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 .إحياء ثقافة حق العودة
 

الشعب الفلسطيني في محورها الرئيسيي   بيو وحجير الياويية فيهيا   إلي  هجيو  تتعرض قضية 

( حق العيودة)شرس وشديد   وذلك من أطراف داخلية وخارجية   والمحور الذي نشير إليه هو 

 .  بو حق العودة والتعويض

 

 .تهجير الفلسطينيين
 

والقسيير والوسييائو  بييالقوة إجبيياره   ميين خيي ل  أراضييه بييدأت ق يية تهجييير الفلسييطينيين عيين 

طن وأخيرى فيي منهيا ميا هيو داخيو اليو أخيرى أمياكن إلي والهجرة  أراضيه   عل  ترك األخرى

  .ألف فلسطيني عل  مغادرة أراضيه  000هاجر   حيث اجبر ما يييد عن مالشتات وال

 

 من هو ال جئ؟
 

 : أنهعل   ينعرف الميثاق الوطني الفلسطيني ال جئ

 

ه  المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامية عاديية فيي ن ال جئون  الفلسطينيو)

  سيواء اخرجيوا منهيا أو بقيوا فيهيا   وكيو مين وليد ألب  7492فلسطين حت  العا  

 (.سواء داخو فلسطين أو خارجها فهو فلسطيني خعربي فلسطيني بعد هذا التاري

 
 

 ؟مت  اجبر الفلسطينيون عل  الهجرة
 

القتيو الفيردي  أعميال  وتحت حماية قيوات اححيت ل البريطياني    مارست الع ابات ال هيونية

ا وتييدمير السييلب والنهييب واحعتييداء   وحييرق الميييارن والبسيياتين أعمييالوالجميياعي   وكييذلك 

 -7492مين  األعيوا عل  الهجرة  واستمرت هذه العملية خ ل جبر الفلسطينيين أ  مما  تلبيو

 :  كالتاليموجات  أربعوكانت عل   7494

 

  حييث بليع عيدد  7490 آذار-7492وكانيت خي ل الفتيرة مين تميو   – األولي  الموجة -

 .فلسطيني إنسان ألف 00الذين اجبروا عل  الهجرة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  وسبق هذه المرحلة مذابح دير ياسيين    7490 أيار – 7490 آذار  - الثانيةالموجة  -

مسيالة الشيرف والعيرض   بليع مما اثر سيلبيا علي  الفلسيطينيين   خافية فيميا يتعليق ب

 .فلسطيني ألف 000-200عدد الذين اجبروا عل  الهجرة في هذه المرحلة ما بين 

 

الثالثية وتركييت الحملية فيي مدينية الليد والرملية وبليع عيدد اليذين اجبيروا علي   الموجة -

 .ألف حجئ 700الهجرة 

 

لييييات  حييييث اشيييتدت عم 7494منت يييف العيييا   – 7490شيييتاء   -الرابعييية  الموجييية -

اإلرهيياب والعنييف المييني  الييذي كانييت تقييو  بييه الع ييابات ال ييهيونية   حيييث بلييع عييدد 

 .ألف حجئ 200المهاجرين 

 

 

 ؟عل  الهجرة الفلسطينيون كيف أجبر
 

الهامية  األسيبابالفلسطينيين عل  الهجرة   وحسب الدراسيات فيان  أجبرتالتي  األسبابتعددت 

 :هي التالية

 

لهجرة نتيجة ممارسات الع ابات ال هيونية وقوات اححيت ل عل  ا أجبر الفلسطينيون -

  مثو القتو الجماعي وق يف البييوت وهيدمها علي  سي انها   حيرق المنيا ل  البريطاني

 .والبيارات   توالي عمليات اإلعدا  للشباب   وغيرها من الممارسات

 

رق عيدد كبيير وتيدمير وحي بإ اليةقيا  الع ابات ال هيونية وجيش اححت ل البريطياني  -

 .من المدن والقرى والخرب الفلسطينية

 

 .كثافة الهجمات العس رية والقتو الجماعي والفردي عل  يد الع ابات وجيش اححت ل -

 

 .والخوف بين الس ان   وخافة فيما يتعلق بقضايا الشرف والعرض اإلشاعةانتشار  -

 

  .ححت لالع ابات وجيش ا بأيديتوالي سقوط المدن والقرى الفلسطينية  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أين س نوا؟
 

