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مقدمة النا�شر
يقدم مركز الأر�ض والإن�سان للدرا�سات واال�ست�شارات �إ�صداره الثالث بالتعاون مع �أكادميية درا�سات الالجئني ،حتت
عنوان :مدخل �إىل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،للدكتور حم�سن حممد �صالح ،و�أ�صل الكتاب حما�ضرات يقدمها
الدكتور حم�سن �صالح يف �أكادميية درا�سات الالجئني ،التي ارت�أت بعد �أن َك ُملت �صورة امل�ساقات ومناهجها� ،أن تقوم
يف طباعتها ،لتكون متاحة للدار�سني واملخت�صني يف كل مكان ،واملركز �إذ يقدم هذا الإ�صدار يف هذه احللة املتميزة يعد
باملزيد من الإ�صدارات يف قابل الأيام.
تكمن �أهمية هذا ال�سفر الكرمي يف تخ�ص�صه الذي ي�ؤرخ ملرحلة ما قبل النكبة الفل�سطينية ،والظروف التي �ساعدت
على متكني امل�شروع ال�صهيوين من �إقامة دولته على �أنقا�ض �شعب �شرد من �أر�ضه ،و�إن�سان نفي يف م�شارق الأر�ض
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بتدري�س هذا امل�ساق وعلى �إعداد هذه املادة العلمية النفي�سة.
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الـــمـــقـــدمـــة مدخل �إىل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني

1

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�أ�صحابه ومن وااله.
�إن امل�ساق الذي بني يدينا هو مدخل عام لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،وهو من م�ساقات دبلوم درا�سات
الالجئني؛ الذي تديره �أكادميية درا�سات الالجئني .و�سنق�سم امل�ساق �إىل ق�سمني حيث �سنتحدث يف اجلزء
الأول عن اخللفيات التاريخية املتعلقة بفل�سطني و�شعبها ،ون�شوء ق�ضية الالجئني ،و�سنتحدث يف الق�سم
الثاين عن تعريف الالجئ الفل�سطيني ،وكما �سنقدم م�سحاً عاماً حول الالجئني الفل�سطينيني و�أعدادهم،
و�أماكن تواجدهم يف العامل.
نرجو �أن يكون هذا الف�صل الدرا�سي ف�ص ً
ال مفيداً ومعيناً يف فهم ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،ونتمنى
�أن تكون له انعكا�سات �إيجابية عملية على طريقة تناول الدار�سني لهذه الق�ضية ،و�أي�ضاً على طرق و�أ�ساليب
العمل يف خدمة ق�ضية فل�سطني.

 1يتقدم الكاتب بال�شكر اجلزيل للأخت �إقبال عمي�ش على اجلهد الذي بذلته ،خ�صو�صاً يف حتديث الإح�صائيات و�إعداد اجلداول والر�سوم البيانية
املتعلقة بالالجئني.
5
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القسم األول

الخلفيات التاريخية لقضية فلسطين
ونشوء قضية الالجئين الفلسطينيين

اخللفيات التاريخية لق�ضية فل�سطني ون�شوء ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني

1

�أو ًال� :أر�ض فل�سطني:
يطلق ا�سم “فل�سطني” على الق�سم اجلنوبي الغربي لبالد ال�شام،
وتقع فل�سطني على �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ،غربي قارة
�آ�سيا ،وتع ّد �صلة الو�صل بني �آ�سيا و�إفريقيا ،كما تتميز بقربها من
�أوروبا .ويحدّها �شما ًال لبنان ،ومن ال�شمال ال�شرقي �سوريا ،ومن
ال�شرق الأردن ،ومن اجلنوب واجلنوب الغربي م�صر .وهي تتمتع
مبناخ معتدل (مناخ البحر املتو�سط).

خريطة رقم ( :)1جغرافية فل�سطني

مل تتحدّد �أر�ض فل�سطني بحدودها اجلغرافية احلالية املتعارف
عليها بدقة �إال يف �أيام االحتالل الربيطاين لفل�سطني ،وخ�صو�صاً
خالل الفرتة  .1923–1920وتبلغ م�ساحة فل�سطني يف حدودها
املتعارف عليها حالياً  27,009كم .2وقد ظلت حدود �أر�ض فل�سطني
تعب ب�شكل عام عن
ت�ضيق وتت�سع عرب التاريخ ،غري �أنها ظلت ِّ
الأر�ض الواقعة بني البحر املتو�سط وبني البحر امليت ونهر الأردن.
و�أياً كانت التق�سيمات يف العهود الإ�سالمية املختلفة ف�إن فل�سطني
ظلت جزءاً من بالد ال�شام ،ومل تكن مثل هذه التق�سيمات تو�سيعاً
لتغي �شيئاً من حقيقة �شعور �أبنائها ب�أنهم �أبناء �أمة
�أو ت�ضييقاً ّ
م�سلمة واحدة ،و�أن والءهم للحكم ال يهتز ما دام م�سلماً حقاً.
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 1اعتمد هذا الق�سم ب�شكل �أ�سا�س على مواد ومعلومات منتقاة من درا�سات وكتب للمحا�ضر ،وخ�صو�صاً:
 .حم�سن حممد �صالح ،فل�سطني :درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية (القاهرة :مركز الإعالم العربي.)2003 ،
 .حم�سن حممد �صالح ،الق�ضية الفل�سطينية :خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�صرة (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.)2012 ،
 .حم�سن حممد �صالح ،حقائق وثوابت يف الق�ضية الفل�سطينية :ر�ؤية �إ�سالمية ،طبعة مزيدة ومنقحة (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
وم�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة.)2010 ،

و�أقدم ا�سم معروف لهذه الأر�ض هو “�أر�ض كنعان”؛ وا�سم فل�سطني
هو ا�سم م�شتق من ا�سم �أقوام بحرية ،لعلها جاءت من غرب �آ�سيا
ال�صغرى ومناطق بحر �إيجة حوايل القرن الثاين ع�شر قبل
امليالد وورد ا�سمها يف النقو�ش امل�صرية با�سم “ب ل �س ت” ،ورمبا
�أ�ضيفت النون بعد ذلك للجمع .وقد �سكنوا املناطق ال�ساحلية بني
يافا وغزة ،وا�ستوطنوا مدن غزة وع�سقالن وعاقر وجيت و�أ�سدود،
و�أ�س�سوا مدينة اللد .واندجموا بالكنعانيني ب�سرعة ،فلم يبق لهم
�أثر مميز �سوى �أنهم �أعطوا الأر�ض ا�سمهم.

خريطة رقم ( :)2التق�سيمات الإدارية لفل�سطني يف
�صدر الإ�سالم
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ثاني ًا� :شعب فل�سطني:
هناك �آثار ت�شري �إىل �أن الإن�سان �سكن فل�سطني منذ
الع�صر احلجري القدمي (� 500ألف –� 14ألف ق.م) ،كما
ت�شري �آثار الع�صر احلجري الو�سيط (� 14ألف � 8 -آالف
ق.م) �إىل وجود �أ�شكال حياة ح�ضارية متثلت مبا يعرف
باحل�ضارة النطوفية ،كما يف منطقة �شقبا (�شقبة) �شمال
غربي رام اهلل .و�شهدت �أر�ض فل�سطني مراحل التطور
الإن�ساين الأُوىل يف التحول من الرعي �إىل الزراعة قبل
حوايل � 11ألف �سنة ( 9000ق.م ،).كما �أن �أول مدينة
جرى ت�شييدها يف التاريخ هي مدينة “�أريحا” الواقعة
�شمال �شرقي فل�سطني وذلك نحو �سنة  8000ق.م ح�سبما
يذكر علماء الآثار .وعندما قدم الكنعانيون من جزيرة
العرب (نحو  2500ق.م) كانت هجرتهم وا�سعة بحيث
�أ�صبحوا ال�سكان الأ�سا�سيني للبالد ،وقد �أن�ش�أوا ما ال يقل
عن مئتي مدينة وقرية يف فل�سطني ،مثل مدن بي�سان
وع�سقالن وعكا وحيفا واخلليل و�أ�سدود وبئر ال�سبع
وبيت حلم .وما تزال معمورة زاخرة باحل�ضارات املختلفة
�إىل ع�صرنا هذا.
ويرى ثقات امل�ؤرخني �أن معظم �أهل فل�سطني احلاليني،
وخ�صو�صاً القرويني ،هم من �أن�سال القبائل الكنعانية
والعمورية والفل�سطينية ،ومن القبائل العربية التي
10

خريطة رقم (� :)3أبرز املواقع الأثرية يف فل�سطني

ا�ستقرت يف فل�سطني قبل الفتح
الإ�سالمي وبعده ،حيث اندمج اجلميع
يف ن�سيج واحد .و�إن �أهل فل�سطني
ه�ؤالء هم �أنف�سهم الذين �أ�سلمت
�أغلبيتهم ال�ساحقة وتعربت لغتهم مع
قدوم الإ�سالم ،حيث ت�أكدت الهوية
الإ�سالمية لأر�ض فل�سطني لأطول
فرتة تاريخية متوا�صلة منذ الفتح
الإ�سالمي لها �سنة 15هـ636 /م وحتى
الآن ،وال عربة ب�إخراج جزء من �أهلها
قهراً حتت االحتالل ال�صهيوين منذ
�سنة .1948
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ثالث ًا :مزاعم احلق التاريخي لليهود يف فل�سطني:
�إن مزاعم احلق التاريخي لليهود يف
فل�سطني تتهافت �أمام ّ
حق العرب امل�سلمني
يف �أر�ضهم ،ف�أبناء فل�سطني عمروا هذه
الأر�ض قبل نحو  1500عام من �إن�شاء بني
�إ�سرائيل دولتهم (مملكة داود) ،وا�ستمروا
يف �أثنائها ،ثم بعد �أن انقطعت �صلة اليهود
عملياً بها �إىل الآن .لقد حكم بنو �إ�سرائيل
�أجزاء من فل�سطني (ولي�س كلها) لنحو
�أربعة قرون (خ�صو�صاً يف الفرتة بني
 586–1000ق.م) وزال حكمهم كما زال
حكم غريهم من الدول كالآ�شوريني
والفر�س والفراعنة والإغريق والرومان،
بينما ظ ّل �شعب فل�سطني را�سخاً يف �أر�ضه.
وكان احلكم الإ�سالمي هو الأطول حيث
ا�ستمر حوايل  1,200عام (1917–636م)
با�ستثناء الفرتة ال�صليبية ( 90عاماً).
وقد انقطعت قدرة اليهود على الت�أثري
عملياً يف حركة الأحداث يف فل�سطني نحو
 1800عام (منذ 135م – حتى القرن
الع�شرين) ،ومل يكن لهم تواجد �سيا�سي �أو
12

ع�صابة الهاغانا تقوم بت�شريد الفل�سطينيني

ح�ضاري وريادي فيها ،بل وح َّرمت تعاليمهم الدينية العودة �إليها.
و�إن �أكرث من  %80من اليهود املعا�صرين -ح�سب درا�سات عدد
من اليهود �أنف�سهم مثل الكاتب ال�شهري �آرثر كو�ستلر Arthur
 –Koestlerال مي ّتون تاريخياً ب�أيّ �صلة لفل�سطني ،كما ال ميتون
قومياً لبني �إ�سرائيل ،فالأغلبية ال�ساحقة ليهود اليوم تعود �إىل
يهود اخلزر “الأ�شكناز” وهي قبائل ترتية  -تركية قدمية كانت
تقيم يف �شمايل القوقاز ،وته َّودت يف القرن الثامن امليالدي .ف�إن
كان ثمة “ ّ
حق عودة” له�ؤالء اليهود ،فهو لي�س �إىل فل�سطني و�إمنا
�إىل جنوب رو�سيا!!

ثم �إن دعوى تعلق اليهود بفل�سطني وارتباطهم بها
ال تقف �أمام حقيقة �أن معظم بني �إ�سرائيل رف�ض
االن�ضمام �إىل مو�سى عليه ال�سالم يف م�سريته للأر�ض
املقد�سة ،كما رف�ض معظمهم العودة �إليها من بابل
بعد �أن عر�ض عليهم الإمرباطور الفار�سي قور�ش
ذلك ،وطوال التاريخ وحتى �أيامنا هذه مل تزد �أعداد
اليهود يف فل�سطني يف �أف�ضل �أحوالهم عن نحو %40
من اليهود يف العامل� ،إال قبل ب�ضع �سنوات (منذ �سنة
 2007تقريباً).

رابع ًا :ن�ش�أة امل�شروع ال�صهيوين:
لفتت حملة نابليون بونابرت Napoleon Bonaparte
�إىل م�صر ،التي احتلها ب�سهولة يف متوز /يوليو ،1798

الأنظار �إىل مدى �ضعف الدولة العثمانية ،وفتحت
�شهية اال�ستعمار الأوروبي القت�سام تركة هذه الدولة.
وبالرغم من �أن حملة بونابرت على فل�سطني انتهت
بالف�شل على �أ�سوار مدينة عكا �سنة � ،1799إال �أنه كان
�أول زعيم �سيا�سي �أوروبي ي�صدر دعوة ر�سمية لليهود
لتحقيق �آمالهم و�إقامة كيانهم على �أر�ض فل�سطني،
وقد ن�شر دعوته هذه يف  1799/4/20يف �أثناء
ح�صاره لعكا.

