت المواثيق األوروبية الصادرة عن االت

 14وشمولية لمفهوم الالجئ، عما سواها من االتفاقيات آنفة الذكر والمعاهدات اإلقليمية، فنص القرار 
 وروبيّ اللجوء لألفراد المعرضين لخطر االضطهاد والتعسف، وأشار االتفاق األّ، على حق1967لسنة 
 أي دولة عضو في االتحاد، 1990لسنة " دبلن"وألزمت معاهدة . وءّ إلى تحمل تبعات اللج1980 سنة

 اللجوء، عندما يرغب الشخص بذلك، إلى دولة أو أكثر من ّأن تكون مسؤولة عن النظر في طلب حق
  .دول االتحاد األوروبي

  

  :الالجئون الفلسطينيون حسب تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني. 5
المؤتمر (ني، الصادر عن الدورة األولى للمجلس الوطني الفلسطيني ّيقدم الميثاق القومي الفلسطي

ً، في المادة الخامسة منه، تعريفا يتفق 2/6/1964 و28/5، المنعقد في القدس ما بين )الوطني األول
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الصادر عن المجلس الوطني في ) 5مادة (ًحرفيا مع التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني 
  :، والذي ينص على ما يلي17/7/1968 و10/7/1968في القاهرة ما بين الدورة الرابعة 

المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام "الالجئون الفلسطينيون هم 
بقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل من  م، سواء من أخرج منها أ1947

  ".و فلسطينيفلسطين أو خارجها، ه
  

  :تعريف األونروا لالجئ الفلسطيني. 6
كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين مدة عامين سبقا : نروا عرفت الالجئ بأنهووكالة األ

إلى أحد البلدان التي تقدم  1948والذي خسر نتيجته منزله ووسائل عيشه، ولجأ عام  ،1948نزاع عام 
أحفاده و على أوالده المساعدة من األونروا  وأهلية تلقيلتعريف وينسحب هذا ا،األونروا فيها خدماتها

 – الضفة الغربية – األردن – سورية :ً، وأن يكون مسجال في مناطق عمليات األونروا الخمس"ميتهاذر"
   . لبنان–قطاع غزة 

  : األونروامالحظات حول تعريف
 َّعدُ لي الخمس األونرواًيشترط هذا التعريف أن يكون الشخص مسجال في أحد مناطق عمل. أ

 ويقصر األمر على هذه المناطق وبالتالي يحرم الالجئين الفلسطينيين ًا، فلسطينيًاالجئ
  .  الجئينمدول الخليج وأوروبا وغيرها من دول العالم من اعتبارهو  العراقالموجودون في

 في أماكن ًامقيمكان  وحتى لو 1948بأنه الجئ منذ عام لدى األونروا الذي لم يسجل نفسه . ب
  .  بالنسبة لألونرواً الجئادعمل األونروا ال يع

 .1948 سنة داخل فلسطين المحتلة ينجئاللاال يتعامل التعريف مع . ج

، وهي السنة 1952  سنةمن كان خارج الوطن قبل الحرب، ومن اضطروا للجوء بعديستثني . د
وا بعد ؤجئين الفلسطينيين الذين لجالالستثني يكما . التي تحددها األونروا كآخر سنة للجوء

م، لف فلسطيني من أرضهأ 330تهجير لحوالي ّتم  1967نه في حرب إ حيث ؛1967حرب 
 )غير الحرب ( اضطروا للخروج من فلسطين تحت ظروف مختلفةكما أن هناك الجئون

 . ومنعوا من العودة

وال يمكن . ن غير صحيحة يجب االنتباه إلى أن إحصاءات األونروا بخصوص الالجئيوبالتالي
ستثناء حالة سورية اب (1948 سنةونروا كأرقام حقيقية تعبر عن أعداد الالجئين التعامل مع أرقام األ
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هي فقط تعبر عن أرقام من سجلوا أنفسهم ويمكن أن يتلقوا مساعدات وخدمات  ف،)ما ّولبنان إلى حد
  .ونروا وليس كل الالجئين الفلسطينيينمن األ

  

  :ت حول التحديد الجغرافي لالجئين الفلسطينيينمالحظا. 7
، إذ إن هناك ن خارج فلسطين فقطين المقيمي هم جميع الفلسطينيواالالجئون الفلسطينيون ليس. أ

  . ن داخل فلسطينين مقيميفلسطينين يالجئ
ن  أل،1948 سنةخرجوا من بيوتهم ُأجروا وُن الذين هئوالالجليس كل الالجئين الفلسطينيين هم . ب

