
 



 

 مقدمة

هّجرت  ٧٤٩١و ٧٤٩١من املعروف أن العصاابت الصهيونية يف عامي 

ألف فلسطيين خارج األراضي  الفلسطينية اليت  ١٥٧قسراً  أكثر من 

سيطرت عليها  ابلقوة العسكرية املدعومة بريطانياً، ولكن هذه التصنيفات 

ألف فلسطيين من "املهجرين"، هجروا من  ٩٧٧تتجاهل واقع حوايل 

م األصلية إىل أماكن أخرى ضمن املنطقة اليت سيطرت عليها أماكن سكناه

  .العصاابت الصهيونية وأسست عليها الكيان الصهيوين

املشكلة األساسية أنه حىت يف ُعرف تلك اجلمعيات واجلهات اليت تعرتف 

حبدوث عملية التهجري هذه، فإهنا ال تتعامل معهم على مستوى التوصيف 

ني الفلسطينيني، بسبب حيازهتم على أوراق أو احلقوق كجزء من الالجئ



ثبوتية صادرة عن كيان االحتالل "إسرائيل" رغم أن هذه األوراق ال تعين 

متتعهم ابحلد األدىن من احلقوق اإلنسانية الفردية انهيك عن احلقوق 

 .اجلمعية املسلوبة من الفلسطينيني كشعب

سطيين داخل تستعرض هذه الورقة معلومات ضرورية حول اللجوء الفل

، توزيعه الدميوغرايف، أشكاله وأدوات صناعته، ٧٤٩١األراضي احملتلة عام 

والتأثريات والعوامل املختلفة احمليطة هبذا اللجوء، واملقارابت اخلاصة حبقوق 

 .هؤالء الالجئني يف العودة ألراضيهم



 ٨٤٩١أواًل : شرائح وفئات الالجئني داخل األراضي احملتلة عام 

،  ٧٤٩١حتت توصيف الالجئ يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام يندرج 

