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القرى الفلسطینیة المأھولة عام ١٩٤٨والتي دمرتھا إسرائیل  

 قــرى فلسطینیة أخلیت من  سـكانھا عامي
١٩٤٧ و ١٩٦٧ وقامت إسرائیل بتدمیرھا 

الضفة الغربـــــــــــــیة وقــــــــــطاع غزة

أراضي في ملكیة الیھود عام ١٩٤٧

  دولة إسرائیل حســـــــب خطــــــوط
وقــــــــــــــــف اطالق النار ١٩٤٩

ملكیة األراضي وخطة األمم المتحدة للتقسیم  ١٩٤٧

أراضي في ملكیة الیھود عام ١٩٤٧

حســــب   خطة یھودیة  دولة
األمم المتحدة للتقسیم ١٩٤٧

خطة    دولة عربـــیة  حســب
األمم المتحدة للتقسیم ١٩٤٧
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اخلريطة رقم 15

  

  ملكیة األراضي في فلسطین وخطة التقسیم 
  ١٩٤٩-١٩٤٨، ى الفلسطینیة المهجرة والمدمرةالقر 

  
الهجانا، وبموجب األوامر العصابات الصهیونیة المسلحة كانت عملیة طرد الفلسطینیین من بیوتهم ووطنهم تجري وفقًا للخطط العملیة التي وضعتها 

ریغ تفاالغتصاب، والسلب، والتدمیر التي تمیزت بها فترة وبذلك، فإن الجرائم، والمذابح، وعملیات  ١.الصادرة من أعلى مستویات القیادة الصهیونیة
  ٢.فلسطین سكانیا، كانت جمیعها عناصر استراتیجیة عسكریة تم تصمیمها وتنفیذها على ید قادة الدولة الیهودیة الناشئة

    

فمن بین . ١٩٤٧ة على وجود فلسطیني قبل عام تمثلت أحد أهداف هذه االستراتیجیة التي تم بذل مساعي حثیثة لتحقیقها في إزالة كافة اآلثار الدال
 ٤٠٠كان س قریة وبلدة فلسطینیة تمامًا كان قد تم تدمیرها على ید الصهاینة خالل الحرب، تم في وقت الحق إعادة تدمیر أو تهجیر ٦٠٠حوالي 
، انتقل "الترحیل"لكن، ومع تسارع خطى . لهربفي بدایة الحرب، كان الهدف من تدمیر القرى یتمثل في نشر الذعر، والخوف، وبالتالي ا ٣ .منها

ترحیل بأثر رجعي، خطة لحل قضیة العرب " مذكرة بعنوان،" لجنة الترحیل"، أعدت ١٩٤٨في أوائل حزیران . تركیز الصهاینة إلى إحكام احتاللهم
، "لمنع العرب من العودة إلى أماكنهم" ون، وسائل وقد حددت هذه الوثیقة، التي حظیت بمصادقة رئیس وزراء إسرائیل بن غوری ."داخل دولة إسرائیل

توطین الیهود في عدد من "جنبًا إلى جنب مع ..." تدمیر أكبر قدر ممكن من القرى "ونصت على طریقة أساسیة لتحقیق هذا الهدف من خالل 
  ٤".القرى والبلدات بحیث ال یتم خلق أي فراغ

  

ولم . في تحدید القرى التي سیتم تدمیرها وتلك التي سیتم توطین الیهود فیها ألسباب استراتیجیة "لجنة الترحیل"، شرعت ١٩٤٨ابتداء من صیف عام 
في أثناء ذلك، وفیما یتعلق بالضواحي الحضریة الفلسطینیة، أسرعت اللجنة إلى توطین الیهود في المنازل  ٥ .موقع فقط ١٢١یسلم من التدمیر سوى 

في ما كان یعرف  متوسطةمحل تجاري أو ورش صناعیة  ٧.٨٠٠غرفة و  ٧٣.٠٠٠ذلك، تم االستیالء على وب. الفلسطینیة التي لم یتم تدمیرها
  ٦ .داخل المدن الفلسطینیة المختلطة" باألحیاء العربیة"
  

حرب  تي تلت نهایةوخالل السنوات الخمسة ال ٧ .الخمسینیات نهایةاستمر تدمیر القرى الفلسطینیة بشدة طوال فترة وقف إطالق النار، وامتد حتى 
شهریًا، حیث كان الالجئون الفلسطینیون یحاولون العودة إلى بیوتهم والبحث عن " تسلل من الحدود"حالة  ١.٠٠٠سجلت إسرائیل حوالي ، ١٩٤٨

من . الهویة الفلسطینیة عندئذ، أصبح التدمیر اإلسرائیلي للقرى المتبقیة مدعمًا بالرغبة في محو أیة آثار تدل على ٨ .مفقودین من أفراد عائالتهم
مكنهم ذلك من مواجهة یكان اإلسرائیلیون یأملون أن  –من بیوت وأماكن عبادة، وغیرها  –خالل قیامهم بإزالة كافة المعالم البارزة للشعب الفلسطیني 

ودون " عضوي"ة باعتبارها ظاهریًا أمر الفلسطینیین وأن یعرض سیطرتهم المفاجئة على المنطق الالجئینالمنادیة بتطبیق حق العودة  اويكافة الدع
  .كما سعوا أیضًا إلى إخفاء أي دلیل على الفظاعات التي اقترفتها أیدیهم ٩ .أي تعارض

  

في وقت الحق، أشار حاییم وایزمن، الذي اعتبر قائد صهیوني محنك وأصبح أول رئیس إلسرائیل، إلى اإلبادة التي تعرض لها الفلسطینیون، 
  ١٠ ."تنظیف خارق لألرض وتسهیل خارق لمهمة إسرائیل" تهم باعتبارها وتجمعاتهم، وبیو 

  

ومع حلول شهر آب من عام ). ١٩٤٧تشرین الثاني  ٢٩في (مستوطنة یهودیة عند صدور خطة التقسیم عن األمم المتحدة  ٢٧٩كان في فلسطین 
" لجنة الترحیل"ینیة أو ضمن القرى الفلسطینیة التي وضعت وجمیعها تقریبًا على أراضي فلسط –مستوطنة إضافیة قد أنشأت  ١٣٣، كانت ١٩٤٩

مستوطنة، وكیبوتس، وموشاف إسرائیلي على أراض  ١٩٠حوالي هذا وقد تمكنت الحكومة اإلسرائیلیة من إقامة . یدها علیها ألغراض توطین الیهود
  ١٩٨٧.١١بحلول العام  القرى الفلسطینیة المدمرة والمهجرة