، أو خرجوا ألسباب مختلفة ومنعوا من 1967 سنةخرجوا من بيوتهم أجروا وُهناك الجئين ه
 .العودة

القطاع وخارج  الضفة والذين يعيشون فيالالجئون هم ليس الالجئون الفلسطينيون فقط . ج
 .1948 المحتلة فلسطينن يقيمون داخل ون فلسطينيوٕ وانما هناك الجئ،فلسطين

؛ وليس 1967 و1948ي خارج فلسطين هو عبارة عن مزيج بين الجئي فلسطين الشعب الفلسطين. د
  .1948فقط من الجئي 

 1967 سنةالمحتلة فلسطين أرض  خرجوا من  ُأخرجوا أوالذينأطلق على  نازحمصطلح  :مالحظة
ن هجروا من وفالجميع الجئ، ؛ لكن هذا المصطلح ال ينفي كونهم الجئين)الضفة الغربية وقطاع غزة(

 .ديارهم وحرموا من حقوقهم

  
  :القرارات الدوليةفي الالجئون الفلسطينيون : ًثانيا

  : بوجوب السماح بالعودة لالجئين الفلسطينيين194القرار . 1

". الالجئين"ّتبنى الوفد البريطاني في الجمعية العامة لألمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن 
أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ) 8، ممتنع 15 ّ، ضد35ع م(، وبعد التصويت 11/12/1948في 

  : منه بأن الجمعية العامة11 والذي جاء في الفقرة 194القرار رقم 
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى 

الذين يقررون عدم ديارهم، والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات 
العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى 



  

 
39 

ّأصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر  ً
 .من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة

دة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب  العوّيدعو القرار إلى تطبيق حق
السماح للراغبين من الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في 

ً عمال عدوانياُّدٕأن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، واذا منع من العودة بالقوة، فهذا يع ً .
ًلقرار أيضا على إقامة لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة تكون مهمتها تسهيل إعادة الالجئين  اّوقد نص

  .ٕإلى وطنهم واعادة تأهيلهم االقتصادي واالجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم

  :وهذا القرار يعني

 . واجب التنفيذّالعودة حقأن . 1

 ينفذ العودة متى شاء وكيف ّالالجئ حر بمعنى أن ،على االختيار الحر لالجئالعودة تتوقف . 2
 .يريد

 .ة على أحدَّنِطبيعي وليس م ّالعودة حقأن . 3

 .أنه ال يجوز منع أو حجب هذا الحق عن اإلنسان الفلسطيني. 4

  . إن عودة الفلسطيني لوطنه عودة مواطن له كامل الحقوق المدنية والسياسية. 5

 األمم قم ولم ت، تنفيذه الصهيوني الكيانضمع رفمرة،  120لى هذا القرار أكثر من  التأكيد عّوتم
 أحد شروط دخول الكيان مع العلم أن. القرارتنفيذ جة من درجات اإللزام للصهاينة بأي دربالمتحدة 

لكنه وعلى ذلك،  العودة، والكيان اإلسرائيلي وافق ّاألمم المتحدة هو تنفيذ حقعضوية الصهيوني في 
  . تحدة لم ينفذه ولم يلزمه أحد بذلكعندما دخل إلى األمم الم

  

  :نرواوقرار تشكيل األ. 2

التي يعانون  وكان هدفها مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الصعوبات 8/12/1949تشكلت في 
 باتجاه عودة ًا أو عمليًا سياسيًا هدفتبن ولم تًا، إنسانيًأخذت شكالوقد ، ا إليهاوالدول التي لجؤمنها في 

  .رضالالجئين لأل
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  : األمم المتحدة والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. 3

 ،1969 سنةيحتاجون للمساعدة مل مع قضية فلسطين كقضية الجئين ظلت األمم المتحدة تتعا
  ".شعب فلسطينلالثابتة حقوق ال "هاعندما ذكرت ألول مرة في قرارات

َّن في تقرير مصيره، وعدت  اعترفت األمم المتحدة ألول مرة بحق شعب فلسطي1970 وفي نهاية 
  . ًذلك عنصرا ال غنى عنه في إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

ُّويعد قرار  ً تطورا ذا أهمية، إذ اعتبر أن الشعب الفلسطيني هو الطرف 14/10/1974 في 3210ُ
ًيعد قرارا تاريخيا/ 3236/هذا القرار  22/11/1974األساسي المعني بقضية فلسطين، وفي   يتحدث عن ً

  :ًوخصوصاوفيه يؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين، " حقوق الشعب الفلسطيني"