الجئون فل�سطينيون يف طريقهم �إىل لبنان بعد طردهم من فل�سطني �سنة 1948
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ومل تكن �أ�صداء الدعاوى التي �أطلقها اليهود
وال�صهاينة غري اليهود “للعودة” �إىل فل�سطني لت�أخذ
�أبعاداً جدية قبل نهايات القرن التا�سع ع�شر .غري �أن
قدوم اليهود ظ ّل مرتبطاً بالعاطفة الدينية التقليدية
يف زيارة الأماكن املقد�سة� ،أو ال�سكن بجوارها ،كما
ارتبط مب�شاريع ا�ستيطانية “خريية” ،ومل ي�أخذ
طابع الربنامج ال�سيا�سي املنظم املك�شوف .فقد كان
عدد اليهود يف فل�سطني �سنة  1799نحو خم�سة �آالف،
ويف �سنة  1876بلغ  13,920يهودياً.
�أخذت الهجرة اليهودية تتخذ طابعاً �أكرث تنظيماً
وكثافة منذ �سنة � 1882إثر ت�صاعد “امل�شكلة اليهودية”
يف رو�سيا ،وقامت ال�سلطات العثمانية بعدد من الإجراءات
ملنع اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني ،وقامت �سنة 1887
بف�صل �سنجق القد�س عن والية �سورية ،وو�ضعته مبا�شرة
حتت �إ�شراف احلكومة املركزية (الباب العايل) لإعطاء
رعاية واهتمام �أكرب لهذه املنطقة .وبالرغم من �أن عدد
اليهود الذين تركوا بلدانهم الأ�صلية ،خ�صو�صاً رو�سيا
و�شرقي �أوروبا ،بلغ مليونني و� 367ألف �شخ�ص خالل
الفرتة � ،1914–1881إال �أن عدد من ا�ستطاع الهجرة
منهم �إىل فل�سطني بلغ نحو � 55ألفاً� ،أي ما ن�سبته ،%2.32
بينما هاجرت الأغلبية ال�ساحقة �إىل الواليات املتحدة
و�أوروبا الغربية و�أمريكا اجلنوبية .وهذا يدل على
جناح ن�سبي لل�سلطات العثمانية يف احلد من الهجرة
اليهودية �إىل فل�سطني.
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�صورة قدمية لطالئع املهاجرين اليهود �إىل فل�سطني

تعود �أ�سباب ن�ش�أة احلركة ال�صهيونية ،التي �سعت
لإن�شاء كيان يهودي يف فل�سطني� ،إىل ظهور النـزعات
ال�صهيونية ،امل�ؤيدة لتجميع اليهود يف فل�سطني ،و�سط
م�سيحيي �أوروبا ،وخ�صو�صاً الربوت�ستانت منذ القرن
ال�ساد�س ع�شر امليالدي .وتعود �أي�ضاً �إىل ف�شل حركة

اال�ستنارة اليهودية “اله�سكال” التي �سعت �إىل
دمج اليهود يف املجتمعات التي يعي�شون فيها.
كما تعود �إىل ظهور الأيديولوجيات القومية
والوطنية ون�شوء الدولة القومية يف �أوروبا
خ�صو�صاً يف القرن التا�سع ع�شر ،ورغبة �أعداد
من اليهود يف �أن تكون لهم �أر�ض يحكمونها
ويعي�شون فيها قوميتهم .وتعود من جهة
�أخرى �إىل ن�ش�أة “امل�شكلة اليهودية” خ�صو�صاً
يف �أوروبا ال�شرقية ،وما تعر�ض له اليهود من
ا�ضطهاد على يد الرو�س ،والتي دفعت عدداً
من اليهود للمطالبة مبالذ �آمن لهم وبدولة
خا�صة باليهود .وقد ا�ستفاد اليهود يف �سبيل
حتقيق ذلك من مت ُّكن بع�ضهم من الو�صول
�إىل دوائر النفوذ والقرار يف �أوروبا و�أمريكا.
ثم �إن عدداً من بلدان �أوروبا الغربية و�أمريكا
مل يكن يرغب يف ا�ستيعاب موجات الهجرة
اليهودية القادمة من �شرق �أوروبا ،وكانت تريد
حتويل هذه املوجات �إىل خارج بلدانها.
وقد كان �إن�شاء املنظمة ال�صهيونية العاملية
)World Zionist Organization (WZO

وانعقاد م�ؤمترها الأول يف بال يف �سوي�سرا
يف  1897/8/31–29بزعامة ثيودور هرتزل
 Theodor Herzlفاحتة العمل ال�صهيوين
ال�سيا�سي امل�ؤ�س�سي املنظم ،لت�أ�سي�س الدولة

�أحد اجتماعات املنظمة ال�صهيونية العاملية

اليهودية على �أر�ض فل�سطني .واحلركة ال�صهيونية حركة
عن�صرية قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية
وقومية يهودية ،و�شرط جناحها مرتبط ب�إلغاء حقوق �أهل
فل�سطني العرب يف �أر�ضهم واحللول مكانهم .وال فرق يف
جوهر الفكرة ال�صهيونية بني تيارات علمانية �أو ا�شرتاكية
�أو دينية �أو ثقافية �أو �سيا�سية ،فال�صهاينة كلهم يف النهاية
�صهاينة توفيقيون ي�سعون �إىل الأهداف العليا نف�سها.
وقد حر�ص هرتزل على حتقيق
امل�شروع ال�صهيوين من خالل
االت�صاالت الدبلوما�سية ،وحماولة
ت�شجيع القوى الكربى ،وخ�صو�صاً
بريطانيا ،على تب ّني هذا امل�شروع ،يف
�ضوء امل�صالح والفوائد التي ميكن
�أن يجنيها الغرب اال�ستعماري.

ثيودور هرتزل
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وقد حاول هرتزل عبثاً �إقناع الدولة
العثمانية ببيعه فل�سطني ،و�إعطاء
اليهود حكماً ذاتياً فيها حتت ال�سيادة
العثمانية ،وفتح �أبواب الهجرة
اليهودية �إليها مقابل عرو�ض مغرية،
كانت الدولة العثمانية يف �أم َِّ�س احلاجة
�إليها� ،إال �أن ال�سلطان عبد احلميد
الثاين ( )1909–1876وقف �سداً
منيعاً �ض ّد رغبات اليهود .وب�شكل عام،
ف�شلت احلركة ال�صهيونية عاملياً يف
احل�صول على �أيّ �شيء ذي قيمة حتى
نهاية احلرب العاملية الأوىل.

يف اعتقال املهاجرين اليهود غري القانونيني داخل الدولة العثمانية

وقد كان لأبناء فل�سطني ن�شاط مبكر يف مواجهة امل�شروع
ال�صهيوين ،وكانت �أوىل اال�صطدامات بني الفالحني
الفل�سطينيني وامل�ستوطنني ال�صهاينة �سنة  ،1886وقام
الفل�سطينيون بتقدمي العرائ�ض لل�سلطات العثمانية ،كما ن�شطت
ال�صحف الفل�سطينية يف تبيان اخلطر ال�صهيوين مثل �صحيفتي
الكرمل وفل�سطني .كما برز من رجاالت فل�سطني يو�سف �ضيا
اخلالدي ،و�سليمان التاجي الفاروقي ،و�إ�سعاف الن�شا�شيبي...
ممن حذروا من اخلطر ال�صهيوين.

ال�سلطان عبد احلميد الثاين ()1909-1876
16

خام�س ًا :االحتالل الربيطاين لفل�سطني:
 .1تب َّنت بريطانيا امل�شروع ال�صهيوين،
ف�أ�صدرت يف  1917/11/2وعد بلفور
ب�إن�شاء وطن قومي لليهود يف فل�سطني،
ومتكنت من �إمتام احتاللها لفل�سطني يف
�أيلول� /سبتمرب ،1918
 .2تنكرت وعودها للعرب بزعامة ال�شريف
ح�سني باحلرية واال�ستقالل،
وق�سمت دوائر النفوذ يف بالد ال�شام
ّ .3
والعراق بينها وبني فرن�سا وفق اتفاقيات
�سايك�س  -بيكو (�أيار /مايو  )1916التي
خططت جلعل فل�سطني منطقة دولية.
 .4ا�ست�أثرت بفل�سطني وفق اتفاقية �سان
رميو ( San Remo Agreementني�سان/
�أبريل ،)1920
 .5متكنت من �إدماج وعد بلفور يف ّ
�صك
انتدابها على فل�سطني الذي �أقرته لها
ع�صبة الأمم يف  .1922/7/24غري �أن فكرة
االنتداب التي ابتدعتها ع�صبة الأمم،
كانت قائمة على �أ�سا�س م�ساعدة ال�شعوب
املنتدبة و�إعدادها لنيل ا�ستقاللها .وقد

�صورة عن الوثيقة الأ�صلية لوعد بلفور

ت�ضمن ّ
�صك االنتداب نف�سه على فل�سطني م�س�ؤولية الدولة
املنتدبة (بريطانيا) يف االرتقاء مب�ؤ�س�سات احلكم املحلي،
و�صيانة احلقوق املدنية والدينية جلميع �سكان فل�سطني .وهذا
يعني �أال يقف وعد بلفور يف نهاية الأمر عائقاً يف وجه �أبناء
فل�سطني �ض ّد االرتقاء مب�ؤ�س�ساتهم و�إقامة دولتهم.
وكان تنفيذ وعد بلفور يعني عملي ًا الإ�ضرار مب�صالح �أهل فل�سطني
وحقوقهم ،وتعطيل بناء م�ؤ�س�ساتهم الد�ستورية باجتاه �إقامة دولتهم.
وقد ف�ضلت بريطانيا دائم ًا التزام ال�شق املتعلق بوعد بلفور ،و�أ�ص َّمت
�آذانها ومل حترتم ال�شق املتعلق بحقوق �أبناء فل�سطني العرب.
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وعندما احتل الربيطانيون فل�سطني �سنة
كان عدد �سكان فل�سطني نحو � 665ألف ن�سمة ،منهم
نحو � 610آالف عربي (� 550ألف م�سلم ،و� 60ألف
م�سيحي) ،واليهود � 55ألفاً� .أي �أن العرب كانوا
نحو  %91.7من ال�سكان ،بينما كان اليهود ،%8.3
وكانت غالبية ه�ؤالء اليهود من املهاجرين الغرباء
القادمني من رو�سيا و�شرق �أوروبا خالل ال�سنوات
الأربعني ال�سابقة.

1918

وحتت االحتالل الربيطاين ،الذي تعهد ب�إن�شاء
وطن قومي لليهود يف فل�سطنيّ ،
مت فتح �أبواب
الهجرة واال�ستيطان على م�صراعيها لليهود حيث
هاجر يف الفرتة  1948–1919نحو � 483ألف
يهودي .وت�ضاعف عدد اليهود  13مرة يف الفرتة
 1948–1918مبعنى �أنه زاد من � 55ألف يهودي �إىل
نحو � 650ألف يهودي� .إذاً ف�إن جوهر الزيادة يف عدد
اليهود يف هذه الفرتة مل يكن نتيجة التزايد والتكاثر
الطبيعي ،و�إمنا كان نتيجة الهجرة اليهودية �إىل
فل�سطني� .أما الزيادة العربية فكانت زيادة طبيعية
حيث زاد عددهم �إىل مليون و� 400ألف �شخ�ص �سنة
 ،1948وهذا يعني �أن العرب �أ�صبحوا نحو %68.3
مقابل  %31.7لليهود .وبالتايل ظ ّل ما يزيد على
ثلثي ال�سكان من الفل�سطينيني.
18

خريطة رقم ( :)4مناطق اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني
�سنة 1947

�أر�ض ميلكها اليهود
�أر�ض ميلكها الفل�سطينيون
�أو ملكية عامة

جدول رقم ( :)1تطور �أعداد ال�سكان يف فل�سطني حتت االحتالل الربيطاين
ال�سنة

اليهود

العرب
العدد (بالألف ن�سمة)

الن�سبة ()%

العدد (بالألف ن�سمة)

الن�سبة ()%

1918

610

91.7

55

8.3

1948

1,400

68.3

650

31.7

�أما بالن�سبة مل�ساحة الأر�ض ف�إن اليهود كانوا ميلكون نحو %2
من �أر�ض فل�سطني� ،أما العرب فكانوا ميلكون نحو  %98من

الأر�ض .وحتت احلماية وال�ضغط الربيطاين ف�إن اليهود
مل ي�ستطيعوا زيادة امل�ساحة لأكرث من  %6من ملكية �أر�ض
فل�سطني� .إذاً باخت�صار فنحن �أي�ضاً �أمام م�ساحة ميلكها
العرب ت�صل �إىل  %94مقابل  %6لليهود.
جدول رقم ( :)2تطور ن�سبة ملكية الأرا�ضي يف فل�سطني
حتت االحتالل الربيطاين
ال�سنة

العرب ()%

اليهود ()%

1918

98

2

1948

94

6

ويف الوقت الذي كانت ال�سلطات الربيطانية ت�سعى حثيثاً
لنزع �أ�سلحة الفل�سطينيني ،وتقتل �أحياناً من يحوز �سالحاً
نارياً ،بل ت�سجن ل�سنوات من ميلك ر�صا�صات �أو خنجراً
�أو �سكيناً طوي ً
غ�ضت الطرف ،بل �شجعت �سراً
ال؛ ف�إنها ّ

قوات االحتالل الربيطاين يف فل�سطني
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ت�سليح اليهود ال�صهاينة لأنف�سهم ،وت�شكيلهم قوات
ع�سكرية وتدريبها ،بلغ عددها مع اندالع حرب 1948
�أكرث من � 70ألف مقاتل (� 64ألف مقاتل من الهاغاناه
 ،Haganahوخم�سة �آالف من الأرغون ،و�ألفني من
�شترين ...وغريها) ،وهو عدد يبلغ �أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف اجليو�ش العربية عندما دخلت يف حرب
 !!1948و�أ�س�ست احلركة ال�صهيونية الوكالة اليهودية
�سنة  ،1929التي تولت �ش�ؤون اليهود يف فل�سطني،
و�أ�صبحت �أ�شبه بدولة داخل دولة ملا متتعت به من
�صالحيات وا�سعة .و�أقام اليهود ال�صهاينة م�ؤ�س�سات
اقت�صادية واجتماعية وتعليمية �ضخمة� ،شك َّلت
بنية حتتية قوية للدولة اليهودية القادمة ،فت�أ�س�س
احتاد العمال (اله�ستدروت  ،)Histadrutوافتتحت
اجلامعة العربية بالقد�س �سنة  ...1925وهكذا ،ف�إن
الظلم والقهر واملحاباة كان ال�سمة الأبرز لال�ستعمار
الربيطاين لفل�سطني.

