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مـقــدمــة

هذه الورقة التمهيدية هي األولى في سلسلة تتألف من عشر ورقات عمل حول التهجير القسري 

القسري  التهجير  إجراءات  السلسلة  الفلسطينية. بنظرة عامة، تستعرض هذه  الحالة  ان: 
ّ
للسك

هذا  يترك  لها.  يتعرضون  ينفكون  وما  تاريخهم،  مدى  على  الفلسطينيون  لها  تعّرض  التي 

التهجير القسري آثارًا وخيمة على الحياة اليومية للفلسطينيين ويهّدد وجودهم في وطنهم. 

وتعتمد سلسلة أوراق العمل تفسيرًا شاماًل لمنهج المعالجة القائم على حقوق اإلنسان، بحيث 

تشّدد على أّن االلتزامات التي يمليها القانون الدولي ويوجبها ينبغي أن تتقدم على االعتبارات 

ها. ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة والدالالت األعّم التي ينطوي عليها 
ّ
السياسية وتحل محل

ان دراسة متأنية ومتمعنة للسياسات اإلسرائيلية التي ترمي إلى تهجير 
ّ
التهجير القسري للسك

المنظومة  إنفاذ  في  تؤديه  الذي  الدور  عن  ناهيك  وأرضهم،  ديارهم  من  قسرًا  الفلسطينيين 

العامة التي تّتبعها إسرائيل في قمع المواطنين الفلسطينيين واضطهادهم.

التي  واإلجراءات  الزمنية  واألطر  األساسية  المصطلحات  وتعّرف  التمهيدية  الورقة  ح هذه 
ّ

توض

ينطوي عليها المشروع اإلسرائيلي العام الذي ُيعنى بتهجير الفلسطينيين عن مناطق سكناهم. 

وتتناول أوراق العمل التي يصدرها مركز بديل تباعًا في هذه السلسلة السياسات اإلسرائيلية 

المحددة التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين بصورة قسرية من أرضهم واآلليات التي توظفها 

إسرائيل في مسعاها هذا على وجه التفصيل.

ان - واالعتراف بضرورة التعامل مع االنتهاكات المتأصلة 
ّ
ل مفهوم التهجير القسري للسك

ّ
ال يشك

أنه ليس ظاهرة فريدة تنحصر في  - ظاهرة جديدة في أي حال من األحوال، كما  التي يفرزها 

األقاليم األجنبية  التي تقف وراء استعمار  الحثيثة  المساعي  فلسطين دون غيرها. فقد عززت 

على مدى آالف السنين هذه الظاهرة ورّسختها. وقد عّرف اإلمبراطور الفارسي قورش الكبير "مبدأ 

عدم قبول االستيالء على األرض بالقوة وممارسة التهجير القسري الذي يقترن به ويصاحبه في 

أحوال ليست بالقليلة،"1 حيث جرى تقنين هذا التعريف في مخطوطة قورش في العام 539 قبل 

فت القوى 
ّ
الميالد - وهي أّول ميثاق حقوق إنسان عرفته البشرية. بعد ذلك بنحو ألفّي سنة، وظ

ان باعتباره وسيلة من وسائل غزو البلدان األجنبية إّبان الحقبة المسيحية. 
ّ
األوروبية تهجير السك

ومن األمثلة الشاهدة على هذا ما قام به الشعب األنجلوسكسوني من تهجير الشعوب الكلتية 

الفلسطيني ملصادر  املركز   - )بديل  العقوبة"،  القضائية، والتحصني من  التجريم، املالحقة  السكان:  جوزيف شيكال، "جرمية نقل   1

حقوق املواطنة والالجئني، جريدة حق العودة العدد 54(،

https://badil.org/haq-alawda/item/1947-art6 
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األصالنية من ديارها، ومحاكم التفتيش اإلسبانية التي حكمت بتهجير أبناء األقليات الدينية من 

ديارهم وأراضيهم في مطلع القرن السادس عشر الميالدي.

عشر  التاسع  القرنين  في  صدرت  التي  الدولية،  والمعاهدات  اإلعالنات  من  جملة  عّبرت  وقد 

أّن معارضة هذه  ان وترحيلهم قسرًا عن أوطانهم. غير 
ّ
والعشرين، عن انتقادها لتهجير السك

 عقب الفظائع واألعمال الوحشية التي اقترفتها 
ّ

الممارسة من الناحية التشريعية لم تنجِل إال

سس القانونية 
ُ
ألمانيا النازية. وقد وضعت محاكمات نورمبرغ التي تلت الحرب العالمية الثانية األ

ان 
ّ
لألحكام التي باتت تندرج ضمن نص المادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة: ُيعتبر نقل السك

ز هذا 
ّ
تعز وقد  اإلنسانية.  وجريمة ضد  االحتالل جريمة حرب  الواقعة تحت  األقاليم  واستعمار 

د بموجب أحكام نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، الذي أبصر 
ّ
الموقف وتوط

النور بعد صدور تلك االتفاقية بخمسة عقود.2

التي  الجسيمة  االنتهاكات  أكثر  من  واحدًا  ان 
ّ
للسك القسري  التهجير  ُيعتبر  األيام،  هذه  وفي 

األقليات  وحماية  التمييز  لمنع  الفرعية  اللجنة  لسان  على  جاء  فحسبما  الدولي.  القانون  تمس 

التابعة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان السابقة:

ان في جوهره عماًل ذا طابع منهجي وقسري ومتعمد ]...[ يقوم على 
ّ
يبقى النقل القسري للسك

ان إلى منطقة معينة أو إلى خارجها ]...[ بهدف أو لغاية تغيير التركيبة الديموغرافية 
ّ
نقل السك

لإلقليم المعني، وال سيما في المواضع التي تؤكد فيها تلك األيديولوجيا أو السياسة على هيمنة 
جماعة معينة على جماعة أخرى.3

"إخضاع  وهو  االستعمار،  أركان  من  بارز  ركن  على  ان 
ّ
للسك القسري  التهجير  ينطوي  ولذلك، 

ل االستعمار "إنكارًا لحقوق اإلنسان 
ّ
الشعوب الستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله."4 كما يشك

األساسية، ويناقض ميثاق األمم المتحدة ويعوق قضية السلم والتعاون العالميين."5 وبناًء على 

تاريخ أوروبا االستعماري، "سعى المستعمرون إلى إقامة المجتمعات التي تربطها الروابط اإلثنية 

والديانة في األراضي التي دأبوا على تعريفها بأنها أراٍض عذراء أو خالية": 

املادتان )7( و)8( من النظام.   2

3 A.S. Al-Khawasneh and R. Hatano, The Human Rights Dimensions of Population Transfer Including the 

Implantation of Settlers, Preliminary Report Prepared for Commission on Human Rights Sub-Commission 

on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Forty-fifth Session )Bethlehem, Palestine, 

August 2, 1993(, 27–32.

إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، اعتُمد ونرُش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1514 )د-  4

15(، املؤرخ يف 14 كانون األول 1960، الفقرة )1(. 

املصدر السابق.   5
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ان األصالنيين يقوم على 
ّ
]...[ لطالما كان المنطق الذي يقف وراء التوجه الذي اعتمدوه إزاء السك

اإلقصاء دون االستغالل: لقد كانت رغبتهم في االستيالء على أراضي الشعوب األصالنية ودفعها 

إلى خارج تخوم المستعمرات التي لم تفتأ تشهد توسعًا مضطردًا تفوق رغبتهم في حكم هذه 

الشعوب أو استقطاب أبنائها وتجنيدهم في مشاريعهم االقتصادية.6 

ويفسر غرانت فارد )Grant Farred( هذا التوجه بقوله أّن المستعِمر )المدني(: 

القوة  تصميم  يجسد  بحيث   - االستعماري  العدوان  في  الحربة  رأس  كان  لو  كما  يتصرف   ]...[

المستعِمرة وعزمها على إعادة تنظيم األراضي من خالل القوة وحدها، وإعادة توزيعها من خالل 

فرض قانون االستعمار وإنفاذه – أواًل بغية إخضاع األرض، كما هو حال الشعب القابع تحت نير 

االستعمار، ومن ثم تحويلها إلى أرض منتجة ]...[. وغالبًا ما تستدعي هذه اإلجراءات استئصال 

ان األصالنيين واجتثاث جذورهم بما يتيح إعادة توزيعهم على نحو يخدم مصالح 
ّ
شأفة السك

رأسمال المستعِمر أو أمنه ]...[.7 

هذه  نتلمس  أن  ونستطيع  العنصري.  والفصل  االستعمار  بين  قوية  عالقة  تجمع  الواقع،  وفي 

 )Susan Pedersen( وسوزان بيدرسين )Caroline Elkins( العالقة فيما تصفه كارولين إلكينز

ان األصالنيين، والتي يجري تقنينها 
ّ
بـ"حاالت انعدام المساواة المستشرية بين المستعِمر والسك

في التشريعات في العادة."8 وتعّبر مظاهر انعدام المساواة هذه عن النية التي تبّيتها المجموعة 

ان األصالنيين( واضطهادها 
ّ
العرقية )المستعِمر( في الهيمنة على مجموعة عرقية أخرى )السك

واإلمعان في انتهاك حقوقها األساسية.

ممارسة  وفي  التامة  الحرية  "في  للتصرف  القابلة  غير  الشعوب  حقوق  االستعمار  وينتهك 

سيادتها وفي سالمة ترابها الوطني."9 وفضاًل عن ذلك، يحول االستعمار دون تمكين الشعوب 

مركزها  بحرية  "أن تحدد  ها في 
ّ
بحرمانها من حق وذلك  تقرير مصيرها،  ها في 

ّ
ممارسة حق من 

السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي."10

6 Caroline Elkins and Susan Pedersen “Settler Colonialism: A concept and Its Uses” in Settler Colonialism in 

the Twentieth Century, Projects, Practices, Legacies, Caroline Elkins and Susan Pedersen )eds.(, New York: 

Routledge, 2005, p.2.

7 Grant Farred, “The Uansettler” )2008( The South Atlantic Quarterly, vol. 107, no. 4, p. 797-798.

8 Caroline Elkins and Susan Pedersen “Settler Colonialism: A concept and Its Uses” in Settler Colonialism in 

the Twentieth Century, Projects, Practices, Legacies, Caroline Elkins and Susan Pedersen )eds.(, New York: 

Routledge, 2005, p.4.

9  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، اعتُمد ونرُش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1514 )د-

15(، املؤرخ يف 14 كانون األول 1960، الديباجة. 

10  املصدر السابق، الفقرة )2(. 
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الّسياق، يؤكد إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين  وفي هذا 

الدول وفقًا لميثاق األمم المتحدة على واجب كل دولة في االمتناع عن إتيان أي عمل قسري يحرم 

ها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها واستقاللها. كما يؤكد هذا اإلعالن 
ّ
الشعوب من حق

على أنه يحق لهذه الشعوب، في خضّم مناهضتها لمثل هذه األعمال القسرية وفي مقاومتها 

ها في تقرير مصيرها بنفسها، "أن تلتمس وأن تتلقى المساندة وفقًا 
ّ
لها سعيًا إلى ممارسة حق

لمقاصد الميثاق ومبادئه."11

مع  يلتقيان  متقاربين  دافعين  من  المعاصرة  القانونية  البيئة  هذه  تتألف  ذلك،  على  وبناًء 

بعضهما،12 حيث يتعلق الدافع األّول منهما بضرورة حماية سيادة الدول من المعتدين الخارجيين، 

 فيما يتصل بحقوق اإلنسان غير القابلة 
ً
الثاني بحماية المواطنين، وخاصة الدافع  بينما يرتبط 

للتصرف الواجبة لهم، بما فيها الحق في تقرير المصير. وعلى الرغم من أن الدافع األّول ما انفك 

يشجع دواًل بعينها وأسرة المجتمع الدولي على االستجابة،13 فإّن ما يبعث األسى في النفس أّن 

الدافع الثاني يعجز عن إثارة االستجابة نفسها في أحوال ليست بالقليلة.

اآلثار  لمعالجة   - ذاته  حّد  في   - كافيًا  المالئمة  القانونية  اآلليات  وجود  مجرد  ُيَعّد  ال  ولذلك، 

فها التهجير القسري للسكان، والتي حظيت باالعتراف 
ّ
المتمخضة عن الكارثة اإلنسانية التي يخل

على مدى ردح طويل من الزمن. فعوضًا عن ذلك، ينبغي أن تقترن هذه اآلليات باإلرادة السياسية 

الضرورية للتأكد من إنفاذها بصورة متواترة ومنتظمة على نحو ال يعود بالفائدة على الدول ضمن 

س تنتظم فيه العالقات الدولية فحسب، بل يجب توظيف هذه اآلليات وإعمالها في  إطار مسيَّ

حماية حقوق اإلنسان األساسية الواجبة للمجتمعات الضعيفة.

العامة  الجمعية  قرار  املتحدة،  األمم  مليثاق  وفقاً  الدول  بني  والتعاون  الودية  بالعالقات  املتعلقة  الدويل  القانون  مبادئ  إعالن    11

 .)1970( )8028/U.N. Coc. A( ،الدورة الخامسة والعرشون ،)2625(

12 Schechla, Joespeh. Implementing States’ Obligations to Combat Population Transfer, Al-Majdal 2013, 

available at: http://www.badil.org/en/al-majdal/item/1936-art4.