   .الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي. 1

 .الحق في االستقالل والسيادة الوطنية. 2

   .الحق في عودة الالجئين، والمطالبة بإعادتهم. 3

 . ال غنى عنه لحل قضية فلسطيناالحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه أمر. 4

   .إن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق األوسط. 5

ً الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكافة الوسائل، وفقا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ّحق. 6
 . ومبادئه

  

 : وقضية الالجئين التسوية السلميةمفاوضات: ًثالثا

وسوء  الفلسطيني نتيجة التشرد جانبسنة الماضية قوة ال 25ـ التطورات األخيرة في الأضعفت 
الذي عقد في الفلسطيني  مجلس الوطنيلل 19ـ  المؤتمر الّوقد شكل . المختلفةوالضغوطاتاألداء 

 عندما أعلنت قيادة منظمة التحرير ، نقطة تحول1988 نوفمبر/ الجزائر في منتصف تشرين الثاني
  مجلس األمنبنت ذلك على قرار التقسيم ووافقت على قرار لكنها في الوقت نفسه ،ل فلسطيناستقال

ًا خطيرا وبالتالي كان ذلك تراجع،242 التي اعترفت  أوسلو ثم حدث تنازل خطير آخر في اتفاقية. ً
من أراضي فلسطين، وبالتالي أصبح سقف المطالب % 77 على وبحقها في االستيالء" إسرائيل"ـب
  . بالضفة الغربية وقطاع غزة فقطًالفلسطينية بفلسطين مرتبطا
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 . االتفاق على تأجيل البحث في موضوع الالجئين إلى مباحثات الحل النهائيّوسلو تمأفي اتفاق و
 ألف 100على إعادة غير الرسمي  الحديث ّتمُذكر أنه  ،2000 سنة  كامب ديفيدمفاوضاتوفي 

فلم  1967 سنة والجئأما ، 1948الـ   من أبناء ماليين الجئة أكثر من خمسفلسطيني فقط من أصل
  . مانع من عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزةيكن هناك

 من أخطر ُّعدُ وت قضية الالجئين،ّحل تجاه في ًا خطيرًا مؤشر2003 سنة وثيقة جنيفكانت 
 كانوا قريبين من صانع القرار الوثائق ألن الذين وقعوا عليها هم عدد من القيادات الفلسطينية الذين

أمثال ياسر عبد ربه، وهشام عبد الرازق، ونبيل (محمود عباس  أمالفلسطيني سواء كان أبو عمار 
والذين بموجبها يوافقون ؛ ...)قسيس، ورائد العمري، وقدورة فارس، ومحمد الحوراني، وزهير مناصرة

 ّ على أساس لم، على عودة بعض الالجئين"يلإسرائ" ويربطونه بموافقة ، العودةّعلى التنازل عن حق
  . العودةّ بإمكاننا التنازل عن حقً وكان ذلك بمثابة إشعار للكيان الصهيوني أنه الحقا.الشمل

 عن انالمبادرة العربية والموقف الفلسطيني الرسمي يتحدثفإن حتى اآلن من الناحية الرسمية و 
من ، ف هناك مخاوف أنه من أجل إقامة الدولة الفلسطينية ولكن في الغرف المغلقة؛العودة لالجئين ّحق

لى ديارهم كما حدث في وثيقة إ الالجئين الفلسطينيين في العودة ّالممكن أن يتم التنازل عن حق
  .جنيف

  
  ):قراءة إحصائية عامة (نون الفلسطينيوالالجئ: ًرابعا

  :الفلسطينيون في العالم. 1

 نــسمة،  ألــف555 و مليــون11 بلــغ عــدد الفلــسطينيين نحــو 2013 وبدايــة ســنة 2012مــع نهايــة ســنة 
، بينمــا يقــيم فــي فلــسطين التاريخيــة %49.8 نــسمة خــارج فلــسطين بنــسبة  ألــف755 ونيــي مال5يقــيم نحــو 

 كبيــر فــي ّوهــذه اإلحــصائيات دقيقــة إلــى حــد%. 50.2أي مــا نــسبته  ألــف نــسمة 800 ماليــين و5نحــو 
ي خــارج فلــسطين مبنيــة علــى مجموعــة مــن المعطيــات والمؤشــرات داخــل فلــسطين، لكنهــا أرقــام تقديريــة فــ

  .اإلحصائية
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 2012عدد الفلسطينيين في العالم حسب اإلقامة نهاية سنة ): 3(جدول رقم 