20

اله�ستدروت Histadrut

جنود االحتالل الربيطاين يفت�شون فل�سطيني ًا يف يافا

ع�صابات الهاغاناه

تدريب ع�صابات الهاغاناه

�ساد�س ًا :ظهور احلركة الوطنية الفل�سطينية:
بالرغم من حالة الإنهاك التي خرج بها الفل�سطينيون من احلرب
العاملية الأوىل ،وبالرغم من وقوع البالد العربية من حولهم ،والعامل
الإ�سالمي ب�شكل عام ،حتت �سطوة اال�ستعمار ونفوذه ،وبالرغم من
�ضعف �إمكاناتهم املادية ،وانعدام �أدوات ال�ضغط والنفوذ ال�سيا�سي
لديهم ،مقارنة مبا حظي به امل�شروع ال�صهيوين من دعم وا�سع يف
�أو�ساط اليهود يف العامل ،ومن رعاية القوى العظمى له؛ بالرغم من
ذلك كله ،ف�إن التم�سك بحقهم الكامل يف فل�سطني ،والإ�صرار على
ا�ستقاللهم مهما كلف الثمن ،كانت ال�سمة الأبرز لن�شاطهم ال�سيا�سي
اجلهادي طوال فرتة االحتالل الربيطاين .وقد متحور الن�شاط
ال�سيا�سي الفل�سطيني حول مطالب حمددة �أبرزها:

وعلى هذه الأ�س�س ن�ش�أت احلركة الوطنية
الفل�سطينية ،و�أقام الفل�سطينيون م�ؤمترهم
الأول (امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني –1/27
 )1919/2/10يف القد�س.
وبرز يف قيادة احلركة الوطنية رئي�س اللجنة
التنفيذية للم�ؤمتر الفل�سطيني مو�سى
كاظم احل�سيني الذي ا�ستمر يف الزعامة
الر�سمية للحركة الوطنية حتى وفاته يف
�آذار /مار�س  .1934غري �أنه من الناحية

�إلغاء وعد بلفور ملا يت�ضمنه من ظلم و�إجحاف بحقوق الأغلبية
ال�ساحقة من ال�سكان.
�إيقاف الهجرة اليهودية.
وقف بيع الأرا�ضي لليهود.
�إقامة حكومة وطنية فل�سطينية منتخبة عرب برملان (جمل�س
ت�شريعي) ميثل الإرادة احلقيقية احلرة لل�سكان.
الدخول يف مفاو�ضات مع الربيطانيني لعقد معاهدة ،ت�ؤدي يف
النهاية �إىل ا�ستقالل فل�سطني.
مو�سى كاظم احل�سيني
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الفعلية برز ا�سم احلاج �أمني احل�سيني ،الذي �أ�صبح مفتي القد�س �سنة ،1921
ورئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى منذ ت�أ�سي�سه �سنة  ،1922والذي
غدا �أهم قلعة للحركة الوطنية والقوة الدافعة خلفها .وبوفاة مو�سى كاظم
احل�سيني� ،أ�صبح احلاج �أمني زعيم فل�سطني دون منازع حتى نهاية اال�ستعمار
الربيطاين �سنة .1948
وخالل الفرتة نف�سها  1928–1918وقعت ثالث ثورات عربت ب�شكل قوي
عن الغ�ضب ال�شعبي العارم من امل�شروع ال�صهيوين ،غري �أنها وجهت غ�ضبها
�ض ّد اليهود ،وحاولت جتنب الربيطانيني ،لكن الدور الأ�سا�سي يف قمع هذه
الثورات كان للربيطانيني .فكانت ثورة مو�سم النبي مو�سى يف 1920/4/10–4
يف القد�س التي �أدت �إىل مقتل خم�سة يهود وجرح � 211آخرين ،ومقتل �أربعة
عرب وجرح � 24آخرين؛ وثورة يافا يف  1921/5/15–1التي اندلعت يف يافا،
و�شملت �أجزاء من �شمال فل�سطني،
و�أدت �إىل مقتل  47وجرح  146يهودياً،
بينما قتل  48وجرح  73عربياً؛ وثورة
الرباق التي ت�صاعدت �أحداثها منذ
� 15آب� /أغ�سط�س وا�ستمرت حتى
 ،1929/9/2وقد خا�ضها امل�سلمون
دفاعاً عن حائط الرباق (احلائط
الغربي للم�سجد الأق�صى املبارك)
�ض ّد االعتداءات اليهودية ،وانت�شرت
الثورة يف كافة �أرجاء فل�سطني ،و�أدت
�إىل مقتل  133وجرح  339يهودياً،
وقتل  116عربياً وجرح � 232آخرين.
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احلاج �أمني احل�سيني

مو�سم النبي مو�سى

ويف الثورات الثالث حدثت معظم �إ�صابات اليهود على
�أيدي العرب� ،أما معظم �إ�صابات العرب فوقعت على
�أيدي القوات الربيطانية وال�شرطة.
كانت ثورة الرباق  1929فاحتة لعقد ت�صاعدت فيه
املقاومة اجلهادية العنيفة للم�شروع ال�صهيوين
ولال�ستعمار الربيطاين على ح ّد �سواء ،وقد
و�صلت ذروتها يف الثورة الفل�سطينية الكربى
( .)1936–1939فقد �أخذت تتكر�س خطورة امل�شروع
اليهودي  -ال�صهيوين خ�صو�صاً �إثر هجرة �أكرث من
� 152ألف يهودي خالل الفرتة  ،1935–1930مما
�ضاعف عدد اليهود الذين كان عددهم يف منت�صف
�سنة  1929نحو � 156ألفاً .وكان الكثري من املهاجرين
اجلدد من �أملانيا ،من رجال الأعمال و�أ�صحاب الأموال
والتجارة ومن العلماء املتخ�ص�صني بعد �أن وقعت �أملانيا
النازية اتفاقية مع احلركة ال�صهيونية يف  1933لنقل
يهود �أملانيا �إىل فل�سطني (اتفاقية هعفارا Ha'avara
 .)Agreementكما متكن اليهود يف الفرتة نف�سها
 1935–1930من اال�ستيالء على � 229ألف دومن من
الأرا�ضي الفل�سطينية .وه ّرب اليهود كميات �ضخمة
من الأ�سلحةُ ،ك�شفت حالتان منها يف  ،1930/3/15ويف
.1935/10/16
ومتيز الن�صف الأول من الثالثينيات بازدياد الن�شاط
ال�سيا�سي والتفاعل الوطني مع الأحداث ،وتوجيه
العداء ب�شكل مبا�شر ووا�سع �ض ّد ال�سلطات الربيطانية

يهود يفرون من القد�س عند بوابة يافا خالل �أحداث الثورة

جنود بريطانيون حلماية اليهود عند بوابة يافا خالل عيد يهودي
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باعتبارها “�أ�صل الداء ،و�أ�سا�س ك ّل بالء” .ون�ش�أت
وتطورت تنظيمات �سرية ع�سكرية جهادية مثل حركة
“اجلهادية” بقيادة ع ّز الدين الق�سام ،و“منظمة اجلهاد
املقد�س” بقيادة عبد القادر احل�سيني (والإ�شراف
ال�س ِّري للحاج �أمني).
كانت الثورة الكربى من �أعظم الثورات يف تاريخ فل�سطني
احلديث واملعا�صر .وقد تفجرت يف  1936/4/15على
يد جمموعة ق�سامية بقيادة ال�شيخ فرحان ال�سعدي .ثم
تفاعلت الأحداث ،وح�صلت ردود فعل غا�ضبة متبادلة
بني العرب واليهود ،و�أعلن �أبناء فل�سطني الإ�ضراب
العام يف  20ني�سان� /أبريل ،وا�ستمر الإ�ضراب  178يوماً
(نحو �ستة �أ�شهر) ليكون �أطول �إ�ضراب يف التاريخ يقوم
به �شعب ب�أكمله .ورافق الإ�ضراب ثورة عارمة ع ّمت كل
فل�سطني ،ومل تتوقف املرحلة الأوىل من الثورة �إال يف
 .1936/10/12وقد بد�أت املرحلة الثانية عندما اغتال
الق�ساميون احلاكم الربيطاين للواء اجلليل لوي�س
�أندروز  Louis Andrewsيف  .1937/9/26وو�صلت
الثورة �إىل قمتها يف �صيف  ،1938وجنح الثوار يف
ال�سيطرة على الريف الفل�سطيني و ُقراه ،ومتكنوا
من احتالل عدد من املدن لفرتات حمدودة ،وانهارت
ال�سلطة املدنية الربيطانية .ولو �أن الأمر اقت�صر
فقط على مواجهة بني �شعب حمتل و�سلطة م�ستعمِ رة،
لرمبا �أدى الأمر �إىل ان�سحابها و�إعطاء ال�شعب حقوقه.
ولكن وجود الطرف اليهودي  -ال�صهيوين ونفوذه،
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�إحراق وتدمري م�ستعمرة هارتوف يف 1929/14/8

�إ�ضراب العرب الفل�سطينيني �ضد ال�سيا�سة الربيطانية

وطبيعة م�شروعه ،كانت ت�ضغط دائماً ملزيد من املكابرة
والعناد عند الربيطانيني .وقد ا�ضطرت ال�سلطات
الربيطانية �إىل �إر�سال تعزيزات ع�سكرية �ضخمة،
يقودها �أف�ضل قادة بريطانيا الع�سكريني �أمثال ديل
 ،Dillوويفل  ،Wavellوهيننج  ،Hainingومونتجمري
 .Montgomeryوقامت ب�إعادة احتالل فل�سطني قرية
قرية ،م�ستخدمة ك ّل و�سائل التنكيل والدمار ،و�أحدث
ما تو�صلت �إليه �أكرب قوة عظمى يف ذلك الزمان.
وا�ست�شهد كثري من قادة الثورة �أمثال فرحان ال�سعدي،
وحممد ال�صالح احلمد ،وعبد الرحيم احلاج حممد،
ويو�سف �أبو درة.
و�سعياً من الربيطانيني للو�صول �إىل ح ّل �سيا�سي،
قدمت جلنة بيل  Peel Commissionيف منت�صف �سنة
 1937م�شروعاً يق�ضي بتق�سيم فل�سطني بني العرب
واليهود ،وهو امل�شروع الذي �أ�سقطه الفل�سطينيون
يف املرحلة الثانية من الثورة الكربى ،مما ا�ضطر
الربيطانيني يف �شهر �أيار /مايو � ،1939إىل �إ�صدار
ما يعرف بـ“الكتاب الأبي�ض” ،حيث تخلت بريطانيا
مبوجبه عن وعد بلفور ،و�أكدت:

مقاتلو الثورة الفل�سطينية من رجال ون�ساء �ضد الإجنليز
واملهاجرين اليهود

مقاتلون فل�سطينيون ي�سريون �سنة  1936يف طابور ع�سكري

� .1أن بريطانيا غري عازمة على �إقامة دولة يهودية يف
فل�سطني.
� .2إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة بعد ع�شر �سنوات
يتوىل فيها العرب واليهود �أمر امل�س�ؤولية وال�سلطة مبا
يحقق م�صالح الطرفني.

قطار ن�سفه �أفراد املقاومة الفل�سطينية عام .1936
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 .3حدد الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني
خالل اخلم�س ال�سنوات التالية فقط 10
�آالف مهاجر يهودي �سنوياً ،باال�ضافة �إىل 25
�ألف مهاجر يهودي ي�سمح لهم بالهجرة الآن،
�أي حدد هجرة اليهود فقط بـ � 75ألف يهودي
�إىل فل�سطني خالل خم�س �سنوات .وبعد ذلك
تتوقف الهجرة اليهود �إىل فل�سطني وال تتم
�إال مبوافقة عربية ،وب�شرط �أال يزيد اليهود
على ثلث ال�سكان.
 .4وقف بيع الأر�ض �إىل اليهود نهائياً �إال
يف مناطق حمدودة و�ضمن �شروط ال ت�ضر
بالفل�سطينيني.
هذا القرار كان بحد ذاته ن�صراً �سيا�سياً
للفل�سطينيني لأنه فتح املجال لإقامة
دولة فل�سطينية على �أر�ض فل�سطني بغ�ض
النظر عن ال�شروط� ،إذاً ك ّل هذه التنازالت
كان �سببها الثورات الفل�سطينية التي غريت
النظرة الربيطانية وتراجعت عن كثري من
م�شاريعها وخمططاتها.

ولكن احلرب العاملية الثانية جاءت بتحوالت جديدة على
الأر�ض ومنها:
� .1ضعف االمرباطوريتني الربيطانية والفرن�سية ،و�صعود
الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد ال�سوفييتي ،وا�ستقواء امل�شروع
ال�صهيوين بالواليات املتحدة.
 .2بروز وظهور امل�س�ألة اليهودية يف �أوروبا �أو ما يعرف بالهولوكو�ست
“املذابح اليهودية” ،نتيجة املجازر التي ارتكبها النظام الأملاين
النازي بحق اليهود.
 .3ال�ضعف العربي حيث �إن عدداً من الدول العربية نالت ا�ستقاللها
حديثاً وبع�ضها كان ما يزال يرزح حتت اال�ستعمار.
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خريطة رقم ( :)5م�شروع جلنة بيل 1937

ومن جهة �أخرى ،ا�ستغلت احلركة ال�صهيونية ما حدث لليهود
خالل احلرب العاملية الثانية ا�ستغال ًال كبرياً ،و�سعت �إىل
املبالغة وتهويل ما حدث لهم يف �أملانيا و�أوروبا ال�شرقية ،ك�سباً
للعواطف والأن�صار ،وجتنيداً للدعم الغربي؛ م�ؤكدين �أنه
ال يوجد مكان �آمن حلمايتهم ،و�أنه ال بديل لنجاتهم �سوى
�إقامة وطنهم القومي يف فل�سطني .وح َّولت احلركة ال�صهيونية
مركز تركيزها �إىل القوة العظمى ال�صاعدة الواليات املتحدة،
خ�صو�صاً منذ م�ؤمتر بلتمور � Biltmoreسنة  ،1942وح�صلت
على دعم احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي ب�إلغاء الكتاب
الربيطاين الأبي�ض يف �أيار /مايو  .1939وعندما �صعد هاري
ترومان  Harry Trumanل�سدة احلكم �أظهر عطفاً �أكرب على
ال�صهيونية ،وطلب يف  1945/8/31من كليمنت �أتلي Clement
 Attleeرئي�س بريطانيا �إدخال مئة �ألف يهودي �إىل فل�سطني.
و�سعى اليهود �إىل جتهيز �أنف�سهم ع�سكرياً ،و�شارك � 26ألفاً من
يهود فل�سطني يف الوحدات اليهودية يف اجلي�ش الربيطاين خالل
احلرب العاملية ،وكان معظمهم �أع�ضاء يف منظمة الهاغاناه ،حيث
ا�ستفادوا خربة ع�سكرية ،جعلتهم النواة الع�سكرية للدولة اليهودية
املنتظرة .وهاجر �إىل فل�سطني خالل الفرتة  1945–1939نحو
� 92ألف يهودي ،كما متكن � 61ألفاً �آخرين من الهجرة خالل
الفرتة  ،1948–1946وحاز اليهود خالل الفرتة 1947–1939
على نحو � 270ألف دومن من الأرا�ضي ،و�أن�ش�أوا  73م�ستعمرة
جديدة خالل الفرتة .1948–1940
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ويف ج ّو من ال�ضغط اليهودي  -الأمريكي ،وال�ضعف العربي ،قام الربيطانيون
بالتخلي ر�سمياً عن الكتاب الأبي�ض يف البيان الذي �أ�صدره وزير اخلارجية
�أرن�ست بيفن  Ernest Bevinيف  .1945/11/14ودعا البيان �أي�ضاً �إىل ت�شكيل
جلنة �إجنلو � -أمريكية للتحقيق يف ق�ضية فل�سطني ،وتقدمي تو�صياتها ،مما
�أدخل الأمريكان ب�شكل مبا�شر يف الق�ضية ،وقد �أو�صت اللجنة �سنة 1946
بهجرة مئة �ألف يهودي ،وبحرية انتقال الأرا�ضي وبيعها لليهود.
�أرن�ست بيفن

�سابع ًا :قرار تق�سيم فل�سطني:
اتخذت ق�ضية فل�سطني ُبعداً دولياً عندما طلبت بريطانيا
من الأمم املتحدة يف � 1947/4/2إدراج الق�ضية �ضمن جدول
�أعمالها .ثم ت�شكلت جلنة حتقيق دولية خا�صة بفل�سطني
(ان�سكوب  )UNSCOPلدرا�سة الو�ضع وتقدمي تقرير
ون�صت
عنه .وقد انتهت من و�ضع تقريرها يف ّ ،1947/8/31
تو�صياتها املتحيزة على:
�إنهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني.
تق�سيم فل�سطني �إىل دولتني م�ستقلتني عربية ويهودية،
مع و�ضع القد�س حتت و�صاية دولية.
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جلنة التحقيق الدولية ان�سكوب تقدم تقريرها �إىل الأمم
املتحدة

يف  1947/9/3جعلت الأمم املتحدة من نف�سها جلنة خا�صة ،من �أجل بحث م�ستقبل فل�سطني؛ ورف�ضت اجلمعية العامة
اقرتاحاً بدعوة حمكمة العدل الدولية �إىل تقييم مدى �صالحية الأمم املتحدة للنظر يف م�س�ألة تق�سيم فل�سطني،
و�صوتت على ذلك بفارق �صوت واحد (� 21صوتاً مقابل � 20صوتاً).