13  كام هو الحال، مثاًل، يف حرب الفوكالند، وحرب الخليج األوىل وما أقدمت عليه روسيا من ضم شبه جزيرة القرم إىل إقليمها. 
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القسم األّول:

ان في القانون الدولي 
ّ

التهجير القسري للسك

ان 
ّ
يقرر القانون الدولي، بما فيه ميثاق األمم المتحدة، قواعد واضحة تحظر التهجير القسري للسك

من خالل الفروع المحددة المنبثقة عن القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لالجئين. وتنظم هذه الصكوك الدولية عمليات التهجير 

ان على الصعيد الداخلي )ضمن الحدود الدولية المعترف بها( والصعيد الخارجي.
ّ
القسري للسك

القانون الدولي اإلنساني 

ينص القانون الدولي اإلنساني، في عموم أحكامه وقواعده، على جملة من المحظورات التي تعنى 

ان من ديارهم. وتشمل هذه المحظورات، 
ّ
بمعالجة الدوافع الرئيسية التي تقف وراء تهجير السك

مع أّنها ال تقتصر على، الحظر الباّت المفروض على الهجمات التي تستهدف المدنيين وسوء 

المعاملة والعنف الجنسي. وفضاًل عن ذلك، ينبغي ألطراف النزاع - وكحد أدنى - أن تيسر وصول 

مواد اإلغاثة اإلنسانية وأن تمنح اإلذن بوصولها إلى أولئك الذين يحتاجون إليها. 

ان المحميين و/أو 
ّ
وفي النزاعات المسلحة الدولية، ُيحظر على القوة القائمة باالحتالل نقل السك

نفيهم قسرًا من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل. ويشمل هذا الحظر في نطاقه النقل 

الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين، ونقلهم من منطقة إلى أخرى داخل األراضي الواقعة 

تحت االحتالل. وتقرر المادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة هذا الحظر، كما تؤكد عليه القاعدة 
)129( من قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر.14

أحكام  بموجب  فيه  مواربة  وال  لبس  ال  جازم  حظر  هو  القسري  التهجير  على  المفروض  والحظر 

المادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الترحيل القسري الجماعي أو الفردي لألشخاص 

ًا كانت دواعيه. وفي هذا المقام، تشتمل جريمة التهجير القسري على األركان التالية:  المحميين أًيّ

من 	  أو  أماكن سكناهم،  من  للمدنيين  القسري  النقل  إلى  يفضي  تقصير،  أو  أفعال،  وقوع 

المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، إلى مكان خارج تلك المنطقة.

مساس هذه األفعال أو التقصير باألشخاص المحميين.	 

ان المعنيين، وال يمثل ضرورة حربية 	 
ّ
ان ال يكون لتلبية االحتياجات األمنية للسك

ّ
نقل السك

قاهرة.

14  املامرسات واإلجراءات ذات الصلة بالقاعدة رقم )129( من قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف، قانون التهجري. 
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ومن المهم أن نالحظ بأّن البعد القسري الذي يندرج ضمن اصطالح التهجير القسري:

المباشرة، بل قد يشمل التهديد باستخدامها  ]..[ ال يشير على وجه الحصر إلى القوة الفعلية 

وإساءة  النفسي  واالضطهاد  واالحتجاز  واإلكراه  العنف  من  الخوف  عن  مثاًل  الناشئ  القسر  أو 

استعمال السلطة ضد الشخص المعني أو األشخاص أو أي شخص آخر، أو استغالل بيئة قسرية.15 

السوابق  فإن  ديارهم،  مغادرة  على  "موافقتهم"  الضحايا  فيها  ُيبدي  التي  الحاالت  في  وحتى 

القضائية التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تتبنى موقفًا واضحًا 

بالنظر  "أي قيمة"  الموافقة ال يكون لها  أّن هذه  المحكمة على  د 
ّ
في هذا الخصوص، حيث تؤك

عطى فيه.16 فعلى سبيل المثال، يسري هذا الوضع في الحالة 
ُ
إلى طبيعة الّسياق الفعلي الذي ت

التي يجد فيها األفراد أو الجماعات نفسها تعيش في بيئة قسرية و/أو تخضع لتمييز ممنهج 

قسريًا.  تهجيرًا  ُيعتبر  يظل  التهجير  أن  الواضح  من  السيناريو،  هذا  مثل  ففي  يستهدفها.17 

ر يملك خيارًا أصياًل في مغادرة منطقة  وينبغي اتخاذ القرار الذي يحدد ما إذا كان الشخص المهجَّ

سكناه في سياق ينظر فيه إلى جميع الظروف ذات الصلة. 

وفي المقابل، ال تأتي الحماية الواجبة من إجراءات التهجير على هذا القدر ذاته من الصراحة في 

النزاعات المسلحة غير الدولية. ومع ذلك، تنص الممارسة المتعلقة بالقاعدة )129( وبوضوح على 

ًا،  ًا أو جزئًيّ ان المدنيين، كلًيّ
ّ
أنه ال يجوز أن "يأمر األطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السك

ألسباب تتعلق بالنزاع."

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

لحقوق  المقررة  الحماية  أشكال  من  يحصى  ال  عددا  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  يتضمن 

اإلنسان، والتي تنص عليها المواثيق القانونية الرئيسية، والتي لها آثار مباشرة وغير مباشرة 

على مسألة منع التهجير. وهذه تشمل في جملتها حماية الحق في الحياة، والحق في الرعاية 

الصحية، والحق في الغذاء، والحق في السكن الالئق، والحق في عدم الخضوع للتمييز والحق في 

التنمية.

في  السكان،  لنقل  اإلنسان  أبعاد حقوق  بشأن  المتحدة  لألمم  التابع  الخاص  المقرر  وقد خلص 

15  نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، املادة 6)ه(. 

.)Kristic case, Judgment – Part III, para. 530( :16  أنظر

17  لالطاّلع عىل تفسري لألنظمة املتصلة باألقليات اإلثنية أو السياسية التي ميكن أن يتعرض أبناؤها للتمييز أو االضطهاد )من جهة غري 

القوة القامئة باالحتالل( بناًء عىل هذه االعتبارات، وبالتايل يُضطرون إىل مغادرة اإلقليم املحتل، أنظر التعليق عىل اتفاقية جنيف 

.)Commentary to the GC IV, at 279( :الرابعة
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التقرير الختامي الذي رفعه إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات، إلى نتيجة مفادها 

بأن "]...[ حق الفرد في العيش في وطنه والبقاء به، أي الحق في أال يتعرض للنزوح القسري، هو 

 عن ذلك، يشدد المقرر الخاص 
ً

 إنسانًيّ أساسًيّ وشرط الزم للتمتع بحقوق أخرى."18 وفضال
ًّ

حق

في تقرير على: 

المهمة  الدولية  الصكوك  من  نة في عدد  ]...[ حقوقًا متضمَّ تنتهك  ان 
ّ
السك نقل  عمليات   ]...[

الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وخاصة  اإلنسان،  لحقوق 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ان تتناقض مع معايير 
ّ
 على ذلك، فإن عمليات نقل السك

ً
العنصري واتفاقية حقوق الطفل. عالوة

قانونية ال تزال في سبيلها إلى الترسخ مثل إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

ة بسلم اإلنسانية وأمنها، وبعض 
ّ
إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، ومشروع مدونة الجرائم المخل

القرارات التي اعتمدتها اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات، أي القرار 1992/281، والقرار 

1994/24، والقرار 1995/131، والقرار 1996/9. 19 

القانون الجنائي الدولي 

من  مجموعة  بموجب  محظورة  كونها  إلى  باإلضافة  التهجير،  أعمال  من  محددة  أعمال  عتبر 
ُ
ت

َعّد 
ُ
القوانين ذات الصلة، من أخطر االنتهاكات التي تمس القانون الدولي. وهي نتيجة لذلك ت

مة - بمعنى إمكانية إخضاع األفراد المتورطين فيها للمسؤولية الجنائية عنها. مجرَّ

يندرج التهجير القسري والنفي غير المشروع ضمن أحكام المادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة 

باعتبارهما مخالفتين جسيمتين، كما يِردان ضمن أحكام نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية بوصفهما جريمتّي حرب. ويحظى النفي أو التهجير غير المشروع بقبول عام باعتبارهما 

النزاعات  أثناء  الجسيمة )في  المخالفات  الذي يقرر  النظام  الحرب بموجب  جريمتين من جرائم 

إصدار  يرقى  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات  تشهدها  التي  األوضاع  وفي  المسلحة(.  الدولية 

 إذا اقتضى أمن 
ّ

ان المدنيين ألسباب تتعلق بالنزاع إلى مرتبة جريمة الحرب، إال
ّ
األمر بنزوح السك

المدنيين أو أسباب عسكرية قهرية ذلك. 

وفضاًل عّما تقّدم، فقد يرقى التهجير القسري إلى جريمة ضد اإلنسانية عند ارتكابه في سياق 

هجوم واسع النطاق أو ممنهج يستهدف المدنيين. كما يمكن أن يرقى تهجير األفراد في حال 

18  األمم املتحدة، املجلس االقتصادي واالجتامعي، لجنة حقوق اإلنسان، اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحامية األقليات، الدورة التاسعة 

واألربعون )E/CN.4/Sub.2/1997/23(، 17 حزيران 1997، الفقرة )12(. وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/129/22/PDF/G9712922.pdf?OpenElement.

19  املصدر السابق، الفقرة )14(. 
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الجرائم ضد  من  أخرى  جريمة  ل 
ّ
يشك الذي  االضطهاد،  منزلة  إلى  تمييزي  أساس  على  ارتكابه 

اإلنسانية. 

القانون الدولي لالجئين

الذي يكفل  الرئيسي  القانوني  اإلطار  الالجئين لسنة 20،1951  الخاّصة بوضع  االتفاقية  تتضمن 

أنهم  على  الالجئون  ُيعرف  االتفاقية،  هذه  ألحكام  وفقًا  لالجئين.  والمساعدة  الحماية  توفير 

ردوا، أو الذين لم يكن أمامهم من خيار آخر سوى الفرار من أوطانهم وعبروا 
ُ
األشخاص الذين ط

حدودًا دولية: 

سّببها  التي  والصدمات  التهجير  أعمال  تكرار  عدم  بضمان  الراسخ  العالمي  االلتزام  ل 
ّ
شك لقد 

فته سنوات الحرب مصدر اإللهام في صياغة هذه االتفاقية.21
ّ
االضطهاد والدمار الذي خل

كل  على  "الجئ"  لفظة  تنطبق   ،1951 لسنة  الالجئين  بوضع  الخاصة  االتفاقية  أحكام  وبموجب 

شخص يوجد: 

]...[ بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 

إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب 

20  ينطبق عىل غالبية الالجئني الفلسطينيني إطار قانوين خاص يختلف عن بقية الجئي العامل. ففي الحقبة التي شهدت العمل عىل 

صياغة االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لسنة 1951، كانت وكالتان من وكاالت األمم املتحدة توفران الحامية واملساعدة لالجئني 

الخاصة بفلسطني  املتحدة  التابعة لألمم  التوفيق  الوكالتان هام لجنة  الفلسطينيني وتبحثان عن حلول دامئة ملشكلتهم. وهاتان 

)UNCCP( ووكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )UNRWA-األونروا(. وقد أُوكل إىل املفوض السامي 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني العمل بصفته بديالً - مبعنى أن يوفر شبكة أمان - إذا توقفت لجنة التوفيق الخاصة بفلسطني أو 

وكالة األونروا عن تقديم الحامية أو املساعدة لالجئني الفلسطينيني "ألي سبب من األسباب" بحسب )املادة 1)د( من االتفاقية 

الخاصة بوضع الالجئني لسنة 1951(، وذلك من أجل ضامن استمرار العمل عىل تقديم الحامية لالجئني الفلسطينيني. وحسبام جاء 

عىل لسان املفوض السامي لشؤون الالجئني: "بينام تُعترب الفقرة األوىل من املادة 1)د( مبثابة بند استثناء يف الواقع، فهذا ال يعني 

أن جامعات معينة من الالجئني الفلسطينيني ال تستطيع أن تستفيد البتة من الحامية التي تكفلها اتفاقية سنة 1951. فالفقرة 

الثانية من املادة 1)د( تنطوي عىل بند تضمني، يدمج هؤالء الالجئني ويشملهم يف نطاقها، بحيث يضمن استحقاقهم بصورة تلقائية 

للحامية التي تضمنها االتفاقية املذكورة، يف حال توقفت الحامية أو املساعدة التي تقدمها وكالة األونروا ألي سبب من األسباب، 

ما دامت أوضاعهم مل تشهد تسوية نهائية مبا يتامىش مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة. أنظر: 

Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to 

Palestinian refugees. Available at: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/68C845ADCFF3671A85256C85

005A4592 

ولالطالع عىل املزيد من املعلومات حول هذه املسألة، أنظر: بديل - املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، "سد 

بوضع  الخاصة  الدولية  االتفاقية  عىل  املوقعة  الدول  يف  الحامية  الفلسطينيني  الالجئني  بحامية  الخاص  الدليل  الحامية:  فجوات 

الالجئني لعام 1951"، الطبعة الثانية، شباط 2015.

21 UNHCR, REFUGEE PROTECTION: A Guide to International Refugee Law, at foreword, available at http://

www.refworld.org/pdfid/3cd6a8444.pdf.
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ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته 

المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود 

إلي ذلك البلد. 