 مكان اإلقامة
 العدد

)باأللف نسمة(
 (%)النسبة المئوية 

األراضي  23.4 2,700 الضفة الغربية
المحتلة سنة 

1967 
 14.7 1,700 قطاع غزة

 12.1 1,400 "*إسرائيل" 1948 األراضي المحتلة سنة

 29.9 **3,458 األردن

 14.2 1,642 الدول العربية األخرى

 5.7 655 الدول األجنبية

 100 11,555 المجموع الكلي
، فهي ال تشمل المواطنين في األراضي 1948بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة سنة * 
 بما فيها محافظة القدس، وال تشمل العرب السوريين أو اللبنانيين أو المسيحيين غير العرب 1967حتلت سنة التي ا

  . أو فئة اآلخرين
، وعلى 2011 نهاية سنة إحصاءّاألردن، فقد تم تقديرهم باالعتماد على بالنسبة لعدد الفلسطينيين في ** 

مو السنوي الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة األردنية سنة تقديرات الباحث، وذلك باالعتماد على معدالت الن
 %.2.2، والتي تقدر بـ 2011

  

  (%)2012نسبة الفلسطينيين في العالم حسب اإلقامة نهاية سنة 

قطاع غزة: 14.7

األراضي المحتلة سنة 
1948 "إسرائيل": 12.1

الدول العربية األخرى: 
14.2

الدول األجنبية: 5.7

األردن: 29.9

الضفة الغربية: 23.4
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  :الالجئون الفلسطينيون. 2

إذا مـــا تـــم احتـــساب الفلـــسطينيين المقيمـــين فـــي الخـــارج مـــع الالجئـــين الفلـــسطينيين المقيمـــين داخـــل 
مـــنهم فـــي % 26.5، يقـــيم 2012مـــع نهايـــة ســـنة  ألـــف نـــسمة 829ماليـــين و 7لـــسطين فـــإن العـــدد يبلـــغ ف

  .خارج فلسطين% 73.5فلسطين التاريخية، بينما يقيم 

كبر نسبة أ وهي . فلسطين هم في حالة لجوءشعبمن % 67.8 نحوونالحظ من هذا المجموع أن 
  .في الكرة األرضية لشعب في حالة لجوء

  2012سنة نهاية أعداد الالجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات ): 4(جدول رقم 

 البلد
 العدد

 )باأللف نسمة(
 (%)النسبة المئوية 

 10.2  797 الضفة الغربية

 14.4  1,127 قطاع غزة

 1948فلسطين المحتلة سنة 
 "إسرائيل"

150  1.9 

 44.1  3,458 األردن

 6  474 لبنان

 6.8  529 سورية

 8.2  639 دول العربيةباقي ال

 8.4 655 الدول األجنبية

 100  7,829 المجموع
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 2012 سنةنهاية أعداد الالجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات 

باقي الدول العربية: 639
 "إسرائيل": 150

لبنان: 474

سورية: 529

الضفة الغربية: 797

قطاع غزة: 1,127

الدول األجنبية: 655

األردن: 3,458

 

  

  

  :الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. 3

ـــةتظهـــر المؤشـــرات اإلحـــصائية للجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني فـــي رام اهللا    ســـنةفـــي نهاي
 ألـف فلـسطيني يقيمـون 357 ألـف الجـئ مـن أصـل أربعـة ماليـين و924، بأن هنـاك نحـو مليـون و2012

مــن ســكان قطــاع % 67.4كمــا أنهــم يــشكلون . مــن الــسكان% 44.2فــي الــضفة والقطــاع، وهــم يــشكلون 
لمركــزي ًويالحــظ أن ثمــة اختالفــا بــين إحــصائيات الجهــاز ا. مــن ســكان الــضفة الغربيــة% 29.7غــزة، و

ود إلـى عـولعـل ذلـك ي. فيمـا يتعلـق بـالالجئين فـي الـضفة والقطـاع) كما سنرى(وبين إحصائيات األونروا 
  ...ًأن أعدادا من الالجئين المسجلين لدى األونروا قد انتقلوا لإلقامة في الخارج
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  مقارنة بين مجموع السكان والالجئين الفلسطينيين ): 5(جدول رقم 

  2012  نهاية سنةوقطاع غزةفي الضفة الغربية 

 الالجئون السكان 

 العددمكان اإلقامة

)باأللف نسمة(
النسبة 

(%)المئوية 
 العدد

)باأللف نسمة(
النسبة المئوية 

(%) 

  29.7 797 61.6 2,684الضفة الغربية

  67.4 1,127 38.4 1,673 قطاع غزة

  44.2 1,924 100 4,357الضفة والقطاع

  