 فييي المنيياطق  7494-7492خيي ل األعييوا   جبييروا عليي  الهجييرةأسيي ن الفلسييطينيون الييذين 

  :التالية   (تشمو المدن ال برى وال غرى والقرى والخرب)

 

عدد الذين اجبروا عل   .المدينة

 .الهجرة

 92000 ع ا

 42909 الرملة

 74602 يسانب

 40902 بئر السبع

 24492 غية

 727746 حيفا

 22447 الخليو

 720222 يافا

 42490 القدس

 9900 جنين

 0296 النافرة

 92290 ففد

 20022 طبرية

 77002 طول ر 

 009266 ونمالمج

 

 



 

 

 
 

 .القرى المدمرة

 
 قامت الع ابات ال هيونية   وتحت غطاء من قوات احنتداب البريطاني   وإلجبار الفلسيطينيين

ميدن وقيرى وخيرب   وكانيت  907  من خ ل بيث الرعيب والخيوف فيي أوسياطه    علي  هيد  

 :مو عة كالتالي

 

 

 .عدد القرى المدمرة .القضاء/ اللواء
بو القمح   البطحة   جاحوح   أمنها  22 ففد

 .الخال ة   سعسع   فف اف   سب ن

لبروة   دير القاسي   امنها أقرت    26 ع ا

 ابري   معار   النبي الغابسية   ال

 .روبين

منها حدثا   حطين   السمرا    26 طبريا

 .المجدل   المنشية   لوبيا   نمرين

 .عجوة  أ منها الشرفية    9 النافرة

ومن القرى المدمرة تو الشوك    24 قضاء بيسان

سيرين  الطيرة  كوكب الهوا   الساخنة 

 .  عرب الجيل   بعة

شوشة  أبو ريق    وأبومن القرى  97 حيفا

 اجي    الجلمة  السوامير  عين غيال   

 .النغنغية   وادي عارة

خالد    أ ومنها  رعين   الجون    72 .وتض  جنين وطول ر  –نابلس 

 .الجلمة  مس ة

ومنها سلمة   الشيخ مونس    20 يافا

كشك   النبي  أبويا ور  السافرية  

 .روبين

ميو    رنوقة ومنها البرية   ج 90 الرملة

 . القبيبة   عنابه   خروبة  فيدون

  جرش   عسلين ومنها اشون 00 القدس

 نطاف   الولجة   الجورة عرتوف   

 .المالحة   القسطو   ديرابان



 

 

 

 

 

 
ومنها بيت جبرين   برقوسيا   بيت  76 الخليو

 .نتيف  الدوايمة   عجور    يتا

 ومنها بربرة   الجية   كوكبا   99 غية

يافور   جولس   بيت دراس   المسمية 

 .ال بيرة  حمامة

 .هي الجمامة   الخافة والعمارة 0 بئر السبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 .المجا ر والمذابح ال هيونية

 

كانييت المييذابح والمجييا ر التييي مارسييتها الع ييابات ال ييهيونية تحييت حماييية وتغطييية اححييت ل 

الفلسطينيين عل  الهجرة   وذليك نتيجية للخيوف  أجبرتي الت األسباب أه البريطاني واحدة من 

سييجيلها وتوثيقهييا حتيي  العييا  ونييورد المييذابح التييي تيي  ت والرعييب الييذي نييتج عيين هييذه المييذابح  

التيي قاميت بهيا دولية  علما أن هناك عيدد أخير مين هيذه الميذابح مذبحة 62والتي بلغت  7462

وشاتي  ومذبحة الحير  اإلبراهيميي وغيرهيا   شهرها فبرا اححت ل خ ل السنوات األخيرة  وأ

 :هيوالمذابح 

 

