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اخلريطة رقم 13

  

  ١٩٤٨ملكیة األراضي في فلسطین 
  

لقد . ن األمم المتحدة الحقائق الدیموغرافیة في فلسطین بقدر ال یزید عن إنكارها للحقائق المتعلقة بملكیة األراضيلقد أنكرت خطة التقسیم الصادرة ع
في أي لواء، وأقل بذلك % ٣٩زودت سلطات االنتداب اللجنة الدولیة الخاصة حول فلسطین بإحصاءات تبین أن ملكیة الیهود لألراضي لم تتجاوز 

متلكات الیهودیة من األراضي بمجموعها ، وصلت الم١٩٤٧انون األول من عام في ك ١ ).١١راجع الخریطة رقم (ة األخرى بكثیر في مختلف األلوی
في . وكانت غالبیة األراضي المتبقیة تعود للفلسطینیین، ومصنفة إما ملكیة فردیة أو جماعیة٢ .من مجموع األراضي% ٦.٦أو  ٢كم ١.٧٣٤إلى 

لكن لواء بئر السبع كان . دولة والمحمیات الطبیعیة مكثفة في المنطقة التي خصصت للدولة الیهودیة بموجب الخطةالمقابل، لم تكن أراضي ال
  ٣ .من إجمالي األراضي% ٨٥االستثناء الوحید لذلك، حیث بلغت نسبة األراضي المملوكة للدولة 

    

وقد . یتسمون بالغالب بأنهم شعب زراعي ریفي ١٩٤٧ینیون حتى عام ، كان الفلسط)١١راجع الخریطة رقم (وكما هو مبین في الصفحات السابقة 
مؤلفة من  ١٩٤٧من القوى العاملة في عام % ٦٢ – ٦٠وقد كان ما نسبته . كانت ملكیة األراضي تشكل أساس الثقافة واالقتصاد السائدین

م مرتبطة بشكل محدد باألرض التي عاشوا تهد كانت خبرتهم ومعرفوخالفًا لما كان علیه حال السكان الیهود، فق٤ .الفالحین الذین یعیشون في الریف
  .علیها وعملوا فیها ألجیال

  

قبل . بوقت طویل ١٩٤٨قضیة ملكیة األرض والعقبة التي تشكلها لتحقیق التفوق الجغرافي والدیموغرافي المطلوب في فلسطین قبل عام  الیهودواجه 
مسألة المفارقة بین " الترحیل"ندوق القومي الیهودي، میناحیم أوسیشكین، وأحد أبرز مناصري عقیدة سنوات من اندالع الحرب، تناول رئیس الص ١٠

وقد أخبر . سیاسة االستیطان الجماعي التي تتبناها منظمة الصهیونیة العالمیة والممتلكات الضئیلة من األراضي التي تمتلكها الوكالة الیهودیة
ومع اندالع المواجهات بعد التصویت على قرار التقسیم في األمم  ٥." عربیة من أجل تحریر أرض للیهود عائلة ٦٠.٠٠٠یجب أن نزیل "لة االوك

هي مفاهیم سالم، وستفقد معناها ككل " لیست لنا"و " لنا"مفاهیم من قبیل . الحرب سوف تمنحنا األرض" :، أعلن بن غوریون١٩٤٧المتحدة عام 
  ٦ ."خالل الحرب

  

وقد كان من المستحیل حساب مدى . أمالكهم ومتاعهم، وراءهم ١٨١شهر تلت قرار  ٢٠أجبروا على مغادرة فلسطین خالل  نترك الالجئون، الذی
دونم من كروم  ٤٠.٠٠٠من ناحیة األرض المزروعة، تشیر السجالت إلى أنهم تركوا وراءهم ما ال یقل عن . دقةیهم وعقاراتهم بضار ألخسائر ال

من ) من مساحة فلسطین خالل االنتداب% ٨٠أكثر من (ملیون دونم  ٤.٣م من بساتین الحمضیات، وحوالي دون ١٠٠.٠٠٠العنب، وحوالي 
وفي نهایة فترة االنتداب، . ١٩٤٨كانت ملكًا للفلسطینیین في عام  "اإلسرائیلیة"مما أصبح یعرف ببساتین الزیتون % ٩٥كما أن . المحاصیل الحقلیة

تجدر . دونم ٥.٩٤٨.٣٢٠دونم، بینما بلغ إجمالي مساحة األراضي التي أصبحت تحت الحكم العربي  ٥.٤٨٤.٧٠٠كان الفلسطینیون یزرعون 
فقط من إجمالي األراضي التي أصبحت تملكها إسرائیل بعد % ٧.٢٣اإلشارة إلى أن الملكیة الیهودیة لألراضي قبل اندالع الحرب لم تتجاوز 

 ٧ .دونم ٢٠.٣٧١.٦٨٠الحرب، والبالغة مساحتها 
  

إحكام القبضة  فیما بعد علىالحكومة اإلسرائیلیة  باشرت ، تكون"بعدم وجود إمكانیة للحدیث عن عودة العرب"قرار  الوكالة الیهودیة ومع اتخاذ
رة وفي منتصف الطریق خالل الحرب، تم تشكیل لجنة وزاریة لألمالك العربیة المهجو  ٨ .التي طالما سعت لها على األرض الفلسطینیةوالسیطرة 

في إلغاء كافة القیود التي كانت مفروضة على نقل " المؤقتة"قرارات الحكومة اإلسرائیلیة  ىأول توقد تمثل. لتتولى مهمة توزیع وٕادارة الغنائم الجدیدة
على غنائمها ) ةالصطالحات المحلیباألعراف وا(إسرائیل قانونین أساسیین، من أجل إضفاء شرعیة  أصدرتوبعد انتهاء الحرب، ٩ .ملكیة األراضي

لقد منح قانون أمالك الغائبین وقانون سلطة التطویر الحكومة والصندوق القومي الیهودي حقوقًا مطلقة ). باألعراف الدولیة(الحربیة غیر الشرعیة 
اخل حدود دولة إسرائیل من حتى أنه تم تجرید األقلیة الفلسطینیة التي بقیت د ١٠ للتصرف بكافة األرض الفلسطینیة في الدولة الیهودیة الجدیدة،

من  ١٩٤٨تجدر اإلشارة إلى أن مساحة األراضي التي تمت مصادرتها في عام . لهما ةأمالكها من خالل تلك القوانین واألوامر العسكریة المصاحب
  ١١ .١٩٤٨هذا المصدر لوحده تفوق مساحة جمیع الممتلكات الیهودیة مجتمعة قبل عام 

  

الحقب الماضیة ، ومنذ اإلحتالل طوال  للیهودالهدف األساسي  –بشكل أو بآخر  -من أرضهم واالستیالء علیها  لقد شكل اقتالع الفلسطینیین
  .وتأسست دولة إسرائیل – ١٩٤٩و  ١٩٤٧وقد تحقق هذا الهدف تقریبا بین عامي . ١٩١٧البریطاني في 