المهّجرون داخليًا

تعّرف المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي األشخاص المهّجرين داخليًا 

منازلهم  ترك  على  أو  الهرب  على  كرهوا 
ُ
أ الذين  األشخاص  جماعات  أو  األشخاص   ]...[" بأنهم 

المعترف بها  الدولية  الحدود  ولم يعُبروا   ]...[ إلى ذلك،  أو اضطروا  المعتادة  إقامتهم  أماكن  أو 

للدولة."22 

ل األشخاص المهجرون داخليًا موضوعًا ألي معاهدة محددة جرى اعتمادها على المستوى 
ّ
وال يشك

الدولي، كما أنهم يقعون خارج نطاق االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951. والسبب في 

ذلك أن هؤالء المهجرين ما يزالون يقيمون ضمن الحدود الدولية المعترف بها للدولة المعنية. 

هي  الخصوص  هذا  في  إليها  االحتكام  يجري  التي  المرجعية  تمثل  التي  الوحيدة  والوثيقة 

المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي،23 وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ 

التوجيهية التي ترتكز على األحكام الملِزمة الواردة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

عتبر 
ُ
الدولي اإلنساني، وتشتمل على تعريف للمفاهيم األساسية المتعلقة بالتهجير الداخلي. وت

تدابير  اتخاذ  يكفل[   ...[ داخليًا،  المهجرين  لحماية  هاّمًا  دوليًا  "إطارًا  التوجيهية  المبادئ  هذه 

عّدت هذه المبادئ لغايات مساعدة الحكومات على 
ُ
فعالة لتعزيز حماية المهجرين داخليًا."24 وقد أ

صياغة سياساتها وتشريعاتها في هذا الشأن.

22  املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل، وثيقة األمم املتحدة )E/CN.4 /1998/53/Add.2( )11 شباط 1998(. 

23  املصدر السابق. 

 )A/RES/60/1( نتائـج مؤمتـر القمـة العاملـي لعـام 2005، وثيقة األمم املتحدة – )24  قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة )1/60

)24 ترشين األول 2005(. 
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اني:
ّ
القسم الث

الّسياق التاريخي: الحالة الفلسطينية 

تسّببت خمس حقب من التهجير القسري إلى تحويل الفلسطينيين إلى أكبر وأطول حالة لجوء 

مليون   7.9 مجموعه  ما  أن  إلى  التقديرات  أشارت   ،2014 العام  نهاية  فبحلول  اليوم.  العالم  في 

فلسطيني )أو 67%( من إجمالي الفلسطينيين على وجه البسيطة، والذين يبلغ تعدادهم 11.8 

مليون فلسطيني، هم مهّجرون قسرًا عن بالدهم.25 

االنتداب البريطاني )1947-1922( 

وكانت  األولى.  العالمية  الحرب  خالل  فلسطين  بريطانيا  بقيادة  التحالف  قوات  احتلت 

فلسطين حينئذ إقليمًا من عدة أقاليم عربية تخضع لحكم الدولة العثمانية. وكانت الحكومة 

اتفاقية  في  القيصرية  وروسيا  فرنسا  مع  السر  في  تفاهم  إلى  توّصلت  قد  البريطانية 

برمت في العام 1916. وكان من المقرر أن تقع أجزاء من فلسطين ضمن 
ُ
سايكس-بيكو، التي أ

الحقبة.26  تلك  في  وشيكًا  كان  الذي  العثمانية،  الدولة  انهيار  عقب  بريطانيا  نفوذ  نطاق 

 على ذلك، أصدر مجلس الوزراء البريطاني وعد بلفور في شهر تشرين الثاني 1917، 
ً
عالوة

وهو عبارة عن رسالة من صفحة واحدة أرسلها وزير الشؤون الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، 

االعتراف،  بلفور  وعد  منح  وقد  البريطاني.  الصهيوني  االتحاد  رئيس  روتشيلد،  اللورد  إلى 

والتأييد، الصريحين لفكرة إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين من خالل هجرة اليهود 
إليها واستعمارها.27

)"االنتداب"(  المؤقتة  اإلدارة  العظمى بتولي  بريطانيا  إلى  العام 1920، عهدت عصبة األمم  وفي 

مركز بديل، »الالجئون واملهجرون الفلسطينيون: املسح الشامل 2010-2012«، املجلد الخامس، بيت لحم، فلسطني، 2012 )متوفر   25

فقط باإلجليزية(

26  ُمنحت بريطانيا الحكم املبارش يف حيفا وعكا، وكان من املقرر أن يشّكل جنوب فلسطني جزءاً من "الدولة العربية تحت الحامية 

الربيطانية". أما قلب فلسطني فكان من املقرر أن يخضع لسيطرة القوى الثالث مجتمعة. 

27  وقد أُعيدت طباعة وعد بلفور يف مسح فلسطني، املجلد األول )Survey of Palestine, Vol. I(، الذي أُِعّد يف الفرتة املمتدة بني 

شهرّي كانون األول 1945 وكانون الثاين 1946 لغايات إطالع لجنة التحقيق اإلنجليزية-األمريكية. وأعيدت طباعة الوعد بكامله 

بإذن من مكتب ملكة بريطانيا. أنظر:

Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1991, p. 1

وكان الربيطانيون قد حصلوا عىل موافقة الواليات املتحدة األمريكية قبل إصدار الوعد يف صيغته النهائية. وبعد ذلك، اعتمد 

أنظر، يف هذا  اليهودي يف فلسطني".  إنشاء وطن قومي للشعب  الكونغرس األمرييك قراراً يف يوم 30 حزيران 1922، "يؤيد 

الخصوص: 

McCarthy, Justin, The Population of Palestine: Population Statistics of the Late Ottoman Period. New York: 

Columbia University Press, 1990, p. 21.
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في فلسطين، باعتباره انتدابًا من "الفئة )أ(" - وهو تصنيف أقرب ما يكون إلى فئة االستقالل.28 

وجاء على لسان وزير الشؤون الخارجية البريطاني قوله: "في حالة ’األمة المستقلة‘ في فلسطين، 

ان الحاليين 
ّ
فنحن ال نخطط حتى أن نطّبق أي شكل من أشكال التشاور للوقوف على رغبات السك

في البالد،" حسبما تشترطه عصبة األمم. كما صرح آرثر بلفور، وزير الشؤون الخارجية البريطاني، 

في العام 1919 بأن:

الصهيونية، سواء كانت على حق أم على باطل أو سواء كانت طيبة أم شريرة، تضرب جذورها 

في تقاليد ممتدة عبر الزمن، وفي االحتياجات الحالية وفي اآلمال المستقبلية، وهي تفوق في 
أهميتها رغبات وتحيزات 700,000 عربي يسكنون في هذه اآلونة في تلك األرض العتيقة.29

وبناًء على ذلك، كان االنتداب البريطاني في فلسطين يقوم على تناقض أصيل في أساسه: إقامة 

االنتدابية،  فلسطين  إقليم  في  المقيمين  مواطنيها  جميع  تحتضن  مستقلة  فلسطينية  دولة 

وإقامة وطن قومي لليهود داخل هذا اإلقليم أو فيه في الوقت نفسه.

وقد سّنت اإلدارة البريطانية في فلسطين قوانين جديدة، بما فيها مرسوم الجنسية لسنة 1925 

والقانون بشأن )تسوية حقوق ملكية( األراضي لسنة 1928. وأتاحت هذه القوانين القدرة لليهود 

المقابل،  وفي  فلسطين.  إلى  والهجرة  الفلسطينية  الجنسية  اكتساب  العالم  أنحاء  جميع  من 

إقليم فلسطين حينذاك  الذين كانوا خارج  الفلسطينيين  العرب  لم يكن في إمكان اآلالف من 
الحصول على الجنسية بموجب مرسوم سنة 1925. 30

لت 
ِّ
ك

ُ
في مطلع العام 1947، أبلغت الحكومة البريطانية هيئة األمم المتحدة - التي كانت قد ش

البريطاني  الحكم   ما يقرب من ثالثة عقود من 
ً
- نيتها االنسحاب من فلسطين، منهية حديثًا 

28  مل يدخل االنتداب حيز النفاذ والرسيان حتى يوم 29 أيلول 1923. وقد ُخصص االنتداب من الفئة )أ( للبالد التي كانت تُعترب أنها 

"قد وصلت إىل درجة من التقدم ميكن معها االعرتاف مؤقتاً بوجودها كأمم مستقلة رهناً بتقديم املشورة اإلدارية واملساعدة من 

قبل دولة منتدبة حتى يحني الوقت الذي تصبح فيه قادرة عىل النهوض وحدها." وقد أُعيدت طباعة صك االنتداب عىل فلسطني، 

الذي صدر يف يوم 24 متوز 1922، يف: 

Survey of Palestine, Vol. I. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1991, p. 4–11.

29 Statement by Arthur Balfour, British Secretary of State for Foreign Affairs, Foreign Office No. 371/4183 

)1919(, quoted in The Origins and Evolution of the Palestine Problem 1917–1988, Part I. New York: United 

Nations, 1990.

30  مل يوافق املسؤولون الربيطانيون إاّل عىل 100 طلب من أصل 9,000 طلب قدمه الفلسطينيون الذين كانوا يقيمون خارج فلسطني 

للحصول عىل الجنسية الفلسطينية. وعىل أساس أن متوسط حجم األرسة يبلغ ستة أفراد، فمن املمكن أن ما يربو عىل 50,000 

فلسطيني لحق بهم الرضر بسبب هذا القرار. أنظر: 

Palestine Royal Commission Report, Cmd. 5479. London: HMSO, 1937, p. 331.

ولالطالع عىل وصف للمشكلة التي واجهت األرس الفلسطينية التي كانت مقيمة يف مدينة بيت لحم، أنظر: 

Musallam, Adnan A., Developments in Politics, Society, Press and Thought in Bethlehem in the British Era 

1917-1948. Bethlehem: WIAM – Palestinian Conflict Resolution Center, 2002.
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بشأن  لصياغة توصيات  لجنة خاصة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عينت  ذلك،  وعقب  فيها. 

العامة  الجمعية  الّسياق، رفضت  المستقبل. وفي هذا  الوضع في فلسطين في  إليه  ما سيؤول 

حول  الدولية  العدل  محكمة  من  فتوى  استصدار  بشأن  العربية  الدول  قدمتها  التي  الطلبات 

النتيجة القانونية المالئمة المترتبة على القرار البريطاني بإنهاء االنتداب في فلسطين، باإلضافة 

إلى تحديد السلطة القانونية التي تملكها األمم المتحدة بخصوص إصدار التوصيات وإنفاذها 
بشأن الوضع المستقبلي الذي ستؤول إليه فلسطين.31

وفي شهر أيلول 1947، قدمت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين تقريرها الختامي، 

الذي اشتمل على مقترحات وضعتها أغلبية من أعضائها ومقترحات أخرى وضعتها أقلية منهم. 

الوضع  حول  إجماع  إلى  التوصل  عن  اللجنة  أعضاء  عجز  المقترحات  هذه  عكست  الواقع،  وفي 

المستقبلي في فلسطين.32 وكانت أغلبية أعضاء اللجنة تؤيد في آرائها تقسيم فلسطين إلى 

دولتين، إحداهما عربية واألخرى يهودية. وفي المقابل، دعت أقلية من األعضاء في المقترح الذي 

خِف هذه األقلية من أعضاء اللجنة 
ُ
قدمته إلى إقامة دولة فدرالية تضم العرب واليهود معًا. ولم ت

تحذيراتها من التبعات المترتبة على تقسيم فلسطين: 

سوف يتأثر السلم والنظام في فلسطين والشرق األدنى بصورة كبيرة بطبيعة الحل الذي يتقرر 

بشأن القضية الفلسطينية. وفي هذا الخصوص، تقتضي األهمية أن نتفادى تسارع وتيرة النزعة 

االنفصالية التي باتت تسم العالقات بين العرب واليهود في الشرق األدنى، وأن نتجنب إقامة 

ل تداعيات 
ّ
القواعد التي يقوم عليها التعصب القومي في هذه المنطقة، والتي يمكن أن تشك

محتومة تترتب على التقسيم بأي شكل يجيء عليه. ]...[ وال يمكن اعتبار التقسيم في مبدئه 

 ً
ّ

حال باعتبارها  الفدرالية  الدولة  وصف  يمكن  ال  المقابل،  وفي  للعرب.  مناهضًا   ً
ّ

حال  
ّ

إال وجوهره 

يناهض اليهود. بل على النقيض من ذلك، فهي ستخدم المصالح المثلى لكال العرب واليهود.33 

 UN( 31  لالطالع عىل النصوص املقرتحة للمسائل التي كانت الدول العربية تنوي رفعها إىل محكمة العدل الدولية، أنظر طلب العراق

.)UN Doc. A/AC.14/14( وطلب مرص ،)UN Doc. A/AC.14/25( وطلب سوريا ،)Doc. A/AC.14.21

32 Report of the UN Special Committee on Palestine, The Question of Palestine. UN Doc. A/364, 3 September, 1947. 

انتقالية تخضع إلرشاف األمم املتحدة، وحامية  وقد أجمع أعضاء اللجنة عىل إقرار 11 توصية عامة، اشتملت عىل تحديد فرتة 

الحقوق الدينية وحقوق األقليات والجنسية وحقوق امللكية. 