كل أولئك الذين مت طردهم من مواقع سكناهم ملواقع أخرى داخل "اخلط 

األخضر"، سواء قبل اإلعالن الرمسي عن قيام الكيان الصهيوين أو بعد هذا 

 .اإلعالن

أو  ويستوي يف هذا التعريف أولئك الذين طردهتم العصاابت الصهيونية

الذين طردوا ورحلوا من أماكنهم مبوجب أوامر وقوانني وتشريعات أصدرهتا 

 .األجهزة الرمسية للحكومات املتعاقبة للكيان الصهيوين

توضيحاً، ميكن اإلشارة لشرحيتني رئيسيتني ينطبق عليهما التوصيف أعاله، 

وذلك بغرض تسهيل الفهم والتصنيف فيما يتعلق بطريقة وزمن وقوع 

 التهجري



  8491الشرحية األوىل:  املهجرون خالل عام 

تشري التعريفات القانونية السائدة لدى بعض مراكز البحوث واملراكز 

احلقوقية، هلؤالء بصفتهم مهجرين )الجئني( خالل الفرتة ما بني تشرين 

، وهم الذين طردهتم 7494ومتوز/ يوليو  7491الثاين / نوفمرب 

جهزة احلكم العسكري الصهيوين خالل الفرتة العصاابت الصهيونية والحقاً أ

املشار هلا، وال زالوا وورثتهم ممنوعني من العودة لبيوهتم وأماكن سكناهم 

 .واستعادة أمالكهم

 8494الشرحية الثانية: املهجرون بعد متوز/ يوليو 

وهؤالء هم الذين مت هتجريهم على يد أجهزة "الدولة" الصهيونية أبدواهتا  

تلفة، بناء على قرارات عسكرية صادرة عن جهاز احلكم وأذرعها املخ

العسكري الذي سيطر على حياة الفلسطينيني داخل األراضي احملتلة 



آنذاك، أو بناء على قرارات وتشريعات صادرة عن احلكومة الصهيونية 

 .وبرملاهنا أو أجهزة حكم حملي اتبعة هلا

ني، تبقى هناك رغم السعي للتحديد الواضح يف فرز كل من اجملموعت

مساحة للتداخل العتبارات متعددة أبرزها وأكثرها حمورية هو أن عمليات 

املنع من العودة اليت أبقت على الالجئ بعيداً عن أرضه وحرمته من العودة 

ملوقع سكنه، ظلت مستمرة وشكلت منت سياسات احلكومات املتعاقبة 

 .احلايلللكيان الصهيوين منذ وقوع فعل التهجري وحىت وقتنا 



 اثنياً: أدوات التهجري ومنع العودة

جملموعة من األدوات  7491جلأت سلطات االحتالل يف أعقاب عام  

إلمتام عمليات التهجري وتوسيع نطاقها، ومنع عودة الالجئني الفلسطينيني 

  :لبيوهتم و أماكنهم

جهاز احلكم العسكري الصهيوين الذي سيطر على حياة   ●

( ونفذ فعلياً قرارات ٧٤١١ -٧٤٩١ل اخلط األخضر )الفلسطينيني داخ

 .الرتحيل، وقرارات عسكرية هبدم ونسف املنازل واعتقاالت وأعمال قتل

إعالن العديد من املناطق والبلدات والقرى الفلسطينية كمناطق  ●

عسكرية مغلقة، حيظر الدخول إليها أو اخلروج منها مبوجب )قوانني الدفاع 

 .من هذه القوانني ٧٢٥ديداً ابستخدام املادة ( وحت٧٤٩٥الربيطانية



م، والذي استخدم ٧٤٥٧إصدار قانون أمالك الغائبني يف العام   ●

ملصادرة أمالك الالجئني الفلسطينيني بذريعة وجودهم خارج "الدولة"، 

ويعترب القانون املذكور الفلسطييَن املقيَم خارج قريته من الغائبني حىت لو أقام 

اخلط األخضر، كما يعترب الفلسطيين الذي انتقل من حي  داخل ما يسمى

آلخر داخل مدينته من الغائبني، وجييز القانون الصهيوين مصادرة أمالكه 

   .ومنعه من العودة ملنطقته

إقرار قانون "قومية الدولة" والذي يوصف الكيان الصهيوين كـ"وطن  ●

ضمان لـ"حقوق" اترخيي للشعب اليهودي"، وما تضمنه هذا القانون من 

املستوطنني الصهاينة يف األمالك اليت استولوا عليها من أصحاهبا 