  قطاع الالسكان والالجئين الفلسطينيين في الضفة ومقارنة بين مجموع 

  )باأللف نسمة (2012 نهاية سنة
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  :الالجئون الفلسطينيون حسب سجالت األونروا. 4

 نيـــي مال4 بلـــغ 2013تظهـــر ســـجالت األونـــروا أن عـــدد الالجئـــين المـــسجلين لـــديها فـــي مطلـــع ســـنة 
وقـد أضـافت . ع الالجئـين الفلـسطينيينًوهو إحـصاء كمـا أشـرنا سـابقا، ال يمثـل جميـ.  شخص ألف920و

أولئـك الـذين يـشملون المـستحقين لتلقـي وقد عـرفتهم بـأنهم " أشخاص مسجلون آخرون"ًاألونروا حديثا بند 
وقـد يـشمل ذلـك المـستفيدين ممـن ال . خدماتها، دون أن توضح معنى ذلك على موقعها اإللكتروني بدقـة

  .ي، وهو تعريف قاصر ال يغطي كافة فئات الالجئينينطبق عليهم تعريف الوكالة لالجئ الفلسطين

ويالحــظ أن العــدد األكبــر لالجئــين المــسجلين لــدى األونــروا موجــود فــي األردن يليــه قطــاع غــزة ثــم 
  .الضفة الغربية ثم سورية ثم لبنان

التـــي وجـــد الالجئـــون الفلـــسطينيون فـــي ســـورية  وانعـــدام األمـــن، يةســـوتجـــدر اإلشـــارة إلـــى الحالـــة القا
لــى إ وهــو مــا أدى .2011 فــي النــصف األول مــن ســنة الحــراك الــشعبي والثــورة منــذ انــدالع ،هم فيهــاأنفــس
ً سورية نفسها، كما غادر نحـو سـتين ألفـا مـنهم إلـى الخـارج  داخل في الفلسطينيين أكثر من نصفهجرة

  .ًوخصوصا لبنان

لـى بلـدان الخلـيج إ غادروهـا كما تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من الالجئين الفلسطينيين في لبنـان قـد
أو أوروبــا الغربيــة مــع احتفــاظهم ببطاقــات األونــروا وبقــاء أســمائهم فــي ســجالتها؛ حيــث تــشير العديــد مــن 

 ألـف 300 المقيمـين فـي لبنـان هـو حـوالي نالدراسات والتقديرات إلى أن العدد الفعلي لالجئين الفلـسطينيي
  .الجئ

 58يمات الالجئين الرسـمية التـي ترعاهـا األونـروا يبلـغ  فإن عدد مخ)7(رقم وحسبما يوضح الجدول 
.  فـي لبنـان12 فـي الـضفة، وثمانيـة فـي غـزة، وعـشرة فـي األردن، وتـسعة فـي سـورية، و19ًمخيمـا، منهـا 

مــنهم فــي المخيمــات؛ وأعلــى نــسبة لإلقامــة فــي المخيمــات % 28.9والالجئــون المــسجلون ال يــسكن ســوى 
  %.17.5ها في األردن بنسبة ، وأدنا%50.3هي في لبنان بنسبة 
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  مناطق عمل األونروا الخمسة ):8(خريطة رقم 

 
  .يقع مخيما النيرب والالذقية إلى الشمال من الرسم المبين في الخريطة: مالحظة

  : هذه الخريطة معدلة عن المصدر األصلي في
Site of the Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 
(PASSIA), http://www.passia.org/ 
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   1/1/2013في ونروا سجالت األفي عدد الفلسطينيين المسجلين ): 6(جدول رقم 

الالجئون المسجلون المنطقة
أشخاص 

مسجلون آخرون
مجموع األشخاص المسجلين

 895,703 154,294 741,409 الضفة الغربية

 1,263,312 60,177 1,203,135 قطاع غزة

 474,053 32,510 441,543 لبنان

 528,711 29,522 499,189 سورية

 2,110,114 75,473 2,034,641 األردن

 5,271,893 351,976 4,919,917 المجموع

 

  

 1/1/2013الفلسطينيون المسجلون في سجالت األونروا في 

741,409
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 فيئالت المسجلين عدد الالجئين الفلسطينيين من األفراد والمواليد والعا): 7(جدول رقم 
  2013/1/1 فيونروا حسب المنطقة األ