الدفاع  الخارجية، ووزارة  اجتمعت وزارة  السياق،  الفقرتان )10-11(. ويف هذا   ،)3( التوصيات  السابع  الفصل  السابق،  املصدر    33

وقيادة األركان املشرتكة وموظفو مجلس األمن القومي ووكالة االستخبارات األمريكية، التي كانت قد أُنشئت حديثاً يف حينه، يف 

الواليات املتحدة األمريكية، ومن غري قصد أو ترتيب منها، عىل إطالق تحذيراتها من املخاطر التي ميكن أن يفرزها تقسيم فلسطني 

عىل املصالح اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة. كام بينت هذه الجهات، يف الترصيحات التي أطلقتها عىل الصعيدين العام والخاص، 

أن مقرتحات التقسيم التي خرجت هيئة األمم املتحدة بها مل تكن عملية فحسب، بل كانت تخالف القانون الدويل وميثاق األمم 

املتحدة. أنظر: 

Loy Henderson, State Department Office of Near Eastern and African Affairs, 22 September, 1947, quoted 

by Donald Neff, “Truman Overrode Strong State Department Warning Against Partitioning of Palestine in 

1947” Washington Report, Sept./Oct. 1994. 
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وعلى الرغم من هذه التحذيرات، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 181)2( في يوم 

29 تشرين الثاني 1947، والذي أوصت فيه بتقسيم فلسطين.34 ويقترح هذا القرار إقامة دولتين، 

الدولتان حقوقًا متساوية لكل شخص  إحداهما عربية واألخرى يهودية، وينّص على أن تكفل 

فيهما.35 وقد خّصص القرار ما نسبته 56% من مساحة أرض فلسطين إلقامة الدولة اليهودية 

ان فلسطين في 
ّ
ل ما يقل عن ثلث سك

ّ
المقترحة، وذلك على الرغم من أن نسبة اليهود كانت تشك

ذلك الوقت، وكان أبناؤها يملكون ما ال يزيد عن 7% من األراضي فيها، بما يشمل 714 كيلومترًا 

لم  الذين  األرضي  ك 
ّ

مال كبار  من  معظمها  الصهيونية  االستعمارية  الجمعيات  كت 
ّ
تمل مربعًا 

ان العرب واليهود وانتشارهم على 
ّ
يكونوا يعيشون في فلسطين آنذاك.36 كما كان توزيع السك

ان الدولة اليهودية المقترحة يتألفون من العرب 
ّ
امتداد البالد يعني أن ما يقرب من نصف سك

الفلسطينيين، الذين كانوا يملكون نحو 90% من األراضي فيها.37

وإّبان حقبة االنتداب البريطاني في فلسطين )بين العام 1922 ونهاية العام 1947(، تعّرض عدد 

ان العرب الفلسطينيين تقريبًا، للطرد أو 
ّ
ر بـ100,000 إلى 150,000 فلسطيني، أي ُعشر السك ُيقدَّ

جبروا على مغادرة ديارهم. وفضاًل عن ذلك، تعرض عشرات 
ُ
ُحرموا من جنسيتهم الفلسطينية أو أ

اآلالف من الفلسطينيين إلى التهجير الداخلي نتيجة للمشروع االستعماري الصهيوني، وإخالء 

المزارعين الذين يستأجرون األراضي الزراعية وسياسة هدم البيوت التي كانت اإلدارة البريطانية 

تنفذها في سياق عقاب أصحابها. 

النكبة )1949-1947( 

لقد أفضت توصية األمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى اندالع النزاع المسلح بين الفلسطينيين 

والمستعمرين اليهود. وأسهم هذا النزاع في خلق بيئة يّسرت للحركة الصهيونية إنفاذ التهجير 

الجماعي بحق الفلسطينيين بغية إقامة الدولة اليهودية. وفي شهر تشرين الثاني 1947، نشب 

القتال في مدينة القدس وفي غيرها من التجمعات السكانية في فلسطين.38 وكانت أولى القرى 

الفلسطينية التي تعرضت للتطهير العرقي هي قرية قيسارية وأربعة قرى أخرى تجاورها، حيث 

34 GA Resolution 181)II(, 11 November 1947, UN GAOR, 1st Sess., UN Doc. A/64 )1947(.

35  املصدر السابق، الفقرة 10)د(. 

36 McCarthy, Justin, The Population of Palestine: Population Statistics of the Late Ottoman Period, New York: 

Columbia University Press, 1990, p. 37.

ولالطالع عىل ملكية اليهود لألرايض يف فلسطني، أنظر: 

Lehn, Walter, The Jewish National Fund, London: Kegan Paul International, 1988, p. 74.

37  Report of the UN Special Committee on Palestine, The Question of Palestine. UN Doc. A/364, 31 August, 1947.

وكانت أرايض الدولة تقل يف نسبتها عن 3% من مساحة األرايض يف الدولة اليهودية املقرتحة. 

38 “The Fall of the New City” Nathan Krystall, Jerusalem 1948 the Arab Neighbourhoods and their Fate in the War, 

Salim Tamari )ed.( Badil Resource Center & the Institute of Jerusalem Studies, 1999, p.92-153
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هّجر اليهود سكانها في يوم 15 شباط 39.1948 وقد أفضى النجاح الذي حققه اليهود في هذه 

- أي قبل  آذار 1948  اعُتمدت في شهر  التي  الخطة داِلت(  )أو  "د"  الخطة  إلى صياغة  العمليات 

الخطة  هذه  وضعت  وقد  فلسطين.  عن  البريطاني  االنتداب  لجالء  المحّدد  الموعد  من  شهرين 

المبادئ التوجيهية للتطهير العرقي للتجمعات السكانية الفلسطينية، وكانت ترمي إلى "إقامة 

واقع عسكري كان من المقرر أن تقوم إسرائيل على أساسه."40 

نيسان  في شهر  الفلسطينيين  الالجئين  موجات  من  موجة  أكبر  عن  "د"  الخطة  تمخضت  وقد 

ومطلع شهر أّيار 1948، وذلك قبيل نشوب أولى الحروب العربية-اإلسرائيلية، حيث عمدت القوات 

العنف  على  تقوم  التي  التكتيكات  توظيف  إلى  الخطة،  هذه  في  جاء  ما  بموجب  الصهيونية، 

ل 
ّ
تشك وال  منها.  الفرار  إلى  ودفعهم  ديارهم  عن  قسرًا  وطردهم  الفلسطينيين  تهجير  بغية 

فيها  وأزهقت  الفلسطينية،  ياسين  دير  قرية  في  الصهيونية  القوات  ارتكبتها  التي  المجزرة 

أرواح ما يقرب من 100 رجل وامرأة وطفل، في يوم 9 نيسان 1948 سوى مثال واحد من عشرات على 

ر لها  إستراتيجية اإلرهاب التي اعتمدتها تلك القوات ضّد الفلسطينيين األصالنيين، مما َيسَّ
تهجيرهم بصورة جماعية عن بيوتهم وأراضيهم.41

وتصادف اإلعالن األحادي الجانب الذي أذاعته الحركة الصهيونية عن إقامة إسرائيل في يوم 14 

أّيار 1948 مع انسحاب القوات البريطانية من فلسطين وانهيار خطة التقسيم التي اعتمدتها 

ل دخول القوات العربية إلى فلسطين في اليوم التالي بداية أّول حرب 
ّ
هيئة األمم المتحدة. وشك

بين إسرائيل والعرب. وقد فّر الفلسطينيون من بيوتهم بسبب الهجمات التي شنتها القوات 

وما  وتدميرها،  ممتلكاتهم  ونهب  بحقهم  ارتكبتها  التي  والمجازر  المدنيين  على  اإلسرائيلية 

اقترن بكل ذلك من الفظائع واألعمال الوحشية. وفي هذا الّسياق، اقترفت القوات اإلسرائيلية ما 

ال يقل عن 70 مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين إّبان النكبة التي حلت بفلسطين.42 ولم يكن 

اختيار قرية من القرى الفلسطينية وارتكاب مجزرة فيها خبط عشواء، فكثيرًا ما كانت توجد عالقة 
واضحة بين توقيت ارتكاب المجزرة في قرية نائية والهجوم على بلدة أو مدينة تجاورها.43

39 Pappe, Ilan, The Ethnic Cleansing of Palestine, )One World: Oxford(, 2006 p.75.

40 “Plan Dalet: Master Plan for the Conquest of Palestine,” Khalidi, Walid., Journal of Palestine Studies, 

)Autumn 1988(, p. 8.

41  ففي هذا السياق، أفاد قادة امليليشيات الصهيونية يف ذلك الوقت مبقتل 245 فلسطينياً يف القرية. ونقلت وسائل اإلعالم 

العربية واألجنبية هذه األخبار. ولالطالع عىل دراسة تتناول هذه املجزرة عىل وجه اإلسهاب، أنظر: الخالدي، وليد، "دير 

ياسني، الجمعة: 9 نيسان 1948"، بريوت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1999. 

42 Abdel Jawad, S., 2007, “Zionist Massacres: the Creation of the Palestinian Refugee Problem in the 1948 War”, 

in Benvenisti, E., Gans, C. and Hanafi, S., Israel and the Palestinian Refugees, Berlin, New York: Springer, p. 

59-127.

43  فعىل سبيل املثال، ارتكبت القوات اإلرسائيلية مجزرة يف خربة نارص الدين قبل أيام قليلة من الحصار الذي فرضته عىل مدينة 

طربيا. كام وظفت القوات اإلرسائيلية املجازر املتعددة التي ارتكبتها يف قرية عني الزيتون يف ’تذليل العقبات التي كانت تواجهها’ 

يف مدينة صفد قبل الهجوم الشامل الذي شنته عليها. ورد يف املصدر السابق. 
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 على ذلك، كانت القوات اإلسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين الذين فّروا من قراهم 
ً
وعالوة

بحثًا عن مالذ مؤقت لكي تتأكد من مغادرتهم. وكانت مثل هذه الحوادث تقع في كبريات المدن 

في جميع أنحاء فلسطين، بما فيها مدن حيفا ويافا وعكا والرملة واللد والقدس، ناهيك عن عدد 

في  مؤقت  مالذ  بلوغ  إلى  الفلسطينيين  من  الكثير  سعى  وقد  الفلسطينية.44  القرى  من  كبير 

أماكن أخرى بعدما سمعوا األخبار التي توالت حول الفظائع الذي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية 

بحق أقرانهم من المدنيين.45 ومن جملة هذه األعمال الوحشية ما ورد من أخبار حول سلسلة من 

األّول 1948،  اإلسرائيلية في قرى فلسطينية خالل شهر تشرين  القوات  اقترفتها  تسع مجارز 

والتي أقدمت فيها على اغتصاب النساء الفلسطينيات وتقييدهن وإعدامهن ودفنهن في مقابر 

جماعية.

وعمدت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى تدمير المئات من القرى الفلسطينية بصورة منتظمة 

في أثناء الحرب. وفي هذا المقام، أقر وزير المالية ورئيس الوزراء اإلسرائيلي خطة "التهجير بأثر 

رجعي" في شهر حزيران 1948، بغية الحيلولة دون عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.46 

وقد اقترن ما أقدمت عليه قوات جيش االحتالل من تدمير البيوت وقرى بأكملها مع نهب أمالك 

الفلسطينيين على نطاق واسع.47 

44  أنظر: 

Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1987; Also see Abdel Jawad, S., 2007.

45  ومن جملة هذه املجازر مجزرة منصورة الخيط )18 كانون الثاين 1948(، ودير ياسني )9 نيسان 1948(، وخربة نارص الدين )12 

نيسان 1948(، وهوشة )15 نيسان 1948(، وخربة الوعرة السوداء )18 نيسان 1948(، والحسينية )21 نيسان 1948(، وبلد الشيخ 

)25 نيسان 1948(، وعني الزيتون )2 أيار 1948(، وبرير )12 أيار 1948(، والخبيزة )12 أيار 1948(، وأبو شوشة )14 أيار 1948(، 

والطنطورة )21 أيار 1948(، والخصاص )25 أيار 1948(، واللد )10 متوز 1948(، والطرية )16 متوز 1948(، وإجزم )24 متوز 1948(، 

وبري السبع )21 ترشين األول 1948(، والصفصاف )29 ترشين األول 1948(، والدوامية )29 ترشين األول 1948(، وخربة السمنية 

)30 ترشين األول 1948(، والصالحة )30 ترشين األول 1948(، وسعسع )30 ترشين األول 1948(، وعيلبون )29 ترشين األول 

1948(، والجش )29 ترشين األول 1949( ومجد الكروم )29 ترشين األول 1948(. ولالطالع عىل روايات حول هذه املجازر، أنظر: 

.)Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem(

46  "التهجري بأثر رجعي، خطة لحل قضية العرب يف دولة إرسائيل"، مذكرة وقّعها يوسيف وايتز، وعزرا دانني وإلياس ساسون. وقد ورد 

ذكر هذه الخطة يف: 

Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, p. 136.

47  للوقوف عىل روايات عىل حول حاالت النهب وتدمري املمتلكات، أنظر: 

Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem.

وأنظر أيضاً: 

Segev, Tom, 1949: The First Israelis, New York: The Free Press, 1986.

وكانت أعامل النهب تُرتكب عىل نطاق واسع إىل حد وصل بنب غوريون إىل وصفها بأنها "سطو جامعي شاركت فيه كل رشائح 

السكان." ويف هذا السياق، عينت إرسائيل "حارس أمالك الغائبني" ليك يتوىل اإلرشاف عىل املستودعات التي ُخزنت فيها املمتلكات 

واملقتنيات التي سلبها اإلرسائيليون من 45,000 بيت وشقة، و7,000 محل ومرشوع تجاري، و500 ورشة ومنشأة صناعية و1,000 

مخزن، حيث عمل عىل توزيعها أو بيعها بعد ذلك. وهذا بخالف الرثوة الزراعية الهائلة التي تؤتيها مساحة تربو عىل 3,237,485 

دومناً )800,000 أكرة( من البساتني والحقول التي تركها أصحابها الفلسطينيون وراءهم. 
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لقد هّجرت إسرائيل ما يتراوح من 750,000 إلى 900,000 فلسطيني )أي 55% إلى 60% من مجمل 

الواقعة بين نهاية العام 1947 ومطلع العام 1949. وكان نصف  عدد الفلسطينيين( في الفترة 

هؤالء قد ُهّجروا قبل يوم 15 أّيار 1948، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الحرب بين إسرائيل والعرب. 