الفلسطينيني، ما يعين احليلولة دون عودة أي من الالجئني لبيوهتم أو 

 .اسرتداد ممتلكاهتم



 مراحل القضية

   املرحلة األوىل: البحث عن مأوى آمن

ء الالجئون ألخطار تعرض هؤال ٧٤٥٧بداية من حلظة التهجري وحىت العام 

متعددة وعمليات طرد متكررة، حيث استقر معظمهم قرب قراهم األصلية 

أماًل ابلعودة إليها، واضطروا تدرجيياً لّلجوء لدى أقارهبم يف القرى اجملاورة أو 

 .املدن القريبة على أمل العودة العاجلة لقراهم األصلية

تعاملت وكالة غوث وتشغيل الالجئني  ٧٤٥٧وحىت مطلع العام 

الفلسطينيني "أونروا" مع الالجئني داخل اخلط األخضر كجزء من جمموع 

الالجئني الفلسطينيني واعرتفت هبم بشكل واضح، ومل تلغ هذه املساعدات 

إال بضغط من   ٧٤٩١والعالقة مع الالجئني داخل األراضي احملتلة عام 

 .تالل الذي احتج أبن قضيتهم تعترب شأانً داخلياً خيصهكيان االح



 املرحلة الثانية: االستقرار املؤقت

،  انتظر الالجئ 7491إىل عام  7491استمرت هذه املرحلة من عام 

الفلسطيين خالهلا توقف العصاابت الصهيونية وأجهزة كيان االحتالل 

ن العودة، ولكن العسكرية عن مالحقته واحنسارمها عن قريته ليتمكن م

جزءاً من الالجئني يف هذه الفرتة اضطر الختاذ خطوات ابجتاه االستقرار 

املؤقت مثل استئجار بعض البيوت واختاذ مساكن والبحث عن عمل، وما 

إىل ذلك من ضرورات تسيري احلياة، دون التخلي عن اعتبار هذه املرحلة 

سار العصاابت مؤقتة سرعان ما تنتهي مبجرد استقرار الوضع او احن

 .الصهيونية

 املرحلة الثالثة: تقويض العودة



أحدث احتالل الكيان الصهيوين "املؤقت" ملزيد من االراضي العربية ضمن 

، ومن مث احتالل املزيد من 7491العدوان الثالثي على مصر عام 

هزة معنوية يف  7411األراضي الفلسطينية والعربية إثر نكسة حزيران عام 

ني بعودة سريعة لقراهم، وقبل هذا الوقت ميكن القول: إن آمال الالجئ

الالجئني تعاملوا مع وجود كيان االحتالل كتشكيل مؤقت آملني زواله 

وعودهتم حلياهتم، لكن هذا التمدد لدولة االحتالل خلق لديهم شعوراً 

وتقديراً أبن أزمتهم ستطول، وتضافر مع ذلك شروع احلكومات الصهيونية 

ان متعددة للتعامل مع وضعهم، أبرزها جلنة "إسكان يف تشكيل جل

الالجئني" وجلنة "نقل السكان"، مع استمرارها يف إنفاذ القوانني العسكرية 

اليت منعت عودهتم لقراهم، ونقلت ملكية بيوهتم وأراضيهم ملصلحة قوات 

االحتالل أو املستوطنني الصهاينة وهيئات رمسية تتبع سلطات االحتالل، 



على مستوى  7491شارة هلذه املرحلة ابعتبارها ممتدة منذ عام وميكن اإل

 .إجراءات احملتل وسياساته

 املرحلة الرابعة: مساعي العودة

ميكن اإلشارة لبداية مساعي العودة من قبل هذه الشرحية من الالجئني، 

انطالقاً من حلظات التهجري األوىل، وتشكلت تدرجيياً جلاٌن متثل املهجرين 

قرث وكفر برعم والغابسية وصفورية، لكن بقيت املطالبات تتخذ من قرى إ

الطابع احمللي، وتسلك مسار احملاكم التابعة لكيان االحتالل، أو العرائض 

 .واملطالبات املوجهة لسلطات االحتالل

يف سبعينيات القرن املاضي تطورت قدرة اجملتمع الفلسطيين يف األراضي 

ماعي ألجل استعادة احلقوق املسلوبة، على العمل اجل ٧٤٩١احملتلة عام 



خصوصاً مع انتهاء فرتة احلكم العسكري املفروض على هذا اجملتمع يف عام 

7411. 