 الس ح المستخد  عدد الضحايا التاريخ موقع المذبحة

 29ضحية و 20 20/6/7492 .حيفا

 جريح

قنبلة في سوق 

 .الخضار

نار عشوائي  إط ق جرح  2ضحايا و4 70/72/7492 .العباسية

 .عل  الس ان

 باألسلحةو  هج ضحايا 70 70/72/7492 .الخ اص

 .الرشاشة

 22ضحية   79 00/72/7492-24 القدس  –باب العامود 

 جريح

 .00ضحية في  77

 من خ ل متفجرات 

قنابو عل   إلقاء ضحية 77 00/72/7492 .القدس

 .المارة

عل   باألسلحةهجو   ضحية 90 00/72/7492 .قرية الشيخ بربك

 .س ان القربة

ضحية من  60 7/7/7490 .قرية الشيخ وحواسه

 طفالحوأنساء ال

قنابو يدوية 

 ورشاشات

ضحية وعدد  74 9/7/7490 .فندق سمير اميس

 كبير من الجرح 

 .متفجرات

 90ضحية و 70 2/7/7490 .بوابة يافا –القدس 

 .جريح

قنابو عل   إلقاء

 المارة

ضحية وعدد  20 0/7/7490 .مبن  السرايا –يافا 

 كبير من الجرح 

 سيارة ملغومة

مبن  السرايا  – يافا

 .لقديمةا

ضحية وعدد  00 79/7/7490

  حكبير من الجر

 سيارة ملغومة

عمارة  –حيفا 

 .المغربي

ضحية رجو  07 76/7/7490

 .جريح60و وامرأة

 .موقوتةمتفجرات 



هجو  للع ابات  ضحية 79 22/7/7490 .يافا –يا ور 

ال هيونية   

 .رشاشات وقنابو

 90ضحية و 20 20/7/7490 .شارن عباس –حيفا 

 جريح

براميو متفجرات 

هدمت العديد من 

 .س انهاالبيوت عل  

ضحايا وجرح  2 70/2/7490 .الطيرة –طول ر  

 آخرين

 (إعدا )قتو مباشر 

    

ضحية معيمه   60 79/2/7490 . قرية سعسع

 واألطفالنساء من ال

تدمير بيوت   

رشاشات وقنابو 

 ومدفعية

 26ضحية و 79 20/2/7490 بناية الس   –القدس 

 جرح 

 سيارة ملغومة 

    

 تدمير قطار 22 22/2/7490 رحوبوت –حيفا 

هجو  إرهابي عل   ضحية 29 00/0/7490 سوق الرملة –الرملة 

السوق باألسلحة 

 الرشاشة والقنابو

قنابو  –تدمير القرية   00 70/0/7490 نيةيحسالقرية كفر 

 .  مدفعية   رشاشات

بالقرب من موقع 

 بنيميناه –حيفا 

22/0/7490 

07/0/7490 

 67ضحية و 90

 جريح

 جريح 60ضحية  90

 نسف قطارين

 .باألسلحةهجو   .عدد كبير من القتل  07/0/7490 كبير أبوحي  –يافا 

  شمو  يييد أو 260 4/9/7490 دير ياسين

   أعضاءذلك بتر 

النار عل   إط ق

الحوامو بهدف 

  اعتداءات  اإلعدا 

  الجماعي اإلعدا 

 أماكنقنابو في 

عامة  ق ف 

 .بالمدافع

ضحية وعدد  79 72/9/7490 .القدس –قالونيا 

 .كبير من الجرح 

وهجو  نسف بيوت 

 .باألسلحة

ضحية وعدد من  70 70/9/7490 جنين –اللجون 

 الجرح 

هجو   من الع ابات 

 باألسلحةال هيونية 

 .الرشاشة

ه   40من افو  90 79/9/7490 .طبريا–نافر الدين 

 .س ان القرية

 أسلحةنيران من 

 .رشاشة وخفيفة

 –مذبحة تو لتفنس ي 

معس ر للجيش 

 .البريطاني

 

كان يس ن المعس ر  76/9/7490

فلسطينيون قتو منه  

 .شخص 40

 .وقنابورشاشات 

 باألسلحةنسف بيوت  .ضحية 79 74/9/7490 طبريا



 .الرشاشة

 90ضحية و 790 22/9/7490 .حيفا

 .جريح

هجو  عل  المنا ل 

والمارة بالشوارن   

قنابو ورشاشات 

 .خفيفة وأسلحة

    

 .ففد –عين الييتون 

 

ضحية اعدموا  20 9/9/7490

 .األيديمقيدي 

مباشر  إعدا 

 .الرشاشة باألسلحة

 ففد

 

ضحية معيمه   20 70/9/7090

 .من الشباب

 .إعدا  مباشر

 .اللد –أبو شوشة 

 

وعدد  ضحية 60 79/9/7090

 كبير من الجرح 

قذائف مورتر 

ورشاشات ثقيلة 

 .وهد  بيوت

بينه   ضحية 260 27/9/7490 .بيت دراراس

عدد كبير من النساء 

 .واألطفال

مدافع هاون   دبابات 

 .   أسلحة رشاشة

ضحية وعدد  200 22/9/7490 .الطنطورة

 .من الجرح 

قتو جماعي   

 إط ق   وإعدامات

 أسلحةنار من 

 .رشاشة

 .الرملة

 