ومل تكن القوى الكربى متلك �أغلبية الثلثني لإنفاذ قرار التق�سيم ،الذي كان يحظى بدعم �أمريكي ورو�سي قوي.
وكاد يف يوم  26ت�شرين الثاين /نوفمرب �أن َيحدث ت�صويت ،ولو ّ
مت الت�صويت ل�سقط م�شروع التق�سيم ،لكن رئي�س
اجلمعية مندوب الربازيل � َّأجل اجلل�سة .وقام اليهود والأمريكان بحملة حممومة ،جنحت مبختلف الو�سائل يف
زيادة الأ�صوات امل�ؤيدة ،فقد ا�ستلمت زوجات ممثلي �أمريكا
خريطة رقم ( :)6قرار تق�سيم فل�سطني 1947
الالتينية هدايا كثرية معظمها �أملا�س ومعاطف فرو ثمينة.
و�أَ َمرت حكومة هايتي ،التي كانت قد �صوتت �ض ّد التق�سيم،
مندوبها بالت�صويت معه ،بعد �أن وعدتها �أمريكا بامل�ساعدة
االقت�صادية .وا�ستخدم رجل الأعمال الأمريكي روبرت ناثان
 Robert Nathanنفوذه االقت�صادي ل�شراء �صوت جواتيماال،
وهدّدت �شركة فاير�ستون ليبرييا اقت�صادياً �إن مل تتحول من
االمتناع �إىل الت�أييد ،وتعر�ضت الفليبني ل�ضغوط �شديدة،
وتدخل رئي�س جمهوريتها ،ف�أمر مندوبه باملوافقة على القرار.
ووفق هذه الألعاب القذرة ّ
مت تقرير م�صري �أحد �أقد�س و�أطهر
البقع يف الأر�ض.
ُترى ما هو املنطق يف �أن يتقرر م�صري �شعب م�سلم و�أر�ض مقد�سة
بناء على �أن زوجة فالن من �أمريكا الالتينية ح�صلت على
طقم �أملا�س �أو معطف فرو!! �أو لأن ليبرييا تخ�شى نفوذ �شركة
�أمريكية!!

ويف � 1947/11/29أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قرارها
امل�ش�ؤوم رقم  181بتق�سيم فل�سطني �إىل دولتني عربية ويهودية،
وفاز قرار التق�سيم ب�أغلبية  33مقابل  13وامتناع ع�شرة .و�أعطى
القرار  %54.7من �أر�ض فل�سطني للدولة اليهودية ( 14,400كم،)2
و %44.8للدولة العربية ( 11,780كم )2ونحو  %0.5ملنطقة
القد�س.
29

�إن قرار الأمم املتحدة بتق�سيم فل�سطني رقم  181يف
جوهره قرار غري قانوين وغري �أخالقي لأ�سباب �أهمها:
� 1أنه �صدر خمالفاً لأحد �أهم �أهداف املنظمة الدولية وهو
ّ
حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها .ثم �إن �شعب فل�سطني املعن ِّي
�أ�سا�ساً بالأمر مل تتم ا�ست�شارته وال ا�ستفتا�ؤه.
� 2أنه يفتقر �إىل �أيّ �سند قانوين ،فاجلمعية العامة ال متلك
�سلطة الت�صرف يف �ش�ؤون الأقاليم املو�ضوعة حتت االنتداب،
ومنها فل�سطني .فقد �أن�ش�أت الأمم املتحدة نظام “الو�صاية”
وكان عليها �أن تدخل يف مفاو�ضات لو�ضع فل�سطني حتت
الو�صاية ،وتقرر �إنهاء االنتداب على فل�سطني� ،إذا كان قد
حقق �أهدافه يف تهيئة البلد لال�ستقالل؛ ولي�س �إىل �أن
ت�سيطر عليه جمموعة من الغرباء وامل�ستوطنني.
 3لي�س يف ميثاق الأمم املتحدة �أو �أيّ هيئة رئي�سية فيه
�سلطة تق�سيم �إقليم حمدد دولياً خالفاً لرغبة �سكانه.
 4هذا القرار يعد يف الفقه الدويل  -ال�سائد يف حينه -
تو�صية غري ملزمة� ،صدرت وفق املادة العا�شرة من ميثاق
الأمم املتحدة ،وهي ال ميكن �أن مت�س احلقوق الثابتة لل�شعب
الفل�سطيني.
 5قرار التق�سيم  -جد ًال  -خمالف للعدالة الدولية يف
التوزيع ،فال هو راعى ن�سبة ملكية الأرا�ضي (اليهود ال
ميلكون �أكرث من  )%6وال هو راعى ن�سبة ال�سكان (اليهود
.)%31.7
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قام ال�صهاينة بتهجري نحو  %60من �شعب فل�سطني

هذا التق�سيم الظامل والغريب قد يفيدنا يف فهم
خلفية تهجري الفل�سطينيني وهي �أن هذا القرار
�أعطى لليهود  %54من م�ساحة فل�سطني التي
يقيم فيها نحو � 510آالف يهودي ،مقابل � 500ألف
عربي فل�سطيني .وعلى فر�ض �أن هذا الإح�صاء
�صحيح ،فهل من املعقول �أن تقام دول��ة يهودية
بحيث يكون الفارق بني اليهود والفل�سطينيني
ال يتجاوز %1؟ (وحتى وفق التقديرات اليهودية
املتفائلة ،ف����إن ع��دد ال��ي��ه��ود ك��ان نحو � 500أل��ف
مقابل نحو � 440ألف عربي� ،أي �أن ن�سبة اليهود
كانت  %53.2فقط) .واملنطق يقول �إن��ه �إذا ما
�أن�����ش��ئ ه��ك��ذا ك��ي��ان ف��ل��ن ت��ك��ون دول���ة ي��ه��ودي��ة بل
�ستكون دولة ثنائية القومية ،ويكون اليهود فيها
قريباً م��ن ن�صف ال�سكان ،وب��ال��ت��زاي��د الطبيعي
لل�سكان ف����إن الفل�سطينيني ،ال��ذي��ن ي��ت��زاي��دون
بن�سبة ك��ب�يرة ع��ن ال��ي��ه��ود (ن��ح��و  %3.4مقابل

��� ،)%2.5س��ي��ت��ج��اوزون ع���دد ال��ي��ه��ود يف م���دة ق�صرية
وبالتايل ينتهي امل�شروع ال�صهيوين وم�شروع الدولة
اليهودية� .أما يف اجلزء املتعلق بالدولة الفل�سطينية،
ف�������إن ه���ن���اك ف����رق����اً ع����ددي����اً ه����ائ ً
��ل�ا ل�����ص��ال��ح ال�����ش��ع��ب
الفل�سطيني ،تقريباً � 900ألف فل�سطيني مقابل ع�شرة
�آالف يهودي ،وبالتايل الفارق كبري جداً.
هل املمكن �أن يقبل اليهود ال�صهاينة بهذا الو�ضع
بحيث يكون عدد العرب يف الدولة اليهودية موازياً
لعدد اليهود؟
اليهود ال�صهاينة طبعاً وافقوا على �أن يقوموا ببناء هذه
الدولة ،لكنهم �أ�ضمروا �شيئاً �آخ��ر ،وهو �أنهم ال ميكن
�أن يكون الطرف الفل�سطيني يف املنطقة التي قررتها
لهم الأمم املتحدة بهذا ال��ع��دد .وبالتايل ك��ان القرار
ب�أنه ال ميكن ت�شكيل دولة يف هذه املنطقة من الأر�ض
�إال بت�شريد �أبناء هذه الأر���ض الأ�صليني� .إذاً بالن�سبة
لل�صهاينة ،مل يكن مبقدورهم �إن�شاء دول��ة يهودية يف
فل�سطني �إال بتهجري ال�سكان الأ�صليني منها .وهو
ما فعله اليهود يف خطة عرفت بـ“خطة داليت” وهي
اخلطة التي ا�ستهدفت اقتالع ال�شعب الفل�سطيني من
�أر�ضه منذ �سنة  .1948وقد جتهز اليهود وع�صاباتهم
للحرب ،بدعم بريطاين �أمريكي غربي لهذا املو�ضوع،
وب��ال��ت��ايل وج��د الفل�سطينيون �أنف�سهم �أم���ام م�شروع
م�أ�ساة ،وال�شعب الفل�سطيني هنا بالت�أكيد �سوف يقرر
املقاومة واجلهاد وال�صمود.
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ثامن ًا :حرب فل�سطني :1948
ت�ألفت الهيئة العربية العليا لفل�سطني يف
بقرار من جامعة الدول العربية ،وعندما عاد احلاج
�أمني توىل رئا�ستها ،و�أ�صبحت الهيئة الر�سمية املمثلة
للفل�سطينيني .لكن م�شاكل احلاج �أمني مع حكومتي
الأردن والعراق �أ�ضعفت قدرته على العمل واملناورة،
هذا ف�ض ً
ال عن وجوده يف م�صر التي كانت ما تزال
حتت بع�ض �أ�شكال النفوذ الربيطاين.

1946/6/12

ويف م�ؤمتر �صوفر يف  ،1947/9/6وعاليه يف
 ،1947/10/15–7قررت الدول العربية مقاومة
اقرتاحات اللجنة الدولية ،وتقدمي املعونة من
رجال و�سالح لأهل فل�سطني ،واتخاذ “احتياطات
ع�سكرية” ،وتنظيم العمل الع�سكري.
وقد اندلعت احلرب فور �صدور قرار التق�سيم،
وحتمل �أبناء فل�سطني �أعباءها يف الأ�شهر ال�ستة
الأوىل ،مب�ساعدة عدد حمدود من املتطوعني� ،إذ
رف�ضت الدول العربية �إر�سال جيو�شها �إىل �أن تخرج
بريطانيا يف  .1948/5/15و�ش ّكل الفل�سطينيون
جي�ش اجلهاد املقد�س بقيادة عبد القادر احل�سيني،
كما �شكّلت اجلامعة العربية “جي�ش الإنقاذ”
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م�شاركة اجلي�ش العربي الأردين يف القتال يف القد�س �سنة 1948

من متطوعي البالد العربية والإ�سالمية .وقد عانى �أبناء
فل�سطني من هزالة الدعم العربي بال�سالح والعتاد لدرجة
م�أ�ساوية ،ومع ذلك متكنوا من �إثارة قلق اليهود ورعبهم
فرتة طويلة ،وو�صل الأمر بالواليات املتحدة للتفكري
اجلدي بالرتاجع عن فكرة التق�سيم يف �آذار /مار�س .1948
وحتى دخول اجليو�ش العربية ،متكن الفل�سطينيون من
املحافظة على نحو  %80من �أر�ض فل�سطني بالرغم من
النق�ص املريع يف ّ
كل �شيء قيا�ساً باليهود ،وبالرغم من
تعاون الربيطانيني ،يف �أثناء ان�سحابهم ،مع اليهود.

وقد م ّثل دخول اجليو�ش العربية ق�صة م�أ�ساة �أخرى ،فلم
يزد عدد مقاتليها جمتمعة على � 24ألفاً مقابل �أكرث من
� 70ألف يهودي ،وعانت من �ضعف التن�سيق بينها ،وجهلها
بالأر�ض ،ومن �أ�سلحتها القدمية والفا�سدة ،و�شغل بع�ضها
�أنف�سهم بنزع �أ�سلحة الفل�سطينيني بد ًال من ت�سليحهم،
كما عانى بع�ضها من �سوء قياداته ،ف�ض ً
ال عن �أن �أحد هذه
اجليو�ش كان بني �ضباطه اخلم�سني الكبار  45بريطانياً.
وف�ض ً
ال عن اال�ستقالل احلديث لبع�ض الدول العربية ،وقلة
خربة جيو�شها ،ف�إن بع�ض هذه الدول كان ما يزال عملياً
حتت النفوذ اال�ستعماري الربيطاين.
�أعلن ال�صهاينة دولتهم “�إ�سرائيل” م�ساء ،1948/5/14
ومتكنوا من هزمية اجليو�ش العربية التي َم َّثلت منوذجاً
ل�سوء القيادة و�ضعف التن�سيق وقلة اخلربة ،والتي كان عد ٌد
منها ما يزال واقعاً حتت النفوذ اال�ستعماري .وا�ستوىل
ال�صهاينة على نحو  % 77من �أر�ض فل�سطني ( 20,770كم،)2
و�شردوا بالقوة � 800ألف فل�سطيني خارج املنطقة التي
�أقاموا عليها كيانهم ،وذلك من �أ�صل � 925ألفاً كانوا
ي�سكنون يف هذه املنطقة (كان املجموع الكلي للفل�سطينيني
يف نهاية �سنة  1948نحو مليون و� 400ألف ن�سمة)،
�أي �أن ال�صهاينة قاموا بت�شريد نحو 57 %من ال�شعب
الفل�سطيني خارج الأر�ض املحتلة �سنة  .1948كما قاموا
بت�شريد نحو � 30ألفاً �آخرين �إىل مناطق �أخرى يف داخل
الأر�ض املحتلة �سنة  1948نف�سها .وقد زاد عدد الالجئني
�إىل � 900ألف الجئ مع بداية �إن�شاء الأونروا �سنة .1951

حيفا عند �إعالن قيام “�إ�سرائيل” يف 1948

بن جوريون يعلن قيام “�إ�سرائيل” يف تل �أبيب عام 1948
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طائرات �إ�سرائيلية يف حرب 1948

ود َّمر ال�صهاينة نحو  400قرية فل�سطينية من �أ�صل
 585قرية كانت قائمة يف املنطقة املحتلة ،وارتكبوا 34
جمزرة ،خالل حرب  ،1948مبدنيني فل�سطينيني يف
�أثناء عملية التهجري ،وكان من �أ�شهرها مذبحة دير
يا�سني يف  1948/4/9التي اعرتف ال�صهاينة �أنف�سهم
ال وامر�أة وطف ً
بقتلهم وذبحهم  254رج ً
ال� .أما بالن�سبة
ملا تبقى من فل�سطني فقد قام الأردن ب�ضم ال�ضفة
الغربية ر�سمياً �إليه ( 5,876كم )2كما و�ضعت م�صر
قطاع غزة ( 363كم )2حتت �إدارتها.
وقد وافقت الأمم املتحدة على دخول الكيان ال�صهيوين
“�إ�سرائيل” يف ع�ضويتها� ،شرط ال�سماح بعودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم ،وهو ما مل يفعله الكيان
ال�صهيوين مطلقاً .والكيان ال�صهيوين هو كيان قائم
على الظلم ،وعلى �أ�س�س عن�صرية ودينية ،وهو كيان
34

مل يحدد حدوده ولي�س له د�ستور مكتوب ،وهو بذلك
يخالف �أبرز موا�صفات الدولة احل�ضارية احلديثة.
لقد مزقت حرب  1948الن�سيج االجتماعي واالقت�صادي
لل�شعب الفل�سطيني ،الذي وجد نف�سه م�شرداً يف العراء،
بعد �أن ا�ستقر يف بالده طوال �أربعة �آالف وخم�سمئة
�سنة ما�ضية .ويعرتف مو�شيه ديان Moshe Dayan
الذي توىل منا�صب رئا�سة �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي
ووزارة الدفاع ووزارة اخلارجية ،وكان عاملاً بالآثار� ،أنه
“لي�ست هناك قرية يهودية واحدة يف هذه البالد مل
يتم بنا�ؤها فوق موقع لقرية عربية”.
�أما من الناحية الفل�سطينية ،فقد كانت الهيئة العربية
العليا قد قررت �إن�شاء حكومة فل�سطينية مللء الفراغ
الناجت عن ان�سحاب بريطانيا من فل�سطني ،و�سعت

لإقناع احلكومات العربية بذلك خالل �أ�شهر �آذار /مار�س،
وني�سان� /أبريل ،والن�صف الأول من �أيار /مايو ،1948
ولكن دون جدوى .ويف  1948/9/23قامت الهيئة ب�إعالن
“حكومة عموم فل�سطني” يف غزة برئا�سة �أحمد حلمي
عبد الباقي .وقد �أق ّرت احلكومات العربية (ما عدا
الأردن) ذلك واعرتفت باحلكومة .وت�أكيداً ل�شرعيتها،
قامت حكومة عموم فل�سطني والهيئة العربية العليا
بالدعوة �إىل جمل�س وطني فل�سطيني يف غزة يف
 1948/10/1برئا�سة احلاج �أمني .وقد �أعلن امل�ؤمتر
ا�ستقالل فل�سطني ،و�إقامة دولة حرة دميوقراطية
ذات �سيادة ،بحدودها الدولية املتعارف عليها يف �أثناء
االحتالل الربيطاين .ومنح املجل�س الثقة حلكومة
عموم فل�سطني املكونة من ع�شرة وزراء برئا�سة �أحمد
حلمي عبد الباقي.