 المنطقة
عدد األفراد الكلي

 1/1/2013في 

متوسط حجم 
 العائلة

)2009/9/30(
 

عدد 
المخيمات

عدد األفراد في المخيمات

 1/1/2013في 

نسبة األفراد المقيمين في

1/1/2013في  المخيمات

)(% 

الضفة 
 الغربية

895,703 3.79 19 216,403 24.2 

 42.8 540,515 8 4.43 1,263,312 قطاع غزة

 50.3 238,528 12 3.73 474,053 لبنان

 30.1 159,303 9 3.99 528,711 سورية

 17.5 369,949 10 4.87 2,110,114 األردن

 28.9 1,524,698 58 4.35 5,271,893 المجموع

  

 2013/1/1في ة عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األونروا حسب المنطق

سورية: 528,711

الضفة الغربية: 895,703

قطاع غزة:
1,263,312 

األردن: 2,110,114

لبنان: 474,053
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  2013/1/1في عدد األفراد المقيمين في المخيمات والمسجلين في األونروا حسب المنطقة 
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  :االتجاهات السكانية بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين المحتلة. 5

تشير اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية إلى أن عـدد اليهـود فـي فلـسطين المحتلـة بلـغ فـي نهايـة سـنة 
 فلـسطيني يقيمـون فـي فلـسطين المحتلـة سـنة  ألـف645 و حوالي سـتة ماليـين يهـودي مقابـل مليـون2012
غيــر أن الكيــان الــصهيوني يــضم ســكان شــرقي القــدس والجــوالن إلــى أعــداد ســكان الكيــان، علــى . 1948

مـا فـي ًأساس قيامه بضم هذه المناطق رسميا، مع العلم أنه ال توجد دولة في العالم تعترف بهـذا الـضم ب
 القــدس والجــوالن فــسيتبقى  أعــداد أبنــاء شــرقيسكانإجمــالي الــٕواذا مــا حــذف مــن . ذلــك الواليــات المتحــدة

 723 مليـــون و7مـــن أصـــل  (1948 فلـــسطيني هـــم ســـكان مـــا يعـــرف بفلـــسطينيي  ألـــف400 ونحـــو مليـــون
  .السكان من %18.1؛ وبالتالي تصبح نسبتهم نحو )ألف
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  2005-2012 "إسرائيل" في أعداد السكان): 8(جدول رقم 

  

  2005-2012 "إسرائيل"عداد السكان في أ
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2005

2012

  

  اليهود 
 بمن فيهم سكان شرقي( العرب

   )القدس والجوالن
  آخرون

إجمالي  السنة
  العدد

 )باأللف نسمة(
 النسبة

  العدد

)باأللف نسمة(
 النسبة

  العدد

 )باأللف نسمة(
 النسبة

2005 6,991 5,314 76 1,377 19.7 300 4.3 

2006 7,117 5,393 75.8 1,413 19.9 310 4.4 

2007 7,244 5,478 75.6 1,450 20 315 4.3 

2008 7,412 5,603 75.6 1,499 20.2 311 4.2 

2009 7,552 5,704 75.5 1,536 20.3 313 4.1 

2010 7,695 5,803 75.4 1,574 20.5 318 4.1 

2011 7,837 5,908 75.4 1,611 20.6 318 4.1 

2012 7,968 6,005 75.4 1,645 20.6 319 4 
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تمكـــن الكيـــان الـــصهيوني مـــن اســـتقدام نحـــو مليـــونين ) 2000-1948(ً عامـــا مـــن إنـــشائه 52وخـــالل 
 مباشـرة، وكـذلك 1948وكان هناك موجات كبرى للهجرة اليهوديـة بعـد حـرب . يهوديمهاجر  ألف 900و

غيــر أن مخــزون . تراكية فــي شــرقي أوروبــابعــد ســقوط االتحــاد الــسوفييتي وانهيــار منظومــة الــدول االشــ
الهجــرة اليهوديــة بــدأ بالنــضوب فــي الــسنوات الماضــية؛ وأخــذت أعــداد المهــاجرين فــي التنــاقص وتــراوح 

إلـــى كمـــا تـــشير بعـــض المـــصادر . ً ألفـــا15ً ألفـــا و23 بـــين نحـــو 2012-2003معـــدلها الـــسنوي فـــي الفتـــرة 
ًلـى الخـارج بنحـو عـشرة آالف شـخص سـنويا، إنفـسها " يلإسرائ"ارتفاع معدل الهجرة اليهودية السلبية من 

 أشــارت صــحيفة الــسفير اللبنانيــة فــي حــسبما، 2011وأن عــدد الخــارجين تجــاوز عــدد القــادمين فــي ســنة 
 ومكتــب  االســتيعاب اإلســرائيلية وزارةتــشير مــصادرو. ً نقــال عــن صــحيفة معــاريف اإلســرائيلية9/1/2012
 ألــــف إســــرائيلي يعيــــشون فــــي الواقــــع خــــارج الكيــــان 700أن نحــــو لــــى إ اإلســــرائيليالمركــــزي إلحــــصاء ا