ضحية وعدد  290 7/6/7490

 .كبير من الجرح 

نار مباشر  إط ق

عل  الس ان والمارة 

دون تمييي   وذلك 

 .رشاشة أسلحةمن 

نار مباشر من  إط ق .ضحايا 70 4/2/7490 .الرملة –جميو 

 .رشاشة أسلحة

مدافع هاون   مدافع  .ضحية 260 77/2/7490 .اللد

 أسلحة ثقيلة  

و رشاشة   قناب

 .يدوية

عدد غير دقيق من  72/70/7490 .المجدل

 الضحايا

 .نار مباشر إط ق

شيوخ ونساء  200 24/70/7490 مذبحة الدوايمة

 .وأطفال

هجو  من بيت لبيت 

وتطهير عرقي في 

 والمنا ل المساجد

 .لجوءأل وأماكن

نسف بيوت وهجو   .ضحية 79 72/7490 يا ور

 .شامو

هؤحء  إعدا ت   .شابا 79 00/70/1948 .عيلبون

الشباب ب ورة 

 .مباشرة

 .قتو مباشربين شهيد  20 00/70/1948 .الحولة



 .وجريح

نار مباشر  إط ق .ضحية 76 2/77/1948 .عرب المواسي

 (.إعدا )

 .مباشر إعدا  .ضحايا 0 9/77/1948 .ع ا –مجد ال رو  

 70ما يييد عن  2/2/7497 شرفات

 .ضحايا

هجو  بالرشاشات 

 .منا لوتفجير 

 أ مهجري  –حيفا 

 .الشوف

 .مباشر إعدا  .ضحايا 2 00/72/1948

 ففد -ال ف اف 

 

 أربعضحية منه   79 00/72/1948

  جريح 92نساء و

 باألسلحةقتو مباشر 

الرشاشة وحاحت 

 .اغت اب

ضحية بينه   70 07/72/1948 .ملةرال –جيي 

 .وأطفالنساء 

 .مباشر وإعدا قتو 

 -عرب العيا مة

 .ءسينا

ضحية بينه   70 0/4/7490

 .نساء وأطفال

 .قتو وإعدا  مباشر

    

 أطفالضحايا بينه   6 6/7/7492 .بيت لح 

 .ونساء

 .قتو مباشر

 أطفالضحايا بينه   2 6/7/7492 .بيت جاح

 .ونساء

 .قتو مباشر

ضحية بينه   20 20/0/7490 .مخي  البريج

 . وأطفالنساء 

 .نار مباشر إط ق

ضحية بينه   62 79/70/7490 .دسالق–قبية 

 .وأطفالنساء 

ق ف مدفعي للبيوت 

 .نار مباشر إط ق 

نار مباشر  إط ق ضحية 77 20/0/7499 .بيت لح  –نحالين 

 .عل  الس ان

ضحية    04 20/2/7499 غية

من  وأفرادمواطنين 

 .الجيش الم ري

ق ف بالمدفعية 

 .وألغا 

تتوفر معلومات عن ح  20/2/7499 العيا مة –بئر السبع 

 .الضحايا

 .قتو مباشر

ضحية بينه  عدد  60 9/9/7496 غية

كبير من النساء 

 .واألطفال

ق ف بالمدفعية 

 .الرشاشة واألسلحة

ضحية بينه   20 70/70/7496 .قلقيلية

 وأطفالنساء 

 .وشيوخ

ق ف بالطائرات 

 .وبش و عشوائي

نار مباشر  إط ق .ضحية  94 24/70/7496 .كفر قاس 

 .عل  الس ان

عبسان  –خانيونس 

وخياعة وبني 

 .سهيلة

ضحية بينه   900 0/77/7496

عدد كبير من النساء 

 .والشيوخ واألطفال

 األش الق ف متعدد 

 .جماعية وإعدامات



مئات من الضحايا  72/77/7496 .رفح

معيمه  من النساء 

 واألطفالوالشيوخ 

نتيجة للقتو 

 .العشوائي

 ق ف بالطائرات

 .ت الثقيلةوالرشاشا

 نضحية م 229 72/77/7496 .مخي  خانيونس

 واألطفالالنساء 

 .والشباب

ق ف عشوائي 

بالطائرات والمدفعية 

 .والرشاشات الثقيلة

ق ف بالدبابات  .ضحية 70 70/7/7466 .السمون –الخليو 

 .والرشاشات الثقيلة

ضحية من  000 9/6/7462 القدس

 واألطفالالنساء 

 .والشيوخ

و ق ف متواف

بالقنابو ومن 

الطائرات وتدمير 

 .البيوت

 .قتو وإعدا  جماعي .ضحية 20 00/6/7462 .مخي  رفح –رفح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ؟أحن أين يعيشون
 