خريطة رقم ( :)7م�شروع تق�سيم الأمم املتحدة لفل�سطني يف
1947/11/29

وعندما حاولت حكومة عموم فل�سطني ممار�سة
�صالحياتها يف قطاع غزة ،تدخلت ال�سلطات امل�صرية،
فنقلت احلاج �أمني احل�سيني بالقوة �إىل القاهرة،
و�أجربت عدداً من �أع�ضاء املجل�س الوطني على مغادرة
غزة �إىل القاهرة .ثم ما لبثت �أن �أكرهت رئي�س و�أع�ضاء
حكومة عموم فل�سطني على االنتقال �إىل م�صر .ورف�ضت
احلكومات العربية االعرتاف باجلوازات التي �أ�صدرتها
حكومة عموم فل�سطني ،كما ّ
مت ح ّل و�إنهاء قوات اجلهاد
املقد�س التابعة للهيئة العربية العليا ،وقامت ال�سلطات
امل�صرية بتعيني حاكم �إداري على “املناطق اخلا�ضعة
لرقابة القوات امل�صرية”� ،أي قطاع غزة.
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تا�سع ًا :ظهور م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني:
ومنذ �سنة  1948دخلنا فيما يعرف مب�شكلة الالجئني
الفل�سطينيني .ون�شري هنا �إىل عدة نقاط:

النقطة الأوىل:
�إن عدد الالجئني الفل�سطينيني هو �أكرب عدد من الالجئني
بالن�سبة �إىل �شعبهم ،ف�إذا قلنا �أننا �أمام � 800ألف الجئ من
�أ�صل مليون و�أربعمئة �ألف فنحن هنا �أمام ن�سبة ت�صل �إىل
نحو  %57من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني .فنحن �إذاً �أمام
�أكرب حالة ت�شريد ل�شعب من �أر�ضه يف العامل مقارنة مبا
حدث يف �أفغان�ستان والبو�سنة �أو �أيّ بلد حدث فيها حالة
تهجري لالجئني يف العامل.
تهجري الفل�سطينيني من ديارهم �سنة 1948

النقطة الثانية:
نحن �أمام �أطول و�أكرب م�شكلة لالجئني يف التاريخ
احلديث مل يتم حلها �إىل الآن ،فهذه امل�شكلة عمرها
نحو  65عاماً ،بينما معظم �أو ك ّل م�شاكل الالجئني قد
ّ
مت حلها �أو فتح املجال حللها مثل الجئي �أفغان�ستان،
والبو�سنة ،وال�صومال ،والأرمن وغريهم ،فه�ؤالء مل
يعد �أحد مينعهم من العودة �إىل بالدهم وممار�سة كافة
حقوقهم املدنية وال�سيا�سية.
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النقطة الثالثة:
�إن هذه الق�ضية مدعومة ب�إجماع دويل ،مبعنى �أنها
لي�ست جمرد رغبة فل�سطينية فقط ،بل هناك �إجماع
يف امل�ؤ�س�سات الدولية على ّ
حق العودة ،وقد �صدر يف
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني عدد كبري من القرارات
تفوق القرارات التي �صدرت بحق �أيّ الجئني يف العامل،
حيث �أعيد مث ً
ال ت�أكيد قرار  194ب�ش�أن ّ
حق الالجئني
الفل�سطينيني يف العودة �إىل �أر�ضهم وديارهم (الأرا�ضي
املحتلة �سنة .)1948

عا�شر ًا :هل ترك الفل�سطينيون �أر�ضهم بناء على رغبتهم؟
تزعم الدعاية ال�صهيونية وم�ؤيدوها �أن الفل�سطينيني
رحلوا عن فل�سطني يف �أثناء حرب  1948بناء على
رغبتهم اخلا�صة ،وبناء على ّ
حث الزعماء العرب لهم
عرب برامج الإذاعات العربية ،بينما كان ال�صهاينة
يطالبونهم بالبقاء!! لكنهم اختاروا الرحيل ،وبذلك
فقدوا حقهم يف �أر�ضهم ،وعليهم حتمل ما �صنعت
�أيديهم!

احلرب حتى يعودوا بعد ذلك �إىل ديارهم؟ �أمل يفعل
ذلك اليهود �أنف�سهم؟ �أمل يحدث هذا منذ وقت قريب
يف تيمور ال�شرقية وغريها من البلدان؟!

من املثري لل�سخرية �أن مناق�شة الق�ضايا البديهية،
ومماحكة احلقائق تكون �أحياناً �أكرث �صعوبة من
مناق�شة الق�ضايا ال�صغرية ،املختلف يف زاوية النظر
حولها .ولو جربت �أن تناق�ش �شخ�صاً عنيداً يطالبك
ب�إثبات �أن ال�شم�س هي التي ت�شرق ك ّل �صباح على الكرة
الأر�ضية لعرفت مدى ال�صعوبة التي �ستواجهها يف
مثل هذه الأمور .ومن امل�ؤمل �أي�ضاً �أن جتد من �إخوانك
العرب وامل�سلمني من التب�س عليه الأمر فت�أثر بالدعاية
ال باحثاً
ال�صهيونية وجاء جماد ًال �أو على الأقل مت�سائ ً
عن احلقيقة.
 .1من ينكر �أن ال�سلوك الطبيعي للمدنيني يف �أثناء
احلروب وخ�صو�صاً �إذا �صاحبها مذابح وتطهري عرقي
هو الهجرة باجتاه مناطق �أكرث �أمناً بانتظار انتهاء
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� .2إذا حدث ورحل ال�سكان عن منطقة ما يف
�أثناء احلرب مل�صلحة يرونها ،وبغ�ض النظر عمن
�شجعهم على ذلك ،فهل يحرمهم ذلك من حقهم
يف العودة �إىل �أر�ضهم عند انتهاء احلرب .ملاذا
�سمح للبو�سنيني والأفغان وال�شي�شان والتيموريني
ال�شرقيني وغريهم بالعودة �إىل �أر�ضهم؟ بينما مل
ي�سمح للفل�سطينيني؟ ملاذا �ألزم املجتمع الدويل
الأنظمة احلاكمة يف تلك البلدان ب�إعادة الالجئني
�إىل �أرا�ضيهم ،ومل يلزم الكيان ال�صهيوين بذلك؟
� .3إذا كان ال�صهاينة فع ً
ال قد دعوا الفل�سطينيني �إىل البقاء يف �أر�ضهم ،فلماذا منعوهم من العودة �إليها عند انتهاء
احلرب؟ بعد �أن مل يعد هناك خطر يذكر من ه�ؤالء املدنيني؟ ملاذا �صادروا الأرا�ضي الفل�سطينية و�أحلوا مكانهم
م�ستوطنني يهوداً من نحو ت�سعني بلداً من بلدان العامل؟ وباخت�صار ملاذا مل يثبتوا ح�سن نواياهم �إن كان لديهم �أيّ
نوايا ح�سنة؟!
 .4يدعي اليهود ال�صهاينة �أن الفل�سطينيني تركوا فل�سطني بناء على رغبتهم اخلا�صة!! فهل تطوعوا فع ً
ال ب�س�ؤال
الفل�سطينيني عن حقيقة رغبتهم؟ وملاذا يتحدثون با�سمهم ورغماً عنهم؟ وهل لديهم اال�ستعداد لفتح الباب لعودة
الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم؟ �إذا ثبت �أنهم تركوها كارهني ،وم�ستعدين للعودة �إليها راغبني؟ �أمل تكفهم ع�شرات
من البيانات والت�صريحات واال�ستفتاءات؟ و�أكرث من خم�سني �سنة يف املخيمات راف�ضني التوطني يف �أيّ مكان غري
فل�سطني؟ والثورات واالنتفا�ضات؟ وع�شرات من قرارات الأمم املتحدة التي ا�ست�صدروها. ...
� .5إذا كان اليهود يدعون لأنف�سهم ّ
حق العودة �إىل فل�سطني بعد �ألفي عام من تركها! فلماذا يحرمون �أبناء فل�سطني
من ّ
حق العودة �إىل �أر�ضهم بعد �أ�شهر فقط �أو �سنوات من “تركها”؟ و�إذا كان اليهود �أنف�سهم مل يظهروا نوايا جادة،
ومل يقوموا ب�أي برامج عملية للعودة �إىل فل�سطني طوال � 1800سنة وعلى مدى ع�شرات الأجيال ،فهذا يعني وفق
املنطق نف�سه �أن اليهود قد فقدوا حقهم يف العودة منذ �أمد طويل.
38

وعلى �أيّ حال ،ف�إن حقائق الواقع و�أدلة التاريخ واعرتافات اليهود �أنف�سهم تكذب ادعاءاتهم وحماوالت تزييفهم
للتاريخ .فال الفل�سطينيون خرجوا وفق رغبتهم ،وال الزعماء العرب �أمروهم باخلروج ،وال الزعماء ال�صهاينة
خططوا لإبقائهم والتعاي�ش معهم.

حتقيق غربي:
ففي �سنة � 1961أم�ضى ال�صحفي الإيرلندي �أير�سكني
ت�شايلدرز عدة �أ�شهر يتق�صى �أ�سباب خروج الفل�سطينيني
وطالب الزعماء ال�صهاينة بدليل واحد يثبت مزاعمهم
لكنهم عجزوا ،ومل يجد ما يثبت �أن الإذاعات العربية ح�ضت
العرب على اخلروج ،وجل�أ ت�شايلدرز �إىل حمطات الإذاعة
الربيطانية والأمريكية لتفح�ص ت�سجيالت البث الإذاعي
التي �سجلت طوال �سنة  1948وانتهى �إىل القول“ :لي�س
هناك �أمر �أو نداء �أو اقرتاح واحد ميكن �أن تكون قد بثته
�أيّ �إذاعة عربية داخل �أو خارج فل�سطني خالل  1948يتعلق بت�شجيع الفل�سطينيني على الرحيل .بل على العك�س من ذلك
ّ
مت التقاط ت�سجيالت متكررة لنداءات و�أوامر موجهة من �إذاعات عربية �إىل الفل�سطينيني تطلب منهم البقاء يف فل�سطني”.
ووجد ت�شايلدرز �أدلة وا�ضحة على �أن الإذاعة الإ�سرائيلية كانت تبث برامج بالعربية حلث الفل�سطينيني على الرحيل.
ومل ت�صدر اللجنة العربية العليا �أوامرها للفل�سطينيني بالنـزوح “لإف�ساح املجال للجيو�ش العربية” ،كما تروج الدعاية
ال�صهيونية ،بل على العك�س فهناك �أكرث من ر�سالة ر�سمية �صادرة عن اللجنة ،و�إحداها م�ؤرخة يف  1948/3/8تطلب من
احلكومات العربية التعاون ملنع نزوح الفل�سطينيني.
�أما احلقيقة التي يجب تثبيتها ف�إن النوايا ال�صهيونية منذ مرحلة مبكرة كانت تركز على فكرة الدولة اليهودية،
والتخل�ص من القوميات الأخرى من مناطقها ،ومنذ البداية كتب ثيودور هرتزل - T. Herzlم�ؤ�س�س املنظمة
ال�صهيونية العاملية و�أول رئي�س لها -يف مذكراته“ :يجب �أن تتم عمليتي طرد الفل�سطينيني والتخل�ص منهم بحذر
و�سرية بالغة” ،ونقل عن زعيم احلركة ال�صهيونية يف فل�سطني ديفيد بن غوريون �سنة  1937قوله “�إن اليهود يجب
�أن يطردوا العرب ويحلوا حملهم”.
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�أما يو�سف ويتز  Yosef Weitzالإداري امل�س�ؤول عن اال�ستيطان ال�صهيوين �سنة  1940فقد كتب يقول“ :يجب �أن يكون
وا�ضحاً يف �أذهاننا �أنه لي�س هناك جمال لأن يعي�ش ال�شعبان معاً يف هذا البلد ،لذا ف�إن احلل الوحيد يكمن يف �أن تكون
فل�سطني خالية من العرب ،ولي�س هناك من طريقة لتنفيذ هذا املخطط �سوى طردهم جميعاً �إىل الدول املجاورة”.
خطة داليت :
وقد اعرتف ال�صهاينة -فيما بعد� -أنهم نفذوا خطة كبرية �سموها “خطة داليت” لتهجري الفل�سطينيني من �أر�ضهم،
وتبعاً ملا ورد يف التاريخ ال�صهيوين الر�سمي ف�إن القرى الفل�سطينية التي قاومت هذه اخلطة يجب تدمريها وطرد
�سكانها خارج حدود “الدولة اليهودية” ،و ّ
مت تبني ال�سيا�سة نف�سها مع املدن الفل�سطينية .وكتب �إ�سحاق رابني الذي
كان �أحد القيادات الع�سكرية اليهودية حلرب ( 1948و�أ�صبح رئي�ساً للوزراء فيما بعد) �أقوا ًال متكنت �صحيفة نيويورك
تاميز من ن�شرها يف  23ت�شرين الأول� /أكتوبر َ “ 1979م َ�شينا �إىل اخلارج مبرافقة بن غوريون ،و�أعاد �آلون �س�ؤاله:
ما الذي �سنفعله بال�سكان الفل�سطينيني؟ ف�أجابه بن غوريون بحركة من يده :اطردوهم” ،وك�شف باحث يهودي
يدعى بيني موري�س عن وثيقة م�ؤرخة يف  30حزيران /يونيو � ،1948أعدها ق�سم اال�ستخبارات اليهودية املبا�شرة يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،يو�ضح فيها �أن الرحيل اجلماعي للفل�سطينيني كان ب�سبب العمليات العدائية اليهودية املبا�شرة
على التجمعات العربية ،وانعكا�سات هذه العمليات على التجمعات العربية الأخرى ،وب�سبب ما قامت به املجموعات
ال�صهيونية الإرهابية الأخرى مثل ع�صابة الأرغون التابعة ملناحيم بيغن .وتذكر الوثيقة ب�أنه “مما ال ّ
�شك فيه �أن
العمليات العدائية التي قامت بها ع�صابة الهاغاناه كانت ال�سبب الرئي�سي يف رحيل الفل�سطينيني” ،وتعرتف الوثيقة
ب�أن امل�ؤ�س�سات والإذاعات العربية حاولت جمابهة ترحيل الفل�سطينيني واحلد منها.
وكتب ديفيد بن غوريون �أول رئي�س وزراء للكيان ال�صهيوين يف يومياته  18متوز /يوليو “ :1948يجب �أن نفعل �أيّ
�شيء من �أجل �ضمان �أنهم (الالجئون الفل�سطينيون) لن يعودوا مرة �أخرى”.
ومن جهة �أخرى فقد ا�ستخدمت القوات ال�صهيونية �أ�سلوب املجازر الب�شعة لإثارة الرعب والفزع وتهجري ال�سكان،
وارتكبت نحو  34جمزرة خالل حرب  1948مبدنيني فل�سطينيني يف �أثناء عمليات التهجري ،وكان من �أ�شهرها مذبحة
دير يا�سني التي اعرتفت القوات ال�صهيونية فيها مبقتل  254من الرجال والن�ساء والأطفال.
وبعد ،ف�إنه مما ال ّ
�شك فيه �أن خروج الفل�سطينيني من �أر�ضهم كان عملية مبيتة وخمطط ًا لها ،و ّ
مت تنفيذها
مبوافقة و�إ�شراف �أعلى م�ستويات القيادة ال�صهيونية.
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الالجئون الفلسطينيون (نظرة عامة)
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الالجئون الفل�سطينيون (نظرة عامة)..