  .2008سنة  مع نهاية اإلسرائيلي

    

  2012–1990 "إسرائيل"أعداد اليهود المهاجرين إلى ): 9(جدول رقم 

 

 

المجموع الكلي 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006السنة

 19,26418,13113,69914,57216,63316,89216,5571,274,747العدد

  
 
 
 
 
 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999–1995 1994–1990السنة

60,19243,58033,56723,26820,89321,180 346,997 609,322العدد



  

 
53 

 

  2012-2002" إسرائيل"أعداد المهاجرين اليهود إلى 
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 مليـون نـسمة، ويبـين 13.5لى أن عدد اليهود في العـالم يبلـغ نحـو إهودية وصهيونية تشير مصادر ي
. مــن يهــود العــالم يقيمــون فــي الكيــان الــصهيوني والواليــات المتحــدة األمريكيــة% 82الجــدول التــالي أن 

ًومن الجدير بالذكر أن أعداد اليهود في العـالم لـم تـشهد تزايـدا منـذ أكثـر مـن أربعـين عامـا؛ حيـث  يعـاني ً
اليهــود مــن انخفــاض نــسبة المواليــد، ومــن التفكــك األســري، ومــن الــذوبان فــي المجتمعــات التــي يعيــشون 

وغيرهــا مــن القــيم المرتبطــة بالحــضارة ... بينهــا خــارج الكيــان اإلســرائيلي، ومــن انتــشار قــيم المنفعــة واللــذة
  .الغربية

 

  2010أعداد اليهود في العالم حسب البلد ): 10(جدول رقم 

"إسرائيل" بلدال
الواليات

المتحدة
أسترالياألمانيااألرجنتينروسيابريطانيا كندافرنسا

باقي

الدول
 المجموع

 العدد

)باأللف نسمة(
5,8035,275482375291 199182 119108 67413,508

 100 4.9 0.8 0.9 1.3 1.5 2.82.2 39.13.6 42.9 (%)النسبة 

 

   (%)2010 حسب البلد نسبة اليهود في العالم

"إسرائيل": 42.9

الواليات المتحدة: 39.1

فرنسا: 3.6
كندا: 2.8

بريطانيا: 2.2
روسيا: 1.5

أستراليا: 0.8
باقي الدول: 4.9

ألمانيا: 0.9

األرجنتين: 1.3
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وتعطـــي المؤشـــرات الـــسكانية لليهـــود والفلـــسطينيين فـــي فلـــسطين التاريخيـــة دالالت مهمـــة بـــأن عـــدد 
أكثر مـن بـن عدد اليهود ع، وأن هذا العدد سيزيد 2016الفلسطينيين سيتجاوز عدد اليهود مع نهاية سنة 

ي فـــي أرضـــه، وفـــشل سياســـات وهـــذا يـــشير إلـــى مـــدى صـــمود الـــشعب الفلـــسطين. 2020ً ألفـــا ســـنة 350
 ال 1948غيـر أنـه تجـب اإلشـارة إلـى أن فلـسطينيي . التهجير التي مارسـها الكيـان الـصهيوني حتـى اآلن

مـــنهم % 75.9 يعـــيش بينمـــا ، مـــن مجمـــوع فلـــسطينيي الـــداخل) مليـــون1.4نحـــو % (24.1يـــشكلون ســـوى 
صهاينة بمـــا يـــسمونه خطـــر لـــى شـــعور الـــإكمـــا يجـــب التنبيـــه . فـــي الـــضفة والقطـــاع)  ماليـــين4.4نحـــو (
الدفع باتجاه تطهيـر عرقـي جديـد إلى الفلسطينية؛ وسعي بعض الجهات الصهيونية " القنبلة الديموغرافية"

  .للفلسطينيين
 

 2020–2012العدد المقدر للفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية ): 11(جدول رقم 
  )باأللف نسمة(

    ينالفلسطينيعدد 

  السنة
 الضفة والقطاع

فلسطين المحتلة سنة 
 "إسرائيل "1948

فلسطين 
 التاريخية

 

  اليهودعدد 

2012 4,400  1,400 5,800 6,005 

2013 4,532  1,435 5,967 6,113 

2014 4,668 1,471 6,139 6,223 

2015 4,808 1,508 6,316 6,335 

2016 4,952 1,546 6,498 6,449 

2017 5,101 1,585 6,686 6,565 

2018 5,254 1,625 6,879 6,683 

2019 5,412 1,666 7,078 6,803 

2020 5,574 1,708 7,282 6,925 
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  )باأللف نسمة (2020-2012فلسطين التاريخية  العدد المقدر للفلسطينيين واليهود في