كانوا  ممن  األصالنيين،  الفلسطينيين  من   %85 نسبته  ما  تهجير  جرى  المطاف،  نهاية  وفي 

يقطنون في اإلقليم الذي تحول فيما بعد إلى إسرائيل.48 وفّر معظم الالجئين إلى ما بات ُيعرف 

بالضفة الغربية وقطاع غزة )وهما المنطقتان اللتان تشكالن 22% من مساحة فلسطين التاريخية( 

أو إلى الدول العربية المجاورة بعد توقف األعمال العدائية. 

الحكم العسكري )1966-1949( 

المزيد من الفلسطينيين من بيوتهم  أوزارها، على طرد  عملت إسرائيل، بعد أن وضعت الحرب 

وأراضيهم، وال سيما بالعمليات العسكرية التي استهدفت من خاللها تعزيز موقفها الديموغرافي 

واإلستراتيجي، ومن خالل التعديالت على الحدود التي برزت بفعل اتفاقيات الهدنة، ومن خالل 

السياسات والممارسات التي انتهجها الحكم العسكري اإلسرائيلي. وكانت التجمعات السكانية 

األردن إلسرائيل  عنها  تنازل  منطقة  )وهو  الصغير"  و"المثلث  والنقب  الجليل  في  الفلسطينية 

برمت بين الطرفين(، إلى جانب القرى التي جرى تفريغها بصورة 
ُ
بموجب اتفاقية الهدنة التي أ

جزئية من سكانها خالل الحرب، من أكثر التجمعات التي تكبدت أضرارًا جسيمة بسبب اإلجراءات 

التي استهدفت التشريد الداخلي لسكانها وطردهم منها.

وضعت الحرب أوزارها في العام 1949، وُوقعت اتفاقيات الهدنة مع مصر في شهر شباط، ومع 

لبنان في شهر آذار، ومع األردن في شهر نيسان، ومع سوريا في شهر تموز. وفي غضون أيام 

من التوقيع على االتفاقية العامة للهدنة مع مصر، اعتدت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي على 

2,000 إلى 3,000 فلسطيني من سكان قريتّي الفلوجة وعراق المنشية بالضرب وسلبتهم أموالهم 

الهدنة،  اتفاقية  الواردة في  الشروط  الرغم من  بيوتهم، وذلك على  الرحيل من  وأجبرتهم على 

ان هاتين القريتين بعد انسحاب القوات 
ّ
والتي قضت باالمتناع عن اإلقدام على أي عمل يمّس سك

المصرية منها.49

وفي العام 1950، أقدمت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي على طرد 2,500 مواطن فلسطيني ممن 

عرف اليوم باسم مدينة عسقالن( إلى قطاع غزة الذي 
ُ
بقوا في ديارهم في مدينة المجدل )التي ت

كان يخضع لإلدارة المصرية.50 كما طرد جيش االحتالل ما يزيد على 20,000 بدوي فلسطيني من 

48  املصدر السابق. 

49  Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, p. 243.

50  Morris, Benny, 1948 and After: Israel and the Palestinians. Oxford: Clarendon Press, 1990, p. 257–69.
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مضاربهم التي كانوا يقطنون فيها على مدى الفترة الممتدة بين العامين 1949 و51.1956 وكان 

معظم هؤالء البدو ينحدرون من النقب في الجنوب. كما طردت إسرائيل ما يقرب من 5,000 بدوي 

فلسطيني في شمالي البالد وهّجرتهم إلى سوريا. 

وكانت قوات الشرطة اإلسرائيلية تداهم القرى الفلسطينية بحثًا عن الالجئين الذين عادوا إلى 

إسرائيل  تسميهم  كانت  )الذين  العائدين  هؤالء  ترحل  الشرطة  وكانت  أراضيهم.  أو  بيوتهم 

بـ"المتسللين"( إلى الحدود وتطردهم إلى خارجها.52 وفي شهر كانون الثاني 1949، على سبيل 

في  الفلسطينية  والقرى  البلدات  من  الجئين  على  القبض  االحتالل  جيش  جنود  ألقى  المثال، 

شفاعمرو ومعليا وترشيحا، ممن حاولوا العودة إلى بيوتهم، وعاملوهم بقسوة وصادروا جوازات 

سفرهم ونقودهم وحملوهم على متن شاحنات ونقلوهم إلى الحدود وأجبروهم على اجتيازها إلى 

 على ذلك، عملت قوات جيش االحتالل على نقل فلسطينيين آخرين إلى أماكن 
ً
األردن.53 وعالوة

جديدة داخل حدود الدولة من أجل التخفيف من كثافة المراكز السكانية الفلسطينية وإتاحة 

مساحات إضافية أمام تشييد المستعمرات اإلسرائيلية. وما يزال عدد ليس بالقليل من السجالت 

الحكومية التي تتناول هذه الحقبة محجوبة عن اطالع العموم. 

وعقب حرب العام 1948، فرضت إسرائيل الحكم العسكري على الجليل، و"المثلث الصغير"، والنقب، 

ومدن الرملة واللد ويافا والمجدل-عسقالن بغية إحكام سيطرتها وقبضتها على الفلسطينيين الذين 

ت حكومة 
ّ
بقوا داخل إسرائيل والحيلولة دون عودة الالجئين الفلسطينيين إليها.54 وفي المقابل، تول

وكانت  الرأي،  عن  التعبير  على حرية  قيودًا مشددة  إسرائيل  وفرضت  اليهود.  إدارة شؤون  مدنية 

تحصر وجود الفلسطينيين في مناطق تقع تحت نطاق سيطرتها ومراقبتها. فعلى سبيل المثال، 

كان يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة بلداتهم وقراهم الحصول على تصاريح 

خطية من القائد العسكري.55 كما سّنت إسرائيل شبكة واسعة من القوانين التي تستهدف تيسير 

االستيالء على ممتلكات الالجئين ونقل ملكيتها إلى الدولة والصندوق القومي اليهودي.

51  تشري التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية اإلرسائيلية إىل طرد ما يقرب من 17,000 بدوي من منطقة النقب بني العامني 1949 

و1953. أنظر: 

“Investigation Report,” Simon and Vermeersch, UNA DAG-13/3.3.1–18, cited in Morris, Benny, Israel’s 

Border Wars, p. 170.

52  يقّدر موريس )Morris(، بناًء عىل استعراض الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة اإلرسائيلية، بأن 30,000 إىل 90,000 فلسطيني 

حاولوا العودة إىل بيوتهم وقراهم خالل الفرتة الواقعة بني منتصف العام 1948 و1953. وقد طردت إرسائيل معظمهم. أنظر: 

Morris, Benny, Israel’s Border Wars, p. 152, p. 39.

53  أرشيف الدولة، وزارة الخارجية، الالجئون العرب، )19/2444(. ورد هذا االقتباس يف: 

Segev, Tom, 1949: The First Israelis. New York: The Free Press, 1986, p. 19.

54  لالطالع عىل بيان تفصييل حول هذا الجانب، أنظر: 

Jiryis, Sabri, 1976.

55  املصدر السابق، ص. 16. 



23

وفي الفترة الممتدة بين العام 1949 و1966، وضعت إسرائيل يدها على نحو 700 كيلومتر مربع 

من األراضي التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين الذين لم يبرحوا ديارهم في الدولة 

وفقد  الفترة.  هذه  خالل  فلسطيني   45,000 إلى   35,000 بين  ما  إسرائيل  هّجرت  كما  الجديدة. 

القرن  الخامس من  العقد  الفلسطينيين بيوتهم وأراضيهم، وال سيما خالل  عشرات اآلالف من 

الماضي. وبحلول منتصف هذا العقد، طردت إسرائيل 15% من الفلسطينيين في إسرائيل، بينما 
بقي ما يقارب 195,000 فلسطيني في ديارهم.56

حرب العام 1967 

كانت  وقد  وسوريا.57  واألردن  مصر  على  مباغتًا  هجومًا   1967 العام  حرب  خالل  إسرائيل  شنت 

االنتدابية  أراضي فلسطين  ما تبقى من  السيطرة على  إلى  التي ترمي  تبّيت خططها  إسرائيل 

)الضفة الغربية التي كانت تخضع للحكم األردني، بما فيها شرقّي القدس، وقطاع غزة الذي كان 

التحضيرات  وتتخذ  العدة  تعد  إسرائيل  تنفك  ولم  العام 1948،  منذ  المصرية(،  لإلدارة  يخضع 
الالزمة لفرض الحكم العسكري فيها منذ العام 1963. 58

وكما كان الحال في العام 1948، شّنت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي هجومًا على عدد كبير 

من المناطق المدنية الفلسطينية التي لم تكن تكتسب أي أهمية عسكرية.59 وفي هذا الّسياق، 

نقلت صحيفتا "الغارديان" )Guardian( و"لندن تايمز" )The London Times( بأن "الطائرات 

اإلسرائيلية لم تتوان عن قصف الالجئين الذين كانوا يسافرون على الطريق الواصل من القدس 

إلى أريحا، مما تسبب في تدمير مركباتهم وإحراقها."60 كما قصفت القوات الجوية اإلسرائيلية 

56 Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel, No. 52 )2001(.

57 “To Live or Perish: Abba Eban ’Reconstructs’ the June 1967 War,” in Finkelstein, Norman Image and Reality 

of the Israel-Palestine Conflict )London: Verso, 2001(, p.123-49. Also see “Rethinking Israel’s David-and-

Goliath past”, Sandy Tolan, Salon 4 June 2007.

58  أنظر: 

Segev, 1967 Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East, Metropolitan Books, 2007, 

p.458.

59  لالطالع عىل رواية حول أحداث محددة وقعت خالل هذا الهجوم، أنظر: 

Masalha, Nur, “The 1967 Palestinian Exodus,” in The Palestinian Exodus 1948–67, Karmi, Ghada and 

Cotran, Eugene )eds.(, London: Ithaca Press, 2000, p. 94; Neff, Donald, Warriors for Jerusalem: Six Days that 

Changed the Middle East, New York: Linden Press/Simon and Schuster, 1984, p. 228–29; and Dodd, Peter 

and Barakat, Halim, River without Bridges: A Study of the Exodus of the 1967 Palestinian Arab Refugees, 

Beirut: Institute for Palestine Studies, 1969, p. 40–42.

60  Masalha, Nur, A Land without a People: Israel, Transfer and the Palestinians. London: Faber & Faber, 1997.
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مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا، مما أفضى إلى نزوح عشرات آالف الالجئين عنهما.61

كما عمدت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى طرد الفلسطينيين من بيوتهم.62 وجرى ترحيل 

سّيرها  التي  والشاحنات  الحافالت  متن  على  الغربية  الضفة  من  وتهجيرهم  آخرين  مواطنين 

جبر الشباب الفلسطينيون على التوقيع على وثائق 
ُ
الجيش اإلسرائيلي.63 وفي بعض الحاالت، أ

تفيد بأنهم غادروا ديارهم بصورة طوعية. ويستذكر جندي إسرائيلي ما جرى في هذه اآلونة، 

حيث يقول: "عندما كان أحدهم يرفض إعطائي يده ]ليبصم[، كانوا يحضرون ويضربونه ضربًا 

مبرحًا ]...[ ثم كنت آخذ إبهامه بالقوة، وأغمسه في الحبر وأبّصمه ]...[ لم يكن لدي شك في أن 
عشرات اآلالف ُهّجروا ]من ديارهم[ رغمًا عنهم."64

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، 

وتسببت  مصر(.  في  سيناء  جزيرة  وشبه  سوريا  في  الجوالن  هضبة  إلى  )باإلضافة  غزة  وقطاع 

 450,000 إلى   400,000 من  يتراوح  ما  )أو  الفلسطينيين  ثلث  على  يربو  ما  تهجير  في  إسرائيل 

مواطن( من هذه المنطقة خالل الحرب. وكان نصف هؤالء )193,500( من الالجئين الذين سبق أن 

ُهّجروا في العام 1948، مما أفضى إلى تهجيرهم مرة ثانية، بينما ُهّجر ما مجموعه 240,000 مواطن 

فلسطيني عن ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة للمرة األولى في حياتهم.65 وفّر ما يقرب من 

95% من هؤالء الفلسطينيين المهجرين إلى األردن، بينما وجد آخرون مالذًا لهم في سوريا ومصر. 

واستولت إسرائيل على ما مساحته 849 كيلومترًا مربعًا من األراضي الفلسطينية، بما فيها 400 

كيلومتر مربع كانت تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين الذين ُهّجروا من الضفة الغربية وقطاع غزة 

خالل الحرب. 