1

�أو ًال :تعريف الالجئ الفل�سطيني:
 1الالجئ الفل�سطيني“ :هو كل فل�سطيني طرد من
حمل �إقامته الطبيعي يف فل�سطني �سنة  1948وما بعدها،
�أو �أُخرج منها� ،أو َخ َرج ،لأي �سبب كان ،ومل ي�سمح له الكيان
ال�صهيوين بالعودة �إىل موطنه الأ�صلي ال�سابق .ويبقى هذا
الالجئ حمتفظاً ب�صفة اللجوء �إىل �أن يعود هو �أو ن�سله �إىل
موطنه الأ�صلي ،مهما طال �أمد اللجوء من الأجيال”.
وهذا يعني �أي �إن�سان �أُخرج من داره يعد الجئاً ،وهذا ينطبق
على الفل�سطينيني الذين �أخرجوا بعد حرب  1948وحرب
 ،1967وينطبق على جميع الفل�سطينيني بني هذين
التاريخني� ،أو بعد هذا التاريخ ،لأن ق�سماً من الفل�سطينيني
�أبعدوا عن �أر�ضهم بعد حرب .1967
 2اتفاقية الالجئني عام  1951التي حتدثت عن الالجئ ب�أنه :كل �شخ�ص يوجد ،نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول
من كانون الثاين /يناير  ،1951وذلك ب�سبب خوف له ما يربره من التعر�ض لال�ضطهاد لأ�سباب ترجع �إىل دينه �أو
عرقه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية معينة �أو ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية ،خارج البلد الذي يحمل جن�سيته ،وال
ي�ستطيع العودة� ،أو ال يرغب ب�سبب ذلك التخوف �أن ي�ستظل بحماية دولته؛ �أو كل �شخ�ص ال يتمتع بجن�سيته ،ويوجد
خارج بلد �إقامته املعتادة ب�سبب تلك الظروف ،وال ي�ستطيع �أو ال يرغب ،نتيجة لهذا التخوف يف العودة �إىل تلك الدولة.
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 1اعتمد هذا الق�سم ب�شكل �أ�سا�س على عدد من امل�صادر واملراجع �أهمها:
 .مي �صبحي اخلن�ساء ،العودة حق (بريوت :باحث للدرا�سات.)2004 ،
 .حم�سن حممد �صالح ،فل�سطني :درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية (القاهرة :مركز الإعالم العربي.)2003 ،
 .موقع اجلهاز املركزي الإح�صاء الفل�سطيني ،انظرhttp://www.pcbs.gov.ps/default.aspx :
 .موقع مكتب الإح�صاء املركزي الإ�سرائيلي ،انظرhttp://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view Folder?ID=141 :

وهذه االتفاقية و�ضعت �أ�سا�ساً للمنطقة الأوروبية ،نتيجة وجود نحو ثمانية ماليني الجئ ب�سبب احلرب العاملية الثانية،
فكانت االتفاقية لطم�أنتهم وحلل م�شاكلهم ،ومل تتطرق �إىل مو�ضوع التهجري والإبادة واملجازر اجلماعية .ومت فعلياً
جتاوز البعد الزمني لهذه االتفاقية يف الربوتوكول اخلا�ص بالالجئني ال�صادر عن الأمم املتحدة �سنة .1967
 3اتفاقية جنيف يف  1949/8/12وتن�ص �أن الالجئ
هو “كل �إن�سان يخ�شى جدياً من ا�ضطهاده �أو تعذيبه
ب�سبب دينه �أو جن�سيته �أو جن�سه ،ووجد خارج بالده قبل
 ،1951/1/10ب�سبب �أحداث وقعت يف البالد التي يحمل
جن�سيتها”.
 4الالجئ يف االتفاقيات الإقليمية :تع ّرف املنظمات
الإقليمية الالجئ ب�شكل �أكرث �شمو ًال ،فقد جاء يف
املادتني الأوىل والثانية من القانون الأ�سا�سي ملنظمة
الوحدة الإفريقية �ضمن معاهدة � ،1969/9/10أن لفظ
الجئ يطلق على “�أي �إن�سان ا�ضطر �إىل مغادرة م�سكنه
الوطني واللجوء �إىل مكان �آخر خارج م�سكنه الأ�صلي
�أو الوطني ،وذلك ب�سبب عدوان خارجي �أو احتالل �أو
هيمنة �أجنبية� ،أو ب�سبب حوادث تخل �إخال ًال خطراً
بالنظام العام” .يف حني ركز ميثاق �أوروبا يف تعريفه
على �أولئك الذين ال ي�ستطيعون وال يودّون لأ�سباب
�شتى ،العودة �إىل وطنهم الأ�صلي.

الجئون من فيتنام

كما قدمت املواثيق الأوروبية ال�صادرة عن االحتاد الأوروبي بخ�صو�ص الالجئني و�صفاً �أكرث دقة و�شمولية ملفهوم
الالجئ ،عما �سواها من االتفاقيات الآنفة الذكر واملعاهدات الإقليمية ،فن�ص القرار  14ل�سنة  ،1967على ّ
حق اللجوء
والتع�سف ،و�أ�شار االتفاق الأوروبي �سنة � 1980إىل حت ّمل تبعات اللجوء .و�ألزمت
للأفراد املعر�ضني خلطر اال�ضطهاد
ّ
معاهدة “دبلن” ل�سنة � 1990أي دولة ع�ضو يف االحتاد� ،أن تكون م�س�ؤولة عن النظر يف طلب ّ
حق اللجوء ،عندما يرغب
ال�شخ�ص بذلك� ،إىل دولة �أو �أكرث من دول االحتاد الأوروبي.
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 5الالجئون الفل�سطينيون ح�سب تعريف امليثاق
الوطني الفل�سطيني:
يقدّم امليثاق القومي الفل�سطيني ،ال�صادر عن الدورة
الأوىل للمجل�س الوطني الفل�سطيني (امل�ؤمتر الوطني
الأول) ،املنعقد يف القد�س ما بني  28/5و ،1964/6/2يف
املادة اخلام�سة منه ،تعريفاً يتفق حرفياً مع التعريف
الوارد يف امليثاق الوطني الفل�سطيني (مادة  )5ال�صادر
عن املجل�س الوطني يف الدورة الرابعة يف القاهرة ما بني
 1968/7/10و ،1968/7/17والذي ين�ص على ما يلي:
الالجئون الفل�سطينيون هم “املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون �إقامة عادية يف فل�سطني عام � ،1947سواء من �أخرج
منها �أم من بقي فيها ،وكل من ولد لأب عربي فل�سطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�سطني �أو خارجها ،هو فل�سطيني”.
 6تعريف الأونروا لالجئ الفل�سطيني :عرفت الالجئ
ب�أنه :كل �شخ�ص كان م�سكنه العادي يف فل�سطني مدة
عامني �سبقا نزاع عام  1948الذي خ�سر نتيجته منزله
وو�سائل عي�شه ،وجل�أ عام � 1948إىل �أحد البلدان التي
تقدم الأونروا فيها خدماتها ،وين�سحب هذا التعريف
و�أهلية تلقي امل�ساعدة من الأونروا على �أوالده و�أحفاده
“ذرياتهم” ،و�أن يكون م�سج ً
ال يف مناطق عمليات
الأونروا اخلم�س� :سورية  -الأردن  -ال�ضفة الغربية -
قطاع غزة  -لبنان.
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مالحظات حول تعريف األونروا:
�أ .ي�شرتط هذا التعريف �أن
يكون ال�شخ�ص م�سج ً
ال يف �أحد
مناطق عمل الأونروا اخلم�س ل ُيع َّد
الجئاً فل�سطينياً ،ويق�صر الأمر على
هذه املناطق وبالتايل يحرم الالجئون
الفل�سطينيون املوجودون يف العراق
ودول اخلليج و�أوروبا وغريها من دول
العامل من اعتبارهم الجئني.
ب .الذي مل ي�سجل نف�سه لدى الأونروا ب�أنه الجئ منذ عام  1948وحتى لو كان مقيماً يف �أماكن عمل الأونروا ال يعد
الجئاً بالن�سبة للأونروا.
ج  .ال يتعامل التعريف مع الالجئني داخل فل�سطني املحتلة �سنة .1948
د .ي�ستثني من كان خارج الوطن قبل احلرب ،ومن ا�ضطروا للجوء بعد �سنة  ،1952وهي ال�سنة التي حتددها
الأونروا ك�آخر �سنة للجوء .كما ي�ستثني الالجئني الفل�سطينيني الذين جل�ؤوا بعد حرب 1967؛ حيث �إنه يف
حرب ّ 1967
مت تهجري حلوايل � 330ألف فل�سطيني من �أر�ضهم ،كما �أن هناك الجئني ا�ضطروا �إىل اخلروج
من فل�سطني حتت ظروف خمتلفة (غري احلرب) ومنعوا من العودة.
وبالتايل يجب االنتباه �إىل �أن �إح�صاءات الأونروا بخ�صو�ص الالجئني غري �صحيحة .وال ميكن التعامل مع �أرقام
الأونروا ك�أرقام حقيقية تعرب عن �أعداد الالجئني �سنة ( 1948با�ستثناء حالة �سورية ولبنان �إىل ح ّد ما) ،فهي
فقط تعرب عن �أرقام من �سجلوا �أنف�سهم وميكن �أن يتلقوا م�ساعدات وخدمات من الأونروا ولي�س كل الالجئني
الفل�سطينيني.
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 7مالحظات حول التحديد اجلغرايف لالجئني الفل�سطينيني:
�أ .الالجئون الفل�سطينيون لي�سوا هم جميع الفل�سطينيني
املقيمني خارج فل�سطني فقط� ،إذ �إن هناك الجئني فل�سطينيني
مقيمني داخل فل�سطني.
ب .لي�س كل الالجئني الفل�سطينيني هم الالجئون الذين
هُ جروا و�أُخرجوا من بيوتهم �سنة  ،1948لأن هناك الجئني
هُ جروا و�أخرجوا من بيوتهم �سنة � ،1967أو خرجوا لأ�سباب
خمتلفة ومنعوا من العودة.
ج .لي�س الالجئون الفل�سطينيون فقط هم الالجئون الذين
يعي�شون يف ال�ضفة والقطاع وخارج فل�سطني ،و�إمنا هناك
الجئون فل�سطينيون يقيمون داخل فل�سطني املحتلة .1948
د .ال�شعب الفل�سطيني خارج فل�سطني هو عبارة عن مزيج بني
الجئي فل�سطني  1948و1967؛ ولي�س فقط من الجئي .1948
خميمات بئر ال�سبع