مع بداية سنوات التسعينات، ظهرت مبادرات شعبية متتعت بعمق 

اجتماعي واتساع أكرب، وتكونت مؤسسات ومجعيات اختصت ابلدفاع عن 

خل، وان كانت واصلت تبىن مصطلح حقوق الالجئني الفلسطينيني ابلدا

مجعية  ) "املهجرين" يف اإلشارة هلم، وانضمت العديد من جلان املهجرين لــ

وهو ما رفضته  (adrid "الدفاع عن حقوق املهجرين داخليا يف "اسرائيل

 .جلنتا املهجرين لقرييت اقرث وكفر برعم

ول / أكتوبر عا منذ بداية األلفية اجلديدة، وحتديداً بعد جمزرة تشرين األ

 7491ضد املشاركني الفلسطينيني من داخل األراضي احملتلة عام  1222

يف أحداث انتفاضة األقصى، تصاعد املنحى اهلواييت الذي يقدم هذه 



القضية كجزء من الصراع ألجل اهلوية الفلسطينية وحق الالجئني 

رث وكفر الفلسطينيني يف العودة، وابتت مسريات العودة السنوية لقرى اق

برعم وغريها، تتم يف ذكرى النكبة الفلسطينية يف إشارة الرتباطها مبأساة 

النكبة اليت حلت ابلشعب الفلسطيين وسببت يف قيام كيان االحتالل 

  ."الصهيوين املسمى "إسرائيل



 :األعداد والدميوغرافيا

ل قّدرت "أونروا" عدد الالجئني جراء النكبة الفلسطينية، داخ 7492عام  

ألف الجئ، وهذا يعترب أول رقم  91ما يسمى اخلط األخضر،  مبا يقارب 

مقدم من جهة دولية بشأن هؤالء الالجئني، ومع ذلك جيدر مالحظة أن 

، وهو ما 7491هذا الرقم مل يشمل أولئك الذين تعرضوا للتهجري بعد عام 

هو  7492تشري له تقديرات غري رمسية ابعتبار جمموع الالجئني حىت عام 

 .7491ألف الجئ فلسطيين داخل األراضي الفلسطينية احملتلة عام  19

أول املسوح املتخصصة بقضية الالجئني الفلسطينيني داخل األراضي احملتلة 

ابلتعاون بني "مجعية اجلليل"، و   1229، مت اجراؤه عام 7491عام 

  .""مدى الكرمل"  مؤسسة "ركاز

    :1229ع الالجئني هناية عام أظهر املسح املذكور والذي يصف أوضا 



   7491من الفلسطينيني داخل األرض احملتلة عام  % 7957نسبة  ●

من الالجئني الذين أضطرهتم العصاابت الصهيونية والسلطات يف كيان 

 .االحتالل لرتك أماكن سكناهم ومنعت عودهتم اليها

من سكان مشال فلسطني هم من الالجئني، كما هو  12.8٪  ●

من  ٪1151من سكان املنطقة الوسطى، و  ٪1259ابلنسبة لـ احلال 

السكان الذين يعيشون يف املنطقة اجلنوبية، أي أن أكرب نسبة من املهجرين 

موجودة بني سكان  املنطقة اجلنوبية وهؤالء معظمهم من سكان ما يسمى 

بـ "القرى غري املعرتف هبا" والذين دأبت سلطات االحتالل على هدم قراهم 

 .جري أهلها مراراً وتكراراً وهت

وقع هذا اإلحصاء يف خلل جسيم متثل يف تصنيف من ولد من الجئ ذكر  

كالجئ، وأسقط كل أولئك الذين لديهم أمهات الجئات، ما يعين أن 



أكرب من  7491اعداد الالجئني الفلسطينيني داخل األراضي احملتلة عام 

  .ذلك



  خالصة

على منع عودة الالجئني الفلسطينيني  مل يكتف كيان االحتالل ابلعمل

داخل ما يسمى اخلط األخضر لقراهم، بل وعمل على حرماهنم من صفتهم 

اإلنسانية كالجئني معرتف هبم وجزء من جمموع الالجئني الفلسطينيني 

 .الذين أشارت هلم قرارات األمم املتحدة ذات االختصاص

تقويض قدرة  وقد أسهمت ظروف احلكم العسكري والقمع والبطش يف

هؤالء الالجئني على العمل ألجل العودة، فيما يتشكل وعي متزايد و 

متنامي ابالنتماء جملموع الشعب الفلسطيين، ومتثل الالجئ الفلسطيين هناك 

لذاته كجزء من اجلموع الفلسطينية اليت تعرضت للتهجري وقاست عذاابت 

 .اللجوء بفعل قيام الكيان الصهيوين



الصهيوين هبذه الشرحية من الالجئني قهراً من نوع خمتلف،  لقد أوقع الكيان

بفعل وجود هذه الشرحية حتت السيطرة املباشرة حلكومات االحتالل 

املتعاقبة، واستخدم حجة اضطرارهم حليازة أوراق ثبوتية صادرة عن 

مؤسساته، كأداة لنفي صفتهم كالجئني، وتقويض حقوقهم، وحرماهنم من 

و سياق دعمه املوقف الذ وصف الحقاً ابملتواطئ من حقهم يف العودة، وه

قبل األمم املتحدة، حني تركت "أونروا" هذه الشرحية من الالجئني 

، رغم  7492الفلسطينيني حتت تصرف سلطات االحتالل اعتباراً من عا 

 .اقرارها املسبق بواقع هؤالء كجزء من جمموع الالجئني الفلسطينيني

اطر احمليطة مبجموع الفلسطينيني يف األراضي احملتلة تتزايد التهديدات و املخ

، مع تصاعد الدعوات لرتحيلهم، أو إلزامهم ابخلضوع 7491عام 

ملتطلبات قانون "القومية" الصهيوين، والطروحات اليت قدمتها خطة التسوية 



األمريكية "صفقة القرن" بشأهنم، واليت حتمل فعلياً امكانية إستالب هنائي 

اضيهم، هذه التهديدات اليت ابتت قد تعين خماطر تعميق لنظام حلقهم يف أر 

االضطهاد االستعماري العنصري وخماطر جدية ابلرتحيل والتهجري ومزيد 

  .7491من االستالب حلقوق فلسطيين األرض احملتلة عام 

 

 