6,879

6,686

6,498

6,316

6,139

5,967
5,800

7,078

7,282

6,005
6,113

6,223
6,335

6,449

6,565

6,683
6,803

6,925

5,000

5,400

5,800

6,200

6,600

7,000

7,400

201220132014201520162017201820192020

الفلسطينيون   اليھود
 

 

  :خاتمة

ًحاولــت هــذه الدراســة أن تقــدم مــدخال تاريخيــا لنــشوء قــضية الالجئــين الفلــسطينيين؛ وأن ت  ًحاقــدم مــسً
ًإحــصائيا عامــا لالجئــين ولــم تتطــرق إلــى التفــصيالت المتعلقــة بــأحوال الالجئــين ومعانــاتهم فــي مواضــع . ً

 والــسياسية المتعلقـــة بهــم، ألن ذلــك ســيكون مهمـــة ةاللجــوء، ولــم تــدخل فــي تفـــصيالت الجوانــب القانونيــ
  .المساقات األخرى في دبلوم دراسات الالجئين

حــد الــشواهد الكبــرى علــى الظلــم الفــادح الــذي أُّجئــين الفلــسطينيين تعــد وبــشكل عــام، فــإن قــضية الال
لغربــي المطلــق للكيــان اإلســرائيلي جعلــه يتغاضــى الفلــسطيني، وتــشير إلــى أن الــدعم اتعــرض لــه الــشعب 

ً وكــان ســببا فــي تعطيــل تنفيــذ عــشرات القــرارات الدوليــة بعــودة ،عــن مأســاة الالجئــين وعــن أبــسط حقــوقهم
  .أرضهم التي أخرجوا منهاالالجئين إلى 
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ًإن التمــسك بحــق العــودة باعتبــاره حقــا طبيعيــا وشــرعيا وقانونيــا وفرديــا وجماعيــا، وباعتبــاره ثابتــا مــن  ً ً ً ً ً ً
ًثوابت القضية الفلسطينية، سيبقى معيارا أساسـيا فـي إثبـات دعـم والتـزام أي طـرف تجـاه فلـسطين إنـه ال . ً

ٕ من عودة وان طال الزمن، وانه لن يضيّبد ٕوان أصـحاب الحـق والعـدل منتـصرون . ُ وراءه مطالـبّع حقٕ
  .بإذن اهللا
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  :المؤلف في سطور

 ســنة حاصــل علــى شــهادة الــدكتوراه فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر الــدكتور محــسن محمــد صــالح،
ستــشارات  واالوالمــدير العــام لمركــز الزيتونــة للدراســات، الفلــسطينيةأســتاذ مــشارك فــي الدراســات . 1993
ِّ، وهو محرر التقرير االستراتيجي الفلسطيني الـسنوي الـذي 2004منذ   سـبعة مجلـدات، وهـو صـدرت منـهُ

، والمــدير التنفيــذي لمركــز ًســابقارئــيس قــسم التــاريخ والحــضارة فــي الجامعــة اإلســالمية العالميــة بماليزيــا 
ًدراســات الــشرق األوســط بعمــان ســابقا  للعلمــاء المــسلمين الــشبان ســنة مقــدسبيــت الالفــائز األول بجــائزة . ّ

  .2002 بماليزيا سنة العالمية، وجائزة االمتياز في التدريس من الجامعة اإلسالمية 1997

 الطريق إلى القدس، و،1948- 1917التيار اإلسالمي في فلسطين : ًكتابا أهمها 12 صدر له 
 في القضية الفلسطينية،  ودراسات منهجية،1939-1917القوات العسكرية والشرطة في فلسطين و

خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، والمسار التائه للدولة الفلسطينية، : والقضية الفلسطينية
 قام بتحرير أكثر .مركز الزيتونةوالحقائق األربعون في القضية الفلسطينية، محرر التقدير االستراتيجي ل

، ومنظمة التحرير 2007-2006 حماس وحكومتها قراءات نقدية في تجربة: ً كتابا، أبرزها55من 
ٕتقييم التجربة واعادة البناء، والوثائق الفلسطينية، وأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، : الفلسطينية

ّنشرت له الكثير من الدراسات المحكمة والمقاالت، وشارك . ودراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس
  .حلية والدوليةفي عشرات المؤتمرات الم

  

  