مالحظة :م�صطلح نازح �أطلق على الذين �أُخرجوا �أو خرجوا من �أر�ض فل�سطني املحتلة �سنة
( 1967ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)؛ لكن هذا امل�صطلح ال ينفي كونهم الجئني ،فاجلميع
الجئون هجروا من ديارهم وحرموا من حقوقهم.
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ثاني ًا :الالجئون الفل�سطينيون يف القرارات الدولية:
 1القرار  194بوجوب ال�سماح بالعودة لالجئني الفل�سطينيني:
تب ّنى الوفد الربيطاين يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة اقرتاح الكونت برنادوت ب�ش�أن “الالجئني” .يف ،1948/12/11
وبعد الت�صويت (مع � ،35ض ّد  ،15ممتنع � )8أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة القرار رقم  194والذي جاء يف
الفقرة  11منه ب�أن اجلمعية العامة:
تقرر وجوب ال�سماح بالعودة ،يف �أقرب وقت ممكن لالجئني
الراغبني يف العودة �إىل ديارهم ،والعي�ش ب�سالم مع جريانهم،
ووجوب دفع تعوي�ضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة
�إىل ديارهم ،وكذلك عن كل فقدان �أو خ�سارة �أو �ضرر للممتلكات
بحيث يعود ال�شيء �إىل �أ�صله وفقاً ملبادئ القانون الدويل
والعدالة ،بحيث يع ّو�ض عن ذلك الفقدان �أو اخل�سارة �أو ال�ضرر
من قبل احلكومات �أو ال�سلطات امل�س�ؤولة.
يدعو القرار �إىل تطبيق ّ
حق العودة كجزء �أ�سا�سي و�أ�صيل من
القانون الدويل ،وي�ؤكد على وجوب ال�سماح للراغبني من
الالجئني يف العودة �إىل ديارهم الأ�صلية ،واخليار هنا يعود
�إىل �صاحب احلق يف �أن يعود ولي�س لغريه �أن يقرر نيابة عنه
�أو مينعه ،و�إذا منع من العودة بالقوة ،فهذا يعدُّ عم ً
ال عدوانياً.
ن�ص القرار �أي�ضاً على �إقامة جلنة توفيق تابعة للأمم
وقد ّ
املتحدة تكون مهمتها ت�سهيل �إعادة الالجئني �إىل وطنهم و�إعادة
ت�أهيلهم االقت�صادي واالجتماعي وكذلك دفع التعوي�ضات لهم.
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وهذا القرار يعني:
� 1أن العودة ّ
حق واجب التنفيذ.
 2تتوقف العودة على االختيار احلر لالجئ ،مبعنى �أن الالجئ ح ّر ينفذ العودة متى �شاء وكيف يريد.
� 3أن العودة ّ
حق طبيعي ولي�س مِ َّنة على �أحد.
� 4أنه ال يجوز منع �أو حجب هذا احلق عن الإن�سان الفل�سطيني.
� 5إن عودة الفل�سطيني لوطنه عودة مواطن له كامل احلقوق املدنية وال�سيا�سية.
ومت ت�أكيد هذا القرار �أكرث من  120مرة ،مع رف�ض الكيان ال�صهيوين تنفيذه ،ومل تقم الأمم املتحدة ب�أي درجة من درجات
الإلزام لل�صهاينة بتنفيذ القرار .مع العلم �أن �أحد �شروط دخول الكيان ال�صهيوين يف ع�ضوية الأمم املتحدة هو تنفيذ ّ
حق
العودة ،والكيان الإ�سرائيلي وافق على ذلك ،ولكنه عندما دخل �إىل الأمم املتحدة مل ينفذه ومل يلزمه �أحد بذلك.
 2قرار ت�شكيل الأونروا:
ت�شكلت يف  1949/12/8وكان هدفها م�ساعدة ال�شعب
الفل�سطيني ملواجهة ال�صعوبات التي يعانون منها يف الدول
ال �إن�سانياً ،ومل تتنب هدفاً
التي جل�ؤوا �إليها ،وقد �أخذت �شك ً
�سيا�سياً �أو عملياً باجتاه عودة الالجئني للأر�ض.
 3الأمم املتحدة واحلقوق الثابتة لل�شعب الفل�سطيني:
ظلت الأمم املتحدة تتعامل مع ق�ضية فل�سطني كق�ضية الجئني يحتاجون للم�ساعدة �سنة  ،1969عندما ذكرت لأول مرة
يف قراراتها “احلقوق الثابتة ل�شعب فل�سطني”.
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ويف نهاية  1970اعرتفت الأمم املتحدة لأول مرة بحق �شعب فل�سطني يف تقرير م�صريه ،وعدَّت ذلك عن�صراً ال غنى عنه
يف �إقامة �سالم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�سط.
ويُعدُّ قرار  3210يف  1974/10/14تطوراً مهماً� ،إذ اعترب �أن ال�شعب الفل�سطيني هو الطرف الأ�سا�سي املعني بق�ضية
فل�سطني ،ويف � 1974/11/22صدر القرار  3236الذي يعد قراراً تاريخياً يتحدث عن “حقوق ال�شعب الفل�سطيني”
وفيه ي�ؤكد احلقوق الثابتة ل�شعب فل�سطني ،وخ�صو�صاً:
 1احلق يف تقرير م�صريه دون تدخل خارجي.
 2احلق يف اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية.
 3احلق يف عودة الالجئني ،واملطالبة ب�إعادتهم.
 4االحرتام الكلي حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،و�أنه �أمر ال غنى عنه حلل ق�ضية فل�سطني.
� 5إن ال�شعب الفل�سطيني طرف رئي�سي يف �إقامة �سلم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�سط.
ّ 6
حق ال�شعب الفل�سطيني يف ا�ستعادة حقوقه بكافة الو�سائل ،وفقاً ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه.

49

ثالث ًا :مفاو�ضات الت�سوية ال�سلمية وق�ضية الالجئني:
�أ�ضعفت التطورات الأخرية يف
الـ � 25سنة املا�ضية قوة اجلانب
الفل�سطيني نتيجة الت�شرد و�سوء
الأداء وال�ضغوطات املختلفة .وقد
�ش ّكل امل�ؤمتر الـ  19للمجل�س الوطني
الفل�سطيني الذي عقد يف اجلزائر يف
منت�صف ت�شرين الثاين /نوفمرب
 ،1988نقطة حتول عندما �أعلنت
قيادة منظمة التحرير ا�ستقالل
فل�سطني ،لكنها يف الوقت نف�سه
بنت ذلك على قرار التق�سيم
من الي�سار ال�سادات وكارتر وبيغن يوقعون على اتفاقات كامب ديفيد �سنة 1978
ووافقت على قرار جمل�س الأمن
 ،242وبالتايل كان ذلك تراجعاً خطرياً .ثم حدث تنازل خطري �آخر يف اتفاقية �أو�سلو التي اعرتفت بـ“�إ�سرائيل” وبحقها يف
اال�ستيالء على  %77من �أرا�ضي فل�سطني ،وبالتايل �أ�صبح �سقف املطالب الفل�سطينية بفل�سطني مرتبطاً بال�ضفة الغربية
وقطاع غزة فقط.
ويف اتفاق �أو�سلو ّ
مت االتفاق على ت�أجيل البحث يف مو�ضوع الالجئني �إىل مباحثات احلل النهائي .ويف مفاو�ضات
كامب ديفيد �سنة ُ ،2000ذكر �أنه ّ
مت احلديث غري الر�سمي على �إعادة � 100ألف فل�سطيني فقط من �أ�صل �أكرث من
خم�سة ماليني الجئ من �أبناء الـ � ،1948أما الجئو �سنة  1967فلم يكن هناك مانع من عودتهم �إىل ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
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كانت وثيقة جنيف �سنة  2003م�ؤ�شراً خطرياً على
جتاه ح ّل ق�ضية الالجئني ،و ُتعدُّ من �أخطر الوثائق
لأن الذين وقعوا عليها هم عدد من القيادات
الفل�سطينية الذين كانوا قريبني من �صانع القرار
الفل�سطيني �سواء كان �أبو عمار �أم حممود عبا�س
(�أمثال يا�سر عبد ربه ،وه�شام عبد الرازق ،ونبيل
ق�سي�س ،ورائد العمري ،وقدورة فار�س ،وحممد
احلوراين ،وزهري منا�صرة)...؛ والذين مبوجبها
يوافقون على التنازل عن ّ
حق العودة ،ويربطونه
مبوافقة “�إ�سرائيل” على عودة بع�ض الالجئني،
على �أ�سا�س ّ
مل ال�شمل .وكان ذلك ك�إ�شعار للكيان
ال�صهيوين �أنه الحقاً ب�إمكاننا التنازل عن ّ
حق
العودة.
وحتى الآن من الناحية الر�سمية ف�إن املبادرة
العربية واملوقف الفل�سطيني الر�سمي يتحدثان
عن ّ
حق العودة لالجئني؛ ولكن يف الغرف
املغلقة هناك خماوف �أنه من �أجل �إقامة الدولة
الفل�سطينية ،فمن املمكن �أن يتم التنازل عن ّ
حق
الالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إىل ديارهم كما
حدث يف وثيقة جنيف.
قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 242
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رابع ًا :الالجئون الفل�سطينيون (قراءة �إح�صائية عامة):
 1الفل�سطينيون يف العامل:
مع نهاية �سنة  2012وبداية �سنة  2013بلغ عدد الفل�سطينيني نحو  11مليوناً و� 555ألف ن�سمة ،يقيم نحو  5ماليني
و� 755ألف ن�سمة خارج فل�سطني بن�سبة  ،%49.8بينما يقيم يف فل�سطني التاريخية نحو  5ماليني و� 800ألف ن�سمة �أي ما
ن�سبته  .%50.2وهذه الإح�صائيات دقيقة �إىل ح ّد كبري يف داخل فل�سطني ،لكنها �أرقام تقديرية يف خارج فل�سطني مبنية
على جمموعة من املعطيات وامل�ؤ�شرات الإح�صائية.
جدول رقم ( :)3عدد الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة 2012

العدد (بالألف ن�سمة)

ال���ن�������س���ب���ة امل����ئ����وي����ة ()%

ال�ضفة الغربية

2,700

23.4

قطاع غزة

1,700

14.7

الأرا�ضي املحتلة �سنة �“ 1948إ�سرائيل”*

1,400

12.1

الأردن**

3,458

29.9

الدول العربية الأخرى

1,642

14.2

الدول الأجنبية

655

5.7

املجموع الكلي

11,555

100

م������������������ك������������������ان الإق����������������������ام����������������������ة
الأرا�ضي املحتلة �سنة 1967
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* بالن�سبة للمواطنني الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1948فهي ال ت�شمل املواطنني يف الأرا�ضي التي احتلت
�سنة  1967مبا فيها حمافظة القد�س ،وال ت�شمل العرب ال�سوريني �أو اللبنانيني �أو امل�سيحيني غري العرب �أو فئة
الآخرين.
** بالن�سبة لعدد الفل�سطينيني يف الأردن ،فقد ّ
مت تقديرهم باالعتماد على �إح�صاء نهاية �سنة  ،2011وعلى تقديرات
الباحث ،وذلك باالعتماد على معدالت النمو ال�سنوي ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية �سنة ،2011
والتي تقدر بـ .%2.2
ن�سبة الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإقامة نهاية �سنة )%( 2012

ةيبرغلاةفضلا 23.4:
ق 14.7:
ةزغعاط

ندرألا 29.9:

ةنسةلتحملا يضارألا
"1948ليئارسإ 12.1":
ةيبنجألالودلا 5.7:
ىرخألاةيبرعلالودلا :
14.2
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 2الالجئون الفل�سطينيون:
�إذا ما مت احت�ساب الفل�سطينيني املقيمني يف اخلارج مع الالجئني الفل�سطينيني املقيمني داخل فل�سطني ف�إن العدد
يبلغ  7ماليني و� 829ألف ن�سمة مع نهاية �سنة  ،2012يقيم  %26.5منهم يف فل�سطني التاريخية ،بينما يقيم
 %73.5خارج فل�سطني.
ونالحظ من هذا املجموع �أن نحو  %67.8من �شعب فل�سطني هم يف حالة جلوء .وهي �أكرب ن�سبة يف الكرة الأر�ضية
ل�شعب يف حالة جلوء.
جدول رقم (� :)4أعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات نهاية �سنة 2012
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البلد

العدد (بالألف ن�سمة)

الن�سبة املئوية ()%

ال�ضفة الغربية

797

10.2

قطاع غزة
فل�سطني املحتلة �سنة 1948
“�إ�سرائيل”
الأردن

1,127

14.4

150

1.9

3,458

44.1

لبنان

474

6

�سورية

529

6.8

باقي الدول العربية

639

8.2

الدول الأجنبية

655

8.4

املجموع

7,829

100

�أعداد الالجئني الفل�سطينيني يف العامل ح�سب تقديرات نهاية �سنة ( 2012بالألف ن�سمة)

ةزغعاطق 1,127:
ندرألا 3,458:
ةيبرغلاةفضلا 797:

ةيروس 529:
نانبل 474:
ةيبنجألالودلا 655:
"ليئارسإ 150":

ةيبرعلالودلا يقاب 639:

 3الالجئون الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة:
تظهر امل�ؤ�شرات الإح�صائية للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف رام اهلل يف نهاية �سنة  ،2012ب�أن هناك نحو
مليون و� 924ألف الجئ من �أ�صل �أربعة ماليني و� 357ألف فل�سطيني يقيمون يف ال�ضفة والقطاع ،وهم ي�شكلون
 %44.2من ال�سكان .كما �أنهم ي�شكلون  %67.4من �سكان قطاع غزة ،و %29.7من �سكان ال�ضفة الغربية .ويالحظ
�أن ثمة اختالفاً بني �إح�صائيات اجلهاز املركزي وبني �إح�صائيات الأونروا (كما �سرنى) فيما يتعلق بالالجئني يف
ال�ضفة والقطاع .ولعل ذلك يعود �إىل �أن �أعداداً من الالجئني امل�سجلني لدى الأونروا قد انتقلوا للإقامة يف اخلارج...
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جدول رقم ( :)5مقارنة بني جمموع ال�سكان والالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة نهاية �سنة 2012

مكان الإقامة
ال�ضفة الغربية
قطاع غزة
ال�ضفة والقطاع

الالجئون
ال�سكان
العدد (بالألف ن�سمة) الن�سبة املئوية ( )%العدد (بالألف ن�سمة) الن�سبة املئوية ()%
2,684

61.6

797

29.7

1,673

38.4

1,127

67.4

4,357

100

1,924

44.2

مقارنة بني جمموع ال�سكان والالجئني الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع نهاية �سنة ( 2012بالألف ن�سمة)
4,500
4,357

4,000
2,684

3,500

1,673

2,500

1,127

2,000
797

1,500

1,924

3,000

1,000
500
0

ةيبرغلا ةفضلا
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ةزغ عاطق
نوئجاللا

ناكسلا

عاطقلاو ةفضلا

 4الالجئون الفل�سطينيون ح�سب �سجالت الأونروا:
تظهر �سجالت الأونروا �أن عدد الالجئني امل�سجلني لديها يف مطلع �سنة  2013بلغ  4ماليني و � 920ألف �شخ�ص.
وهو �إح�صاء كما �أ�شرنا �سابقاً ،ال ميثل جميع الالجئني الفل�سطينيني .وقد �أ�ضافت الأونروا حديثاً بند “�أ�شخا�ص
م�سجلون �آخرون” وقد عرفتهم ب�أنهم �أولئك الذين ي�شملون امل�ستحقني لتلقي خدماتها ،دون �أن تو�ضح معنى
ذلك على موقعها الإلكرتوين بدقة .وقد ي�شمل ذلك امل�ستفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف الوكالة لالجئ
الفل�سطيني ،وهو تعريف قا�صر ال يغطي كافة فئات الالجئني.
ويالحظ �أن العدد الأكرب لالجئني
امل�سجلني لدى الأونروا موجود يف
الأردن يليه قطاع غزة ثم ال�ضفة
الغربية ثم �سورية ثم لبنان.
وجتدر الإ�شارة �إىل احلالة القا�سية
وانعدام الأمن ،التي وجد الالجئون
الفل�سطينيون يف �سورية �أنف�سهم
فيها ،منذ اندالع احلراك ال�شعبي
والثورة يف الن�صف الأول من �سنة
 .2011وهو ما �أدى �إىل هجرة �أكرث
من ن�صف الفل�سطينيني يف داخل �سورية نف�سها ،كما غادر نحو �ستني �ألفاً منهم �إىل اخلارج وخ�صو�صاً لبنان.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن الكثري من الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان قد غادروها �إىل بلدان اخلليج �أو �أوروبا الغربية
مع احتفاظهم ببطاقات الأونروا وبقاء �أ�سمائهم يف �سجالتها؛ حيث ت�شري العديد من الدرا�سات والتقديرات �إىل �أن
العدد الفعلي لالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان هو نحو � 300ألف الجئ.
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وح�سبما يو�ضح اجلدول رقم ( )7ف�إن عدد خميمات
الالجئني الر�سمية التي ترعاها الأونروا يبلغ  58خميماً،
منها  19يف ال�ضفة ،وثمانية يف غزة ،وع�شرة يف الأردن،
وت�سعة يف �سورية ،و 12يف لبنان .والالجئون امل�سجلون
ال ي�سكن �سوى  %28.9منهم يف املخيمات؛ و�أعلى ن�سبة
للإقامة يف املخيمات هي يف لبنان بن�سبة  ،%50.3و�أدناها
يف الأردن بن�سبة .%17.5