61  "حسبام جاء عىل لسان وكالة األونروا، تقلص عدد سكان مخيم عقبة جرب من 28,008 الجئني فلسطينيني يف شهر حزيران 1967 

إىل 4,991 يف شهر أيلول من العام نفسه. وعىل هذا املنوال، تراجعت أعداد الالجئني يف مخيم عني السلطان من 19,042 الجئاً إىل 

2,310 يف الفرتة الواقعة بني الشهرين املذكورين." "تحت ذريعة األمن: االستعامر اإلرسائييل وتهجري الفلسطينيني من منطقة األغوار 

املحتلة"، رام الله، دائرة شؤون املفاوضات، مجموعة الرقابة الفلسطينية، متوز 2006، ص. 3. 

62  لالطالع عىل رواية حول أحداث محددة وقعت خالل هذا الهجوم، أنظر: 

Masalha, Nur, A Land without a People: Israel, Transfer and the Palestinians. London: Faber & Faber, 1997, 

p. 81, 85, 87 and 91–94.

63 Dodd, Peter and Barakat, Halim, River without Bridges: A Study of the Exodus of the 1967 Palestinian Arab 

Refugees, p. 40; and Masalha, Nur, A Land without a People: Israel, Transfer and the Palestinians, p. 92.

64  ورد هذا االقتباس يف:

Masalha, Nur, The Politics of Denial, Israel and the Palestinian Refugee Problem. London: Pluto Books, 

2003, p. 203.

65  ويف سوريا، جرى تهجري ما يزيد عىل 115,000 شخص بعدما احتلت إرسائيل هضبة الجوالن ومنطقة القنيطرة. وكان من بني هؤالء 

16,000 فلسطيني تعرضوا للتهجري مرة ثانية. وانتقل عدد كبري من الالجئني إىل دمشق، بينام توجه آخرون إىل محافظة درعا جنوب 

سوريا. أنظر: 

Takkenberg, Lex, The Status of Palestinian Refugees in International Law, Oxford: Clarendon Press Oxford, 

1998, p. 17.
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االحتالل، والفصل العنصري واالستعمار )2014-1967( 

المحتلة  الفلسطينية  األرض  على  االستعماري  العنصري  الفصل  نظام  تطبق  إسرائيل  تزل  لم 

من خالل احتاللها الحربي منذ العام 1967. وبذلك، فرضت إسرائيل سيطرتها التامة والفعلية 

على كامل إقليم فلسطين االنتدابية. كما فرضت إسرائيل حكمها العسكري، الذي جاء على غرار 

نموذج الحكم العسكري الذي أقامته في الفترة الواقعة بين العامين 1949 و1966، على األرض 

الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967، وذلك بغية إحكام سيطرتها وقبضتها على سكانها 

وممارسة القمع واالضطهاد بحقهم. وقد أصدرت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل، ما 

الوضع اإلداري والقانوني في األرض  إلى تغيير  أمر عسكري أفضت بمجموعها  يربو على 1,200 

الفلسطينية المحتلة، وذلك على نحو يخالف أحكام القانون الدولي اإلنساني وقواعده. وضمت 

إسرائيل شرقي القدس، التي كانت تشكل جزءًا أصياًل ال يتجزأ من الضفة الغربية، مباشرة عقب 
حرب العام 1967 في صورة تمس القانون الدولي وننتهك أحكامه.66

الشعب  على  والعسكري  والسياسي  القانوني  حكمها  إسرائيل  فرضت  الحين،  ذلك  ومنذ 

الفلسطيني على نحو يجمع ما بين االحتالل والفصل العنصري واالستعمار،67 وييسر لها تهجير 

الفلسطينيين قسرًا من مناطق سكناهم على كال جانبّي الخط األخضر، الذي يشكل خط الهدنة 

اإلنسان في  بحالة حقوق  المعني  المتحدة  لألمم  السابق  الخاص  المقرر  وقد وقف   .1949 للعام 

األرض الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد )John Dugard(، على وجود هذه األنظمة المتداخلة 

التي تقوم على الفصل العنصري في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على إجماع 

ذلك،  على   
ً
وعالوة اإلنسان."68  لحقوق  معادية  أنظمة  "باعتبارها  عليها  الدولي  المجتمع  أسرة 

يؤكد دوغارد على أّن االحتالل اإلسرائيلي يشمل أركان جريمة الفصل العنصري، وهو ما يظهر 

الفلسطينية،  الدراسات  زايد، واشنطن، مؤسسة  ترجمة محمود  الغربية"،  والضفة  املحتل: إرسائيل  "قانون  أنظر: شحادة، رجا،    66

1990، ص. 63-75. وأنظر أيضاً قرار مجلس األمن الدويل رقم )478(، املؤرخ 20 آب 1980، الذي يؤكد عىل أن "مصادقة إرسائيل 

عىل ’القانون األسايس’ تشكل انتهاكاً للقانون الدويل, وال تؤثر يف استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املوقعة يف 12 آب 1949 

واملعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب عىل األرايض الفلسطينية وغريها من األرايض العربية التي تحتلها إرسائيل منذ عام 1967، مبا 

يف ذلك القدس،" و"يقرر أن جميع اإلجراءات واألعامل الترشيعية واإلدارية التي اتخذتها "إرسائيل"، القوة املحتلة والتي غرّيت معامل 

القدس ووضعها واستهدفت تغيريها خصوصاً "القانون األسايس" األخري بشأن القدس هي إجراءات باطلة أصالً ويجب إلغاؤها." 

وأنظر أيضاً قرارات مجلس األمن 267 )1969(، و446 )1979(، و465 )1980(، 476 )1980(، و605 )1987(. 

67  لالطالع عىل تحليل لنظام الفصل العنرصي واالستعامر واالحتالل الذي متارسه إرسائيل يف األرض الفلسطينية املحتلة، أنظر الدراسة 

التي نرشها مجلس أبحاث العلوم اإلنسانية )Human Sciences Research Council )HSRC(( يف جنوب أفريقيا: 

Human Sciences Research Council of South Africa )HSRC(: “Occupation, Colonialism, Apartheid? A Re-

Assessment of Israel’s Practices in the Occupied Palestinian Territories under International Law”, Capetown, 

South Africa, May 2009.

وأنظر أيضاً: 

Davis, Uri Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London, 2003.

قرار  تنفيذ  عام 1967 )جون دوغارد(،  منذ  املحتلة  الفلسطينية  األرض  اإلنسان يف  بحالة حقوق  املعني  الخاص  املقرر  "تقرير    68

الجمعية العامة 60/251 املؤرخ 15 آذار A/HRC/4/17( ،"2006(، 29 كانون الثاين 2007. 
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جلّيًا في مجموعة من القوانين والممارسات التي تميز ضد الفلسطينيين لصالح المستعمرين 

الفلسطينية  األرض  في  إسرائيل  تنفذها  التي  الممارسات  وتنطوي  اليهود.69  اإلسرائيليين 

التجّمعات  أوصال  وتقطيع  المستعمرين  وزرع  األراضي  وضم  السيادة  ممارسة  على  المحتلة 

ان المدنيين، وغيرها الكثير. 
ّ
الفلسطينية وتفتيت عراها والتهجير القسري للسك

1. االحتالل

ومع  لنزاع مسلح.  محتملة  نتيجة  باعتباره  منطقيًاً"  "مبررًا  ما  إلقليم  الحربي  االحتالل  وقوع  ُيَعّد 

ل هذا االحتالل حالة واقعية مؤقتة بموجب أحكام القانون بشأن النزاعات المسلحة 
ّ
ذلك، يشك

69  GA/SHC/3893, 24 October 2007.
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مع نهاية العام 

،2014

وصل عدد 

الفلسطينيني ممن 

اقُتلعوا قرساً من 

ديارهم ما نسبته 

67٪ )7.9 مليون(، 
من مجموع 

الفلسطينيني يف العامل 

)11.8 مليون(. 

من بينهم 7.25 

مليون الجئ 

و718,800 مهّجر 

داخلياً.

6.14 مليون الجئو العام 1948الفلسطينيون   

عين الفلسطينيين(
َ
ل

َ
)%77 من مجموع المقت       

5.1 مليون )64%( الالجئون المسجلون لدى األونروا    

1.05 مليون )13.1%( الالجئون غير المسجلين لدى األونروا    

)13.9%( 1,113,200 الجئو العام 1967 الفلسطينيون   

)4.8%( 384,200 المهجرون داخل الخط األخضر من العام 1948 

)4.2%( 334,600 المهجرون في األرض المحتلة منذ العام 1967 

أن  كما  ال58.  األونروا  مخيمات  خارج  يتواجدون   )81% )حوالي  الفلسطينيين  الالجئين  معظم 
ديارهم  من  كم   100 مسافة  ضمن  تعيش  تزال  ال  الفلسطينيين  الالجئين  من  العظمى  األغلبية 

األصلية التي هّجروا منها.

المصدر: الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل 2013-2014، مركز بديل، 2015

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز الفلسطيني

لمصـادر حقـوق المواطنـة والالجئـيـن
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)القانون الدولي اإلنساني(. وتملك إسرائيل السلطة التي تخولها، بحكم األمر الواقع، إدارة األرض 

الفلسطينية الواقعة تحت احتاللها. ومع ذلك، ال يجوز إلسرائيل أن تمارس سيادتها على هذه 

أحادية  بصورة  األراضي  ضم  الدولي  القانون  يحظر  المقام،  هذا  ففي  عليها.  وتفرضها  األرض 

الجانب أو حيازتها بصفة دائمة بواسطة التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بصورة فعلية. 

ويتعين على إسرائيل أن تنفذ القوانين السارية في األرض الفلسطينية المحتلة، وهي ال تملك 

 استثناًء ولضرورة ملحة وبما يخدم المصلحة العامة 
ّ

الحق في تغيير هذه القوانين أو إلغائها اال

مة باالمتثال للقواعد 
َ
عتبر إسرائيل ملز

ُ
للسكان وال يمّس بحقوقهم األصيلة. وفضاًل عن ذلك، ت

ذات الصلة التي يقررها القانون بشأن النزاعات المسلحة - وال سيما األحكام التي تنص عليها 

الرابعة لسنة 1949 - في سياق إدارتها لهذا اإلقليم  لوائح الهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف 

الواقع تحت احتاللها.

1967 - 2015

www.badil.org

حرب العام

1948
خطة األمم املتحدة للتقسيم

19471946

“أكرب مساحة ممكنة من األرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيني”
النكبة املستمرة منذ العام 1917

سياسات االقتالع والتهجير اإلسرائيلية جتمع مابني
االستعمار واألبرتهايد واالحتالل

1917
 حرب العام
1967

أرض فلسطينية
مستعمرة

 أرض فلسطينة غير
مستعمرة

الدولة اليهودية
التي اقترحتها األمم المتحدة

الدولة الفلسطينية
التي اقترحتها األمم المتحدة

أرض فلسطينة غير
مستعمرة

أرض فلسطينية
مستعمرة

 أرض فلسطينة غير
مستعمرة

أرض فلسطينية
مستعمرة

 أرض فلسطينة غير
مستعمرة

أرض فلسطينية
مستعمرة

 أرض فلسطينة غير
مستعمرة

ين
مر

تع
ملس

ة ا
سب

ن

ني
يني

سط
فل

 ال
بة

نس

ض مستعَمرة
أر

ض غري مستعَمرة
أر

ين
مر

تع
ملس

ة ا
سب

ن

ني
يني

سط
فل

 ال
بة

نس

ض مستعَمرة
أر

ض غري مستعَمرة
أر

ين
مر

تع
ملس

ة ا
سب

ن

ني
يني

سط
فل

 ال
بة

نس

ض مستعَمرة
أر

ض غري مستعَمرة
أر

ين
مر

تع
ملس

ة ا
سب

ن

ني
يني

سط
فل

 ال
بة

نس

ض مستعَمرة
أر

ض غري مستعَمرة
أر

ين
مر

تع
ملس

ة ا
سب

ن

ني
يني

سط
فل

 ال
بة

نس

ض مستعَمرة
أر

ض غري مستعَمرة
أر

ين
مر

تع
ملس

ة ا
سب

ن

ني
يني

سط
فل

 ال
بة

نس

ض مستعَمرة
أر

ض غري مستعَمرة
أر

100%  0.0%

100%  0.0%

92.0%  8.0%

70%  30%

22.0%  78.0%

60.0%  40.0%

15%  85%

47%  53%

44%  56%

68%  32%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
22.0%  78.0%

45%  55%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
100%

100%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

مع نهاية العام 

،2014

وصل عدد 

الفلسطينيني ممن 

اقُتلعوا قرساً من 

ديارهم ما نسبته 

67٪ )7.9 مليون(، 
من مجموع 

الفلسطينيني يف العامل 

)11.8 مليون(. 

من بينهم 7.25 

مليون الجئ 

و718,800 مهّجر 

داخلياً.

6.14 مليون الجئو العام 1948الفلسطينيون   

عين الفلسطينيين(
َ
ل

َ
)%77 من مجموع المقت       

5.1 مليون )64%( الالجئون المسجلون لدى األونروا    

1.05 مليون )13.1%( الالجئون غير المسجلين لدى األونروا    

)13.9%( 1,113,200 الجئو العام 1967 الفلسطينيون   

)4.8%( 384,200 المهجرون داخل الخط األخضر من العام 1948 

)4.2%( 334,600 المهجرون في األرض المحتلة منذ العام 1967 

أن  كما  ال58.  األونروا  مخيمات  خارج  يتواجدون   )81% )حوالي  الفلسطينيين  الالجئين  معظم 
ديارهم  من  كم   100 مسافة  ضمن  تعيش  تزال  ال  الفلسطينيين  الالجئين  من  العظمى  األغلبية 

األصلية التي هّجروا منها.

