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المھاجرون الیھود حسب اماكن 
 الوالدة ١٥ مایو (أیار) ١٩٤٨

حتى نھایة ١٩٥١

الالجئون الفلسطنیون حســــــب

اماكن اللجوء حتى نھایة ١٩٤٩
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Map: PASSIA, 2002
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 خارطة رقم  ١٤

 األمریكتین
والمنطقة األقیانوسیة

اخلريطة رقم 14

  

  ١٩٥١ - ١٩٤٨الحركات السكانیة، 
  

كما تم . ، التي أصبحت تعرف الحقًا بإسرائیلمن بیوتهم یسكنون في المنطقة من الفلسطینیین الذین كانوا% ٩٠ اقتالع ، تم١٩٤٩مع حلول عام 
في . فلسطیني، اضطر غالبیتهم للجوء إلى مناطق تخضع للسیطرة األردنیة أو المصریة، باإلضافة إلى سوریا ولبنان ٧٥٠.٠٠٠سلب وتهجیر 

 .١٩٤٨عام  یهودي، أي أكثر من ضعف عدد السكان الیهود قبل حرب ٦٨٤.٠٠٠رائیل خالل سنتین ونصف تلت وصل إلى إسفي حین المقابل، 
١  

    

، بقي البریطانیون مسئولون بشكل مطلق عن القانون والنظام في )١٩٤٨أیار  – ١٩٤٧كانون األول (طوال الشهور الست األولى من الحرب 
، من میلیشیا قویة مؤلفة "اتفاقیة شرف"الهجانا التابعة للوكالة الیهودیة، التي كانت تربطها بالبریطانیین  وخالل نفس الفترة، تحولت میلیشیا. فلسطین

خالل هذه الفترة، تم . عة، وقوة جویة صغیرةسرایا عسكریة، ووحدات مدفعیة، وقوات مدر  ١٠إلى جیش ضخم مؤلف من  همن سریة عسكریة واحد
، إال "اعتداء على الحضارة"لكن، وبینما وصفت السلطات البریطانیة اعتداءات الهجانا بأنها . تهجیر أكثر من نصف مجموع الالجئین خالل الحرب

  ٢ .أنها لم تفعل أي شيء للتدخل لوقفها
  

لكن ومع . من طرد السكان الفلسطینیین خالل الحرب "االنتهازي"مقابل " الرسمي"ونیة دة الصهیتاریخي لفترة طویلة حول موقف القیاالجدل الاستمر 
لطرد أعداد كبیرة  -وخالل الحرب  ١٩٤٧قبل عام  –الكشف عن عدد من الوثائق الحیویة في سنوات الثمانینیات، أصبح وجود نیة صهیونیة مبیتة 

  ٣ .من الفلسطینیین غیر قابلة للتفنید
  

الهجوم  یهودوقد وصف ال، بیوتهم وأعمالهم على أمل العودة في وقت الحقتاركین وراءهم  مراكز المدن أول من اضطر للفرار،من لحرفیون كان ا
على قرى ، أدت الهجمات ١٩٤٨حلول آذار  ومع، ٤"درس للتجمعات الریفیة"، والذي تبعه إزالة أحیاء بكاملها، بأنه ١٩٤٧ أولكانون  في على یافا

 ٩التي بدأت في دیر یاسین بتاریخ  –ومع وصول أخبار أول مذبحة وعملیات الطرد الجماعي  ،هل الساحلي إلى هجرات جماعیة من الریفالس
وعقب االنسحاب . مجاورةالمناطق الجبلیة أو الدول العربیة ال إلىن إلى اللجوء و تتسارع، بینما سعى القروی٠التهجیر أخذت موجات  –نیسان 

، انتهكت القوات ١٩٤٨تموز  ٩في . بذل جهود حثیثة لطرد بقیة السكان المتبقین إلىن یسیطرون على غالبیة األراضي،الذی الیهود،أخذ  البریطاني
فلسطیني من اللد والرملة، بعد اقتراف مذابح  ٣٣.٠٠٠اإلسرائیلیة أول هدنة في الحرب، حیث قامت خالل األیام األربع التي تلت ذلك التاریخ بطرد 

سحاق رابین، مثاًال على ا، التي قادها موشیه دیان و "عملیة داني"وقد شكلت  ٥ .وحشیةو الحرب قبحًا " عملیات"حق المئات في واحدة من أكثر ب
الطرد ولم تنتهي عملیات . أنماط الترویع والطرد التي تكررت في مختلف أرجاء المنطقة الخاضعة للسیطرة اإلسرائیلیة حتى بعد بدء مباحثات الهدنة

 ٦. فلسطیني إلى غزة ممن كانوا قد بقوا أو لجأوا إلى المجدل ٢.٥٠٠، بعد ترحیل ١٩٥٠العسكریة اإلسرائیلیة واسعة النطاق إال في صیف عام 
مال المحاذي لش" والمثلث الصغیر"ركزون في منطقة الناصرة مقة الدولة الیهودیة بعد الحرب، وكانوا یتطفلسطیني في من ١٥٠.٠٠٠بقي حوالي 

وقد كان العدید بینهم من الالجئین . حم، والخضیرة، وكفر قرعفبثالثة بلدات فلسطینیة، هي أم الوالذي یضم قرى وأراض محیطة  –الضفة الغربیة 
" طوارئقوانین ال"، خضع هؤالء إلى ١٩٦٦إلى  ١٩٤٨وخالل الفترة الممتدة من عام . الذي حرموا من العودة إلى بیوتهم" المشردین في الداخل"

  ٧ .اإلسرائیلیة، التي حدت بشكل كبیر من حقوقهم المدنیة
  

. ، الذي یؤكد على حق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض١٩٤، تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارها رقم ١٩٤٨كانون األول  ١١في 
ر سكان فلسطین، تأسست وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین بعد مرور سنة على ذلك، ومع رفض إسرائیل تحمل أیة مسئولیة عن تهجیو 

، كان حوالي ١٩٥٠ومع حلول عام . لغرض تزوید الالجئین المشردین والمعدمین بمعونات إنسانیة ومأوى) األونروا(الفلسطینیین في الشرق األدنى 
  ٨ .في مختلف أرجاء المنطقةالجئین مخیم  ٥٨وات التي تلت إنشاء الجئ فلسطیني قد سجلوا في سجالت األونروا، وتم خالل السن ٩١٤.٢٢١

  

وقد كان . في أثناء ذلك، لم تضیع إسرائیل أي وقت في توطین موجات ضخمة من المهاجرین الیهود على أرض فلسطینیة وفي بیوت فلسطینیین
أما البقیة، فكانوا من الذین قد تم تشجیعهم للقدوم . في أوروبا" ناألشخاص المشردی"قرابة نصف هؤالء المهاجرین الجئین یقیمون سابقًا في مخیمات 

 ٣٥٠، كانت ١٩٥٣إلى  ١٩٤٨وخالل الفترة الممتدة من عام  ٩".تخلیص األرض"و " للتجمع في المنفى"الیهودیة الجدیدة  ةكجزء من حملة الدول
أما في المدن، فكان حوالي ثلث مهاجري . الالجئون الفلسطینیونمستوطنة جدیدة قد أقیمت على األراضي التي یمتلكها  ٣٧٠مستوطنة من أصل 

 ، كان حوالي ثلث سكان إسرائیل یعیشون في أو على ممتلكات الالجئین١٩٥٤ومع حلول عام . تلك الفترة قد وطنوا في ممتلكات الفلسطینیین
  ١٠.الفلسطینیین

 