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

خميم نهر البارد

مالحظة :يقع خميما النريب والالذقية �إىل ال�شمال من الر�سم املبني يف
اخلريطة.
هذه اخلريطة معدلة عن امل�صدر الأ�صلي يف:
Site of the Palestinian Academic Society for the Study of
International Affairs (PASSIA), http://www.passia.org/
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خميم الن�صريات جنوبي مدينة غزة

جدول رقم ( :)6عدد الفل�سطينيني امل�سجلني يف �سجالت الأونروا يف 2013/1/1

املنطقة

الالجئون امل�سجلون

�أ�شخا�ص م�سجلون �آخرون

جمموع الأ�شخا�ص امل�سجلني

ال�ضفة الغربية

741,409

154,294

895,703

قطاع غزة

1,203,135

60,177

1,263,312

لبنان

441,543

32,510

474,053

�سورية

499,189

29,522

528,711

الأردن

2,034,641

75,473

2,110,114

املجموع

4,919,917

351,976

5,271,893

الفل�سطينيون امل�سجلون يف �سجالت الأونروا يف 2013/1/1
2,500,000

75,473

2,000,000
60,177

1,500,000
154,294
1,000,000
500,000
0

29,522

32,510
741,409

ةيبرغلاةفضلا

1,203,135

ةزغعاطق
نورخآنولجسم صاخشأ

441,543

نانبل

2,034,641

499,189

ةيروس
نولجسملانوئجاللا

ندرألا
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جدول رقم ( :)7عدد الالجئني الفل�سطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة
يف 2013/1/1
املنطقة

عدد الأفراد
الكلي

متو�سط حجم
العائلة

يف 2013/1/1

()2009/9/30

عدد
املخيمات

عدد الأفراد يف
املخيمات
يف 2013/1/1

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

ال�ضفة
الغربية

895,703

3.79

19

216,403

24.2

قطاع غزة

1,263,312

4.43

8

540,515

42.8

لبنان
�سورية
الأردن
املجموع

474,053

3.73

12

238,528

50.3

528,711

3.99

9

159,303

30.1

2,110,114

4.87

10

369,949

17.5

5,271,893

4.35
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1,524,698

28.9

عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة يف 2013/1/1

ةزغعاطق:
1,263,312
ةيبرغلاةفضلا 895,703:
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ةيروس 528,711:

ندرألا 2,110,114:

عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�سجلني يف الأونروا ح�سب املنطقة يف 2013/1/1
600,000
540,515

216,403

200,000

159,303

300,000

238,528

400,000

369,949

500,000

100,000
0

ةيبرغلاةفضلا

ةزغعاطق

نانبل

ةيروس

 5االجتاهات ال�سكانية بني الفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني املحتلة:

ندرألا

ت�شري الإح�صائيات الإ�سرائيلية الر�سمية �إىل �أن عدد اليهود يف
فل�سطني املحتلة بلغ يف نهاية �سنة  2012نحو �ستة ماليني يهودي
مقابل مليون و � 645ألف فل�سطيني يقيمون يف فل�سطني املحتلة �سنة
 .1948غري �أن الكيان ال�صهيوين ي�ضم �سكان �شرقي القد�س واجلوالن
�إىل �أعداد �سكان الكيان ،على �أ�سا�س قيامه ب�ضم هذه املناطق ر�سمياً،
مع العلم �أنه ال توجد دولة يف العامل تعرتف بهذا ال�ضم مبا يف ذلك
الواليات املتحدة .و�إذا ما حذف من �إجمايل ال�سكان �أعداد �أبناء �شرقي
القد�س واجلوالن ف�سيتبقى نحو مليون و� 400ألف فل�سطيني هم
�سكان ما يعرف بفل�سطينيي ( 1948من �أ�صل  7ماليني و� 723ألف)؛
وبالتايل ت�صبح ن�سبتهم نحو  %18.1من ال�سكان.
61

جدول رقم (� :)8أعداد ال�سكان يف “�إ�سرائيل” 2012–2005

اليهود
ال�سنة �إجمايل

العدد
(بالألف ن�سمة)
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الن�سبة

العرب (مبن فيهم �سكان �شرقي القد�س
واجلوالن(
العدد
الن�سبة
(بالألف ن�سمة)

�آخرون
العدد
(بالألف ن�سمة)

الن�سبة

6,991 2005

5,314

76

1,377

19.7

300

4.3

7,117 2006

5,393

75.8

1,413

19.9

310

4.4

7,244 2007

5,478

75.6

1,450

20

315

4.3

7,412 2008

5,603

75.6

1,499

20.2

311

4.2

7,552 2009

5,704

75.5

1,536

20.3

313

4.1

7,695 2010

5,803

75.4

1,574

20.5

318

4.1

7,837 2011

5,908

75.4

1,611

20.6

318

4.1

7,968 2012

6,005

75.4

1,645

20.6

319

4

�أعداد ال�سكان يف “�إ�سرائيل” ( 2012–2005بالألف ن�سمة)
7,000
2005
6,000
5,314

6,005

5,000

2012

4,000
1,377

300

318

2,000

1,645

3,000

1,000
0

دوهيلا

برعلا

نورخآ

وخالل  52عاماً من �إن�شائه ( )2000–1948متكن الكيان ال�صهيوين من ا�ستقدام نحو مليونني و� 900ألف مهاجر
يهودي .وكان هناك موجات كربى للهجرة اليهودية بعد حرب  1948مبا�شرة ،وكذلك بعد �سقوط االحتاد ال�سوفييتي
وانهيار منظومة الدول اال�شرتاكية يف �شرقي �أوروبا .غري �أن خمزون الهجرة اليهودية بد�أ بالن�ضوب يف ال�سنوات
املا�ضية؛ و�أخذت �أعداد املهاجرين يف التناق�ص وتراوح معدلها ال�سنوي يف الفرتة  2012–2003بني نحو � 15ألفاً
و� 23ألفاً .كما ت�شري بع�ض امل�صادر �إىل ارتفاع معدل الهجرة اليهودية ال�سلبية من “�إ�سرائيل” نف�سها �إىل اخلارج
بنحو ع�شرة �آالف �شخ�ص �سنوياً ،و�أن عدد اخلارجني جتاوز عدد القادمني يف �سنة  ،2011ح�سبما �أ�شارت �صحيفة
ال�سفري اللبنانية يف  2012/1/9نق ً
ال عن �صحيفة معاريف الإ�سرائيلية .وت�شري م�صادر وزارة اال�ستيعاب الإ�سرائيلية
ومكتب الإح�صاء املركزي الإ�سرائيلي �إىل �أن نحو � 700ألف �إ�سرائيلي يعي�شون يف الواقع خارج الكيان الإ�سرائيلي مع
نهاية �سنة .2008
63

جدول رقم (� :)9أعداد اليهود املهاجرين �إىل “�إ�سرائيل” 2012–1990

ال�سنة

1994–1990

1999–1995

العدد

609,322

346,997

23,268 33,567 43,580 60,192

ال�سنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

املجموع الكلي

العدد

19,264

18,131

13,699

14,572

16,633

16,892

16,557

1,274,747

2001

2000

2002

2004

2003

21,180 20,893

�أعداد املهاجرين اليهود �إىل “�إ�سرائيل” 2012–2002
35,000
33,567

20,893

21,180

13,699

14,572

16,633

16,892

20,000

16,557

18,131

25,000

19,264

23,268

30,000

15,000
10,000
5,000
0
2002
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2012

�أعداد املهاجرين اليهود �إىل “�إ�سرائيل” 2012–1990
700,000

346,997

500,000

609,322

600,000

300,000

50,082

200,000

86,846

181,500

400,000

100,000
0
1994-1990

1999-1995

2004-2000

2009-2005

2012-2010

ت�شري م�صادر يهودية و�صهيونية �إىل �أن عدد اليهود
يف العامل يبلغ نحو  13.5مليون ن�سمة ،ويبني
اجلدول التايل �أن  %82من يهود العامل يقيمون يف
الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة الأمريكية .ومن
اجلدير بالذكر �أن �أعداد اليهود يف العامل مل ت�شهد
تزايداً منذ �أكرث من �أربعني عاماً؛ حيث يعاين اليهود
من انخفا�ض ن�سبة املواليد ،ومن التفكك الأ�سري،
ومن الذوبان يف املجتمعات التي يعي�شون بينها خارج
الكيان الإ�سرائيلي ،ومن انت�شار قيم املنفعة واللذة...
وغريها من القيم املرتبطة باحل�ضارة الغربية.
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جدول رقم (� :)10أعداد اليهود يف العامل ح�سب البلد 2010

البلد

“�إ�سرائيل”

الواليات
املتحدة

فرن�سا كندا بريطانيا رو�سيا الأرجنتني �أملانيا �أ�سرتاليا

باقي
الدول

املجموع

العدد
(بالألف
ن�سمة)
الن�سبة
()%

5,803

5,275

375 482

291

199

182

119

108

674

13,508

42.9

39.1

2.8 3.6

2.2

1.5

1.3

0.9

0.8

4.9

100

ن�سبة اليهود يف العامل ح�سب البلد )%( 2010

"ليئارسإ"42.9 :
ةدحتملا تايالولا 39.1:

اسنرف 3.6:
ادنك 2.8:
ايناطيرب 2.2:
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اب 4.9:
لودلا يق
ايلارتسأ 0.8:
ايناملأ 0.9:
ايسور  1.5:نيتنجرألا 1.3:

وتعطي امل�ؤ�شرات ال�سكانية لليهود والفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية دالالت مهمة ب�أن عدد الفل�سطينيني
�سيتجاوز عدد اليهود مع نهاية �سنة  ،2016و�أن هذا العدد �سيزيد على عدد اليهود ب�أكرث من � 350ألفاً �سنة .2020
وهذا ي�شري �إىل مدى �صمود ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه ،وف�شل �سيا�سات التهجري التي مار�سها الكيان ال�صهيوين
حتى الآن .غري �أنه جتب الإ�شارة �إىل �أن فل�سطينيي  1948ال ي�شكلون �سوى ( %24.1نحو  1.4مليون) من جمموع
فل�سطينيي الداخل ،بينما يعي�ش  %75.9منهم (نحو  4.4ماليني) يف ال�ضفة والقطاع .كما يجب التنبيه �إىل �شعور
ال�صهاينة مبا ي�سمونه خطر “القنبلة الدميوغرافية” الفل�سطينية؛ و�سعي بع�ض اجلهات ال�صهيونية �إىل الدفع
باجتاه تطهري عرقي جديد للفل�سطينيني.
جدول رقم ( :)11العدد املقدر للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية ( 2020–2012بالألف ن�سمة)
ال�سنة

عدد الفل�سطينيني

عدد اليهود

ال�ضفة والقطاع

فل�سطني املحتلة �سنة �“1948إ�سرائيل”

فل�سطني التاريخية

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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العدد املقدر للفل�سطينيني واليهود يف فل�سطني التاريخية ( 2020–2012بالألف ن�سمة)
7,282

7,400
7,078
6,879

7,000

6,925

6,565
6,803

6,600

6,449
6,335
6,223

6,200

6,113

6,686

6,683

6,498

6,316

6,005
6,139
5,967

5,800
5,800
5,400

5,000
2012
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2013

2014

2015

2016

دوهيلا

نوينيطسلفلا

2017

2018

2019

2020

خــــاتــــمــــة:
حاولت هذه الدرا�سة �أن تقدم مدخ ً
ال تاريخياً لن�شوء
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني؛ و�أن تقدم م�سحاً
�إح�صائياً عاماً لالجئني .ومل تتطرق �إىل التف�صيالت
املتعلقة ب�أحوال الالجئني ومعاناتهم يف موا�ضع اللجوء،
ومل تدخل يف تف�صيالت اجلوانب القانونية وال�سيا�سية
املتعلقة بهم ،لأن ذلك �سيكون مهمة امل�ساقات الأخرى يف
دبلوم درا�سات الالجئني.
وب�شكل عام ،ف�إن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني تعدُّ
�أحد ال�شواهد الكربى على الظلم الفادح الذي تعر�ض له
ال�شعب الفل�سطيني ،وت�شري �إىل �أن الدعم الغربي املطلق
للكيان الإ�سرائيلي جعله يتغا�ضى عن م�أ�ساة الالجئني
وعن �أب�سط حقوقهم ،وكان �سبباً يف تعطيل تنفيذ ع�شرات
القرارات الدولية بعودة الالجئني �إىل �أر�ضهم التي
�أخرجوا منها.
�إن التم�سك بحق العودة باعتباره حقاً طبيعياً و�شرعياً
وقانونياً وفردياً وجماعياً ،وباعتباره ثابتاً من ثوابت
الق�ضية الفل�سطينية� ،سيبقى معياراً �أ�سا�سياً يف �إثبات
دعم والتزام �أي طرف جتاه فل�سطني� .إنه ال ب ّد من عودة
و�إن طال الزمن ،و�إنه لن ي�ضيع ّ
حق وراءه ُمطالب .و�إن
�أ�صحاب احلق والعدل منت�صرون ب�إذن اهلل.
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الــمــؤلــف فــي ســطــور:
الدكتور حم�سن حممد �صالح ،حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف
التاريخ احلديث واملعا�صر �سنة � .1993أ�ستاذ م�شارك يف الدرا�سات
الفل�سطينية ،واملدير العام ملركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
منذ  ،2004وهو ُم ِّرر التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ال�سنوي
الذي �صدرت منه �سبعة جملدات ،وهو رئي�س ق�سم التاريخ واحل�ضارة
يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا �سابقاً ،واملدير التنفيذي
ملركز درا�سات ال�شرق الأو�سط بع ّمان �سابقاً .الفائز الأول بجائزة
بيت املقد�س للعلماء امل�سلمني ال�شبان �سنة  ،1997وجائزة االمتياز يف
التدري�س من اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا �سنة .2002
�صدر له  12كتاباً �أهمها :التيار الإ�سالمي يف فل�سطني ،1948–1917
والطريق �إىل القد�س ،والقوات الع�سكرية وال�شرطة يف فل�سطني
 ،1939–1917ودرا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية ،والق�ضية
الفل�سطينية :خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�صرة ،وامل�سار التائه
للدولة الفل�سطينية ،واحلقائق الأربعون يف الق�ضية الفل�سطينية،
حمرر التقدير اال�سرتاتيجي ملركز الزيتونة .قام بتحرير �أكرث من
 55كتاباً� ،أبرزها :قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها –2006
 ،2007ومنظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة
البناء ،والوثائق الفل�سطينية ،و�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان ،ودرا�سات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س .ن�شرت له الكثري
من الدرا�سات املح ّكمة واملقاالت ،و�شارك يف ع�شرات امل�ؤمترات املحلية
والدولية.