المصدر: الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل 2013-2014، مركز بديل، 2015

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز الفلسطيني

لمصـادر حقـوق المواطنـة والالجئـيـن
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2. االستعمار 

للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  ويعّرفه  الكولونيالية،  الممارسات  من  ممارسة  االستعمار  ُيعد 

والشعوب المستعمرة )1960( بأنه حالة يفضي فيها األثر التراكمي المترتب على اإلجراءات 

قانوني،  والتحكم فيه دون وجه  عليه  السيطرة  إدامة  أو  إقليم  إلى ضم  الدولة  التي تنفذها 

تقرير مصيرهم.  في  ممارسة حقهم  من  اإلقليم  إنكار حق سكان هذا  إلى  وبالتالي يسعى 

وتعتبر الكولونيالية بمثابة انتهاك خطير على نحو خاص للقانون الدولي ألنها تتناقض في 

أساسها مع المبادئ الجوهرية التي يستند النظام القانوني الدولي إليها. 

ل االستعمار "إنكارًا لحقوق اإلنسان األساسية، ويناقض ميثاق األمم المتحدة، ويعيق 
ّ
ويشك

قضية السلم والتعاون العالميين."70 ويعتبر النضال في سبيل إنجاز الحق في تقرير المصير 

ها في تقرير مصيرها بسبب خضوعها لالحتالل 
ّ
نكر حق

ُ
نضااًل قانونيًا مشروعًا للشعوب التي أ

ف المؤسسة االستعمارية 
ّ
والهيمنة واالستعمار من طرف قوة أجنبية.71 وفي هذا المقام، توظ

الفلسطينيين وفرض هيمنتها عليهم مكانيًا  المستعمرات كوسيلة الستعباد  اإلسرائيلية 

وقانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. ووفقًا لما جاء في تقرير ريتشارد فولك )Richard Falk(، المقرر 

الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة: 

ويبدو كذلك أن الغاية من المضي ألجل غير مسمى في فرض احتالل غاشم ينطوي على عناصر 

ان على مغادرة فلسطين، وهو ما يتماشى مع األهداف 
ّ
عقابية عديدة تتمثل في حمل السك

ظاهر،  بشكل  إسرائيل  تتوخاها  التي  العرقي  التطهير  إلى  الرامية  االستعمارية  التوسعية 
وبخاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.72

على  وتوسعًا  تزايدًا  تشهد  تنفك  ما  التي  المستعمرات  في  اإلقليم  على  الهيمنة  ى 
ّ
وتتجل

تستهدف  التي  التشريعات  في   
ً
حاضرة القانونية  الهيمنة  عتبر 

ُ
وت الفلسطينية.  األرض 

التي تسري  العسكرية  والقوانين  اإلثنية،  أصولهم  أساس  على  قصيهم 
ُ
ت أو  الفلسطينيين 

على الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة )باستثناء شرقي القدس( بصورة حصرية 

مناطق  من  الفلسطينيين  ونفي  اإلسرائيليين-اليهود،  على  تسري  التي  المدنية  والقوانين 

الذي تمنح  الوقت  إلى ديارهم، في ذات  العودة  المهجرين منهم من حق  إقامتهم وحرمان 

70  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، اعتمد ونرش عيل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1514 )د-

15(، املؤرخ يف 14 كانون األول 1960، الفقرة )1(.

71  أنظر: 

Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli, “Illegal Prolonged occupation: Framing the occupies 

Palestinain Territory”, 2005, 23 Berkely Journal of Interntional Law 551, pp. 565-566.

A/( فولك(،  )ريتشارد   ،1967 عام  منذ  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلنسان  حقوق  بحالة  املعني  الخاص  املقرر  تقرير    72

HRC/25/67(، 13 كانون الثاين 2014، الفقرة )4(. 
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في  الفلسطينيين  لحق  المتوصال  اإلنكار  عن  ناهيك  اليهود،  للمهاجرين  االمتيازات  فيه 

تقرير المصير.73 وتبرز الهيمنة االجتماعية في أبرز صورها في المعاناة والقهر الذي يكابده 

الفلسطينيون في عالقاتهم االجتماعية وفي المساعي التي تبذلها إسرائيل في سبيل وأد 

األسلوب األصالني الذي يعتمدونه في حياتهم ومعيشتهم. وتتكشف الهيمنة االقتصادية 

من خالل ما تقدم عليه إسرائيل من احتكار الموارد الطبيعية الفلسطينية ووضع يدها عليها، 

الفلسطينيين  وإقصاء  عنها،  يستغنون  ال  التي  المياه  ومصادر  الزراعية  األراضي  قبيل  من 

وحجبهم عن األسواق. 

3. الفصل العنصري 

ُيعتبر الفصل العنصري أحد أبشع أشكال العنصرية وأشنعها، وهو عبارة عن "نظام سياسي 

يعمل على تنظيم العنصرية بالقانون من خالل التشريعات التي تصدر عن البرلمان."74 وتعّرف 

المادة )3( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الفصل العنصري 

بوصفه شكاًل من أشكال العزل العنصري. كما تعّرف االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل 

العنصري والمعاقبة عليها جريمة الفصل العنصري باعتبارها: 

السعي إلى إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخرى من البشر 

واضطهادها إياها بصورة منهجية، وال سيما من خالل العزل، واالستيالء على األراضي، الحرمان 

من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحرمان من الحق في حمل الجنسية والحرمان من 

الحق في حرية التنقل واإلقامة )المادة 2(. 

جريمة  باعتباره  العنصري  الفصل  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  ويعّرف 

رتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب 
ُ
"ت

اإلبقاء على ذلك  بنية  رتكب 
ُ
أو جماعات عرقية أخرى، وت أية جماعة  إزاء  جماعة عرقية واحدة 

النظام." ويشكل الفصل العنصري جريمة ضد اإلنسانية. وتقع المسؤولية الجنائية الدولية، 

ا كان الدافع، على األفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين  أيَّ

في إقليم الدولة التي ترتكب فيها األعمال أو في إقليم دولة أخرى، إذا قاموا بارتكاب جريمة 

الفصل العنصري أو باالشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليها، أو بالتواطؤ عليها، أو إذا قاموا 

بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع على ارتكاب هذه الجريمة أو آزروا مباشرة في ارتكابها 

)المادة 3 من االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1976(. 

73  أنظر مثاًل: تقرير املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967، )ريتشارد فولك(، 

)A/HRC/16/72(، 10 كانون الثاين 2011، الفقرة 32)ب(.

74 Davis, Uri, Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle within, 2003, p. 37.
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ارتكاب جريمة  في  المتورطين  األشخاص  إدانة  عليها  يملي  التزام  الدول تحت  وتقع جميع 

الفصل العنصري وقمعهم ومعاقبتهم.75 

ويحدد المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة جون 

الّسياق  في  العنصري  الفصل  تؤلف جريمة  عناصر  آخرين،76  مقررين خاصين  بين  من  دوغارد، 

الفلسطيني، وشدد على أن ما يبديه المجتمع الدولي من مواصلة قبول هذه الجريمة يعد "معاديًا 
لحقوق اإلنسان".77

]...[ على أساس الطابع المنهجي الممأسس للهيمنة العنصرية القائمة، فهناك بالفعل أسس 

قوية تحملنا على االستنتاج بأن نظامًا قائمًا على الفصل العنصري قد نشأ في األرض الفلسطينية 

ر بنظام الفصل العنصري الذي ساد 
ّ
ذك

ُ
المحتلة. فالممارسات اإلسرائيلية في األرض المحتلة ال ت

في جنوب أفريقيا - بل هو أسوأ منه في بعض الحاالت - وينتهك الحظر القانوني المفروض على 
الفصل العنصري.78

وقد أسبغت إسرائيل طابعًا رسميًا وممأسسًا على التمييز العنصري الذي تمارسه بحق الشعب 

اليهودية"،  "الجنسية  قانون  من خالل سن  عمرها  من  مبكرة  مرحلة  في  األصالني  الفلسطيني 

التي تختلف عن المواطنة اإلسرائيلية وتتميز عنها. كما أعدت إسرائيل نظامًا قانونيًا يتألف 

المواطنون  بينما يحمل  بالجنسية والمواطنة معًا،  اليهود بموجبه  من مستويين، بحيث يتمتع 

الفلسطينيون األصالنيون المواطنة اإلسرائيلية وحدها.79 وفي هذا السياق، ال يتمتع الالجئون 

الفلسطينيون بأي مركز قانوني على اإلطالق. 

75  أنظر مثاًل: 

Clark, Roger S., “Apartheid”, International Criminal Law, Second Edition, Volume I, Edt. Bassiouni, M. 

Cherif, 1991, p. 645.

76  أنظر تقرير املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967 )ريتشارد فولك( 

)A/HRC/16/72( الفقرة )8(؛ وتقرير املقرر الخاص )جون دوغارد( )A/HRC/4/17(، الفقرة )3(؛ ومحكمة راسل بشأن فلسطني، 

جلسة كيب تاون، 

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-

findings/cape-town-session-summary-of-findings; 

ومجلس أبحاث العلوم اإلنسانية )Human Sciences Research Council )HSRC(( يف جنوب أفريقيا: 

http://www.alhaq.org/attachments/article/236/Occupation_Colonialism_Apartheid-FullStudy.pd; 

وتقرير املقرر الخاص )ريتشارد فولك( )A/HRC/25/67(، 13 كانون الثاين/يناير 2014، ص. 20. 

77  "ومن الواضح إن إرسائيل تحتل األرايض الفلسطينية احتالاًل عسكرياً. ويف الوقت نفسه، فإن بعض عنارص االحتالل متثل أشكااًل 

الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض  الدويل." تقرير املقرر  للقانون  العنرصي مخالفة  من أشكال االستعامر والفصل 

 ،)A/HRC/4/17( ،"2006 تنفيذ قرار الجمعية العامة 60/251 املؤرخ 15 آذار ،)الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967 )جون دوغارد

29 كانون الثاين 2007. 

78 John Dugard and John Reynolds, Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory, The 

European Journal of International Law Vol. 24 no. 3 EJIL )2013(, Vol. 24 No. 3, pp. 867–913.

79 Tekiner, Roselle, “Race and the Issue of National Identity in Israel”, Journal of Middle East Studies, 23 )1991(.
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وال تّعرف القوانين والصكوك العامة التي تعتمدها إسرائيل الفلسطينيين باعتبارهم جماعة 

بوصفهم  تسميتهم  على  اإلسرائيلية  القوانين  تصطلح  بل  صريحة،  بصورة  قومية   / عرقية 

المؤسسات  التي تطلقها  األخرى  التسميات  العودة". ومن  قانون  "أشخاصًا يقعون خارج نطاق 

على  إسرائيل  في  الرسمية  اإلعالم  ووسائل  اإلسرائيلي  لإلحصاء  المركزي  والجهاز  اإلدارية 

الفلسطينيين  وضع  إنكار  التسميات  هذه  مثل  وتعكس  "العرب".  أو  "األقليات"  الفلسطينيين 

القوانين  يسم  الذي  التمييزي  الطابع  على  التعمية  إلى  تسعى  كما  قومية،  جماعة  باعتبارهم 

والسياسات اإلسرائيلية وإخفائه. 
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الث: 
ّ
القسم الث

ان 
ّ

سياسات التهجير القسري للسك

إلى جانب الحقب التاريخية الرئيسية الخمس التي تعرض فيها الفلسطينيون للتهجير 

من  واسعة  مجموعة  إسرائيل  تطبق  أعاله،  استعرضناها  حسبما  ديارهم  من  القسري 

حياة  مناحي  جميع  على  قبضتها  بإحكام  تعنى  التي  التمييزية  واألساليب  الممارسات 

التي  الديموغرافية  التركيبة  تغيير  في  المطاف  نهاية  في  واإلسهام  الفلسطينيين، 

تسم فلسطين. وفي هذا المقام، تنفذ السلطات اإلسرائيلية ما ال يقل عن تسع سياسات 

رئيسة ترمي بمجموعها إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني بصورة قسرية عن ديارهم 

وأراضيهم. وتتناول هذه السلسلة من أوراق العمل كل سياسة من هذه السياسات على 

حدة بغية الوقوف على القوانين واآلليات األخرى التي تنفذها إسرائيل في سبيل تيسير 

عملها على تهجير الفلسطينيين من مناطق سكناهم. 

ان الفلسطينيين، على الرغم من أهميته، 
ّ
ونادرًا ما يحظى موضوع التهجير القسري للسك

باالستجابة المالئمة من جانب أسرة المجتمع الدولي. ففي الوقت الذي يناقش فيه العديد 

من األفراد والمؤسسات العوامل التي تقف وراء إنفاذ سياسات التهجير القسري للسكان، 

التهجير  منظومة  يتناول  ومتكامل  شامل  تحليل  إلى  يفتقر  المدني  المجتمع  يزال  فما 

وتحرمهم  الفلسطينيين  المواطنين  على  واالضطهاد  القمع  عِمل 
ُ
ت تفتأ  ما  التي  القسري 

من حقوقهم الواجبة لهم حتى يومنا هذا. ولذلك، فقد بادر مركز بديل الى إعداد األبحاث 

في  التأثير  إلى  ترمي  التي  األوراق  وإعداد  القسري،  التهجير  حول  والمركزة  المتخصصة 

السياسات والمواد األكاديمية التي تسهم في جسر الهوة التي يشهدها التحليل الذي 

يتصدى لهذا الموضوع.