يعيش الفلسطينيون الذين اجبروا عل  الهجرة   إما فيي الشيتات والمهياجر   وإميا فيي مخيميات 

 :ة  وه  مو عون كالتاليفي داخو مناطق فلسطينية غير بلدانه  األفلي

 

 *عدد ال جئين البلد

 .حجئ ألف 000ما يييد عن  *فلسطين الداخو

 .ألف 079 قطان غية

 .ألف 649 الضفة الغربية

 7090200 .األردن

 الف909 لبنان

 .ألف 929 سوريا

 ألف 99 م ر

 ألف 249 .السعودية

 ألف 90 ال ويت

 ألف 779 دول الخليج

 ألف 00 العراق وليبيا

 .اححف6 دول عربية أخرى

 .ألف 709 .أمري ا الشمالية والجنوبية

 .ألف 209 .دول مختلفة

 
 .العدد وقت أجبار الفلسطينيين عل  الهجرة -

 .العدد ح يتضمن الفلسطينيين الذين ل  يتركوا الب د أف  -

 

 



 

 

 

 

 
 ؟أحن ين اجبروا عل  الهجرةذال أين يس ن الفلسطينيون

 

  الفلسيطينيون   اليذين اجبيروا علي  الهجيرة فيي مخيميات الشيتات   وهي  مو عيون يقطن معيي

 :كالتالي

 

 منها عدد المخيمات الدولة

برج البراجنة   الميه  70 لبنان

ميه  البص   تو 

اليعتر  شاتي   

الرشيدية   البرج 

 .الشمال

الوحدات  ماركا    70 .األردن

 .البقعة   جرش 

اليرموك  خان الشيخ   4 سوريا

  جرمانا   مخي  

 .حمص   مخي  حماة

عس ر  ب طة    27 .مخيمات الضفة

الجليون  الدهيشة 

 قلنديا   احمعري  عين 

 .السلطان

دير البلح   الن يرات    0 .غية

 .المغا ي  خان يونس

الحدود األردنية  0 مخيمات جديدة

العراقية   العراقية 

السورية   الحدود 

 .ةالليبية الم ري
 

 



 

 

 

 

 
 .حو قضية ال جئين

 

هنيياك  أن  عليي   التييي نفييذت خيي ل عشييرات السيينين تشييير احسييتط عات والدراسييات الميدانييية

ية ال جئيين ي يون بتطبييق نيص ضيحيو ق أن أنفسه السياسية وال جئين  األوساطما بين  إجمان

  والذي جاء فيي  77/72/7490بتاريخالمتحدة  لألم  الجمعية العامة ال ادر عن 749القرار 

 :منه ما يلي 77الفقرة 

 

 جئيين اليراغبين لتقرر وجوب السماح بالعودة   في اقرب وقيت مم ين   )

العودة إل  دياره  والعيش بسي   ميع جييرانه    ووجيوب دفيع تعويضيات 

عن ممتل يات اليذين يقيررون عيد  العيودة إلي  ديياره  وعين كيو مفقيود أو 

اجب  وفقيا لمبيادا القيانون أن يعيوض م اب بضرر  عندما ي ون من الو

 .عن ذلك الفقدان أو الضرر قبو الح ومات أو السلطات المسؤولة

 

 وتيوطينه لجنة التوفييق بتسيهيو عيودة ال جئيين    إل وت در تعليماتها  

  وكذلك دفع تعويضات  يواحجتماعاحقت ادي  تأهيله  وإعادةمن جديد   

بميدير اإلغاثية لألمي  المتحيدة ل جئيين الوثييق   وبالمحافية عل  احت ال 

الفلسييطينيين وميين خ لييه بالهيئييات والوكيياحت المتخ  يية المناسييبة فييي 

   (.منيمة األم  المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 