صورة  في  هذه  العمل  أوراق  سلسلة  تقديم  إلى  بديل  مركز  يسعى  المضمار،  هذا  وفي 

أعضاء  بما يشمل  عليها،  واالطالع  قراءتها  التي تستهدفها  األطراف  على  موجزة يسهل 

المؤسسات األكاديمية والقائمين على إعداد السياسات والنشطاء وأفراد الجمهور العام. 

وعلى وجه العموم، تسهم هذه السلسلة في ترسيخ فهم حالة حقوق اإلنسان في فلسطين 

لدى األطراف الفاعلة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. ويحدونا األمل بأن توفر 

هذه السلسلة ما يلزم من التوجيه واإلرشاد ألصحاب المصلحة المعنيين، وأن تتيح القدرة 

في نهاية المطاف على إطالق حمالت للتأثير في السياسات التي تسهم في تقويض إطار 

العمل المنهجي الذي ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين على أساس يومي.
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بتهجير  في  تتسّبب  رئيسة  إسرائيلية  سياسات  تسع  إلى  العمل  أوراق  سلسلة  تتطّرق 

الفلسطينيين قسرًا عن ديارهم. وهذه السياسات هي: 

الحرمان من اإلقامة والسكن 

حقهم  من  الفلسطينيين  حرمان  في  إسرائيل  تتبعها  التي  السياسة  الورقة  هذه  تستعرض 

المواطنين  إقامة  إلغاء  على  السياسة  هذه  وتنطوي  التفصيل.  وجه  على  والسكن  اإلقامة  في 

أسرهم،  شمل  لّم  من  وحرمانهم  عرقلته،  أو  أبنائهم  تسجيل  من  وحرمانهم  الفلسطينيين، 

وحرمانهم من حقهم في تغيير محل اإلقامة أو تعطيله. وترمي مجموعة العقبات التي تضعها 

إسرائيل أمام الفلسطينيين في إقامتهم وسكنهم إلى تقويض دعائم الحياة األسرية الطبيعية 

وتمزيق عرى النسيج االجتماعي الذي يشد أواصر المجتمع الفلسطيني.

فرض نظام استصدار التصاريح

تتناول هذه الورقة النظام العام الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين الستصدار التصاريح 

قبيل  من  الفلسطينيين،  حياة  مجاالت  مختلف  في  وتتدخل  التصاريح  هذه  م 
ّ
وتنظ بموجبه. 

نطاقه  في  التصاريح  استصدار  نظام  ويتجاوز  واألصول.  السلع  ونقل  والتنمية  والعمل  السفر 

فرض القيود على حرية الحركة والتنقل - أو تنظيمها، بل يسهم هذا النظام بعمومه في منع 

الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وأماكن عملهم ومراكز الرعاية الصحية وغيرها.

األرض  في  يقطنون  الذين  الفلسطينيين  تأثيره  في  اإلسرائيلي  النظام  يطال  ال  مالحظة: 

الذين  الفلسطينيين  ليستهدف  كذلك  يمتد  بل  فحسب،   1967 عام  المحتلة  الفلسطينية 

يعيشون على الجانب اإلسرائيلي من »خط الهدنة للعام 1949«، فضاًل عن الفلسطينيين في 

الشتات. 

تشير اإلحصائيات إلى أّن 60% من الالجئين المسجلين يعيشون في المنفى في الدول العربية 

التي تستضيفهم. ويقطن 40% من بين هؤالء في األردن، و10% في سوريا، و9.2% في لبنان. 

وقد سعى الالجئون الفلسطينيون إلى اللجوء إلى أماكن أخرى في جميع أنحاء المعمورة بفعل 

التهجير والنفي القسريين الذي ما برحوا يكابدونه منذ ترحيلهم من وطنهم األم في فلسطين.
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مصادرة األراضي ومنع أصحابها من استعمالها واالنتفاع بها

الفلسطينيين  أراضي  إسرائيل في مصادرة  تعتمدها  التي  السياسات  الورقة  تستعرض هذه 

خالل  من  العامة  السياسة  هذه  اإلسرائيلية  السلطات  تنفذ  حيث  استعمالها.  من  وحرمانهم 

تسجيل األراضي إلى فئات. وباإلضافة إلى االستيالء الفعلي على األراضي )من الناحية القانونية(، 

على  الفلسطينيين  المواطنين  قدرة  بتقييد  تعنى  التي  الوسائل  من  جملة  إسرائيل  توظف 

استعمال أراضيهم والوصول إليها أو حرمانهم منها بصورة كلية - مما يفضي وبصورة فعلية 

إلى االستيالء على مساحات شاسعة من األراضي )أو مصادرتها بحكم األمر الواقع، بالنظر إلى أن 

ر لهم ذلك أصاًل(.  دِّ
ُ
كها ال يستطيعون استعمالها بحرية، إن ق

ّ
ُمال

التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري

التي  والريفي  الحضري  والتنظيم  التخطيط  بإجراءات  المتصلة  القضايا  الورقة  هذه  تتناول 

أعدادهم  احتواء  طريق  عن  الفلسطينيين  السياسة  هذه  وتستهدف  إسرائيل.  تعتمدها 

المتزايدة من خالل إجراءات التخطيط العمراني التي تنفذها السلطات اإلسرائيلية. ونتيجة 

لهذه السياسة، تعيش اآلالف من األسر الفلسطينية في ظروف تشهد االزدحام واالكتظاظ 

وتفتقر إلى األمان ألن أبناءها ممنوعون من استعمال أراضيهم أو الحصول على نصيبهم من 

الحديثة،  التحتية  البنية  وشبكات  المرافق  غياب  عن  وفضاًل  بها.  واالنتفاع  العامة  األراضي 

ان العديد من هذه األسر تحيا في ظروف معيشية متدنية يحيط 
ّ
يترك النمو الطبيعي للسك

التخلف بها.

الفصل العنصري

الفلسطينيين  تشتيت  سبيل  في  إسرائيل  تنفذها  التي  السياسات  على  الورقة  هذه  ز 
ّ
ترك

إدراية-إجرائية  و/أو  جغرافية  بحدود  معازل  فرض  خالل  من  بينهم  التواصل  عرى  وتفتيت 

هذه  من  النهائي  الهدف  ويكمن  بعضًا.  بعضها  عن  تجمعاتهم  عزلهم  إلى  ترمي  التي 

الذي  الوقت  ذات  في  معالمها،  وطمس  الفلسطينية  القومية  الهوية  محو  في  السياسة 

سياسة  إسرائيل  وتنفذ  غيرهم.  دون  اليهود  على  يقتصر  حيز حصري  خلق  في  فيه  تصب 

الفصل العنصري على مستوى كلي من خالل حرمان الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل 

خالل  من  جزئي  مستوى  وعلى  والشتات،  وإسرائيل  المحتلة  الفلسطينية  األرض  أرجاء  بين 

إلى أحياء وضواٍح ومناطق يحظر  الفلسطينية وتفتيتها  السكانية  التجمعات  تقطيع أوصال 

بلوغها. أو  إليها  الوصول 
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حرمان الفلسطينيين من االستفادة من مواردهم الطبيعية والحصول على 
الخدمات العامة

الطبيعية،  مواردهم  من  االستفادة  من  الفلسطينيين  حرمان  قضايا  الورقة  هذه  تستعرض 

إلى  إسرائيل  الخصوص. وتسعى  على وجه  المائية  المصادر  إلى  الوصول  على قضية  ز 
ّ
وسنرك

السيطرة على مصادر المياه العذبة من خالل اآلليات العسكرية والسياسية التي توظفها في هذا 

الشأن. وفي حالة الضفة الغربية، تتحكم إسرائيل بحفر اآلبار في أحواض المياه الجوفية الكبرى، 

وتحظر على الفلسطينيين استعمال اآلبار وتقيم المستعمرات التي تحظى بامتياز الوصول إلى 

مصادر المياه العذبة في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة. وفي قطاع غزة، تحرم إسرائيل 

وتلويث  المياه  تحلية  منشآت  تدمير  خالل  من  العذبة  المياه  على  الحصول  من  الفلسطينيين 

األحواض الساحلية وتدمير شبكات تزويد المياه.

إنكار حق العودة

الالجئين  لحق  رها 
ّ
تنك لتبرير  مزاعم  من  إسرائيل  به  تتشبث  ما  وتفّند  الورقة  هذه  تتناول 

ل هذه السياسة 
ّ
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتمتع بجنسيتهم الفلسطينية. وتشك

للحقوق  انتهاكًا  والعسكرية  القانونية  اآلليات  خالل  من  اإلسرائيلية  السلطات  تنفذها  التي 

الفردية والجماعية الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

قمع المقاومة

تستعرض هذه الورقة السياسة التي تتبعها إسرائيل في قمع المقاومة الفلسطينية ووأدها. 

وتشتمل هذه السياسة على االعتقاالت والعقوبات الجماعية الممنهجة، والتعذيب وقمع حرية 

التعبير عن الرأي وحرية التجمع، ناهيك عن تجريم االحتجاجات والمظاهرات المدنية أو مظاهر 

العصيان المدني. 

نة من 
ّ
األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية )والتي تحظى بموافقة مبط

جانب إسرائيل(

المدنيون  يمارسها  التي  العنف  أعمال  استفحال  التفصيل،  وجه  وعلى  الورقة،  هذه  تتناول 

العقوبة  من  وإفالتهم  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين  بحق  )المستعمرون(  اليهود  اإلسرائيليون- 
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المقررة على هذه األعمال. وتنطوي هذه السياسة على منح السلطة التقديرية الممنوحة األطراف 

غير الحكومية في إسرائيل، من قبيل الصندوق القومي اليهودي والدور األيديولوجي والتنفيذي 

الذي يضطلع به بالنيابة عن إسرائيل.

جيشها  يستخدمها  التي  العسكرية  القوة  خالل  من  التسع  السياسات  هذه  إسرائيل  وتنفذ 

تنفذها  التي  الفعلية  واإلجراءات  القضائية،  واألحكام  التشريعات  ومن خالل  وجهاز شرطتها، 

نة من جانب 
ّ
الدولة في سبيل خلق الوقائع األرض من خالل أفراد أو مؤسسات تحظى بموافقة مبط

إسرائيل.
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المنهجية 

للفلسطينيين  القسري  التهجير  لبحث  أرضية  بتشكيل  هذه  العمل  أوراق  سلسلة  عنى 
ُ
ت

السلسلة  الواقع، تستدعي هذه  وفي  بشأنه.  نقدية  بمالحظات  والخروج  النقاش حوله  وتحفيز 

تحديثها بصورة دورية بالنظر إلى أن السياسات اإلسرائيلية التي ترتكز على التهجير القسري 

للفلسطينيين ال تتسم بالثبات، بل تتصف بالتغير الدائم في حّدتها وشكلها ونطاق إنفاذها. 

الشبكة  عن  اللثام  إماطة  في  إنجازه  إلى  السلسلة  هذه  تسعى  الذي  النهائي  الهدف  ويكمن 

إليه إسرائيل في  الذي تحتكم  العام  النظام  التي تؤلف  والسياسات  التشريعات  المعقدة من 

عامة  بإدانة  بالخروج  السلسلة  عنى هذه 
ُ
ت وال  للفلسطينيين.  القسري  التهجير  إجراءات  تنفيذ 

إلسرائيل، بل تسعى إلى بيان اليات ارتكاب جريمة النقل القسري للسكان وغرس المستعمرين؛ 

إنجاز  السياسات اإلسرائيلية في  التي تسهم فيها كل سياسة من  الطريقة  بالتركيز على  أي 

غايتها التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرًا عن ديارهم وأرضهم، في ذات 

الوقت الذي تعمل فيه على توطين المستعمرين )المستوطنين( اليهود-اإلسرائيليين في جميع 

أنحاء فلسطين.

تحليل  في  حقوقيًا  منهجًا  وتعتمد  السياسات،  في  التأثير  على  فحواها  في  ورقة  كل  ز 
ّ
وترك

ان في فلسطين. وتتألف جميع أوراق السلسلة من أبحاث ميدانية 
ّ
إجراءات التهجير القسري للسك

ومكتبية- مع مراعاة االختالفات الطفيفة التي تطرأ على المنهجية المعتمدة في إعداد كل واحدة 

منها. يتألف البحث الميداني من دراسات حالة تستند إلى مقابالت فردية وجماعية ُعقدت مع 

فلسطينيين تكبدوا معاناة التهجير القسري، أو مع مختصين )من قبيل المحامين أو الموظفين 

العاملين في المؤسسات المعنية( ممن يعملون على هذه القضية. وتشمل سلسلة أوراق العمل 

في نطاقها الجغرافي إسرائيل، واألرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والفلسطينيين الذين 

يعيشون في منفاهم القسري )الشتات(. ومعظم البيانات التي تستعرضها أوراق العمل نوعية 

في طابعها، مع أّن األبحاث التي تسوقها تشتمل على بيانات كمية في حال توفرها - أو في حال 

ر القدرة على جمعها. تيسُّ

ان في سياقها من خالل تحليل الظروف 
ّ
وتضع األبحاث المكتبية سياسات التهجير القسري للسك

التاريخية واالجتماعية والسياسية والقانونية ذات الصلة، ودراستها من أجل تحديد االنتهاكات 

التي تمس حقوق اإلنسان الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني. وفي هذا المقام، يضطلع القانون 

العلمية  المقاالت  وتسهم  محورية.  بأدوار  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي 

والتقارير ذات الصلة في رفد التحليل الذي تسوقه هذه األبحاث وإثرائه.






